
คู่มือการสอบระดับเตรียมอุดมดนตรี 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีการศึกษา 2564 
 
 

 
ก าหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564 

ก ำหนดกำร ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

1.  จ ำหน่ำยใบสมัครและเปิดรับสมัคร เริ่มรับสมคัรทั้ง 4 ครั้ง ตั้งแต่วันท่ี 31 กรกฎำคม 2563 เป็นต้นไป 

2.  ปิดรับสมัคร 
- สมัคร online และส่งเอกสำรสมัครสอบทำง e-mail 

พฤ. 17 ก.ย. 63 พฤ. 19 พ.ย. 63 พฤ. 21 ม.ค. 64 พฤ. 18 มี.ค. 64 

3.  ประกำศรำยช่ือ วัน เวลำ และสถำนท่ีสอบ ส. 26 ก.ย. 63 ส. 28 พ.ย. 63 ส. 30 ม.ค. 64 ส. 27 ม.ีค. 64 

4.  ก ำหนดสอบ อำ. 4 ต.ค. 63 อำ. 6 ธ.ค. 63 อำ. 7 ก.พ. 64 พฤ. 1 เม.ย. 64 

5.  ประกำศรำยช่ือ ผูม้ีสิทธ์ิสอบสมัภำษณ์ อ. 13 ต.ค. 63 อ. 15 ธ.ค. 63 อ. 23 ก.พ. 64 ส. 17 เม.ย. 64 

6.  สอบสัมภำษณ ์ ส. 17 ต.ค. 63 ส. 19 ธ.ค. 63 ส. 27 ก.พ. 64 พฤ. 22 เม.ย. 64 

7.  ประกำศผลสอบ ส. 31 ต.ค. 63 อ. 5 ม.ค. 64 ส. 6 มี.ค. 64 ศ. 30 เม.ย. 64 

8. รำยงำนตัวและลงทะเบยีน 
- กรอกข้อมูลทำง internet 
- ส่งเอกสำรถึงวิทยำลยัดุรยิำงคศลิป ์

ส. 31 ต.ค. - พ. 4 
พ.ย. 63 

อ. 5 – อำ. 10 
ม.ค. 64 

ส. 6 – พ. 10 
ม.ีค. 64 

ศ. 30 เม.ย. – อ. 
4 พ.ค. 64 

 
ติดต่อสอบถาม ข้อมูลการสอบ:  www.music.mahidol.ac.th 

ติดตามการสอบ:  commas.music.mahidol.ac.th 
ติดต่อสอบถามข้อมลูรับสมัคร:  msadmission@mahidol.edu, musicadmission@gmail.com   
ติดต่อสอบถามข้อมลูรับสมัคร:  โทรศัพท์ 02 800 2525 ต่อ 1128, 1109 
ติดต่อส่ง ไฟล์/Link การสอบ: msadmission@mahidol.edu  
ติดต่อสอบถามข้อมลู TIME:  www.timemusicexam.com  โทรศัพท์ 02 4582680 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี 
 

1. ภาพรวมหลักสูตร 
หลักสตูรเตรียมอุดมดนตรี วิทยำลยัดุริยำงคศลิป์ มหำวิทยำลัยมหิดล มีกำรเรียนกำรสอนที่เป็นเอกลกัษณ์ให้แก่นักเรียนท่ีสนใจ

เรียนดนตรีอย่ำงจริงจังและมีพรสวรรค์ด้ำนดนตรี ในโปรแกรมกำรเรียน 3 ปี นักเรียนจะไดร้ับโอกำสที่จะไดเ้รียนดนตรีในลักษณะของ 
Conservatory ที่เพียบพร้อมด้วยสถำนท่ีระดับสำกล และค้นหำโอกำสที่จะประกอบอำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี เกณฑ์กำรรับเข้ำศึกษำนั้น
ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรีที่รวมถึงทักษะกำรเป็นศลิปิน เทคนิคกำรแสดง และจ ำนวนที่เหมำะสม  

เปิดสอน 4 วิชำเอก ได้แก่ วิชำเอกดนตรสีำกล วิชำเอกดนตรีแจส๊ วิชำเอกดนตรไีทย และวิชำเอกกำรประพันธ์ดนตร ี
 

2. โครงสร้างหลักสูตร   
 โครงสร้ำงหลักสูตรหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ประกอบด้วยกำรศึกษำจ ำนวนท้ังสิ้นไม่น้อยกว่ำ 103 หน่วยกิต ดังนี ้

หมวดวิชำ วิชำเอก 
ดนตรสีำกล ดนตรีแจส๊ ดนตรไีทย กำรประพันธ์ดนตร ี

ทักษะชีวิต > 22 > 22 > 22 > 22 

ทักษะวิชำชีพ > 71 > 71 > 71 > 71 
เลือกเสร ี > 10 > 10 > 10 > 10 

กิจกรรมเสริมหลักสตูร 2 ช่ัวโมงต่อสัปดำห ์ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดำห ์ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดำห ์ 2 ช่ัวโมงต่อสัปดำห ์
จ านวนหน่วยกิตรวม > 103 > 103 > 103 > 103 
 
 
3. ค่าใช้จ่าย 
 หลักสตูรเตรียมอุดมดนตรี เป็นหลกัสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมศึกษำปีท่ี 4-6) เป็นโรงเรียนประจ ำ (Boarding school) 
มีค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร 980,000 บำท โดยช ำระเป็นภำคกำรศึกษำ ภำคกำรศึกษำละ  160,000 บำท (ยกเว้นภำคกำรศึกษำแรก 
180,000 บำท) ค่ำใช้จ่ำยครอบคลุม  ค่ำเล่ำเรยีน หอพัก อำหำร และซักรดี 
 
