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แผนการเรียนท่ีเปิดรบัสมคัร และหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก

1.1 แผนการเรยีนท่ีเปิดรบัสมคัร มีทัง้หมด 3 แผนการเรยีนดงัน้ี

1. ศิลป์ดนตรี (เอกเลือกขบัรอ้ง,เอกเลือกเครื่องดนตรี)

นกัเรียนเลือกเคร่ืองเอกได ้1 อยา่ง เชน่ ขบัรอ้ง,กีตารไ์ฟฟ้า,กีตารค์ลาสสิก,กลองชดุ,เบส,เปียโน,

ไวโอลิน,แซ็กโซโฟน,ฟรตุ,เครื่องดีเจ 

“หากนกัเรียนเลือกเอกเคร่ืองตอ้งน าเคร่ืองดนตรีมาเอง ยกเวน้ เคร่ืองกลองชดุ กับเปียโน สามารถใชข้องโรงเรียนได”้

2. ศิลป์นิเทศ (การแสดง)

3. ศิลป์การแสดงเตน้
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2.1 หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก

1 หลกัเกณฑก์ารคัดเลือก

พิจารณาจากคะแนนสอบคัดเลือก ประเมินความร ู ้5 รายวิชา ดงัตอ่ไปน้ี

• คณิตศาสตร์

• วิทยาศาสตร์

• ภาษาไทย

• ภาษาองักฤษ

• สงัคมศึกษา

**คะแนนสอบทัง้หมด 100 ขอ้ : คะแนนผา่นเกณฑ ์50 คะแนน

หมายเหต ุ   พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 2 (4 ภาคเรียน)

นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึน้ไป ยกเวน้การสอบในหัวขอ้น้ี

2 การสอบสมัภาษณน์กัเรียน

3 การสมัภาษณผ์ูป้กครอง
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วนั เวลา และสถานท่ีสอบ

2.1 ช่วงสมคัรเรยีนลว่งหนา้ เปิดรบัสมคัรตัง้แต ่20 ตลุาคม- 30 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดการ

สมคัรสอบ มีดงัน้ี

นกัเรียนหรือผูป้กครองตอ้งแจง้นดัหมายการขอเขา้สอบลา่งหนา้ โดยติดตอ่กับเจา้หนา้ท่ีโดยตรง 

หมายเลขโทรศัพท ์091-954-1555

วนั เวลา : เปิดสอบวันจนัทร-์วันเสาร ์ตัง้แตเ่วลา 9.00-15.30 น.

สถานท่ีสอบ : วิทยาลยัดนตรีและศิลปะการแสดง Superstar College of Arts(SCA) เลขท่ี 946 ถนน

สขุมุวิท 55 (ปากซอยทองหลอ่ 20) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110

2.2  สิทธิประโยชนข์องนกัเรยีนผ ูส้มคัรเรยีนในช่วงน้ี

สิทธิประโยชนท่ี์1 สว่นลด 12,000 บาท (เทอมละ 2,000 บาท ทกุภาคเรียน) ส าหรบัการช าระค่า

เทอมทกุรปูแบบ

สิทธิประโยชนท่ี์2 สว่นลด 18,000 บาท (เทอมละ 3,000 บาท ทกุภาคเรียน) เฉพาะการช าระค่า

เทอมแบบไมแ่บ่งช าระ

ค่าใชจ้่ายวนัสอบ เมื่อผา่นการสอบช าระค่ายืนยนัรกัษาสิทธิ์ จ านวน 15,000 บาท ภายในวันท่ีสอบและ

ประกาศผล *สว่นน้ีทางโรงเรียนจะน าไปหักในค่าเทอมเทอมแรก
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ขัน้ตอนการสมคัรและเอกสารการสมคัรเรยีน มีดงัต่อไปน้ี

3.1 ขัน้ตอนการสมคัร

1. กรอกและย่ืนใบสมคัร ดว้ยตวัเองท่ีวิทยาลยัดนตรีและศิลปะการแสดง Superstar College of Arts(SCA)

ในเดียวกันกับวันท่ีหมายสอบ

2. นกัเรียนผูส้มคัร เขา้สอบตาม เวลาท่ีก าหนด ใชเ้วลาในการท าขอ้สอบ 1.30 ชัว่โมง

3. การสอบสมัภาษณน์กัเรียน ใช ้10-15 นาที

4. การสมัภาษณผ์ูป้กครอง 10-15 นาที

แต่งกายวนัสอบ ชดุนกัเรียน หรือชดุสภุาพ *ขอความกรณุามาก่อนเวลาสอบอยา่งนอ้ย 15 นาที
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3.2 เอกสารและหลกัฐานการสมคัรเรยีน

1. รปูถ่าย สวมเคร่ืองแบบนกัเรียน ขนาด 1.5 น้ิว จ านวน 2-5 รปู

2. ส าเนาสติูบัตรของนกัเรียน

3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนนกัเรียน บิดา และมารดา

4. ส าเนาทะเบียนบา้นของนกัเรียน บิดา และมารดา

5. ใบรบัรองการเป็นนกัเรียนจากโรงเรียนเดิม

6. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ตวัจริง พรอ้มส าเนา

7. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกลุ (ถา้ม)ี โดยหลกัฐานตรงกับทะเบียนบา้น

8. ส าเนาใบจดทะเบียนเป็นบตุรบญุธรรม (เฉพาะกรณีรบัเป็นบตุรบญุธรรม)

9. ส าเนาเกียรติบัตร วฒิุบัตรดีเดน่ ใบประกาศเกียรติคณุ หรืออื่นๆ (ถา้มี)

** เอกสารลงลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้งในเอกสารทกุฉบับ

5



การช าระค่าเทอม

4.1 ช าระค่าเทอมแบบเต็ม: ช าระเงนิสดเต็มจ านวนหรือช าระผา่นบัตรเครดิตเต็มจ านวนจะ

ไดร้บัสว่นลดค่าเลา่เรียนเทอมละ 3,000 บาท (ขอสงวนสิทธิ์ ส ำหรับผูท้ี่ ช  ำระครบตำมที่ โรงเรียน

ก ำหนดหรือก่อนเปิดภำคเรียนเทำ่นัน้)

4.2 ช าระค่าเทอมแบบแบ่งช าระ: ใน 1 ภาคเรียนผูป้กครองสามารถเลือกช าระค่าเทอม

แบบการแบ่งช าระเป็น 3 งวด ดงัน้ี 

ค่าเทอมงวดท่ี 1 ก าหนดช าระก่อนเปิดเทอม

ค่าเทอมงวดท่ี 2 ก าหนดช าระก่อนสอบกลางภาค

ค่าเทอมงวดท่ี 3 ก าหนดช าระก่อนสอบปลายภาค

(โดยเงือ่นไขเป็นไปตามท่ีโรงเรียนก าหนด)
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