วิทยาลัยนาฏศิลป
วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี

ทีต่ ้งั
วิทยาลัยนาฏศิลป ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๓ ถนน
ศาลายา-นครชัยศรี ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๘๒ ๑๓๑๓
การจัดการศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการศึกษา
๓ ระดับ คือ
๑. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓. ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตร์
การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หลักสูตร
พื้ น ฐานวิ ช าชี พ วิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ป์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประกอบด้วย
๑. กลุ่มสาระการเรียนรู้ พื้นฐาน ๘ กลุ่ม จานวน ๔๕ หน่วยกิต
ได้แก่ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา, ศิลปะ, การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี, และภาษาต่างประเทศ
๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีพ จานวน ๓๖ หน่วยกิต ได้แก่
๒.๑ กลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย
สาขาโขน (โขนพระ โขนยักษ์ โขนลิง)
สาขาละคร (ละครพระ ละครนาง)

๒.๒ กลุ่มวิชาดุริยางค์ไทย ประกอบด้วย
สาขาปี่พาทย์ (ระนาด ฆ้องวง เครื่องหนัง ปี่)
สาขาเครื่องสายไทย (จะเข้ ซออู้ ซอด้วง)
สาขาคีตศิลป์ไทย (การขับร้องเพลงไทยเดิม)
๒.๓ กลุ่มวิชาศิลปสากล ประกอบด้วย
สาขาดนตรีสากล (ไวโอลิน เปียโน ทรัมเป๊ต ทูบา ฮอร์น
ไวโอลิน วิโอรา ฟรุต เป็นต้น)
สาขาคีตศิลป์สากล (การขับร้องเพลงสากล)
สาขานาฏศิลป์สากล (บัลเล่ต์)
เมื่อเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนสามารถ
เลือกเรียนวิชาชีพเฉพาะสาขาอื่นเป็นวิชารองได้อีก ๑ สาขา
๓. กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓.๑ กิจกรรมแนะแนว
๓.๒ กิจกรรมนักเรียน ได้แก่ลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมชมรม
๓.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

คุณสมบัตพิ เิ ศษของผู้เข้ า

เรียนและสาขานาฏศิลป์สากล ผู้เรียนต้องเป็นผู้ มี
๑. สาขาละคร
รูปร่างสมส่วน หน้าตาสวยงาม บุคลิกภาพดี
๒. สาขาโขน ผู้เรียนต้องมีรูปร่างแข็งแรง
๓. คีตศิลป์ไทยและคีตศิลป์สากล ผู้เรียนต้องมีกระแสเสียง
ไพเราะ
๔. ผู้เรียนทุกสาขาวิชาจะต้องเป็นผู้ที่มีศิลปะนิสยั คือต้องมี
ใจรัก มีความถนัดในวิชาชีพที่เลือกเรียน และมีพื้นความรู้ในวิชาชีพ
ที่เลือก
ระเบียบการรับสมัคร
๑.รับผูเ้ รียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ เข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๒. อายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
๓. มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ดนตรี หรือคีตศิลป์

๔. สาขาวิชาที่เปิดรับ (ผู้เรียนเลือกเพียงสาขาเดียวเท่านั้น)
๔.๑ โขน (เฉพาะผู้ชาย)
๔.๓ ปี่พาทย์
๔.๕ คีตศิลป์ไทย
๔.๗ คีตศิลป์สากล

๔.๒ ละคร (เฉพาะผูห้ ญิง)
๔.๔ เครื่องสายไทย
๔.๖ ดุริยางค์สากล
๔.๘ นาฏศิลป์สากล (บัลเล่ต์)

การรับสมัคร มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
และคีตศิลป์
ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๗
ธันวาคม ๒๕๖๐โดยสถานศึกษาสรุป รวบรวมใบสมัคร หลักฐาน
การสมัครและแฟ้มสะสมงานของนักเรียนจัดส่งทางไปรษณียโ์ ดยดู
การประทับตราเป็นสาคัญ หรือนักเรียนนาส่งด้วยตนเองทีว่ ิทยาลัย
นาฏศิลป ต.ศาลายา จ.นครปฐม ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์สอบทาง
เว็บไซต์ http://cda.bpi.ac.th
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์
http://cda.bpi.ac.th
รายงานตัว/ประชุมผู้ปกครอง
มอบตัว

วันพุธ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
วันศุกร์ ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หลักฐานการสมัคร
๑.ใบสมัครสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษทางด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลป
โดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลป
http://cda.bpi.ac.th
๒.ใบรับรองผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ผลการเรียนไม่
ต่ากว่า ๒.๕๐)
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน ๑ ชุด
๔. รูปถ่าย ๒ นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง จานวน ๓ รูป
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน สาหรับติดใบสมัคร ๑ รูป และติดบัตร
ประจาตัวสอบอีก ๒ รูป
๕. แฟ้มสะสมผลงานที่แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ วิทยาลัยฯจะคืนให้ในวันสอบ

๒. ประเภททั่วไป
จาหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๘
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) ราคาชุดละ ๑๐ บาท
รับสมัคร
สอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์
ประกาศผลสอบทาง
เว็บไซต์
http://cda.bpi.ac.th
รายงานตัว
ประชุมผู้ปกครอง
มอบตัวนักเรียน

วันเสาร์ที่ ๓ - วันพฤหัส
ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๑
วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๕.๓๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ –
๑๖.๐๐ น.
เวลา ๑๒.๐๐ น.

หลักฐานการสมัคร
๑. ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลป
๒. ใบรับรองของสถานศึกษา
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จานวน ๑ ชุด
๔. รูปถ่าย ๒ นิ้ว แต่งเครื่องแบบนักเรียนหน้าตรง ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป สาหรับติดใบสมัคร ๑ รูป และติด
บัตรประจาตัวสอบอีก ๒ รูป
๕. ค่าสมัคร จานวน ๑๐๐ บาท
สถานที่สอบ

วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม
๒๕๖๑
วันอาทิตย์ที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๑

ตารางสอบ (ประเภททั่วไป)
วิชาสามัญ
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
(๔๐ คะแนน)
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์

เวลา ๐๙.๐๐๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐–
๑๒.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ น.

วิทยาลัยนาฏศิลป

สอบถามรายละเอียดได้ที่
สอบปฏิบัติ
๑๒.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
(๖๐ คะแนน)
- สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ์
เพื่อทดสอบศิลปนิสัย

๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ภาษาต่างประเทศ

** ในเวลาราชการ **
 ฝ่ายวิชาการ
๐ ๒๔๘๒ ๑๐๐๕
งานแนะแนว
๐๘๙ ๖๙๙๓๗๓๓ อ.ศันสนีย์ นาคะสนธิ์
สานักงานฝ่ายวิชาการ ๐๘๑ ๙๑๖๔๒๖๖ อ.นฤมล ณ นคร
๐๘๕ ๓๕๕๖๓๐๕ อ.ฉัตรพล สุดเนตร
รถประจาทางที่ผ่าน

สถานที่รับสมัคร
อาคาร ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป ตาบลศาลายา อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วิทยาลัยนาฏศิลป

ปอ.๕๑๕, ๕๔๗ สาย๑๒๔, ๑๒๕, ๓๘๘

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
http://cda.bpi.ac.th

