


     วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
                                    รับสมัครนักเรียนเขาศึกษาประจําปการศึกษา  ๒๕๖๒   

รอบนักเรียนโครงการพเิศษ (โควตา) 
รับสมัครตั้งแตบัดนี้  ถงึวนัที่  ๙ มกราคม  ๒๕๖๒   สัมภาษณวัดคุณสมบัติเฉพาะวันที่  ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒  
รับสมัครเขาศึกษาตอได ๒ ระดับ คือ 
๑.  ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมปท่ี ๖ เขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๑   
๒. ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๓ เขาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๔  

รายละเอียด ดังนี้ 
 

 
๑. ภาควิชานาฏศิลป 
          จัดการเรียนการสอน แบงออกเปน ๒  
กลุมสาระ คือ กลุมสาระนาฏศิลปโขน 
และกลุมสาระนาฏศิลปละคร   
     ๑.๑ กลุมสาระนาฏศิลปโขน 
 เปดการเรียนการสอน ๓ สาขาวิชา 
คือ 
         -  สาขานาฏศิลปโขนพระ 
               นักเรียนชาย ตองไมเปนผูพิการ 
รูปรางสูงโปรง หนาตาดี คอระหง ใบหนารูปไข 
น้ิวมือยาว 
        -  สาขานาฏศิลปโขนยักษ 
               นักเรียนชาย ตองไมเปนผูพิการ  
มีรูปรางสูงใหญ คอระหง น้ิวมือยาว ไมมีโรค
ประจําตัว 
            -  สาขานาฏศิลปโขนลิง 
               นักเรียนชาย ตองไมเปนผูพิการ  
มีรูปรางสันทัด บุคลิกคลองแคลว วองไว 
     ๑.๒ กลุมสาระนาฏศิลปละคร 
 เปดการเรียนการสอน ๒ สาขาวิชา
คือ  
           -  สาขานาฏศิลปละครพระ 
               นักเรียนหญิง ตองไมเปนผูพิการ  
มีรูปรางสูงโปรง หนาตาดี คอระหง ใบหนา 
รูปไข น้ิวมือยาว 
           -  สาขานาฏศิลปละครนาง 
               นักเรียนหญิง ตองไมเปนผูพิการ  
มีรูปรางสูงโปรง หนาตาดี คอระหง  
ใบหนาคอนขางกลม 

 
 
 
 

 
๒. ภาควิชาดุริยางคศิลป 
       จัดการเรยีนการสอน แบงออกเปน ๔ 
กลุมสาระ คือ กลุมสาระปพาทย (ระนาด 
ฆองวง เครื่องหนัง ป) กลุมสาระเคร่ืองสาย
ไทย (ซอ จะเข) กลุมสาระคีตศิลปไทย  
(ขับรองเพลงไทย) และกลุมสาระดนตรีสากล  
รับสมคัรนักเรียนท้ังชายและหญิงท่ีมี
คุณลักษณะดังน้ี 
     ๒.๑ กลุมสาระปพาทย 
 - มีทักษะทางดานดนตรี (จังหวะ) 
 - มีทัศนคติท่ีดีตอดนตรไีทย 
 - ตองไมเปนผูพิการ แขน น้ิวมือ
   สายตา และห ู

๒.๒ กลุมสาระเคร่ืองสายไทย 
 - มีทักษะทางดานดนตรี (จังหวะ) 
 - มีทัศนคติท่ีดีตอดนตรไีทย 
 - ตองไมเปนผูพิการ แขน น้ิวมือ
   สายตา และห ู

     ๒.๓ กลุมสาระคีตศิลปไทย 
 - มีทักษะการขับรองเพลง 
 - มีใจรัก และมีความอดทน 
     ๒.๔ กลุมสาระดนตรีสากล 
 เปดการเรียนการสอน ๒ สาขาวิชา
คือ สาขาเปยโนและสาขาเครื่องเปา รับสมคัร
ท้ังนักเรียนชายและนักเรียนหญิงท่ีมี
คุณลักษณะดังน้ี 
 - ตองมีใจรักในวิชาดนตรีสากล 
 - ตองไมเปนผูพิการสวนใดสวนหน่ึง
ของรางกายโดยเฉพาะสวนประสาทการรับฟง  

