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กิตติกรรมประกาศ

9 บทประพันธ์เพลง ทัศนา เป็นบทประพันธ์สำหรับเครื่องลมไม ้ ฟลูต โอโบ คลาริเน็ต     
เครื่องสาย ไวโลิน วิโอลา เชลโล เคร่ืองตีกลองทอม ผู้วิจัยได้รับการอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์หลาย
ท่าน ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าอย่างมากเพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษา และคำแนะนำต่าง  ๆ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงถือโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มา ณ ที่นี้
9 อาจารย ์ ดร. อโณทัย นิติพน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ ผู้ที่ให้ความรู้ และคำ
แนะนำดี  ๆ ที่มีค่ายิ่ง อีกทั้งยังเสียสละเวลาเพื่อให้คำปรึกษาช่วยเหลือในทุกด้านตั้งแต่ผู้วิจัยเริ่มค้นขว้า
ศึกษาข้อมูลภาพออโตสเตอริโอแกรม จนกระทั่งการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบทนี้เสร็จสมบูรณ์
9 อาจารย ์ดร. Jean-David Caillouet อาจารย์ที่ให้ความรู้ และคำแนะนำดี  ๆที่มีค่ายิ่ง 
อีกทั้งยังเสียสละเวลาเพื่อให้คำปรึกษาช่วยเหลือในทุกด้านตั้งแต่ผู้วิจัยเริ่มค้นขว้าศึกษาข้อมูลภาพออ
โตสเตอริโอแกรม จนกระทั่งการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบทนี้เสร็จสมบูรณ์
9 อาจารย ์ ดร. จิรเดช เสตะพันธุ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ที่ให้ทั้งความรู ้ และคำ
แนะนำต่างๆ อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย 
9 อาจารย ์ ดร. เด่น อยู่ประเสริฐ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ์ ผู้ที่ให้ทั้งความรู ้ และคำ
แนะนำต่างๆ อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย
9 นอกจากนั้นผู้วิจัยขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่ได้ให้
ความช่วยเหลือในทุกด้านระหว่างที่ผู้วิจัยกำลังศึกษาและค้นขว้าแนวทางในการทดลองการประพันธ์
เพลงสาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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