คุณสมบัติของผู้สมัคร
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครนักเรียน
๒ ระดับ คือ
๑. ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ประเภทโควตา และประเภททั่วไป)
๒. ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ (ประเภทโควตา)
คุณสมบัติ ดังนี้
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ /มัธยมศึกษาปีที่
๓ /เทียบเท่า หรือกาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ /มัธยมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
๒ มีอายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบรู ณ์ สาหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ และอายุ ไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ สาหรับผู้เข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (นับถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)
๓ มีใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา แสดงคะแนนเฉลี่ย
สะสมรวมทุกรายวิชา ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ เฉพาะประเภท
ความสามารถพิเศษ (โควตา)
๔ มีหลักฐาน/หนังสือรับรองแสดงว่าเป็นผูม้ ีความสามารถด้าน
นาฏศิลป์ ดนตรี จากสถานศึกษาและ/หรือเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการ
แสดงนาฏศิลป์ หรือการบรรเลงดนตรีในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา ระดับชาติ และอืน่ ๆ เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา)
๕ มีสญ
ั ชาติไทย และมีเลขประจาตัวประชาชน
๖ มีสขุ ภาพ ร่างกายปกติ แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี
๗ มีใบหน้า รูปร่าง บุคลิกภาพ กระแสเสียงไพเราะ เหมาะสมกับ
สาขาวิชาที่เลือกเรียน
๘ มีความสนใจ ตั้งใจและขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และ
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง

ประเภทและระยะเวลารับสมัคร
หลักฐานการสมัคร

- ประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) รับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
จานวน ๔๐ คน และ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๒๕ คน
* สมัครด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม – ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เฉพาะวันเวลาราชการ)
* สมัครผ่านสถานศึกษา และ สมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครตัง้ แต่
วันที่ ๔ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

- ประเภททัว่ ไป รับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๘๐ คน
* สมัครด้วยตนเอง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑- ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙
(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)
* สมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙

หลักฐานการสมัคร
หลักฐานการสมัคร

๑. ใบสมัคร (วนศ.สพ.)
๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป แต่งกายนักเรียน
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และต้องเป็นรูปถ่ายในคราวเดียวกัน
๓ สาเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) หรือสาเนาใบรับรองผลการเรียนจาก
สถานศึกษา (ปพ.๗) จานวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร) ฉบับถ่าย
เอกสารพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุก
รายวิชา ๕ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๗๕ เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ
(โควตา)
๖. หลักฐาน/หนังสือรับรองแสดงว่าเป็นผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์
ดนตรี จากสถานศึกษาและ/หรือเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
หรือการบรรเลงดนตรีในระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับชาติ
และอืน่ ๆ เฉพาะประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา)
๗. เงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน ๕๐ บาท

วันและเวลาการคัดเลือก/ประกาศผล และมอบตัวผู้ผ่านการคัดเลือก
ประเภทความสามารถพิเศษ (โควตา) คัดเลือก/ประกาศผล/มอบตัว
วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙:๐๐ น.เป็นต้นไป
ประเภททั่วไป คัดเลือก/ประกาศผล/มอบตัว
วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙:๐๐ น.เป็นต้นไป

วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

วิทยาลัยนาฏศิลปสุ พรรณบุรี
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ตัง้ อยู่ภายในศูนย์ราชการกรมศิลปากร
จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ ๑๑๙หมูท่ ี่ ๑ ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท
ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อขยายการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๒. ให้การศึกษาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติทางด้าน
นาฏดุริยางคศิลป์ ผลิตบุคลากรทางศิลปะ ได้แก่ ศิลปิน และครูสอนศิลปะ
ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีให้มีปริมาณและคุณภาพตามความต้องการของสังคม
๓. อนุรักษ์ เผยแพร่ ส่งเสริม และวิจัยศิลปวัฒนธรรมของชาติด้าน
นาฏดุริยางคศิลป์ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้านประจาภาค โดยเฉพาะเพลงอีแซว ลา
ตัด เพลงฉ่อย ลิเก ฯลฯ
๔. เพือ่ ให้บริการทางวิชาการศิลปะแก่สังคม ทัง้ ในและนอกระบบ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับการศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จัดระดับการศึกษา เป็น ๒ ระดับ คือ
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น ๒ หลักสูตร ได้แก่
๑.๑ หลักสูตรพืน้ ฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๓
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ รับผู้สาเร็จการศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ใช้เวลาเรียน
๓ ปี เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้พนื้ ฐาน ๘ กลุ่มสาระ กลุม่ สาระการเรียนรู้
วิชาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๑.๒ หลักสูตรพืน้ ฐานวิชาชีพ วิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๓
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ รับผู้สาเร็จการศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ใช้เวลาเรียน ๓
ปี เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้พนื้ ฐาน ๘ กลุม่ สาระ กลุม่ สาระการเรียนรู้วชิ าชีพ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๒. ระดับอุดมศึกษา รับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพืน้ ฐานวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ และ/หรือผู้มีความถนัดทางด้าน
ศิลปะ (นาฏศิลป์ ดนตรี) สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖) หรือเทียบเท่า ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องเรียนเครือข่าย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ใช้เวลาเรียน ๕ ปี

รายละเอียดสาขาวิชาชีพ
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เปิดทาการเรียนการสอนแยกเป็น
๕ สาขาวิชา ดังนี้
๑. สาขาวิชานาฏศิลป์โขน เป็นการเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย
เฉพาะนักเรียนชาย ซึ่งแบ่งเป็น โขนพระ โขนยักษ์ และโขนลิง
๒. สาขาวิชานาฏศิลป์ละคร เป็นการเรียนด้านนาฏศิลป์ไทย
เฉพาะนักเรียนหญิง ซึ่งแบ่งเป็นละครพระ และละครนาง
๓. สาขาวิชาปี่พาทย์ เป็นการเรียนด้านดนตรีไทย ทัง้ นักเรียน
ชาย-หญิง เครื่องดนตรีที่เรียน ได้แก่ ระนาด ปี่ ฆ้องวง และกลอง ฯลฯ
๔. สาขาวิชาเครือ่ งสายไทย เป็นการเรียนด้านดนตรีไทย
ทั้งนักเรียนชาย-หญิง เครือ่ งดนตรีที่เรียน ได้แก่ จะเข้ ซอ และขลุ่ย ฯลฯ
๕. สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย เป็นการเรียนด้านการขับร้องเพลงไทย
ทั้งนักเรียนชาย-หญิง

กิจกรรม/ประสบการณ์ระหว่างเรียน
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เปิดโอกาสให้นักเรียน ได้เข้าร่วม
กิจกรรม เพือ่ เป็นการส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้
ฝึกฝนให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี ทั้งกายและวาจา มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีสนุ ทรียภาพ
ส่งเสริมทักษะ ประสบการณ์ การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ทั้งในและต่างประเทศ
ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน โดยการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี นาฏศิลป์
ส่งเสริมการเข้าร่วมการประกวดตามความถนัดและตามศักยภาพ

สวัสดิการที่ได้รับจากวิทยาลัย
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี จัดบริการในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียน ดังนี้
บริการห้องสมุด
กองทุนเงินกู้ยืมเพือ่ การศึกษา (ระดับชัน้ ม.๔. ขึ้นไป)
บริการแนะแนว และทุนการศึกษา
บริการด้านพยาบาล
บริการด้านไปรษณีย์ และโทรศัพท์
บริการหอพักทั้งหอพักชาย และหอพักหญิง ในราคาถูก

สถานที่สอบถามข้อมูล
โรงเรียนที่นกั เรียนกาลังศึกษาอยู่
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี เลขที่ ๑๑๙ หมู่ ๑ ถนนสุพรรณบุร-ี
ชัยนาท ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์
๐๓๕-๕๓๕-๒๔๗ โทรสาร ๐๓๕-๕๓๕-๒๔๘
หรือศึกษาข้อมูลที่ เว็ปไซต์ http://cdasp.bpi.ac.th
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษา มัธยมศึกษา ที่โรงเรียนของนักเรียนสังกัดอยู่