 

 

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะ  

ผูสมัครระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔     

 สาขาปพาทย 

- ตองมทัีกษะและความชํานาญในการ
บรรเลงเครื่องดําเนินทํานองประเภท
เครื่องตีไดอยางนอย ๑ เครื่องมือ 

สาขาเคร่ืองสาย 

- ตองมีความชํานาญในการบรรเลง  
เครื่องดําเนินทํานองประเภทเครื่องดีดและ
เครื่องสี  ไดอยางนอย  ๑ เครื่องมอื 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี 
วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

โทร.  ๐ ๓๕๖๑ ๑๕๔๘ 
ตอ ๑๐๙ , ๖๐๓        

งานแนะแนว 

 
โทรสาร. ๐ ๓๕๖๑ ๑๘๖๐ 

ดาวนโหลดเอกสาร 

www.cdaat.bpi.ac.th. 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางแสดงเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนเปนนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 

(ผูเขาสอบตองมีผูปกครองมาดวย และตองเตรียมเอกสารเหลานี้มาใหครบทุกรายการจึงจะสามารถขึ้นทะเบียน 

เปนนักเรียนวิทยาลัยนาฏศิลปอางทองได) 

ลําดับท่ี รายการเอกสาร 

สําหรับผูสมัครตรวจ
เอกสาร 

ม ี ไมม ี
๑ รูปถายขนาด ๓x๔ ซม.  จํานวน  ๒  รูป   

๒ ระเบียนแสดงผลการเรยีนหรือใบรับรองจากสถานศึกษา   

๓ สําเนาทะเบียนบานของผูสมัครและผูปกครอง ดังนี ้   

กรณีท่ี ๑ บิดา มารดาอยูดวยกัน ใชท้ังของบิดาและมารดา   

กรณีท่ี ๒ บิดา มารดา แยกทางกัน เสียชีวิตหรือสูญหาย ใชสําเนาทะเบียนบาน      
ของบิดาหรือมารดาท่ีผูสมัครอยูในความดูแลพรอมท้ังแนบใบสูติบัตร ของผูสมคัรดวย  

  

กรณีท่ี ๓ ผูสมัครไมไดอยูในความดูแลของบิดาและมารดาแตอยูในความดูแลของ 

ผูปกครองใหใชสําเนาทะเบียนบานของผูปกครองพรอมท้ังแนบใบสตูิบัตรของ 

ผูสมคัรดวย   

  

๔ ใบรับรองแพทย พรอมท้ังระบุหมูเลือด     

๕ เอกสารการเปลี่ยนช่ือและช่ือสกุล (ถามี)    

 

 

 

ตารางแสดงการประมาณการคาใชจายเบ้ืองตน 

ลําดับท่ี รายการ จํานวน/บาท หมายเหตุ 
๑ คาเขาคายสัมพันธนักเรยีนใหม ๗๐๐.๐๐- การจํานวนคาใชจายเปน

การประมาณการเบ้ืองตน 
อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามระเบียบสถานศึกษา 

๒ คาประกันอุบัตเิหตตุลอดปการศึกษา ๒๕๖๒ ๑๖๐.๐๐- 
๓ คาสมาชิกชมรมผูปกครองและคร ู ๒๑๐.๐๐- 
๔ คาเชาคอมพิวเตอร ๕๐๐.๐๐- 
๕ คาจางครูสอนภาษาตางประเทศ ๕๐๐.๐๐- 
๖ คาจางแมบานทําความสะอาด ๕๐๐.๐๐- 
๗ คาบัตรนักเรียน ๕๐.๐๐- 
๘ คาบํารุงวิชาลูกเสือ  เนตรนารี (เฉพาะนักเรียนช้ัน ม.๑)      ๕.๐๐- 

รวมคาใชจายท้ังสิ้น จํานวน ๒,๖๒๕.๐๐- 
 

นักเรียนท่ีเขาศึกษาตอในวิทยาลัยฯ มีสิทธิ์ไดรับเงินสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป  
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

