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ติดต่อ 0-2384-7491-6 ต่อ 616, 617

มิสเบญจวรรณ บุญแก้ว โทร. 09-8154-6324
มิสนุชนารถ  จิตตนูนท์ โทร. 08-3179-3663



Inter Dance CourseInter Dance Course

โดย มิสเบญจวรรณ บุญแก้ว และมิสนุชนารถ จิตตนูนท์ (เฉพาะด้าน)

 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำาไปต่อยอดในการแสดง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อมุ่งเน้นให้
เด็กมีความกล้าแสดงออก และเพื่อให้ผู้เรียนฝึกสมาธิในด้านกิจกรรมสุนทรียภาพ

รับนักเรียนทุกระดับชั้น

>> เรียนทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร เวลา 16.50 - 17.50 น. รับ 10 คนขึ้นไป
เริ่มเรียน 28 ตุลาคม 2562  ราคา 5,500 บาท / คอร์ส  32 ครั้ง/เทอม

จุดประสงค์

รำาไทย

  Course Outline

การแสดงเบ็ดเตล็ด เซิ้งโปงลาง
ระบำาสุโขทัย ระบำาอัศวลีลา



โดย อาจารย์พิเศษจากสถาบันภายนอก

โดย อาจารย์พิเศษจากสถาบันภายนอก

>> เรียนทุกวันจันทร์ และ วันอังคาร <<
>> เวลา 16.50 - 17.50 น. << รับ 10 คนขึ้นไป
เริ่มเรียน 28 ตุลาคม 2562

  ราคา 6,500 บาท / คอร์ส   32 ครั้ง/เทอม

>> เรียนทุกวันพุธ และ วันพฤหัสบดี <<
>> เวลา 16.50 - 17.50 น. << รับ 10 คนขึ้นไป
เริ่มเรียน 30 ตุลาคม 2562

  ราคา 6,500 บาท / คอร์ส   32 ครั้ง/เทอม

บัลเล่ต์

STREET DANCE

นายจิตติพร หมีทอง 
ACSP ม.6 รุ่นที่ 21

ผู้สอนบัลเล่ต์

จบการศึกษาจาก สาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก 
ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยคะแนนโครงการ
ปริญญานิพนธ์สูงสุด

อาจารย์สอนเต้นจาก สถาบัน YAMAHA เป็นนัก
ออกแบบ Choreograqphy มีผลงานทั้งในและต่าง
ประเทศมากมาย 

นายนิรันดร์ สำาเภาแก้ว 
ACSP ม.6 รุ่นที่ 21

ผู้สอน STREET DANCE



ASSUMPTION
 SAMUTPRAK

ARN SCHOOL

419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang Samutprakarn 10270

0-2384-7491-6    0-2384-0445    www.acsp.ac.th

ประวัติอาจารย์พิเศษบัลเล่ต์

ประวัติอาจารย์พิเศษ Street

นายจิตติพร หมีทอง
ACSP ม.6 รุ่นที่ 21

นายนิรันดร์ สำาเภาแก้ว
ACSP ม.6 รุ่นที่ 21

ผลงาน

Creative youtube m.street
Creative รายการ Curve battle thailand ep. 7
Creative รายการ Curve battle thailand ep. final

ผลงานการสอนเต้น
2016-now yamaha nuchada silom
2018-now fitbank.studio
  เป็นครูผู้ช่วยผู้ฝึกสอน เทรนนี่ของ Mono 
2017 Yamha nucha salaya

£ จบการศึกษาจาก สาขาวิชานาฏยศิลป์ตะวันตก ภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
£	มีทักษะทางด้านการเต้น บัลเลต์ แจ๊ส การเต้นร่วมสมัย อีกทั้งยังสามารถออกแบบการแสดงได้ใน 
 หลายรูปแบบ ทั้งท่าทางประกอบการแสดง และกระบวนการคิดการสร้างสรรค์การแสดงทั้งหมด 
£	ผลงานได้รับคะแนนสูงสุดของโครงการปริญญานิพนธ์ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านนาฏยศิลป์
 ประจำาปีการศึกษา 2561 อีกทั้งผลงานดังกล่าวยังได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศมาเลเซีย 
 ในเดือน ต.ค. 2562 ด้วย
£	ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งนักแสดงบัลเลต์มโนราห์ในงานมหรสพถวายพระเพลิงในหลวงรัชกาลที่ 9 

“ผมจะนำ�คว�มรู้คว�มส�ม�รถที่ได้ศึกษ�เล่�เรียน 
ผนวกกับประสบก�รณ์ที่ได้เรียนรู้ม�ตลอดก�รใช้ชีวิต

ม�เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังสืบไป”

ผลงานการออกแบบ Choreography 

Concert Nam AF 
SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด ( มหาชน)
Concert The Star 12 home coming
Palm Night Market ประเทศกัมพูชา
Songkran Festival ประเทศกัมพูชา
ออกแบบท่าเต้น Mv ถามใจเธอดู
Co -Choreography แม่ค้าออนไลน์
บริษัท Hafele ออกแบบและควบคุมโชว์
ออกแบบท่าเต้นจาก Team mystreet 
Assistant-Choreography :
 เจ็บแต่ไม่ยอม ของคุณซินดี้ สิรินยา
Assistant-Choreography :
 ร่วมกับนายกตุ้ย ในแคมเปญออกกำาลังกาย
 ณ จังหวัดชลบุรี

- นายจิตติพร หมีทอง -


