วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA Superstar College of Arts
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริ ญญาตรี ประจาปี การศึกษา 2562
สาขาดนตรีและศิลปะการแสดง
•

เอกเลือกปฏิบตั ิขบั ร้ องและเทคโนโลยีดนตรี

•

เอกเลือกปฏิบตั ดิ นตรี และเทคโนโลยีดนตรี

•

เอกเลือกขับร้ องศึกษา

•

เอกเลือกดนตรี ศกึ ษา

•

เอกเลือกการแสดงโทรทัศน์และภาพยนตร์

•

เอกเลือกการแสดงเต้ น

•

เอกเลือกนวัตกรรมการสือ่ สารการตลาดและการบริ หารธุรกิจบันเทิง

คุณสมบัตเิ บือ้ งต้ นของผู้สมัคร
1.
สาเร็ จการศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี สดุ ท้ าย (ม.6) และ
คาดว่าจะสาเร็ จการศึกษา
2.

มีความสามารถในการบรรเลงเครื่ องดนตรี ตะวันตก หรื อขับร้ องได้ (ผู้สมัครดนตรี หรื อขับร้ อง)

3.

มีความรู้พื ้นฐานด้ านทฤษฎีดนตรี ตะวันตก (ผู้สมัครดนตรี หรื อขับร้ อง)

4.

มีโสตทักษะทางดนตรี เบื ้องต้ น (ผู้สมัครดนตรี หรื อขับร้ อง)

5.

มีความประพฤติดี ไม่มีปัญหาทางร่างกายที่จะเป็ นอุปสรรคต่อการศึกษาด้ านดนตรี หรื อด้ านการแสดง

สมัครด้ วยตนเองที่วทิ ยาลัย
1.

กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา ขอรับได้ ที่สถานที่สมัคร

2.
ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้ าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการ Audition หรื อสอบปฏิบตั ิ) ให้ ผ้ สู มัครมาติดต่อเจ้ าหน้ าทีเ่ พื่อ
รับคูม่ ือและระเบียบการสมัครสอบเข้ าศึกษาต่อ และรับทราบเวลานัดหมาย ในการปฏิบตั ิดนตรี เป็ นรายบุคคล ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:30
ถึง 17:00 น

เอกสารประกอบการสมัคร
ในวันและเวลาซึง่ ต้ องนาเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครดังต่อไปนี ้
1. ใบสมัครของมหาวิทยาดนตรี และศิลปะการแสดง SCA Superstar College of Arts ที่กรอกข้ อมูลของผู้สมัครถูกต้ องอย่างครบถ้ วน
2. รูปถ่ายสีหรื อขาวดาหน้ าตรง ไม่สวมหมวก หรื อแว่นตาดา ขนาด 1 นิ ้ว จานวน 2 รูป
3. สาเนาหนังสือรับรองผลการเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า (ใบ ร.บ.) หรื อผู้สมัครที่กาลังศึกษาอยูใ่ นชัน้ ม.6 ให้ ใช้
หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

อุปกรณ์ ท่ ตี ้ องเตรียมเพื่อการสอบ(ผู้สมัครดนตรีหรือขับร้ อง)
1. ผู้สอบต้ องนาเครื่ องดนตรี ของตนเองมาสาหรับการสอบดนตรี ปฏิบตั ิ รวมทังอุ
้ ปกรณ์ประกอบการแสดงอื่นๆ เช่น ที่วางเท้ าสาหรับกีตาร์
คลาสสิก สายแจ๊ คกีตาร์ ไฟฟ้าและกีตาร์ เบส รองเท้ าเต้ น ไม้ กลอง ลิ ้นเครื่ องเป่ า คันชัก ฉาบ เป็ นต้ น ยกเว้ น วิทยาลัยดนตรี จะจัดเตรียม เปี ยโน
เครื่ องตี กลองชุด ตู้แอมป์ ให้ ผ้ สู อบ
2. วิทยาลัยดนตรี ไม่จดั หานักเปี ยโนหรื อวงบรรเลงประกอบให้ ผู้สอบขับร้ องและผู้สอบเครื่ องดนตรี ที่เลือกสอบเพลงที่มเี ปี ยโนบรรเลง
ประกอบจะต้ องจัดหาผู้บรรเลงเปี ยโน
3. ผู้สอบควรมาถึงหน้ าห้ องสอบอย่างน้ อย 30 นาทีก่อนเวลาสอบของผู้สอบ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจเอกสารก่อนเข้ าห้ องสอบ
4. แต่งกายชุดสุภาพ หรื อแต่งการตามแบบศิลปิ นที่ผ้ สู มัครชื่นชอบ
5. การสอบปฏิบตั ิรวมการสอบสัมภาษณ์ใช้ เวลา 1 ชัว่ โมง
9. ก่อนการสอบปฏิบตั ิดนตรี ผู้สมัครทุกคนควรเตรี ยมเครื่ องดนตรี ของตนให้ พร้ อมก่อนเข้ าห้ องสอบ รวมถึงตรวจสอบอุปกรณ์ ปรับตังสาย
้
ของเครื่ องดนตรี เตรี ยมสายสัญญาณ เตรี ยมซีดี Backing Track ให้ เรี ยบร้ อย

การประกาศผลสอบ
วิทยาลัยดนตรี ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายในไม่เกิน 7 วันหลังการสอบสิ ้นสุดลง โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ โดยตรงกับ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายรับสมัคร
ผู้สอบผ่านได้ ต้องมารายงานตัวและรับเอกสารจากวิทยาลัยตามวันและเวลาทีเ่ จ้ าหน้ าที่กาหนดไว้