4. Official Site:  www.music.mahidol.ac.th/yamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย  
(Thailand International Music Examination: TIME) 

 
1. การน าผลสอบ TIME เพ่ือใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 เพื่อเป็นกำรวัดผลและเตรยีมควำมพร้อมในกำรเข้ำศึกษำในหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรีที่วิทยำลยัดุรยิำงคศิลป์ 
มหำวิทยำลยัมหิดล วิทยำลยัมีข้อแนะน ำให้ผูส้มัครด ำเนินกำรสอบวชิำทฤษฎีดนตรไีทย วิชำทฤษฎีดนตรีตะวันตก/วิชำโสตทักษะ (ตำม
ข้อก ำหนดกำรสอบ) กับศูนยส์อบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) เพื่อพิจำรณำจดัระดับควำมสำมำรถ  

ทั้งนี้หำกผู้สมัครไม่ได้สมคัรสอบ TIME หรือมีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผำ่น (<60%) และเป็นผู้มสีิทธ์ิเข้ำศึกษำตำมรอบกำรสอบ
ของวิทยำลัย ผู้สมัครจะถูกจัดใหล้งทะเบียนเรียนรำยวิชำปรับพื้นฐำนในช่วง Intensive course (เรียนช่วงเดือนพฤษภำคม) ตำมที่
หลักสตูรก ำหนด  
 ทั้งนี้ ผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำสำมำรถยื่นผลสอบผ่ำน TIME (คะแนน 60% ขึ้นไป) เพิ่มเติมได้ เพื่อปรับระดับควำมสำมำรถ  (และเพื่อ
ไม่ต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม ช่วง Intensive course) ได้จนถึงวันท่ี 30 เมษำยน 2564  
 
2. วิชาสอบ TIME เพ่ือใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
2. การซ้ือใบสมัครสอบและสมัครสอบ 

ผู้สมคัรสอบสำมำรถซื้อใบสมัครพร้อมคู่มือสอบและสมัครสอบ ได้ที่ 
1) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซคีอนสแควร์ ศรีนครินทร์ โทรศัพท์ 02 7219894 - 7  
2) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำซีคอนสแควร์ บำงแค โทรศัพท์ 02 4582680 
3) ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย สำขำศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน โทรศัพท์ 02 1294542 - 6  
4) ร้ำนค้ำวิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ โทรศัพท์ 02 8002525 ต่อ 2504, 2505 
 
ติดต่อสอบถำมข้อมูล TIME:  www.timemusicexam.com  โทรศัพท์ 02 4582680 
ติดต่อยื่นผลสอบผ่ำน TIME:  msadmission@mahidol.edu, musicadmission@gmail.com   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ/สำขำวิชำ  ที่ต้องมีผลคะแนนสอบ TIME (ทฤษฎีไทย) TIME  (ทฤษฎีสำกล)   TIME (โสตทักษะ) 

เตรียมอุดมดนตร ี

ดนตรสีำกล - ยื่นผล  Grade 9 ยื่นผล  Grade 9 

พื้นฐำนดนตรีแจส๊ - ยื่นผล  Grade 9 ยื่นผล  Grade 9 

กำรประพันธ์ดนตร ี - ยื่นผล  Grade 9 ยื่นผล  Grade 9 

ดนตรไีทย ยื่นผล  Grade 9 - - 



ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครสอบ 
 

1. ขั้นตอนการสมัครและสอบ 
 ผู้สมคัรสอบปฏิบัตติำมขั้นตอนต่อไปนี ้
 

ขั้นตอน รำยละเอียด 
1. สมัครสอบ 1. เลือกเมนสูมัครสอบ (Apply Now) 

2. ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนสมัครสอบออนไลน์ (กรอกข้อมูลในระบบและช ำระค่ำสมัครสอบ 1,500 บำท) 
3. ส่งหลักฐำนกำรสมัคร มำทำง email ที่ msadmission@mahidol.edu 

• รหัสสมัครสอบ 
ส ำหรับ Log-in เพื่อติดตำมสถำนะกำรสมัครสอบ ได้แก่ ตำรำงสอบ ฟอร์มเข้ำห้องสอบ ตำรำงสอบสมัภำษณ์ ฟอรม์
เข้ำสัมภำษณ์ ผลสอบ และประกำศต่ำงๆ 

• หลักฐานการสมัคร:  email มาท่ี msadmission@mahidol.edu 
1) ไฟล์ใบสมัคร (ท่ีกรอกข้อควำมครบถ้วน และลงนำมผูส้มัคร ลงนำมผู้ปกครอง) 
2) รูปถ่ำยขนำด 1 น้ิว (ติดลงในใบสมัคร ในจุดที่ระบุใหต้ิดรปู)  
3) ไฟล์หนังสือรับรองจำกอำจำรยส์อนดนตรี 1 ฉบับ  
4) ไฟล์ส ำเนำระเบียนแสดงผลกำรศึกษำ (ป.พ.1) หรือส ำเนำสมดุรำยงำนประจ ำตัวผลกำรศึกษำ (สมดุพก) 1 ฉบับ 
5) ไฟล์ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบบั  
6) ไฟล์ส ำเนำบัตรประชำชน หรือส ำเนำพำสปอร์ต 1 ฉบับ 

  7) ไฟล์หลักฐำนคะแนนสอบ TIME หรือหลักฐำนกำรสมัครสอบ TIME 1 ชุด 
2. กำรติดตำมกำรสอบ 
และประกำศตำ่งๆ 

1. ติดตำมสถำนะกำรสมัครสอบ ประกำศ และข้อมูลต่ำงๆ ทุกข้ันตอนทำง Online ด้วยรหัสสมัครสอบ (log-in) 
2. มีเอกสำรติดประกำศที่งำนรับสมัคร ช้ัน 1 ห้อง A103 อำคำรภูมิพลสังคีต 

3. สถำนท่ีจัดสอบ วิทยำลัยดรุิยำงคศลิป์ มหำวิทยำลยัมหิดล (ศำลำยำ) จังหวัดนครปฐม 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม  
 วิทยำลัยจัดสอบปีละ 4 ครั้ง ผู้สมัครที่ไม่ผ่ำนกำรสอบคดัเลือก วิทยำลัยจะเก็บผลสอบในรำยวิชำที่ผำ่นไว้ให้ ผู้สมัครสำมำรถน ำผล

สอบผ่ำนมำใช้ในกำรสมัครครั้งต่อไป (สมัครสอบเฉพำะวิชำที่สอบไมผ่่ำน โดยใช้ได้เฉพำะปีกำรศึกษำ 2564)  
 กรณีใช้ผลเก็บคะแนนสอบ ผู้สมคัรต้องส่งหลักฐำนผลคะแนน “ผ่ำน” (พิมพ์ออกมำจำกระบบ) ของรอบก่อน ส่งมำเป็นไฟล์หลักฐำน

ในกำรสมัครสอบด้วย  
 
2. คุณสมบัติผู้สมัคร 

1. วุฒิกำรศึกษำ ผู้สมคัรจบกำรศกึษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้นหรอืเทียบเท่ำ หรือก ำลังศึกษำอยู่ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  
2. มีควำมสำมำรถปฏบิัติเครื่องดนตรี หรือขับร้องได้ด ี
3. มีพื้นฐำนควำมรู้ทฤษฎีดนตรสีำกล และ/หรือ ดนตรไีทย และโสตทักษะ 
4. มีพื้นฐำนควำมรู้เฉพำะสำขำวิชำ  (ตำมเกณฑ์ข้อก ำหนดสอบของแต่ละสำขำวิชำ ท่ีก ำหนดให้สอบ)    
5. มีควำมประพฤตเิรียบร้อย และรับรองต่อวิทยำลยัฯ ได้ว่ำจะตั้งใจศึกษำเล่ำเรียนเต็มควำมสำมำรถ และจะปฏิบัตติำมระเบยีบ

ข้อบังคับของวิทยำลัยฯ ท่ีมีอยู่แลว้ หรือท่ีจะมีผลต่อไปโดยเคร่งครดัทุกประกำร 
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ และไมต่ิดยำเสพตดิ 

หมายเหตุ:  ทั้งนี้การพิจารณาการรับเข้าศึกษา ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของคณะกรรมการสอบคัดเลือกของวิทยาลัย 
 
 



3. สิ่งที่ผู้สมัครต้องทราบและปฏิบัติ 
รำยกำร รำยละเอียด 

1. สิ่งท่ี
ต้อง
เตรียมมำ
ในวันสอบ 

1. บัตรประจ ำตัวสอบ 
2. บัตรที่ออกจำกหน่วยงำนรำชกำร เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรนักเรียน ใบขับข่ีรถยนต์   

• สอบวิชำปฏิบัติดนตร ี  
1) โน้ตเพลงที่จะใช้สอบ  
2) เครื่องดนตรีที่ใช้สอบ  ยกเว้น Piano,  Percussion,  ระนำด,  ฆ้องวง 
3) แบบฟอร์มเข้ำสอบวิชำปฏิบัตดินตรี (พิมพ์จำกระบบ) 

• สอบสัมภำษณ ์
1) แบบฟอร์มเข้ำสอบสมัภำษณ์ (พิมพ์จำกระบบ) 

2. กำร
แต่งกำย 

ผู้เข้ำสอบต้องแต่งกำยด้วยชุดนักเรียน นักศึกษำ ให้เรียบร้อย มิฉะนัน้จะไม่อนญุำตให้เข้ำห้องสอบ 

3. ผู้มีสิทธ์ิ
เข้ำศึกษำ 

1. ผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและเป็นผู้มีสิทธ์ิเขำ้ศึกษำ ต้องรำยงำนตัวและลงทะเบียนตำมก ำหนด มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์  
2. กรณีที่ผูส้อบผ่ำนกำรสอบคดัเลอืก แต่ไม่รำยงำนตัว ลงทะเบยีน และช ำระเงิน ตำมวันและเวลำที่วิทยำลัยก ำหนด วิทยำลัย

จะถือว่ำผู้สอบสละสิทธ์ิในกำรเข้ำศึกษำต่อ  

 
 
4. รายละเอียดวิชาสอบระดับเตรียมอุดมดนตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

สำขำวิชำเอก วิชำที่ต้องสอบ 
ยื่นคะแนนสอบจำก 

ศูนย์สอบเทียบดนตรแีห่งประเทศไทย (TIME) 

ดนตรสีำกล (คลำสสิค) 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

1. โสตทักษะ : Grade 9 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9 

ดนตรไีทย 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

1. ทฤษฎีดนตรีไทย : Grade 9 

พื้นฐำนดนตรีแจส๊ 
1. ปฏิบัติดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

1. โสตทักษะ : Grade 9 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9 

กำรประพันธ์ดนตร ี
1. ทดสอบประพันธ์ดนตร ี
2. สัมภำษณ์* 

1. โสตทักษะ : Grade 9 
2. ทฤษฎีดนตรีสำกล : Grade 9 

หมำยเหตุ : *  หมำยถึง กรณีมรีำยชื่อประกำศว่ำเป็นผู้มสีิทธ์ิสอบสมัภำษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ค าอธิบายเนื้อหาการสอบ 
 

