
 
 

ประกาศวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
เร่ือง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

..…………………………………… 
ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม มีความประสงค์จะรับสมัคร

นักเรียนใหม่  เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ (ม.๑) และระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ (ม.๔) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้  

 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  

๑.๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
- อายุไม่เกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  
- มีสุขภาพดี ร่างกาย ใบหน้า กระแสเสียงเหมาะสมกับสาขาวิชาศิลปะที่เลือกเรียน  

๑.๒ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
- เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
- อายุไม่เกิน ๑๗ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  
- มีสุขภาพดี ร่างกาย ใบหน้า กระแสเสียงเหมาะสมกับสาขาวิชาศิลปะที่เลือกเรียน  
- เป็นผู้สนใจในศิลปวัฒนธรรมไทยด้านนาฏศิลป์หรือดนตรี  
 

๒. หลักฐานการรับสมัคร  
๒.๑ ปพ. ๑ สาหรับผู้ส าเร็จการศึกษาช้ัน ป.๖ และ หรือ ช้ัน ม. ๓  
๒.๒ หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม  
๒.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๒ ฉบับ ( นักเรียน บิดา  มารดา ) 
๒.๔ รูปถ่าย ๒ นิ้ว หน้าตรง (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน ๒ รูป  
๒.๕ เงินค่าสมัครและระเบียบการ ระดับช้ัน ม.๑ จ านวน ๕๐ บาท ระดับช้ัน ม.๔ จ านวน ๕๐ บาท  
๒.๖ หลักฐานท่ีแสดงว่ามีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ หรือดนตรี (ถ้ามี) 
๒.๗ สูติบัตร (ใบเกิด) พร้อมถ่ายเอกสาร ๒ ชุด 
๒.๘ ใบรับรองแพทย์ ๕ โรคต้องห้าม (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ)   
๒.๙  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (นักเรียน)  จ านวน ๒ ฉบับ 



-๒- 
๓. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร นักเรียนสามารถเลือกสมัครเรียนได้ ๖ สาขาวิชา ดังนี้  

๓.๑ สาขาวิชานาฏศิลป์โขน รับเฉพาะผู้ชาย (โขนพระ,โขนยักษ์,โขนลิง)  
๓.๒ สาขาวิชานาฏศิลป์ละคร รับเฉพาะผู้หญิง (ละครพระ,ละครนาง)  
๓.๓ สาขาวิชาปี่พาทย์ (ระนาด,ฆ้อง,เครื่องหนัง,ปี)่  
๓.๔ สาขาวิชาเครื่องสายไทย (ซอด้วง,ซออู้,จะเข้)  
๓.๕ สาขาวิชาคีตศิลป์ไทย (ขับร้องเพลงไทย)  
๓.๖ สาขาวิชาดนตรีสากล (เปียโน,กีต้าร์,กลองชุด,แซกโซโฟน,ทรัมเป็ท,ทรอมโบน) รับเฉพาะม.๔  
 

๔. ประเภทการรับสมัคร มีให้เลือกสมัครเรียนได้ ๒ ประเภท  
๔.๑ ประเภทโควตา (รอบพิเศษ) สาหรับผู้ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้าน 
ดนตรี นาฏศิลป์ (โรงเรียนเป็นผู้รับรอง)  
๔.๒ ประเภทท่ัวไป (รอบปกติ)  
 

๕. วิธีการการสมัคร  
๕.๑ สมัครเรียนด้วยตนเองได้ท่ี  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  
๕.๒ สมัครเรียนผ่านทางโรงเรียนท่ีนักเรียนกาลังศึกษาอยู่ 
๕.๓ สมัครเรียนผ่านทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครเรียนพร้อมหลักฐานไปยังวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 
เลขท่ี ๖๒ ถนนชวนะอุทิศ ต าบลวัดใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๒๒๐๐๐  
 

๖. จ านวนที่เปิดรับสมัคร แยกตามประเภทและสาขาวิชาต่างๆดังนี้  
๖.๑ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ รับจานวน ๑๐๐ คน  
๖.๒ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ รับจานวน ๑๒๐ คน  
 

๗. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
วัน/เวลา สถานที่ 

ประเภทโควต้า  
ตั้งแต่วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๐ – ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   

สมัครท่ีโรงเรียนของนักเรียนก าลังศึกษาอยู่โรงเรียน
รวบรวมส่งรายช่ือภายใน  

วันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑หรือยื่นใบสมัครด้วย
ตัวเอง ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  

ประเภททั่วไป (รอบปกติ)  
ต้ังแต่วันท่ี วันที่  ๕ – ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๑  

สมัครเรียนด้วยตนเอง  
ได้ท่ีห้องธุรการ อาคารเทพภิรมย์  

วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ถ.ชวนะอุทิศ  
ต. วัดใหม ่อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐  

โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๓๒๑๔  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๒๕ 

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 



 
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภท  โควตา  คัดเลือก 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๔ 

๑. ชื่อ-นามสกุลผู้สมคัร ( ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)........................................................................................................  
วัน เดือน ปี เกิด ……………………………………………………………………………………………….. อายุ ......................................ปี 
๒. สมัครเข้าศึกษาต่อสาขาวิชา (เลือกเพียงสาขาเดียว) 

 นาฏศิลป์ไทย (โขน) พระ/ยักษ์/ลิง      นาฏศิลป์ไทย (ละคร) ร าไทย 
 ปี่พาทย์(ระนาด/ฆ้องวง/กลอง/ปี่)       เครื่องสายไทย(ซอ/จะเข้)  
 คีตศิลป์ไทย(ขับร้องเพลงไทย)            ดนตรีสากล (รับเฉพาะชั้น ม.๔) 

๓.ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัครที่ติดต่อได้สะดวก บ้านเลขที่.................................หมู่...................ซอย………………………………………. 
ถนน..................................ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต................................................................................. 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท.์....................................................................... 
๔.ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ชั้น  ระดับประถมศึกษาปีที ่๖  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
โรงเรียน........................................................หมู่ที่.........................หมู่บ้าน……………………………………ต าบล............................... 
อ าเภอ……………………………………………..จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์............................................................ 
๕.หลักฐานประกอบการสมคัรที่สง่มาด้วย 

 ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ              ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง   ส าเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 
 ส าเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง  หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน  หนังสือรับรองความสามารถพิเศษ 
 อื่นๆ........................................ 

๖.ท่านทราบข่าวการประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อจากสื่อใด (ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 
 การประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุร ี
 แผ่นพับ หรือประกาศรับสมัครนักเรียน 
 สื่อวิทยุ/เสียงตามสายสถานีวิทยุ………………………………………… 
 การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยฯ 
 เว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯ 
 อื่นๆ............................................................................. 
 อาจารย์แนะแนว ชื่อ.........................................นามสกุล.................................โทรศัพท.์......................................... 
 อาจารย์ผู้สอนดนตรี-นาฏศิลป ์ชื่อ............................นามสกุล...............................โทรศัพท.์................................... 
 เพ่ือน/ญาติที่เคยศึกษาท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ชือ่.....................................นามสกุล........................................ 

    โทรศัพท์........................................ 
 เพ่ือน/ญาติที่เคยศึกษาท่ีวิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ชือ่....................................นามสกุล......................................... 

    โทรศัพท์........................................ 
 อื่นๆ............................................................................. 

 
 
 

ลงชื่อ............................................ผู้สมัคร         ลงชื่อ...............................................(ผู้รับสมคัร) 
                       (...........................................)                   (............................................) 
                       ............./.............../............                     .............../............../.............. 