 



ใบสมัครเขาศึกษาตอในวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง 
โดยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒  

(กรอกขอความดวยตัวบรรจงและทําเครื่องหมาย  ในชอง  
ผูสมัคร (เด็กชาย,เด็กหญิง,นาย,นางสาว)................................................................................เพศ  ชาย  หญิง 

เกิดวันท่ี..........เดือน................................................พ.ศ..................อายุ........ป เช้ือชาติ..........................สัญชาติ...................................... 
ท่ีอยู บานเลขท่ี..............หมูท่ี.........ถนน...................................แขวง/ตําบล...........................เขต/อําเภอ.................................

จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท.................................................. 
ปจจุบันกําลังศึกษาอยูโรงเรียน....................................................................................แขวง/ตําบล......................................

เขต/อําเภอ...........................จงัหวัด...............................คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับชวงช้ัน ..................... (ตองไมต่ํากวา  ๒.๕๐  คะแนน)  
โดยมีเกณฑพิจารณาคือนักเรียนท่ีสมัครเขาศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  คิดคะแนนเฉลี่ยจากผลการเรียนระดับช้ัน ป.๔-๖ รวม ๕ 
ภาคเรียน นักเรียนท่ีสมัครเขาศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๔  คิดคะแนนเฉลีย่จากผลการเรียนระดับช้ัน ม.๑-๓ รวม ๕ ภาคเรียน                
            มีความประสงคสมัครเขาศึกษาในระดับ  มัธยมศึกษาช้ันปท่ี ๑  มัธยมศึกษาช้ันปท่ี  ๔ 
สาขาวิชา  นาฏศิลปโขน นาฏศิลปละคร  ปพาทย  เครื่องสายไทย  คีตศิลปไทย  ดนตรีสากล 
 

ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในระเบียบการคัดเลือกฯ แลว ยินดีปฏิบัติตามทุกประการและขอรับรองวาขาพเจา
เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน  หากขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง หรือ ขอความท่ีระบุในเอกสารเปนเท็จ ขาพเจายินยอมใหวิทยาลัย 
ตัดสิทธ์ิในการเขาศึกษาทันที  ท้ังน้ีไดแนบใบรับรอง เพ่ือแสดงผลการเรียนตามคุณสมบัติท่ีกําหนดในการสมัครเขาศึกษาดวยวิธีพิเศษ 
(โควตา) มาพรอมน้ีแลว   
                 
                                                                        ลงช่ือ...................................................................ผูสมัคร  
             (.................................................................)                                                                                             
                                                                              วันท่ี.........เดือน........................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
คํารับรองของผูบริหารสถานศึกษา 

 ขาพเจาขอรับรองวาผูสมัคร  มีคณุสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบของวิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง และขอความ   
ท่ีปรากฏในใบสมัคร  เปนจริงทุกประการ 
                 ลงช่ือ...................................................................ผูบริหารสถานศึกษา 
                        (.................................................................) 
                           ตําแหนง.......................................................... 

                                                                                         (ประทับตราสถานศึกษา) 
                         วันท่ี.........เดือน.......................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

(หมายเหตุ หมดเขตสงใบสมัครทางไปรษณียวันศุกรท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๒ หลังจากนั้นตองนํามาสงดวยตนเอง ภายใน
วันพุธท่ี ๙ มกราคม ๒๕๖๒ กําหนดสัมภาษณวัดพ้ืนฐานความรูเฉพาะสาขา วันอาทิตยท่ี ๑๓ มกราคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐น.      
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอางทอง ผูท่ีผานการคัดเลือก ตองขึ้นทะเบียนนักเรียนพรอมท้ังแนบ เอกสารสําคัญตามรายละเอียดดังแนบ
และชําระคาใชจายสําหรับการมอบตัวเขาศึกษาตอ ประมาณการเบ้ืองตนจํานวน ๒,๖๒๕ บาท  

 

 

ติดภาพถาย 
ขนาด ๓X๔ ซม. 

เลขท่ีใบสมัคร........................... 
(เฉพาะเจาหนาที่กรอก) 
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