วิทยาลัยนาฏศิลป
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (รอบพิเศษ)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
รับสมัคร
๑. รับผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
๒. อายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบรู ณ์ (นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓)
๓. มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ดนตรี หรือคีตศิลป์
๔. สาขาวิชาที่เปิดรับ (ผูเ้ รียนเลือกเพียงสาขาเดียวเท่านั้น)
๔.๑ โขน (เฉพาะผู้ชาย)
๔.๒ ละคร (เฉพาะผูห้ ญิง)
๔.๓ ปี่พาทย์
๔.๔ เครื่องสายไทย

๔.๕ คีตศิลป์ไทย (ขับร้องเพลงไทย)
๔.๖ ดุริยางค์สากล
๔.๗ คีตศิลป์สากล (ขับร้องเพลงสากล)
๔.๘ นาฏศิลป์สากล (บัลเล่ต์)

การรับสมัคร

การรับสมัครรอบพิเศษด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
ในวันและเวลาราชการ
กำหนดกำร

วัน เดือน ปี
16 มิถุนายน ๒๕๖๓
17 มิถุนายน ๒๕๖๓
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
18 มิถุนายน ๒๕๖๓
19 มิถุนายน 2563
วิชาที่สอบ
วิชาสามัญ (๔๐ คะแนน)
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา
๕. ภาษาอังกฤษ

รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ http://www.cda.bpi.ac.th
สอบวิชาสามัญ / สอบปฏิบัติ ณ อาคาร ๑ วิทยาลัยนาฏศิลป
ประกาศผลสอบทางเว็บไซต์ http://www.cda.bpi.ac.th
รายงานตัว/มอบตัว
สอบปฏิบัติ (๖๐ คะแนน)
๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
- สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบศิลปะนิสัย

หลักฐานการสมัคร
1. ใบรับรองความเป็นนักเรียนและความประพฤติ หรือ สาเนาใบ ปพ.๑
๒. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
๓.หลักฐานชาระเงินค่าสมัคร จานวน ๑๐๐ บาท (ชาระได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา)
**ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 02 4821005 หรือ โทร. 081 5056552 ในวันและเวลาราชการ
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม http://cda.bpi.ac.th

ปิดรูปถ่าย

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ประเภททั่วไป (รอบพิเศษ) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สาขา ..........................................................

เลขประจาตัวสอบ ................................................
(เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) ด.ข/ด.ญ. .......................................................................................................................
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................
ชื่อเล่น .............................................. หมู่เลือด ..............................
เลขประจาตัวประชาชน

-

เกิดวันที่ ………………. เดือน ……………………….…………………….. พ.ศ. …………..……….. อายุ …….………………. ปี
จังหวัดที่เกิด.............................................. เชื้อชาติ................... สัญชาติ .......................... ศาสนา .........................
ปัจจุบันกาลังเรียนชั้น.................. โรงเรียน ...................................................................... จั งหวัด ............................
ข้อมูลบิดา
ชื่อ–นามสกุล.............................................................................................. อาชีพ ....................... .............................
ตาแหน่งงาน...................................................................................... หน่วยงาน .......................................................
รายได้ต่อเดือน....................................โทรศัพท์ที่ทางาน....................................... โทรศัพท์บ้าน .............................
โทรศัพท์มือถือ .....................................................................
ข้อมูลมารดา
ชื่อ–นามสกุล...............................................................................................อาชีพ......................................................
ตาแหน่งงาน........................................................................................หน่วยงาน .......................... ............................
รายได้ต่อเดือน......................................โทรศัพท์ที่ทางาน........................................โทรศัพท์บ้าน ............................
โทรศัพท์มือถือ .....................................................................
ข้อมูลผู้ปกครอง (ในกรณีที่ไม่ใช่บิดา มารดา)
ชื่อ–นามสกุล...............................................................................................อาชีพ .....................................................
ตาแหน่งงาน........................................................................................หน่วยงาน ......................................................
รายได้ต่อเดือน......................................โทรศัพท์ที่ทางาน........................................โทรศัพท์บ้าน ............................
โทรศัพท์มือถือ..................................................................เกีย่ วข้องเป็น.................................................ของนักเรียน

ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัครที่ติดต่อได้สะดวก
บ้านเลขที่ .................................... หมู่ที่ ................... หมู่บ้าน ..................................................................................
ตรอก/ซอย ...................................................................... ถนน ................................................................................
ตาบล/แชวง ........................................... อาเภอ/เขต ................................. จังหวัด ................................................
รหัสไปรษณีย์ .......................................... หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................................................
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นักเรียนมีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน
 นักเรียนไม่มีสิทธิเบิกค่าเล่าเรียน
รายได้บิดา - มารดา รวมกัน
 ต่ากว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท ต่อปี ๑๕๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
 ๓๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี  มากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 ใบรับรองความเป็นนักเรียน หรือสาเนาใบ ปพ. ๑ จานวน ๑ ชุด
 สาเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จานวน ๑ ชุด
สมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนสาขาวิชา (เลือกเพียงสาขาเดียวเท่านั้น)
 นาฏศิลป์ไทย (โขน)  นาฏศิลป์ไทย (ละคร)
 ปี่พาทย์
 เครื่องสายไทย
 คีตศิลป์ไทย (ขับร้องเพลงไทย)
 ดนตรีสากล
 คีตศิลป์สากล (ขับร้องเพลงสากล)  นาฏศิลป์สากล (บัลเล่ต์)

ลายมือชื่อ ……….…………………….……………………….
(………………………………………………….)
ผู้สมัครสอบ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
๑. ผู้ตรวจหลักฐาน ......................................
๒. ผู้รับเงิน ..................................................
๓. ผู้ออกเลขประจาตัวสอบ ...........................

ประกำศผลสอบประเภททั่วไป (รอบพิเศษ) ทำงเว็บไซต์
วันที่ 18 มิถุนายน ๒๕๖๓
http: //cda.bpi.ac.th

เจ้ำหน้ำที่เก็บไว้
ห้องสอบที่ …………….…………
เลขประจาตัวสอบ …………………
สาขา ……………………………
ระดับชั้น ม.1

โปรดเก็บบัตรประจำตัวสอบไว้เป็นหลักฐำนในกำรสอบและมอบตัว
เลขประจาตัวสอบ…………………….……..………
บัตรประจำตัวสอบคัดเลือกระดับ

ชั้นม.1

สอบวันที่ 17 มิถุนำยน ๒๕๖๓ เริ่มสอบเวลำ ๐๙.๐๐ น.

สาขาวิชา ……………………………………………………
ชื่อ - นามสกุล ……………………………………………..

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑.๕ x ๒.๐
นิ้ว
ให้เรียบร้อยก่อน
ยื่น
ใบสมัคร

ชื่อ-สกุล……………………………………………

ติดรูปถ่าย

สถานที่สอบคัดเลือก วิทยาลัยนาฏศิลป ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
ห้องสอบที่ ………

อาคาร ………….………….

……………………………………
ลายมือชื่อผู้ออกบัตร

ชั้น .....................................

………………………………..……………
ลายมือชื่อผู้สมัคร

………………………...………………………….
ลายมือชื่อผู้สมัคร

(ส่วนที่ 1 เก็บที่ธนาคาร)

ใบแจ้งการฝากเงินค่าสมัครสอบในระบบ Teller Payment (ปีการศึกษา 2563)
วิทยาลัยนาฏศิลป ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โปรดกรอกเอกสารให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ส่วน
ชื่อบัญชี เงินรายได้วิทยาลัยนาฏศิลป

Company Code = 8808
ลาดับที่ ....................................................... (ธนาคาร) วันที่ ..............................................................
ชื่อ – สกุล นักเรียน ............................................................ Ref. 1 เลขประจาตัวประชาชน.....................................
(CUSTOMER NAME)
Ref. 2 ชั้น .................. สาขา........................
จานวนเงิน
- หนึ่งร้อยบาทถ้วน 100.00 บาท
บวก ค่าธรรมเนียม (สิบบาทถ้วน)
10.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชาระทั้งสิ้น
110.00 บาท
ฉีก-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ส่วนที่ 2 นาส่งวิทยาลัยฯ)

ใบแจ้งการฝากเงินค่าสมัครสอบในระบบ Teller Payment (ปีการศึกษา 2563)
วิทยาลัยนาฏศิลป ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โปรดกรอกเอกสารให้ครบถ้วน ทั้ง 2 ส่วน
ชื่อบัญชี เงินรายได้วิทยาลัยนาฏศิลป

Company Code = 8808
ลาดับที่ ....................................................... (ธนาคาร) วันที่ ..............................................................
ชื่อ – สกุล นักเรียน ............................................................ Ref. 1 เลขประจาตัวประชาชน.....................................
(CUSTOMER NAME)
Ref. 2 ชั้น ................... สาขา........................
จานวนเงิน
- หนึ่งร้อยบาทถ้วน 100.00 บาท
บวก ค่าธรรมเนียม (สิบบาทถ้วน)
10.00 บาท
รวมเงินที่ต้องชาระทั้งสิ้น
110.00 บาท
1. เริ่มชาระเงินค่าลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563
2. สิน้ สุดการชาระเงิน
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
3. ให้นักเรียนนาใบแจ้งการฝากเงินส่วนนี้คนื วิทยาลัยฯ พร้อมใบรับฝากเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

