รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษารอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โรงเรียน........................................................ อาเภอ....................................... จังหวัด.......................................
โทรศัพท์ / โทรสาร.............................................................. E-Mail : ..............................................................
สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑)
ที่

ชื่อ – สกุล

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

สาขาวิชาที่สมัคร

สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑)
ผลการเรียนเฉลี่ย
ที่
ชื่อ – สกุล
สาขาวิชาที่สมัคร
ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

ลงชื่อผู้รับรอง.....................................................................
(....................................................................)
ตาแหน่ง................................................................................
ประทับตราประจาสถานศึกษา
นาส่งวิทยาลัย ไปรษณีย์ : วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
หรือ Email : vichakarnPTNS@gmail.com ฝ่ายวิชาการ โทร. 08 0815 0851
๐๘ ๙๕๙๒ ๕๕๘๓ หรือ ๐๙ ๖๘๕๒ ๔๖๓๘

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าศึกษารอบโควตา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โรงเรียน........................................................ อาเภอ....................................... จังหวัด.......................................
โทรศัพท์ / โทรสาร.............................................................. E-Mail : ..............................................................
สมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑)
ที่

ชื่อ – สกุล

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 2.50ขึ้นไป

สาขาวิชาที่สมัคร

หมายเหตุ

สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑)
ที่

ชื่อ – สกุล

ผลการเรียนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป

สาขาวิชาที่สมัคร

ลงชื่อผู้รับรอง.....................................................................
(....................................................................)
ตาแหน่ง................................................................................
ประทับตราประจาสถานศึกษา
นำส่งวิทยำลัย ไปรษณีย์ : วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
หรือ Email : vichakarnPTNS@gmail.com ฝ่ายวิชาการ โทร. 08 0815 0851
๐๘ ๙๕๙๒ ๕๕๘๓ หรือ ๐๙ ๖๘๕๒ ๔๖๓๘

หมายเหตุ

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4
ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จะรับสมัครนักเรียน ที่สาเร็จ
การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือกาลังศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖3
เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑)
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4 โดยเปิดรับในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
 สาขาวิชานาฏศิลป์
 สาขาวิชาดุริยางคศิลป์
 โขน (นักเรียนชาย)
 ปี่พาทย์
 ละคร (นักเรียนหญิง)
 เครื่องสายไทย (ซอ / จะเข้)
 คีตศิลป์ไทย
 ดนตรีสากล

การรับสมัคร
ในปีการศึกษา ๒๕๖4 วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโดยแบ่งเป็น 3 รอบ ดังนี้
๑. รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มีขั้นตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
๑.1 โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (ป.๖) หรือชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖3 ที่มีความสนใจและมีความถนัดทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี หรือคีตศิลป์ไทย
โดยจัดส่งรายชื่อถึงวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖3 ทาง Email :
vichakarnPTNS@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ๑๕๐ หมู่ ๑ ตาบลควนมะพร้าว
อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
1.๒ วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม
๒๕๖3 ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง (http://cdapt.bpi.ac.th)
1.๓ วิทยาลัยจะทาการคัดเลือก โดยการทดสอบศิลปนิสัย (สอบปฏิบัติ) เฉพาะสาขา ในวันเสาร์
ที่ 26 ธันวาคม ๒๕63 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ประกาศผลและรับมอบตัว เวลา ๑๔..๐๐ น. ณ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร รอบแฟ้มสะสมผลงาน
นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงรอบโควตา มีคุณสมบัติดังนี้
๑. อายุตามเกณฑ์ ม.๑ ไม่เกิน ๑๔ ปี
๒. กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
๔. ขยัน อดทน และมีศิลปนิสัยทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ที่สอดคล้องกับสาขาที่จะเรียน
๕. มีทักษะทางด้านการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย หรือดนตรีไทย/ดนตรีสากลอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
๖. มีทักษะทางด้านการอ่าน เขียน ภาษาไทยตามคุณวุฒิ
๗. สมัครเข้าเรียนชั้น ม.๑ มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๒ ปีการศึกษา 3.0๐ ขึ้นไป
และสมัครเข้าเรียนชั้น ปวช.๑ มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ๒.5๐ ขึ้นไป

2. รอบโควตา มีขั้นตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
2.๑ โรงเรี ย นพิ จ ารณาคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นที่ ก าลั ง ศึ ก ษาชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ (ป.๖) หรื อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๖3 ที่มีความสนใจและมีความถนัดทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี หรือ
คีตศิลป์ไทย โดยจัดส่งรายชื่อถึงวิ ท ยาลัยตั้ง แต่ บัดนี้เป็นต้น ไป จนถึง วัน พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ทาง
Email : vichakarnPTNS@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ๑๕๐ หมู่ ๑ ตาบล
ควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ๙๓๐๐๐
2.๒ วิทยาลัยจะประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วัน ศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์
๒๕๖4 ผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง (http://cdapt.bpi.ac.th)
2.๓ วิทยาลัยจะทาการคัดเลือก โดยการทดสอบศิลปนิสัย (สอบปฏิบัติ) เฉพาะสาขา ในวัน เสาร์
ที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
2.๔ วิทยาลัยจะประกาศผล รับมอบตัว จองหอพัก ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนที่มีภูมิลาเนา
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในวันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาให้พร้อม และให้บิดาหรือมารดา
หรือผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร รอบโควตา
นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงด้วยรอบโควตา มีคุณสมบัติดังนี้
๑. อายุตามเกณฑ์ ม.๑ ไม่เกิน ๑๔ ปี
๒. กาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๓. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
๔. ขยัน อดทน และมีศิลปนิสัยทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ที่สอดคล้องกับสาขาที่จะเรียน
๕. มีทักษะทางด้านการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย หรือดนตรีไทย/ดนตรีสากลอยู่ในเกณฑ์ดี
๖. มีทักษะทางด้านการอ่าน เขียน ภาษาไทยตามคุณวุฒิ
๗. สมัครเข้าเรียนชั้น ม.๑ มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๒ ปีการศึกษา ๒.๕๐ ขึ้นไป
และสมัครเข้าเรียนชั้น ปวช.๑ มีเกรดเฉลี่ยสะสม ๕ ภาคเรียน ๒.๐๐ ขึ้นไป

3. รอบปกติ มีขั้นตอนการดาเนินการดังต่อไปนี้
3.๑ นักเรียนที่มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.๑) และระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพนาฏดุริยางคศิลป์ชั้นปีที่ ๑ (ปวช.๑) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ด้วยวิธีปกติ จะต้องสมัครด้วยตนเอง
3.๒ ขอรับระเบียบการรับสมัครและใบสมัครได้ที่วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงหรือ Download ทางเว็บไซต์
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง (http://cdapt.bpi.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
3.๓ รับสมัคร วันที่ 5 – ๑1 มีนาคม ๒๕๖4 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
3.๔ วิทยาลัยจะทาการสอบคัดเลือก โดยสอบทั้งข้อเขียนและทดสอบศิลปนิสัย (สอบปฏิบัติ)
เฉพาะสาขา ในวันเสาร์ที่ ๑3 มีนาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
3.๕ วิทยาลัยจะประกาศผล รับมอบตัว จองหอพัก ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักเรียนที่มีภูมิลาเนา
๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในวันเสาร์ ที่ ๑3 มีนาคม ๒๕๖4 ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.
เป็นต้นไป นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาให้พร้อม และให้บิดาหรือมารดา
หรือผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง

คุณสมบัตผิ ู้สมัคร รอบปกติ
นักเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงรอบปกติ มีคุณสมบัติดังนี้
๑. มีอายุตามเกณฑ์ (ม.๑ ไม่เกิน ๑๔ ปี
๒. สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
๓. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
๔. ขยัน อดทน และมีศิลปนิสัยทางด้านนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ที่สอดคล้องกับสาขาที่จะเรียน
๕. มีทักษะทางด้านการปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย หรือดนตรีไทย/ดนตรีสากลอยู่ในเกณฑ์ดี
๖. มีทักษะทางด้านการอ่าน เขียน ภาษาไทยตามคุณวุฒิ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๑. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย
๒. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑) หรือ ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.๗) จานวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่ายนักเรียนติดใบสมัคร ขนาด ๑.๕ นิ้ว จานวน ๓ รูป
๔. ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัว
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จะทาการมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีโควตาและวิธีปกติ
ตามวันเวลาที่กาหนด โดยให้บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองมามอบตัวนักเรียนด้วยตนเอง และนาเอกสาร
หลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันมอบตัว

เอกสารในการมอบตัว
๑. ใบมอบตัวตามแบบฟอร์มของวิทยาลัย จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑) หรือ ใบ ปพ.๗ (ใบรับรองที่แสดงว่ากาลังเรียนอยู่ใน
ชั้น ป.๖ / ม.๓) จานวน ๑ ฉบับ
3. สาเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
5. สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
จานวน ๑ ฉบับ
6. สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
จานวน ๑ ฉบับ
7. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
จานวน ๑ ฉบับ
(ถ้ามีผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
8. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว
จานวน ๒ รูป

เอกสารการยืนยันสิทธิ์ของนักเรียนที่มภี มู ิลาเนา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส สตูล และสงขลา
๑. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑) จานวน ๑ ฉบับหรือ ใบ ปพ.๗ (ใบรับรองที่แสดงว่ากาลัง
เรียนอยู่ใน ชั้น ป.๖ / ม.๓) จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาสูติบัตรของนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
จานวน ๑ ฉบับ
(ถ้ามีผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
๗. เอกสารอื่น ๆ ที่บ่งบอกว่านักเรียนได้อยู่อาศัย ใน เขตพื้นที่ดังกล่าวจริง (ถ้ามี)

เอกสารในการจองหอพักของวิทยาลัย
๑. ใบสมัครการขอเข้าอยู่หอพักของวิทยาลัย จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
จานวน ๑ ฉบับ
(ถ้ามีผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
๖. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด ๑.๕ นิ้ว
จานวน ๒ รูป

การชาระเงิน
๑. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเงิน 1,200 บาท/ภาคเรียน แบ่งเป็น
1.1 ค่าพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพนอกเวลาเรียน 500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 500 บาท
1.3 ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ (เก็บครั้งเดียว) 200 บาท
2. เงินค่าธรรมเนียม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 1,700 บาท/ภาคเรียน แบ่งเป็น
1.4 ค่าพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพนอกเวลาเรียน 1,000 บาท
1.5 ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 500 บาท
1.6 ค่าเรียนปรับพื้นฐานความรู้ (เก็บครั้งเดียว) 200 บาท
3. ค่าหอพักของวิทยาลัย เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน
(สาหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ขอเข้าพักหอพักของวิทยาลัย)

นักเรียน นักศึกษา ที่มีภมู ิลาเนาในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
สถาบันบั ณฑิตพัฒ นศิลป์ ได้ รับการจัดสรรทุ น การศึ กษาจากสานักงบประมาณให้กับ นักเรีย น
นักศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ที่มีภูมิลาเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา ปีละประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท ในระดับอุดมศึกษา
คุณสมบัติทั่วไปของนักเรียน ๕ จังหวัดใต้
๑. นักเรียนต้องมีภูมิลาเนาปัจจุบันในพื้นที่จัง หวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖4
๒. บิดา หรือมารดา หรือผู้อุปการะของเยาวชน มีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส สตูล และสงขลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖4
เอกสารหลักฐานที่แสดงตนว่ามีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัง หวัดปัตตานี ยะลา
นราธิวาส สตูล และสงขลา
๑. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.๑) จานวน ๑ ฉบับ หรือใบรับรองผลการเรียน (ปพ.7)จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาสูติบัตรของนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาทะเบียนบ้านของบิดา
จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาทะเบียนบ้านของมารดา
จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง
จานวน ๑ ฉบับ
(ถ้ามีผู้ปกครองเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
๗. เอกสารอื่น ๆ ที่บ่งบอกว่านักเรียนได้อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ดังกล่าวจริง (ถ้ามี)

