ประกาศคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โดยวิธีการรับตรง (ครั้งที่ 2)
หลักสูตรปริญญาบัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------------------

ตามที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรี 4 หลักสูตร คือหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต 3 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาการแสดงดนตรี สาขาวิชาดนตรี
แจ๊ส สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1 หลักสูตร คือ สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีการศึกษา 2561 โดยวิธีการรับตรงผ่านทางเว็บไซด์ของคณะไปแล้วนั้น บัดนี้ทางคณะ
ดุริยางคศาสตร์ ได้ดาเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึง ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 4 - 5
สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อาคารคณะดุริยางคศาสตร์ (ตลิ่งชัน) จานวน 17 ราย ดังรายนามและ
เลขที่นั่งสอบต่อไปนี้
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรี
เลขที่นั่งสอบ

รหัสประจาตัว

1
2
3

Cbs01
Ccn01
Cvn01

ชื่อ - นามสกุล
นายสหัสวรรษ
นายกรณ์ดนัย
นายสหชล

แพงขวา
สุขคง
ชัยศุภกิจการ

เครื่องดนตรี
Bassoon
Clarinet
Violin

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
เลขที่นั่งสอบ

รหัสประจาตัว

1
2

Jeg01
Jtb01

นายนิพัทธ์
นายปรินทร

ชื่อ - นามสกุล

เครื่องดนตรี

สุไลมาน
ปิ่นกุมภีร์

Electric Guitar
Trombone

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
เลขที่นั่งสอบ

รหัสประจาตัว

1
2
3
4
5
6
7

CMeg01
CMeg02
CMeg03
CMeg04
CMgu01
CMpi01
CMvo01

ชื่อ - นามสกุล
นายมากิตติ
นายธนภัทร
นายพีรดนย์
นายจิรพนธ์
นายนัตภูมิ
นายพุฒิกร
นายณธเดช

กิตติคณาพงษ์
มีชัย
ธรรมวิเศษ
ตุลาชม
อัศวะเนตร
นนทศักดิ์
เตชชินสิริกุล

เครื่องดนตรี
Electric Guitar
Electric Guitar
Electric Guitar
Electric Guitar
Guitar (Classic)
Piano
Vocal

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
เลขที่นั่งสอบ

รหัสประจาตัว

1
2
3
4
5

MB001
MB003
MB004
MB005
MB006

ชื่อ - นามสกุล
นางสาวรุจิรดา
นายณัฐดนัย
นางสาวณัฏธิดา
นายปุรเชษฐ์
นายมูฮาหมัดไฟซอล

ศรีนาง
ทาสวน
พุทธาผาย
สุทธิวิริวรรณ
โต๊ะเส็น

หมายเหตุ

มีเกรดเฉลี่ยรวม
ไม่ต่ากว่า 2.00

หลักฐานที่ต้องนามาแสดงในวันสอบ :
1. บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง) หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ราชการออกให้
2. บัตรประจาตัวสอบ ที่ติดรูปถ่ายแล้ว
3. แบบฟอร์มการชาระเงินค่าสมัคร
4. เอกสารรับรองวุฒิการศึกษา (ปพ.1) แสดงฉบับจริงและสาเนาที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5. แบบรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ที่ได้รับการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์จากโรงพยาบาล
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองแล้ว ติดรูปให้เรียบร้อย (มอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับรายงานตัวสอบ
สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ www.admissions.su.ac.th หรือ www.reg.su.ac.th
หรือสแกน QR Code

6. การทดสอบความสามารถในการปฏิบัติดนตรีคลาสสิกหรือแจ๊สให้นาเครื่องดนตรีมาสอบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(อาจารย์ดาริห์ บรรณวิทยกิจ)
คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หมายเหตุ : 1. กรุณาจดจาเลขที่นงั่ สอบ และดูรายละเอียดกาหนดการสอบของแต่ละสาขาวิชา
2. หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ คุณกนกพร บุญแก้ว โทร.0 2880 8660

ตารางสอบ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต โดยวิธีการรับตรง (ครั้งที่ 2) ประจาปีการศึกษา 2561
คณะดุริยางคศาสตร์ (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สาขาวิชา
สาขาวิชาการแสดงดนตรี

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์

สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส

สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง

วันที่

เวลา

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

09.00 - 10.45 น.

ทฤษฏีดนตรี

11.00 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.

โสตทักษะ
ปฏิบตั ิดนตรีคลาสสิก พร้อมสอบสัมภาษณ์

09.00 - 10.45 น.

ทฤษฏีดนตรี

11.00 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.
09.00 - 10.45 น.

โสตทักษะ
ปฏิบตั ิดนตรีคลาสสิกหรือแจ๊ส
พร้อมสัมภาษณ์
ทฤษฏีดนตรี

11.00 - 12.00 น.
13.00 - 17.00 น.

โสตทักษะ
ปฏิบตั ิดนตรีแจ๊ส พร้อมสอบสัมภาษณ์

09.00 - 12.00 น.

สอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และ

13.00 - 17.00 น.

ความรู้ทั่วไปด้านธุรกิจดนตรีและบันเทิง)
สอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

ชื่อวิชา

ห้องสอบ

หมายเหตุ

202

ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติดนตรี
คลาสสิก ให้นาเครื่องดนตรีมาสอบด้วย, สาหรับ
Voice ต้องมี accompaniment มาในวันสอบ

202
310

ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติดนตรี
คลาสสิกหรือแจ๊สให้นาเครื่องดนตรีมาสอบด้วย

407
407

ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติดนตรีแจ๊ส
ให้นาเครื่องดนตรีมาสอบด้วย

407
202
202

การสอบสัมภาษณ์
1. เตรียม Portfolio กิจกรรมที่เคยเข้าร่วม
2. สาเนาผลการศึกษา (Transcript)
3. ถ้ามีคะแนนจากการสอบ O-NET สามารถ
นามาประกอบการพิจารณา
4. การแต่งกาย และบุคลิกภาพ สุภาพเรียบร้อย
5. นักเรียนต้องมีผู้ปกครองในการเข้าร่วม
สัมภาษณ์ด้วย