1. วิชำปฏิบัติดนตรี เป็นกำรทดสอบทกัษะกำรปฏิบัตดินตรี โดยผู้เข้ำสอบเลือกสอบเครื่องดนตรตีำมถนัด ให้ศึกษำข้อก ำหนดกำรสอบ
ตำมสำขำและเครื่องดนตรี   

 

2. วิชำทฤษฎีดนตรีไทย วิชำทฤษฎีดนตรีสำกล และโสตทักษะ 
• ดูข้อมูลกำรน ำผลสอบ TIME เพื่อใช้ในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อที่วิทยำลัยดุริยำงคศลิป์ มหำวิทยำลัยมหิดล ท่ีหน้ำ 3  
• สำมำรถยื่นผลสอบผำ่น TIME (คะแนน 60% ข้ึนไป) เพิ่มเติมได้ ถึงวันท่ี 30 เมษำยน 2564 
• ผู้มีผลคะแนนสอบ TIME ไม่ผ่ำนเกณฑ์ (<60%) ต้องลงทะเบียนเรยีนปรับพื้นฐำนเพิ่มเติม (คอรส์ 1) และเมื่อจบคอร์ส จะมี

กำรสอบวัดผล กรณสีอบไม่ผ่ำน ตอ้งลงทะเบียนเรยีนปรับพื้นฐำนเพิม่เติม (คอรส์ 2; เรียนซ้ ำคอรส์) อีกครั้ง (จัดคอร์สเรียน
ช่วงเดือนพฤษภำคม)   

 

3. สอบสัมภำษณ์ เป็นกำรจัดสอบให้เฉพำะผู้ทีส่อบผ่ำนวิชำเฉพำะสำขำ/ปฏิบตัิดนตรี วิทยำลัยจะประกำศให้เป็นผู้มสีิทธิสอบสัมภำษณ์
ตำมก ำหนดกำร  

 

4.  ทดสอบภำษำอังกฤษ เป็นกำรทดสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลส ำหรับวทิยำลัยในกำรจดัชั้นเรยีน จัดทดสอบให้เฉพำะผู้มสีิทธ์ิเข้ำศึกษำท่ี
รำยงำนตัวและลงทะเบียนเรียน เนื้อหำกำรทดสอบครอบคลุมไวยกรณ์ กำรฟัง กำรอ่ำน และกำรเขียน (จัดทดสอบช่วงเดือน
พฤษภำคม)   

 

5. กำรเก็บคะแนนสอบส ำหรับผูส้มัครที่มผีลสอบไมผ่่ำน วิทยำลัยจะเก็บผลสอบของผูส้มัคร ในรำยวชิำต่ำงๆ ท่ีผู้สมัครมผีลสอบผ่ำนไว้
ให้ และให้สิทธ์ิในกำรสมัครและสอบเฉพำะส่วนวิชำที่ยังสอบไม่ผำ่น ส ำหรับกำรสอบครั้งต่อไป ท้ังนี้ ผูส้มัครสำมำรถเก็บผลวิชำที่
สอบผ่ำนไว้ได้ เฉพำะครั้งท่ีสอบภำยในปีกำรศึกษำเดียวกันเท่ำนั้น    

  

การพิจารณาคะแนนและผลคะแนนสอบให้ยึดถือตามการตัดสินของคณะกรรมการคุมสอบวิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
และถือเป็นอนัสิน้สุดการตัดสินในทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติเคร่ืองดนตรี หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี 
 

1.  ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี คลาสสิค ดังนี้ 
 
กีตาร์ 
บทเพลง: สองบทเพลงในลีลำที่ต่ำงกัน ควำมยำกตั้งแต่ระดับง่ำยถึงปำนกลำง โดย Bach, Villa-Lobos, Brouwer, Sor, Carulli, 
Carcassi, Lauro, Mertz, Aguado, Diabelli, Giuliani, Barrios ฯลฯ 
 
ขับร้อง 
1. เทคนิค   

แบบฝึกหัด 2 บท: (ร้องเสียง “อำ”) 
1.1 มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Accompanied) – เลือกแบบฝึกหัด 1 บทจำก Concone, Op. 9, 50 Lessons  

หมำยเลข 11-15 
1.2 ไม่มีนักเปียโนบรรเลงประกอบ (Unaccompanied) – แบบฝึกหัดหมำยเลข 1, จำกPanofka, Op. 85 (ผู้เข้ำสอบสำมำรถ

ร้องในบันไดเสียงท่ีสูงหรือต่ ำกว่ำ ตำมควำมเหมำะสมของเสียงตนเองได้) 
2. บทเพลง 3 เพลง 

2.1 บทเพลงคลำสสิค 1 เพลง; ประเภท Aria หรือ Art Song ที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษหรือภำษำไทย 
2.2 บทเพลงเลือกตำมควำมถนัด 2 เพลง 
ถ้ำผู้เข้ำสอบไดร้ับกำรเรียนร้องเพลงคลำสสิคมำเป็นระยะเวลำหนึ่ง คณะกรรมกำรเสนอให้ผู้เข้ำสอบรอ้งเพลง 1 จำกใน 2 (บท

เพลงเลือกตำมควำมถนดั) เป็นภำษำอ่ืนท่ีไม่ใช่ภำษำอังกฤษ หรือภำษำไทย 
ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกเพลงประเภทคลำสสิก หรือมิวสิคลัเธียเตอร ์
ผู้เข้ำสอบจะต้องแสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำย กำรเต้น หรือกำรแสดงตำมบทเพลง ระหว่ำงกำรร้องเพลง 
* หำกต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรเลือกบทเพลงคลำสสคิ หรือกำรเลือกบทเพลงในกำรสอบ ผู้เข้ำสอบสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ที่
สำขำวิชำกำรขับร้อง วิทยำลยัดุรยิำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
3. กำรร้องโน้ตฉับพลันและโสตทักษะ (Sight-singing and Aural Skills) 

ผู้เข้ำสอบจะต้องอ่ำนและร้องโน้ตฉับพลัน 1 - 2 เพลงสั้น โดยไม่มีเปียโนบรรเลงประกอบ 
กรรมกำรจะใหผู้้เข้ำสอบร้องบันไดเสียง หรือประโยคโนต้สั้นๆ ตำมที่กรรมกำรบรรเลงให้ฟังระหวำ่งกำรสอบ 
4. สอบสัมภำษณ์  
หมำยเหตุ:  
- บทเพลงสอบทุกบทเพลงจะต้องร้องจำกควำมจ ำ  
- ผู้เข้ำสอบจะต้องเตรียมนักเปยีโนบรรเลงประกอบของตัวเองมำในวันสอบ  
(ส ำหรับกำรสอบโดยวิดโีอ ผู้เข้ำสอบได้รับอนญุำติใหส้ำมำรถใช้ Backing Track ได้ ทั้งนี้กรรมกำรยังคงแนะน ำให้ร้องพร้อมกับนักเปียโน 
ถ้ำเป็นไปได้) 
- รำยชื่อแบบฝึกหัดและบทเพลงในกำรสอบ สำมำรถขอได้โดยตดิตอ่สอบถำมได้ท่ี สำขำวิชำกำรขับรอ้ง วิทยำลัยดุริยำงคศลิป์ 
มหำวิทยำลยัมหิดล 
 
 
 
 
 



เปียโน 
1. เทคนิค 
- Scales ในทุกบันไดเสียงท้ัง major, harmonic minor และ melodic minor ควำมยำว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทำง
เดียวกัน (parallel motion) ทั้งขำข้ึนและขำลง ควำมเร็วต่อโน้ต 4 ตัวเท่ำกับ 88 
- Arpeggios ทุกบันไดเสียงทั้ง major และ minor ควำมยำว 4 octaves โดยเล่นสองมือพร้อมกันในทิศทำงเดียวกัน (parallel motion) 
ทั้งขำข้ึนและขำลง ควำมเร็วต่อโนต้ 4 ตัวเท่ำกับ 72  
2. บทเพลง 

ผู้เข้ำสอบต้องเล่นท้ังหมด 3 บทเพลง ด้วยควำมจ ำ และไม่ต้องเล่นเครื่องหมำยย้อน 
1. บทเพลงแบบฝึกหัด 1 บท จำกคีตกวียุคคลำสสิกหรือโรแมนติก 
2. บทเพลง 1 บทจำกยุคสมัยบำโรกหรือคลำสสิก (เลือกเล่น 1 ท่อนจำกบทเพลงที่มีหลำยท่อน) 
3. บทเพลง 1 บทจำกยุคสมัยโรแมนติกหรือศตวรรษที่ 20  

หมำยเหต ุ
- หำกผู้สอบเคยเข้ำทดสอบมำกกว่ำหนึ่งครั้ง จะต้องเปลีย่นเพลงสอบอย่ำงน้อย 1 เพลง หรือมำกกว่ำ ในรอบถัดไป 
 * ส ำหรับผู้ทีไ่ม่สะดวกเดินทำงมำสอบ สำมำรถส่งวีดโีอกำรเล่นของตนเอง โดยอยู่ในรูปแบบของ YouTube link คณุภำพสูงมำพร้อมกบั
ใบสมัคร โดยต้องถ่ำยอย่ำงต่อเนื่องกันทุกเพลง ไม่มีกำรตัดต่อหรือแยกไฟล์ ในส่วนของ scale และ arpeggio ให้เลือกบรรเลง 3 บันได
เสียงจำกแตล่ะชนิด major, harmonic minor และ melodic minor 

 
เคร่ืองสายสากล (Violin, Viola, Cello, Double bass, Harp) 
1. เทคนิค  

ผู้เข้ำสอบต้องบรรเลงบันไดเสียงเมเจอร์ ไมเนอร์ และอำรเ์ปจโจ โดยผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกบันไดเสียงที่จะบรรเลง และจ ำนวน 
Octaves ได้ และต้องท ำกำรบรรเลงทั้งแบบแยกคันชัก (seperate) และ รวบคันชัก (slurred)  
2. บทเพลง 

ผู้เข้ำสอบต้องท ำกำรบรรเลง 2 บทเพลงที่มีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนจังหวะและยคุสมยั เพื่อแสดงศักยภำพทำงด้ำนกำรตีควำม
บทเพลงเเละเทคนิคต่ำงๆ (ท้ังนี้ผู้เข้ำสอบสำมำรถเลือกใช้เป็น 1 บทเพลงและ 1 แบบฝึกหัดได้) โดยทัง้ 2 บทเพลงควรมีเวลำในกำร
บรรเลงรวมกันไม่เกิน10 นำที 

ในกำรสอบแนะน ำใหผู้้เข้ำสอบใช้ผู้บรรเลงประกอบ (accompaniment) ร่วมด้วย 
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading) 
 
เคร่ืองเป่าลมไม้ (Recorder, Flute, Oboe, Clarinet, Bass Clarinet, Bassoon, Saxophone) 
1. เทคนิค 

เลือกเล่นเมจอร์สเกลที่ถนัดและครอบคลุมทุกออกเทฟ (Octave) ที่สำมำรถเล่นได้ในสเกลนั้นๆ และเล่นโครมำติกสเกลไปถึง
โน้ตตัวสูงที่สุดและต่ ำทีสุ่ดเท่ำที่ผูส้มัครสำมำรถเล่นได้ในจังหวะปลำนกลำง สิ่งที่ควรค ำนึงถึงคือกำรน ำเสนอเสยีงท่ีมีคุณภำพ (warm 
sound) และปรำศจำกข้อผิดพลำด  
2. บทเพลง 

เลือกเล่นบทเพลงในเกณฑ์มำตรฐำน (Standard Solo) หรือ แบบฝึกหัดกึ่งบทเพลง (Etude) 2 บทเพลงที่มีควำมแตกต่ำงกัน
อย่ำงโดดเด่นทั้งทำงด้ำนกำรถ่ำยทอดอำรมณเ์พลงและเทคนิค ทั้งนี้ 2 บทเพลงที่เล่นสำมำรถมำจำกเพลงเดียวกันได้ โดยเลือกจำกท่อนท่ีมี
ควำมแตกต่ำงกัน ระยะเวลำกำรแสดงท้ัง 2 บทเพลงไม่ควรเกิน 7 นำที ในกรณีที่บทเพลงมีควำมยำวเกินผู้สมัครสำมำรถเลือกเล่นเฉพำะ
ท่อนท่ีตรงกับข้อก ำหนด สำมำรถเลือกเล่นร่วมกับ Accompaniment ได้ แต่ไม่เป็นกำรบังคับ 
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading) 

คณะกรรมกำรอำจให้อ่ำนโนต้แบบฉับพลันในกรณีแสดงสด 



เคร่ืองลมทองเหลือง (Trumpet, Trombone, Tuba, Euphonium, French Horn) 
1. เทคนิค 

บรรเลงบันไดเสยีง 3 บันไดเสยีงเมเจอร์ (Major Scales) 1 - 2 ช่วงเสียง (Octave) พร้อม Arpeggios โดยผูส้อบสำมำรถเลือก
ได้ด้วยตนเอง ซึ่งอยู่ในช่วงเสียงท่ีผู้เล่นสำมำรถบรรเลงได้อยำ่งง่ำยดำย และบรรเลง Chromatic Scale จำกโน้ตที่ต่ ำที่สดุไปหำสูงที่สดุผู้
เล่นสำมำรถบรรเลงได้อย่ำงง่ำยดำย ซึ่งให้เพ่งเล็งให้มีเสยีงท่ีดีและไมต่ิดขัด ในจังหวะที่เร็วปำนกลำง  
2. บทเพลง 

บรรเลง 2 บทเพลง ท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงลักษณะของสไตล์ดนตรี (เพลงช้ำและเพลงเร็ว) หรือต่ำงยคุสมัย เพื่อแสดงถึง
ควำมสำมำรถทำงด้ำนดนตรี ซึ่งบทเพลงที่เลือกสำมำรถน ำมำจำกแบบฝึกหรือบทเพลงมำตรฐำนทั่วไปได้ ซึ่งท้ังสองบทเพลงนี้ไมค่วรเกนิ 
10 นำที สำมำรถบรรเลงพร้อมนักเปียโนประกอบได ้
3. กำรทดสอบกำรอ่ำนโน๊ตแบบเฉียบพลัน (sight-reading) 
 

เคร่ืองกระทบ 
1. บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงเมเจอร์ 1 ช่วงเสียงพร้อม Arpeggio ทั้งขำข้ึนและขำลง 
2. บรรเลงบันไดเสียง 2 บันไดเสียงไมเนอร์ 1 ช่วงเสียงพร้อม Arpeggio ทั้งขำข้ึนและขำลง 
3. บรรเลง Etude 1 บท บทใดก็ได้ ส ำหรบั 2 ไม้ จำกหนังสือ: 

- Morris Goldenberg – Modern School for Xylophone, Marimba, and Vibraphone 
4. บรรเลง 1 บทเพลง ส ำหรับ 2 ไม้บน Marimba โดยเลือกจำกท่ีก ำหนดมำให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่ำ): 

- J.S. Bach – Violin Concerto in A minor (1st movement) 
- Paul Creston – Concerto for Marimba (1st or 3rd movement) 

5. บรรเลง 1 บทเพลงหรือ Etude ส ำหรบั Snare Drum โดยเลือกจำกท่ีก ำหนดมำให้ (หรือเพลงระดับเทียบเท่ำ): 
- Anthony Cirone – Portraits in Rhythm 
- Mitchell Peters – Intermediate Studies for Snare Drum 
- Charles Wilcoxin – All American Drummer 

6. สำธิตกำรเล่น Rudiments ต่ำงๆ ของ Snare Drum ตั้งแต่จังหวะช้ำไปเร็วและกลับมำช้ำ 
7. กำรอ่ำนโน้ตฉับพลัน (Sight Reading) บน Marimba และ Snare Drum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี การประพันธ์ดนตรี ดังนี้ 
 

1. ส่งผลงำนประกอบกำรสมัคร (น ำมำส่งให้กรรมกำรในวันสอบ) 
ส่งผลงำนกำรประพันธ์ดนตรีของตนเองส ำหรับเครื่องดนตรีใดกไ็ด้ ไม่ว่ำจะเป็นในลักษณะของบทประพันธ์ที่สมบูรณ์ แบบร่ำง

