
ตารางสอบคัดเลือกวิชาเอก ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ส าหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 3 

ขึ้นชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4 ปกีารศกึษา 2566 (บุคคลภายนอก) 

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 
.                                                                                                                   . 

 

 

เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ี 
8.00 - 8.30 น.  (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศวันองัคารที่ 7 มีนาคม 2566 
8.55 - 9.25 น.  (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 
9.35 – 10.05 น. (30 นาที) ทฤษฎีดนตรีสากล 
10.30 น.  เป็นต้นไป สอบภาคปฏิบัติ สมัภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 
1. ก าลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 หรือเทียบเท่า 
2.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  5  ภาคเรียน  ไม่ต่ ากว่า  2.00 

 
หมายเหต ุ
เครื่องดนตรีท่ีรับสมัคร 
 1. เครื่องสายสากล – Violin, Viola, Cello, Double Bass 
 2. เครื่องเป่า – Oboe, Flute, Piccolo, Clarinet, Saxophone, Bassoon, Trumpet, Horn,     
                             Mellophone, Trombone, Euphonium, Baritone, Tuba, Percussion 
 3. วงสตริง – Electric Guitar, Electric Bass, Drum 
 4. Classical Voice 
 5. Classical Piano 
 6. Classic Guitar 
 
 
 

วิชาเอกดรุิยางคศิลป ์

 



 รายละเอียดการสอบ 
 เน้ือหาการสอบทฤษฎีดนตรีสากล (อัตนัย)   มีดังน้ี 
  1. การบันทกึโน้ตและการอ่านโน้ต  
   2. อัตราจังหวะ และเครื่องหมายก าหนดจงัหวะ  
   3. บันไดเสียง Major และ Minor  
   4. ข้ันคู่ 
   5. ตรัยแอด 
   6. ความรู้ทั่วไปทางด้านดนตรีตามรายวิชาศิลปะพื้นฐาน 
 
 รายละเอียดการสอบปฏิบัติดนตรีสากล  มีดังน้ี 
  1. ปฏิบัติเครื่องดนตรสีากลตามถนัด (เลอืก 1-2 เพลง ไม่ใช้ Accom หรือ Backing Track) 
  2. Ear test  
  3. Sight reading 
  4. การปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์ และ ไมเนอร์ ไม่เกิน 4# 4b 
 
รายละเอียดการสอบอ่ืน ๆ มีดังน้ี 
 1. สอบสัมภาษณ์   วันอาทิตย์ท่ี 12 มีนาคม 2566 
 2. แฟ้มสะสมผลงานที่มผีลงานทางด้านดนตรี โดยมสี่วนประกอบ คือ หน้าปก, เนื้อหา, ปกหลัง รวมจ านวน
ไม่เกิน 12  หน้ากระดาษ A4   และน ามาในวันสอบปฏิบัติ  
  

 
**เครื่องดนตรีนักเรียนต้องน ามาเอง ยกเว้นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ เช่น เปียโน กลองชุดและอุปกรณ์ 

Percussion ขนาดใหญ่** 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อตกลงการเรียนวิชาเอกดรุิยางคศิลปต์ั้งแต่ระดบัชั้นมัธยมศกึษาปทีี่ 4 - ระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 6 
 
ข้อชี้แจง ส าหรับผูส้มัครสอบเข้าศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาที่ 4 ต้องศึกษารายละเอียดของข้อตกลง ที่ต้องปฏิบัติ    
เมื่อผ่านการคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. นักเรียนต้องช่วยเหลืองานของวิชาเอกดุริยางคศิลป์และโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ในกรณีที่ได้รับมอบหมายงานจากทางโรงเรียนและมีงานส่วนตัวจากภายนอก           
ในช่วงเวลาเดียวกัน   นักเรียนต้องยึดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียนเป็นส าคัญ  ในกรณีที่เป็นงานแสดง
ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ จะต้องได้รับอนุญาตจากอาจารย์ผู้ควบคุมกิจกรรมก่อนทุกครั้ง 
 2. นักเรียนต้องมีแฟ้มสะสมผลงานเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4                  
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  และน าเสนอสอบปากเปล่า  
 3. นักเรียนต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การจบตามที่สาขาวิชาเอกก าหนดไว้อย่างครบถ้วน จึงจะถือเป็นการจบ
การศึกษาอย่างสมบูรณ์ 
 4. นักเรียนต้องปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดของสาขาวิชาเอก   
เช่น มาตรการการใช้ห้องซ้อมเดี่ยว , การใช้ห้องคอมพิวเตอร์ดนตรี , การดูแลรักษาเครื่องดนตรีของโรงเรียน        
และการน าอุปกรณ์ออกไปใช้นอกห้องเรียนอย่างเคร่งครัดเช่นกัน 
 5. นักเรียนต้องดูแลรักษาตู้ล็อกเกอร์และปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้ตู้ล็อกเกอร์ เช่น ห้ามตกแต่งหรือติด
สติ๊กเกอร์ใด ๆ ลงบริเวณตู้ล็อกเกอร์ของตนเองที่โรงเรยีนมอบใหใ้ช้ในขณะที่ศึกษาอยู่, ต้องส่งกุญแจส ารองไว้ในความ
ดูแลของสาขาวิชาเอก และส่งมอบคืนสาขาวิชาเอกอย่างสมบูรณ์เมื่อจบการศึกษา  หากมีการท าให้ช ารุดเสียหายต้อง
รับผิดชอบตามที่สาขาวิชาเอกเห็นสมควร 
 
 
ติดต่อสอบถาม  : โทร. 02-258-4001 ต่อ 3203 (เอกดุริยางคศิลป์) 
  



สรุปตารางสอบ 

วิชาเอกดุริยางคศิลป์ 

 

หมายเหตุ   
1. ดูรายละเอียดการสมัคร  และการเตรียมตัวในการสอบของแต่ละวิชาเอกได้ที่ www.spsm.ac.th 

2. น าแฟ้มสะสมผลงานมาในวันสอบสมัภาษณ์ 

3. ส่งเอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน  ทาง E-mail : tantop50@hotmail.com 

 
 

 

 

 

 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ สถานท่ีสอบ 

วันอาทิตย์ท่ี  12 มีนาคม 2566 

08.00 - 08.30 น.  (30 นาที) ภาษาไทย 

ประกาศ 
วันที่ 7 มีนาคม 2566 

08.55 - 09.25 น.  (30 นาที) ภาษาอังกฤษ (ฉบับ 1) 

09.35 – 10.05 น. (30 นาที) ทฤษฎีดนตรีสากล 

10.30 น.  เป็นต้นไป 
สอบภาคปฏิบัติ  
สอบสัมภาษณ์ 
และแฟ้มสะสมผลงาน 

http://www.spsm.ac.th/
mailto:tantop50@hotmail.com

