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                               โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี    
   
                   Assumption College Thonburi   
 

ระเบียบการประกวดประเภทวงดนตรีสากล 
1. ประเภทการประกวด 

1.1 มธัยมศกึษาตอนต้น 
1.2 มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 

 2. คุณสมบัตขิองผู้ประกวด  
2.1 ผู้ เข้าประกวดต้องเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศกึษาในโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุเทา่นัน้ 

2.2 เป็นชายหรือหญิงก็ได้  
2.3 ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องไมเ่ป็นนกัดนตรีอาชีพ  และ ไมส่งักดัคา่ยเพลงใด ๆ  
2.4 ผู้ เข้าประกวดต้องแตง่กายชดุสภุาพเรียบร้อย     

 
3. กตกิาการประกวด 

3.1 แตล่ะวงมีสมาชิกได้ไมต่ ่ากวา่  4  คน แตไ่มเ่กิน  8  คน    
3.2 เพลงที่ใช้ในการประกวด ประกอบด้วยเพลงร้องไทยหรือสากล 1 เพลง   และเพลงอิสระ 1 เพลง ( เพลงอิสระจะเป็น

เพลงบรรเลง หรือเพลงร้องก็ได้ )  
3.3 การประกวดรอบคดัเลอืกจะประกวดในวันที่ 4 ธันวาคม – 8 ธันวาคม  2560  
3.4 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ   ผู้ เข้าประกวดต้องท าการแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ   

โดยสามารถเลน่เพลงเดียวกบัรอบแรกหรือเปลีย่นเพลงใหมไ่ด้   ทัง้นีใ้ช้เวลาทัง้หมดบนเวทีไม่เกิน  15  นาที (รวมการ
ตัง้เคร่ือง)  

3.5 การจับเวลาเร่ิมจับเวลาเมื่อนกัเรียนคนแรกข้ามเส้นสีเขียว และจะหยุดเวลาเมื่อนกัเรียนคนสดุท้ายข้ามเส้นสีแดง  
กรณีเลน่เกินเวลา คณะกรรมการจะหกัคะแนน นาทีละ  5  คะแนน โดยเศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 

3.6 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้า หรือหลงัการประกวด  ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปลี่ยนแปลง ผลการตดัสิน  
และเรียกคืนรางวลัทัง้หมดจากผู้ เข้าร่วมการประกวด 

 
4. อุปกรณ์ที่คณะกรรมการจัดงานเตรียมไว้ให้  

- ตู้แอมป์กีตาร์    2   ตู้ 
- ตู้แอมป์เบส 1 ตู้ 
- แอมป์คีย์บอร์ด 1 ตู้ 
- เปียโนไฟฟ้า 1 เคร่ือง 
- กลองชดุ               1 ชดุ 
- เคร่ืองเสยีง    
- ไมค์ร้องน า / ร้องประสาน 
- สแตนด์โน้ต  

 



 
 

5. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน 
5.1 ทกัษะ ความสามารถทางการร้อง   20 คะแนน 

5.2 ทกัษะ ความสามารถทางการบรรเลงเคร่ืองดนตรี 20 คะแนน 

5.3 ความกลมกลนื และความสมดลุของดนตรี  30 คะแนน 

5.4 ความคิดสร้างสรรค์    20 คะแนน 

5.5 ความการแสดงออก    10 คะแนน 
 

***กรณีใช้เวลาเกินกวา่ก าหนด จะถกูตดัคะแนน นาทีละ  5 คะแนน เศษของนาทีคดิเป็น 1 นาท ี
คณะกรรมการการตัดสินโดยคณาจารย์ผู้ ทรงคุณวุฒิ  จากศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยค าตัดสินของ

คณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ   ขอสงวนสทิธ์ิในการตดัสนิให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการ  
 

       6. การสมัคร 
6.1  รอบคัดเลือก ให้นักเรียนส่งใบสมัครที่ E-mail  actmusicawards2017@gmail.com  พร้อมทัง้โทรศัพท์ยืนยันการ

สมคัร  ที่หมายเลข 08-0990-8022  ศนูย์ดนตรีอสัสมัชญัธนบรีุ  (กรอกข้อมลูโดยละเอียด) 
6.2  ประกาศผลผู้มีสทิธ์ิการประกวดรอบคดัเลอืกผา่นทาง www.facebookcom/Actmusic.center ภายใน 
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 
6.3  ประกาศผลผู้มีสทิธ์ิการประกวดรอบชิงชนะเลศิผา่นทาง www.facebook.com/Actmusic.center ภายในวนัที่ 12 
ธันวาคม 2560 
*** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 510, หรือ 

08-0990-8022 หรือ มาสเตอร์ธนกฤต   ด้วงคงมนศรี  หมายเลขโทรศัพท์  09-9249-4251 
 

7. รางวัลในการประกวดวงดนตรีสากล 
 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         ชนะเลศิ  ทนุการศกึษา 3,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร  จ านวน   1   วง  
รองชนะเลศิอนัดบั 1     ทนุการศกึษา 2,000 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   วง      
รองชนะเลศิอนัดบั 2 ทนุการศกึษา 1,000 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   วง 

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น 
         ชนะเลศิ  ทนุการศกึษา 2,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร  จ านวน   1   วง  
รองชนะเลศิอนัดบั 1     ทนุการศกึษา 1,500 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   วง      
รองชนะเลศิอนัดบั 2 ทนุการศกึษา 1,000 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   วง 
 

 

 

 

 

 



 
                โรงเรียนอัสสัมชญัธนบุรี    
   
   Assumption  College  Thonburi   
 

ระเบียบการประกวดประเภทขับร้องเดี่ยวสากล 
 

1.ประเภทการประกวด 
1.1 ประถมศกึษาตอนต้น (ป.1 – ป.3) 
1.2 ประถมศกึษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6) 
1.3 มธัยมศกึษาตอนต้น  (ม.1 – ม.3) 
1.4 มธัยมศกึษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) 

 
2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด 

2.1 ผู้ เข้าประกวดต้องเป็นนกัเรียนทีก่ าลงัศกึษาในโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุเทา่นัน้ 

2.2 ผู้ เข้าประกวดเป็นชายหรือหญิงก็ได้  
2.3 ผู้ เข้าร่วมประกวดต้องไมเ่ป็นนกัร้องอาชีพ และสงักดัคา่ยเพลงใดๆ 
 

3. กตกิาการประกวด  
3.1 บทเพลงที่ใช้ในการประกวดรอบคดัเลอืกเป็นบทเพลงเลอืกเพลงไทยสากล หรือเพลงสากล 1 เพลง 
3.2 บทเพลงที่ใช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลศิเป็นบทเพลงเลอืกเพลงไทยสากล หรือเพลงสากล 1 เพลง และบทเพลง
เก่ียวกบัเทศกาลคริสต์มาส 1 เพลง รวม 2 เพลง 

3.3 เวลาในการประกวดรอบคดัเลอืก ไมเ่กิน 7 นาที และในรอบชิงชนะเลศิ ไมเ่กิน 12 นาที 
3.4 ห้ามใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทกุชนิดประกอบการร้องเพลง 
3.5 ไมท่ าการแสดงที่ขดัตอ่ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย 

3.6 หากพบการผิดกตกิา ไมว่า่ก่อนหน้า หรือหลงัการประกวด  ทางผู้จดัขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลง 
ผลการตดัสนิ  และเรียกคืนรางวลัทัง้หมดจากผู้ เข้าร่วมการประกวด  

 
4.  การตัดสนิ 

              - คณะกรรมการตดัสนิเป็นคณาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุิจากศนูย์ดนตรี โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ คะแนนเต็มจ านวน 100 คะแนน
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากองค์ประกอบตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 คณุภาพเสยีงร้อง ความกลมกลนื     30 คะแนน 
4.2 จงัหวะท านองถกูต้อง      30 คะแนน 
4.3 ความถกูต้องของเนือ้ร้องและการออกเสยีงอกัขระ   20 คะแนน 
4.4 บคุลกิภาพ การถ่ายทอดอารมณ์ความหมายของเพลงอยา่งเหมาะสม 20 คะแนน  
 
 
 
 
 



***กรณีใช้เวลาเกินกวา่ก าหนด จะถกูตดัคะแนน นาทีละ  5 คะแนน เศษของนาทีคดิเป็น 1 นาท ี
คณะกรรมการการตัดสินโดยคณาอาจารย์ผู้ ทรงคุณวุฒิ  จากศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสมัชัญธนบุรี โดยค าตัดสินของ

คณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ   ขอสงวนสทิธ์ิในการตดัสนิให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการ ไมใ่ห้มีผู้ชนะเลศิหรือได้รับรางวลัตา่งๆ 
ได้ในกรณีที่ไมม่ีผู้ที่เหมาะสม หรือการปฏิบตัิผิดระเบียบ กติกาการประกวด 

 
5.  การสมัคร 
5.1 รอบคดัเลือก  ให้บนัทึกการแสดงสดเพลงที่ใช้ประกวดเป็นคลิปวีโอ และอพัโหลดลงเว็บไซต์ www.youtube.com (ตัง้

เป็นสาธารณะ)คดัลอกลิงค์วีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมัครส่งมาที่ E-mail:actmusicawards2017@gmail.com  พร้อมทัง้โทรศัพท์
ยืนยนัการสมคัร ท่ีหมายเลข 080-990-8022 ศนูย์ดนตรี โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ ภายในวันที่ 30 พ.ย.  2560 

  ประกาศผลผู้ที่ผา่นเข้ารอบชิงชนะเลศิทาง    http://www.facebook.com/Actmusic.center/  ภายในวนัที่ 12 ธันวาคม 2560 
 
 *** หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  มาสเตอร์ธนกฤต   ด้วงคงมนศรี  

หมายเลขโทรศัพท์  09-9249-4251 หรือ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-510 ต่อ 510, 080-990-8022 
 

6. รางวัลการประกวดประเภทขบัร้องสากล 
ประเภทประถมศึกษาตอนต้น  

 ชนะเลศิ             ทนุการศกึษา 1,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั  
รองชนะเลศิอนัดบั 1      ทนุการศกึษา   700  บาท   พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั       
รองชนะเลศิอนัดบั 2  ทนุการศกึษา   500  บาท   พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั  

ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย  
 ชนะเลศิ             ทนุการศกึษา 1,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั  
รองชนะเลศิอนัดบั 1      ทนุการศกึษา   700  บาท   พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั       
รองชนะเลศิอนัดบั 2  ทนุการศกึษา   500  บาท   พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั 

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ชนะเลศิ             ทนุการศกึษา 1,000  บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั  
รองชนะเลศิอนัดบั 1      ทนุการศกึษา    700  บาท   พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั       
รองชนะเลศิอนัดบั 2  ทนุการศกึษา    500  บาท   พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั 

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ชนะเลศิ             ทนุการศกึษา 1,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั  
รองชนะเลศิอนัดบั 1      ทนุการศกึษา   700  บาท   พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั       
รองชนะเลศิอนัดบั 2  ทนุการศกึษา   500  บาท   พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั 
 

http://www.youtube.com/


ACT   MUSIC   AWARDS   2017 
      ใบสมัครการประกวดประเภทขบัร้องสากล 

 
 

สมัครประกวดระดับ       ประถมศึกษาตอนต้น  ประถมศึกษาตอนปลาย         
 มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

       
  

1. ข้อมูลผู้สมัครประกวดประเภทขับร้องเดี่ยวสากล 

ช่ือผู้ประกวด ...............................................................นามสกลุ............................................................. 

Name……………………………………..…………..Surname……………………………………………... 

อาย.ุ....................  ระดบัชัน้............... เบอร์โทรศพัท์..................................E-mail............................................ 

2. เพลงท่ีใช้ในการประกวด 

เพลง..............................................................................ผู้ประพนัธ์.......................................... 

เพลง..............................................................................ผู้ประพนัธ์.......................................... 

 
 ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าประกวดดนตรี โครงการ  ACT MUSIC AWARDS 2017  โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้
ประกวดมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามระเบียบ   และยืนยนัว่าจะปฏิบตัติามกฎกตกิาและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในระเบียบการ 
ตามท่ีผู้จดัประกวดได้ก าหนดทกุประการ 
 

ลงช่ือ........................................................................ผู้สมคัร 
                   

(............................................................) 
 
 

 
 

หมายเหตุ   กรุณากรอกเอกสารด้วยตวับรรจงเทา่นัน้  เพ่ือประโยชน์ตอ่ตวัผู้สมคัร 

 

ติดรูปภาพขนาด 1x1 
น้ิว จ านวน 1 รูป 



 
ACT MUSIC AWARDS 2017 

       ใบสมัครการประกวดประเภทวงดนตรี 

 
 

ช่ือวง _________________________________________________  

 

เบอร์โทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่ได้..................................................... E-mail……………………………………….  

 

รายช่ือสมาชิกภายในวง 

 

 1. ช่ือ – สกลุ______________________________ ระดบัชัน้_________ เลน่ดนตรีต าแหนง่ _____________  

 2. ช่ือ – สกลุ______________________________ ระดบัชัน้_________ เลน่ดนตรีต าแหนง่ _____________  

 3. ช่ือ – สกลุ______________________________ ระดบัชัน้_________ เลน่ดนตรีต าแหนง่ _____________  

 4. ช่ือ – สกลุ______________________________ ระดบัชัน้_________ เลน่ดนตรีต าแหนง่ _____________  

 5. ช่ือ – สกลุ______________________________ ระดบัชัน้_________ เลน่ดนตรีต าแหนง่ _____________  

 6. ช่ือ – สกลุ______________________________ ระดบัชัน้_________ เลน่ดนตรีต าแหนง่ _____________  

 7. ช่ือ – สกลุ______________________________ ระดบัชัน้_________ เลน่ดนตรีต าแหนง่ _____________  

 8. ช่ือ – สกลุ______________________________ ระดบัชัน้_________ เลน่ดนตรีต าแหนง่ _____________  

เพลงท่ีใช้ในการประกวด  

 1.________________________ ผู้ประพนัธ์ ________________________  

 2.________________________ ผู้ประพนัธ์ ________________________  

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าประกวดดนตรี โครงการ  ACT MUSIC AWARDS 2017  โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่าผู้

ประกวดมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามระเบียบ   และยืนยนัว่าจะปฏิบตัติามกฎกตกิาและเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในระเบียบการ 

ตามท่ีผู้จดัประกวดได้ก าหนดทกุประการ 

ลงช่ือ.....................................................................ผู้สมคัร  

(............................................................) 

 
 

หมายเหตุ   กรุณากรอกเอกสารด้วยตวับรรจงเทา่นัน้  เพ่ือประโยชน์ตอ่ตวัผู้สมคัร 

 



 

1. รางวัลในการประกวดวงดนตรีสากล 
 ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         ชนะเลศิ  ทนุการศกึษา 3,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร  จ านวน   1   รางวลั  
รองชนะเลศิอนัดบั 1     ทนุการศกึษา 2,000 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   รางวลั      
รองชนะเลศิอนัดบั 2 ทนุการศกึษา 1,000 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   รางวลั 

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น 
         ชนะเลศิ  ทนุการศกึษา 2,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร  จ านวน   1   รางวลั  
รองชนะเลศิอนัดบั 1     ทนุการศกึษา 1,500 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   รางวลั      
รองชนะเลศิอนัดบั 2 ทนุการศกึษา 1,000 บาท   พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1   รางวลั 
 

2. รางวัลการประกวดประเภทขบัร้องสากล 
ประเภทประถมศึกษาตอนต้น  

 ชนะเลศิ             ทนุการศกึษา 1,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั  
รองชนะเลศิอนัดบั 1      ทนุการศกึษา   700  บาท   พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั       
รองชนะเลศิอนัดบั 2  ทนุการศกึษา   500  บาท   พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั  

ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย  
 ชนะเลศิ             ทนุการศกึษา 1,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั  
รองชนะเลศิอนัดบั 1      ทนุการศกึษา   700  บาท   พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั       
รองชนะเลศิอนัดบั 2  ทนุการศกึษา   500  บาท   พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น  
 ชนะเลศิ             ทนุการศกึษา 1,500 บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั  
รองชนะเลศิอนัดบั 1      ทนุการศกึษา 1,000  บาท   พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั       
รองชนะเลศิอนัดบั 2  ทนุการศกึษา    500  บาท   พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั 

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ชนะเลศิ             ทนุการศกึษา 1,500 บาท   พร้อมถ้วยรางวลัและเกียรติบตัร   จ านวน   1   รางวลั  
รองชนะเลศิอนัดบั 1      ทนุการศกึษา 1,000  บาท   พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1   รางวลั       
รองชนะเลศิอนัดบั 2  ทนุการศกึษา    500  บาท   พร้อมเกียรติบตัร    จ านวน   1   รางวลั 
 

 
 

  
 
 
 