บทประพันธ์หรือแบบฝึกหัด กรณทีี่ไม่มผีลงำน กรรมกำรสอบจะประเมินศักยภำพของผู้สมัครจำกกำรสอบคัดเลือกวิชำปฏิบัตดินตรี  
2. สอบปฏิบัติดนตรีและสัมภำษณ ์ 
 กำรสอบในทำงปฏิบัตดินตรีและสมัภำษณ์ (ท้ังกรณีที่สอบด้วยตนเองที่วิทยำลัยหรือสอบผ่ำนวิดโีอในกรณผีู้สมคัรพ ำนักอยู่ใน
ต่ำงประเทศ) 

1) ผู้สมัครจะต้องอภิปรำยและตอบค ำถำมจำกอำจำรย์ที่เป็นกรรมกำรในกำรสอบเกี่ยวกับงำนประพันธ์ของผู้สมัครเอง เช่น ควำม
เป็นมำของบทประพันธ์ รูปแบบบทประพันธ์ ลักษณะของท ำนอง เสียงประสำน รวมทั้งจะมีกำรสมัภำษณ์ถึงควำมสนใจของผูส้มัคร
เกี่ยวกับกำรประพันธ์ดนตรีทั่ว ๆ ไป นักประพันธ์ดนตรีที่ช่ืนชอบ รวมไปถึงกำรวำงแผนประกอบอำชีพในสำยดนตรีในอนำคต กรณีที่สอบ
โดยกำรบันทึกวิดีโอ ผูส้มัครจะต้องกล่ำวถึงข้อมูลทั้งหมดในหัวข้อน้ีด้วยตนเอง 

2) บรรเลงบทประพันธ์สั้นๆ ท่ีมีควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ 2 นำที ด้วยเปียโนหรือเครื่องดนตรเีอกท่ีถนัด โดยอำจจะเลือกเฉพำะท่อนใดท่อน
หนึ่งจำกบทประพันธ์ท่ีเป็นที่รู้จัก 

3) ทดสอบทำงทฤษฎีดนตรีและโสตทักษะเบื้องต้น เช่น ขั้นคู่ คอร์ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดนตรีไทยดนตรีตะวันออก ดังนี้ 
 
ขับร้องไทย 
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับเพลงอัตรำจังหวะ 2 ช้ันหน้ำทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทับ 2
เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2.พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรขับร้อง และควำมสมบูรณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรขับร้อง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ ำในอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 2ช้ันและสำมำรถบรรเลงตำมโน้ตที่
คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อยำ่งถูกต้องแม่นย ำ 
 
เคร่ืองสายไทย เคร่ืองมือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย จะเข้ ขิม ขลุย่เพียงออ  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในระดับเพลงอัตรำจังหวะ 2 ช้ันหน้ำทับปรบไก่ ในลักษณะบทเพลงทั่วไปหรือเพลงเดี่ยว ไม่น้อยกว่ำ 4 
จังหวะหน้ำทับ 1เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ ำในอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 2ช้ันและสำมำรถบรรเลงตำมโนต้ที่
คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อยำ่งถูกต้องแม่นย ำ 
 
เคร่ืองป่ีพาทย์ เคร่ืองมือ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ใน ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ปี่ใน  
1. สอบปฏิบัติในเครื่องมือเอก ในเพลงสำธุกำร และบทเพลงเลือกอสิระ ไม่น้อยกว่ำ 4 จังหวะหน้ำทับ จ ำนวน 1เพลง เป็นอย่ำงต่ ำ 
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลง และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ ำในอัตรำจังหวะหน้ำทับปรบไก่ 2ช้ันและสำมำรถบรรเลงตำมโนต้ที่
คณะกรรมกำรจัดเตรียมให้ ได้อยำ่งถูกต้องแม่นย ำ 
 
เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้านไทย เคร่ืองมือ แคน พิณ โปงลาง โหวต  
1. สอบปฏิบัติเครื่องดนตรี  แคน ในบทเพลง ลำยลมพัดไผ่ (ฟอ้นศรีโคตรบูรณ์) 
                         พิณ  ในบทเพลง ลำยเต้ยสำมจังหวะ   
                           โปงลาง ในบทเพลง ลำยนกใส่บินข้ำมทุ่ง 
                              โหวต ในบทเพลง ลำยสังข์สินไช  
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลงและ และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่
ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ ำ และสำมำรถบรรเลงและตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจัดเตรยีมให้ ได้อย่ำง
ถูกต้องแม่นย ำ 
 
เคร่ืองดนตรีตะวันออก  เคร่ืองมือ หยางฉิน กู่เจิง โกโตะ เอ้อหูว 
1. สอบปฏิบัติเพลงเลือก 2 เพลง บทเพลงควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 นำที 
2. พิจำรณำจำกทักษะวิธีกำรบรรเลงและ และควำมสมบรูณ์ถูกต้องแม่นย ำของกำรบรรเลง ลักษณะเสียงและเทคนิควิธีกำรบรรเลงที่
ถูกต้อง 
3. ผู้เข้ำสอบต้องมีควำมสำมำรถอ่ำนโน้ตกำรออกเสียงสูง ต่ ำ และสำมำรถบรรเลงและตำมโน้ตที่คณะกรรมกำรจัดเตรยีมให้ ได้อย่ำง
ถูกต้องแม่นย ำ 
 
 



4.  ข้อก าหนดการสอบปฏิบัติดนตรี ดนตรีแจ๊ส ดังนี้ 
 

กลุ่มเคร่ืองเป่า saxophone, trumpet, trombone 
1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบต็ 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ข้ึนและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะ

เฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเรว็ ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major 
Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสยีง G, F, และ Bb 

2. Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing จำกบทเพลงดังต่อไปนี ้
- Billie’s Bounce 
- Straight no Chaser 
- Bag’s Groove 
- Blue Monk 
- C Jam Blues 

โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), Solo Improvisation 4 เที่ยว (solo Improvisation 4 
choruses) และท ำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) 
* หมำยเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) 4 ช้ิน (quartet) หรือน ำ back-ing track มำรว่ม

บรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย 
3. Transcription 1: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บนควำมเร็ว 60 bpm 
- Download File | Trumpet & Trombone: Oleo (Miles Davis) or So What (Miles Davis) 
- Download File | Alto Saxophone: Yardbird Suite (Charlie Parker) 
- Download File | Tenor Saxophone: Shiny Stocking (Dexter Gordon) 

 

กลุ่มเคร่ืองคอร์ด piano, guitar 
1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบต็ 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ข้ึนและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะ

เฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเรว็ ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major 
Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสยีง G, F, และ Bb 

2. Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing จำกบทเพลงดังต่อไปนี ้
- Billie’s Bounce 
- Straight no Chaser 
- Bag’s Groove 
- Blue Monk 
- C Jam Blues 
โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), Solo Improvisation 4 เที่ยว (solo 

Improvisation 4 choruses), บรรเลงประกอบ 1 เที่ยว (Accompaniment 1 chorus) และท ำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) 
* หมำยเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ช้ิน (trio) หรือ 4 ช้ิน 
(quartet) หรือน ำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย 
3. Transcription: เล่น transcription ในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บนควำมเร็ว 60 bpm 

- Download File | Piano : Blues by Five (Red Garland) or Bye Bye Black Bird (Red Garland) 
- Download File | Guitar: Gone With the Wind (Wes Montgomery) or Satin Doll (Barney Kessel)  

* guitar play only the first chorus 
 
 



เบส Double Bass, Electric Bass 
1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบต็ 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ข้ึนและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะ

เฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเรว็ ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major 
Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสยีง G, F, และ Bb 

2. Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing จำกบทเพลงดังต่อไปนี ้
- Billie’s Bounce 
- Straight no Chaser 
- Bag’s Groove 
- Blue Monk 
- C Jam Blues 

โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), บรรเลงประกอบด้วยกำรเดินเบสอย่ำงน้อย 2 เที่ยว 
(Accompaniment with walking bass at least 2 chorus), Solo Improvisation 3 เที่ยว (solo Improvisation 3 choruses), และ
ท ำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) 
* หมำยเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ช้ิน (trio) หรือ 4 ช้ิน 
(quartet) หรือน ำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิชั่นด้วย 
3. Transcription: เล่น transcription และ แบบฝึกหดัในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บนควำมเร็ว 

60 bpm 
- Download File | Bass: Woody’n You (Bass line by Paul Chambers) 

* หมำยเหตุ: ผู้สอบที่เลือกใช้ Electric Bass ในกำรสอบสอบ หำกผ่ำนเข้ำศึกษำในหลักสตูรต้องเรียน Double Bass เป็นเครื่องมือหลัก 
 

กลองชุด Drumset 
1. Technique: บรรเลง Scales โดยบรรเลงเป็นเขบต็ 1 ช้ัน 2 ออกเทฟ ข้ึนและลงในรูปแบบ Swing feel ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะ

เฉพำะจังหวะ 2 และ 4 ที่ควำมเรว็ ระหว่ำง 40-60 ครั้งต่อนำที (beat per minute: bpm) โดย Scales จะประกอบด้วย Major 
Scales, Harmonic Minor Scale, Jazz Melodic Minor Scale และ Natural Minor Scales ทั้งหมดในบันไดเสยีง G, F, และ Bb 

* หมำยเหตุ: ผู้สอบต้องเลือกเล่นบันไดเสียงโดยใช้เครื่องดนตรีเปียโน กีตำร์ หรือเครื่อง Mallets 
2. Pieces: เลือกบรรเลง jazz blues 1 เพลงตำมควำมถนดัในจังหวะ Swing จำกบทเพลงดังต่อไปนี ้

a. Billie’s Bounce 
b. Straight no Chaser 
c. Bag’s Groove 
d. Blue Monk 
e. C Jam Blues 

โดยกำรบรรเลงจะประกอบด้วย ท ำนองเริ่มต้น 1 เที่ยว (head in 1 chorus), บรรเลงประกอบโดยกำรตีจังหวะ swing อย่ำงน้อน 2 
เที่ยว (Accompaniment with swing pattern at least 2 chorus), บรรเลง Trade 4’s อย่ำงน้อย 2 เที่ยว (Trade 4’s at least 2 
choruses) และท ำนองจบ 1 เที่ยว (head out 1 chorus) 
* หมำยเหตุ: ผู้สมัครสอบจะต้องจัดเตรียมผู้บรรเลงเครื่องประกอบ (accompaniment) ในรูปแบบของวง 3 ช้ิน (trio) หรือ 4 ช้ิน 
(quartet) หรือน ำ backing track มำร่วมบรรเลงในวันสอบออดิช่ันด้วย 
3. Transcription: เล่น transcription และ แบบฝึกหดัในรูปแบบ swing ร่วมกับเมโทรนอมที่เคำะเฉพำะจังหวะ 2 และ 4 บนควำมเร็ว 

60 bpm 
- Download File | Drums: Tadd’s Delight (Philly Joe Jones) and Single Stroke Exercise 


