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ประกาศ  
ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย (TIME) 

เร่ือง ผลสอบวิชาทฤษฎีดนตรีสากล, วิชาโสตทักษะและวิชาทฤษฎีดนตรีไทย ประจําปี 2556 รอบที่ 2 
 

ตามท่ี ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ 
จัดสอบวัดระดับความรู้ด้านดนตรีวิชาทฤษฎีดนตรีสากล, วิชาโสตทักษะ, วิชาทฤษฎีดนตรีไทย, วิชา Western Music 
Theory and Analysis, วิชา Western Music History, วิชา Jazz Knowledge และ วิชา Thai Music History-
Theory and Analysis ในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาดนตรี 
นําไปสู่ความเป็นเลิศของศาสตร์สาขาวิชาดนตรี 

บัดน้ี ศูนย์สอบเทียบดนตรีแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการจัดสอบเรียบร้อยแล้ว และพิจารณาสรุปผลสอบ
ประจําปี 2556 รอบที่ 2 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 
 

  มีผู้สมัครสอบทั้งหมด      จํานวน    307   คน  
วิชาทฤษฎีดนตรีสากล 
ผู้สมัครสอบวิชาทฤษฎีดนตรี     จํานวน    202 คน 
มีผู้เข้าสอบวิชาทฤษฎีดนตรี      จํานวน     178 คน  
ผู้สอบผ่านวิชาทฤษฎีทั้งหมด     จํานวน      39 คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหน่ึง    จํานวน       -  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับสอง    จํานวน       5  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนชมเชย     จํานวน       9 คน 
 
 

วิชาโสตทักษะ 

ผู้สมัครสอบวิชาโสตทักษะ      จํานวน    193 คน 
มีผู้เข้าสอบวิชาโสตทักษะ       จํานวน     159 คน  
ผู้สอบผ่านวิชาโสตทักษะทั้งหมด     จํานวน      26 คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหน่ึง    จํานวน        -  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับสอง    จํานวน       3 คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนชมเชย     จํานวน       4 คน 
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วิชาทฤษฎีดนตรีไทย 
ผู้สมัครสอบวิชาทฤษฎีดนตรีไทย     จํานวน        8  คน 
มีผู้เข้าสอบวิชาทฤษฎีดนตรีไทย      จํานวน         3  คน  
ผู้สอบผ่านวิชาทฤษฎีดนตรีไทยทั้งหมด    จํานวน        3  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหน่ึง    จํานวน        -  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับสอง    จํานวน        -  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนชมเชย     จํานวน        1  คน 
 
วิชา Western Music Theory and Analysis 
ผู้สมัครสอบ       จํานวน       40  คน 
มีผู้เข้าสอบ        จํานวน        38  คน  
ผู้สอบผ่านทั้งหมด      จํานวน       13  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหน่ึง    จํานวน        -  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับสอง    จํานวน        2  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนชมเชย     จํานวน        5  คน 

 
วิชา Western Music History 
ผู้สมัครสอบ       จํานวน       40  คน 
มีผู้เข้าสอบ        จํานวน        38  คน  
ผู้สอบผ่านทั้งหมด      จํานวน       11  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหน่ึง    จํานวน        -  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับสอง    จํานวน        3  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนชมเชย     จํานวน        5  คน 
จึงขอประกาศผลสอบให้ทราบ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
วิชา Jazz Knowledge 
ผู้สมัครสอบ       จํานวน        9  คน 
มีผู้เข้าสอบ        จํานวน         9  คน  
ผู้สอบผ่านทั้งหมด      จํานวน        3  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหน่ึง    จํานวน        -  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับสอง    จํานวน        -  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนชมเชย     จํานวน        -  คน 
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วิชา Thai Music History-Theory and Analysis 
ผู้สมัครสอบ       จํานวน        4  คน 
มีผู้เข้าสอบ        จํานวน         4  คน  
ผู้สอบผ่านทั้งหมด      จํานวน        3  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับหน่ึง    จํานวน        -  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนเกียรตินิยมอันดับสอง    จํานวน        2  คน 
ผู้สอบผ่านได้คะแนนชมเชย     จํานวน        1  คน 
 
จึงขอประกาศผลสอบให้ทราบ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 
ประกาศ  ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2556 

        
               
                 (ดร.สมชัย ตระการรุ่ง) 
                      หัวหน้าโครงการ 



            โครงการศูนย์สอบเทยีบดนตรีแห่งประเทศไทย    Thailand International Music Examination (TIME)

            เลขที่ 607 ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขที่ 400 ชัน้ 4 ถ.เพรชเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ 

            กรุงเทพฯ 10160          โทรศัพท์ : 02 458 2680-2   www.timemusicexam.com

คะแนนท่ีได้

(คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

1 553T049 PC 65

2 553T287 PC 52

3 561T062 BM 54

4 562T007 PC 52

5 562T070 PC 76

6 562T089 PC 37

7 562T097 PC 63

8 562T118 PC 48

ประกาศผลสอบ วิชาทฤษฎีดนตรีไทย
รอบ 2/2556

ท่ี รหัสประจาํตัวสอบ ระดับ
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