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วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
ตาบลทอนหงส์ อาเภอพรหมคีรี
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐

ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา)
เรียน ผู้อานวยการสถานศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
๒. แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓. ใบสมัคร
ด้วยวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม มีความ
ประสงค์จะรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ประเภทโควตา) โดยรับนักเรียน นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ซึ่งนักเรียน นักศึกษาที่มีความ
สนใจสามารถสมัครโดยผ่านสถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่
ในการนี้ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับ
สมัครนักเรียน นักศึกษา (ประเภทโควตา) ให้กับนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ให้ทราบโดยทั่วกัน และ
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ให้สถานศึกษาของท่านได้รับสิทธิส่งนักเรียนโควตา ระดับชั้น ปวช. จานวน
๕ คน และระดับชั้น ปวส. จานวน ๕ คน โดยให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด และให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไปยัง
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่นางสาว บุญเรือน จันทร์แก้ว โทร ๐๘๓ ๑๘๐ ๑๓๖๖ หรือโทร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕ – ๗ หรือดาวโหลดใบ
สมัครได้ที่ http://cfans”bpi”ac”th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดาเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(นางอารีย์ สีลาพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา
โทร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕ – ๖
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
“ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รักษาวินัย ไม่ทุจริต มีจิตอาสา”

ติดรู ปถ่าย

ใบสมัครนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
...............................
ชื่อ.........................................นามสกุล.......................................................ภูมิลาเนาปัจจุบันอยู่บ้าน
เลขที.่ ............................หมู่ที่.....................ตาบล..........................................อาเภอ.............................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.........................................
บิดาชื่อ.......................................นามสกุล.......................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................
มารดาชื่อ...................................นามสกุล.......................................หมายเลขโทรศัพท์.........................................
ขณะนี้กาลักศึกษาอยู่ระดับชั้น......................โรงเรียน..........................................................................................
เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน......................................................................
ระดับผลการเรียนเฉลี่ย ๔ ภาคเรียน................................................
เหตุผลที่สมัครเรียน...............................................................................................................................................
มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น
( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา ( ) สาขาวิชาจิตรกรรม ( ) สาขาวิชาภาพพิมพ์
( ) สาขาวิชาศิลปะไทย
( ) สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
( ) สาขาวิชาประติมากรรม
( ) สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
เอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ คือ
( ) รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
( ) ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือผลการเรียน ๔ ภาคเรียน จานวน ๑ ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๑ ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๑ ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลแบะหลักฐานที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้เป็นความจริงทุกประการ หาก
ตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าขอให้วิทยาลัยฯ ตัดสิทธิโดยไม่เรียกร้องใด ๆ
(ลงชื่อ).........................................................นักเรียนผู้สมัคร
(...................................................)
..............................................................................................................................................................................
ข้อมูลข้างล่างนี้ ให้ผู้ปกครอง หรือครูแนะแนว หรือครูศิลปะ หรือครูที่ปรึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งรับรอง ดังนี้
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................ขอรับรองว่านักเรียน
คนดังกล่าวข้างต้น สามารถเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยช่างศิลปะนครศรีธรรมราชได้ เนื่องจากเหตุผลดังนี้
..............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................ผู้รับรอง
(...................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
สามารถถ่ายเอกสารเพิ่มเติมได้ หากมีความสงสัยประการใดติดต่อนางสาว บุญเรือน จันทร์แก้ว
โทร ๐๘๓ ๑๘๐ ๑๓๖๖ หรือนางอารีย์ สีลาพันธ์ โทร ๐๘๕ ๗๘๑ ๕๕๕๙

ประกาศวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ประเภทโควตา)
.............................................
ด้วยวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ได้เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมีใจรักที่จะศึกษาทางด้านศิลปะได้เข้าศึกษาต่อโดยตรง ซึ่งนักเรียน
นักศึกษาที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา) สามารถสมัครโดยผ่านสถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่
และแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมใบสมัคร ดังนี้
๑. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๒. ใบรับรองการเป็นนักเรียน หรือผลการเรียน ๔ ภาคเรียน จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง) จานวน ๑ ฉบับ
โดยแจ้งไปยังวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๖๒
กาหนดการและคุณสมบัติ ของนักเรียน นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยช่างศิลป
นครศรีธรรมราช ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา)
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ รับสมัครและส่งใบสมัครไปยัง
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สัมภาษณ์และรับมอบตัว ณ วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
เกณฑ์ของนักเรียนที่มีสิทธิสมัครเป็นนักเรียน นักศึกษา ประเภทโควตา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑. รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม. ๓)
๒. มีเกรดเฉลี่ย ๔ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือได้รับรางวัลการประกวดทางด้านศิลปะ
๓. มีความสนใจ มีความถนัด และมีความสามารถทางด้านศิลปะ
ระดับประกาศนียบัตรวิชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑. รับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม. ๖) หรือผู้จบระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ๓) หรือเทียบเท่า
๒. มีเกรดเฉลี่ย ๔ ภาคเรียน ไม่ต่ากว่า ๒.๐๐ หรือได้รับรางวัลการประกวดทางด้านศิลปะ
๓. มีความสนใจ มีความถนัด และมีความสามารถทางด้านศิลปะ
ระดับ ปวส. ที่เปิดสอน มี ๖ สาขาวิชา คือ
๑. สาขาวิชาจิตรกรรม
๒. สาขาวิชาภาพพิมพ์
๓. สาขาวิชาศิลปะไทย
๔. สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา

๕. สาขาวิชาประติมากรรม
๖. สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
สาหรับนักเรียนที่มีภูมิลาเนาอยู่ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือจังหวัดยะลา ปัตตานี
นราธิวาส สตูล และจังหวัดสงขลา (ใน ๔ อาเภอ คือ อาเภอจะนะ อาเภอเทพา อาเภอสะบ้าย้อย และ
อาเภอนาทวี) วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราชมีเงินสนับสนุนตลอดหลักสูตร ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
๑. ค่าอาหารและค่าที่พัก ประมาณเดือนละ ๓,๖๕๐ บาท
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
๑. ค่าอาหารและค่าที่พัก ประมาณเดือนละ ๓,๖๕๐ บาท
๒. ค่าหน่วยกิตการเรียน จ่ายให้ตามจริง
๓. ค่าเครื่องแบบ ๖๐๐ บาท/ภาคเรียน
๔. ค่าหนังสือและอุปกรณ์ ๕๐๐ บาท/ภาคเรียน
๕. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๕๐๐ บาท/ภาคเรียน
ให้นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไปยังวิทยาลัยช่าง
ศิลปนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาว
บุญเรือน จันทร์แก้ว โทร ๐๘๓ ๑๘๐ ๑๓๖๖ หรือโทร ๐ ๗๕๓๙ ๔๓๕๕ – ๗ หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่
http://cfans”bpi”ac”th
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางอารีย์ สีลาพันธ์)
ผูอ้ านวยการวิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช

