ระเบียบการประกวด
โครงการ
ACT MUSIC FESTIVAL
ครั้งที่ 6
ประจาปี การศึกษา 2561

ศูนย์ ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ ายกิจกรรม
Assumption College Thonburi
กาหนดการประกวด ACT MUSIC FESTIVAL 2018
ระหว่ างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2561
วันที่
จ. 26 พ.ย. 61

อ. 27 พ.ย. 61

พ. 28 พ.ย. 61

พฤ. 29 พ.ย. 61

ส. 1 ธ.ค. 61

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

08.00 น.
ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับการประกวดวงดนตรี สากล
09.00 – 15.00 น. การประกวดวงดนตรี สากล
16.00 น.
พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดวงดนตรี สากล

บริ เวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ

08.00 – 09.00 น.
10.00 น.
11.00 - 12.00 น.
13.00 - 15.00 น.

บริ เวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ
ห้องประชุมมงฟอร์ต
บริ เวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ

ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับการประกวด วงเครื่ องลม (Wind Ensemble)
การประกวด วงเครื่ องลม (Wind Ensemble)
ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับการประกวด DANCING CONTEST
การประกวด DANCING CONTEST
พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด วงเครื่ องลม (Wind
16.00 น.
Ensemble)การประกวด DANCING CONTEST
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับการประกวดเดี่ยวเครื่ องสายสากล
09.00 น.
การประกวดเดี่ยวเครื่ องสายสากล รุ่ นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3
10.00 น.
การประกวดเดี่ยวเครื่ องสายสากล รุ่ นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6
11.00 น.
การประกวดเดี่ยวเครื่ องสายสากล รุ่ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3
13.00 น.
การประกวดเดี่ยวเครื่ องสายสากล รุ่ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6
15.30 น.
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดเดี่ยวเครื่ องสายสากล
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับการประกวดเดี่ยวดนตรี ไทย
09.00 – 15.00 น. การประกวดเดี่ยวดนตรี ไทย
16.00 น.
พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดเดี่ยวดนตรี ไทย
08.00 – 08.30 น.
08.30 น.
09.20 น.
10.30 น.
12.00 - 13.00 น.
12.00 น.
13.00 น.
13.20 น.
14.50 น.
15.30 น.
16.30 น.

ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับการประกวดเดี่ยว Classic Guitar
การประกวดเดี่ยว Classic Guitar รุ่ นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 6
การประกวดเดี่ยว Classic Guitar รุ่ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3
การประกวดเดี่ยว Classic Guitar รุ่ นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6
พักกลางวัน
ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับการประกวดเดี่ยว Piano
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดเดี่ยว Classic Guitar
การประกวดเดี่ยว Piano รุ่ นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3
การประกวดเดี่ยว Piano รุ่ นประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6
การประกวดเดี่ยว Piano รุ่ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3
พิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดเดี่ยว Piano

หอประชุมหลุยส์ มารี ฯ

หอประชุมหลุยส์ มารี ฯ
บริ เวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ

ห้องประชุมมงฟอร์ต

สานักงานศูนย์ดนตรี
ห้องประชุมมงฟอร์ต
บริ เวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ
ห้องประชุมมงฟอร์ต

บริ เวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ

ห้องประชุมมงฟอร์ต

ศูนย์ ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ ายกิจกรรม
Assumption College Thonburi

ระเบียบการประกวดวงดนตรีสากล (String Combo)
วันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2561
1. คุณสมบัตผิ ้สู มัครเข้ าร่ วมการประกวด
1.1 ผูเ้ ข้าประกวดต้องเป็ นนัก เรี ยนที่ ก าลังศึกษาอยู่ไม่เกิ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รั บเฉพาะสถาบันการศึกษาประเภท
สามัญเท่านั้น)
1.2 สมาชิกที่เข้าร่ วมการประกวดทุกคนต้องศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
1.3 ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องไม่เป็ นนักดนตรี อาชีพ และไม่สังกัดค่ายเพลงใด ๆ
1.4 แต่ละสถานศึกษาสามารถส่ งวงเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวนวง
1.5 ผูเ้ ข้าประกวดต้องแต่งกายชุดนักเรี ยนสุ ภาพเรี ยบร้อย
2. กติกาการประกวด
2.1 แต่ละวงมีสมาชิกได้ไม่ต่ากว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 10 คน เป็ นนักเรี ยนในสถานศึกษาเดียวกันเท่านั้น
2.2 การประกวดจากัดเฉพาะนักเรี ยนในสถาบันการศึกษาประเภทสามัญเท่านั้น
2.3 เครื่ องดนตรี ทุ ก ชิ้ นต้ อ งเป็ นการบรรเลงส ดเท่ า นั้ น ห้ า มใช้ เ ครื่ องดนตรี อั ต โนมั ติ , คอมพิ ว เตอร์ มิ ว สิ ค
ทุกชนิดโดยเด็ดขาด
2.4 เพลงที่ใช้ในการประกวด เป็ นเพลงร้องจานวน 2 บทเพลง โดยต้องเป็ นเพลงไทยสากล 1 เพลง และเพลงสากล 1 เพลง
2.5 การประกวดรอบคัดเลือก จะคัดเลือกจากคลิปวีดีโอที่ผเู ้ ข้าประกวดบันทึกทั้งภาพและเสี ยง 1 เพลง
2.6 เพลงรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศต้องเป็ นเพลงเดียวกันเท่านั้น
2.7 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผูเ้ ข้าประกวดต้องทาการแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ทั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด
บนเวทีไม่เกิน 15 นาที ( รวมการตั้งเครื่ อง )
2.8 การจับเวลา จะเริ่ มจับเวลาเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประกวดผ่านข้ามเส้นสี เขียว และจะหยุดจับเวลาลงเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประกวดผ่าน
ข้ามเส้นสี แดง หากผูป้ ระกวดแสดงเกินเวลาที่กาหนด คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของ
นาทีคิดเป็ น 1 นาที
2.9 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้าหรื อหลังการประกวด ทางผู ้จดั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ผลการตัดสิ น
และเรี ยกคืนรางวัลทั้งหมดจากผูเ้ ข้าร่ วมการประกวด
3. อุปกรณ์ทคี่ ณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ ได้ แก่
- ตูแ้ อมป์ กีตาร์
2
ตู ้
- แอมป์ คียบ์ อร์ด 1
ตู ้
- กลองชุด 1
ชุด
- ไมค์ร้องนา / ร้องประสาน

-

ตูแ้ อมป์ เบส
คียบ์ อร์ด
เครื่ องเสี ยง
สแตนด์โน้ต

1
1

ตู ้
เครื่ อง

ศูนย์ ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ ายกิจกรรม
Assumption College Thonburi
4. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาตัดสิน
คะแนนรวม 100 คะแนน
คณะกรรมการการตัดสิ นได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเกณฑ์
การตัดสิ นของกรรมการจะพิจารณา จากเกณฑ์ดงั นี้
ความสมบูรณ์ และความกลมกลืนของบทเพลง
25
คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์
25
คะแนน
ทักษะการขับร้อง
20
คะแนน
ทักษะการบรรเลงเครื่ องดนตรี
20
คะแนน
ความกล้าแสดงออก
10
คะแนน
***กรณีใช้เวลาเกินกว่ากาหนด จะถูกตัดคะแนนนาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็ น 1 นาที
คณะกรรมการการตัดสิ นโดยคณาอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคาตัดสิ นของ
คณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผชู ้ นะเลิศหรื อได้รับรางวัล
ต่างๆ ได้ในกรณีที่ไม่มีผทู ้ ี่เหมาะสม หรื อการปฏิบตั ิผดิ ระเบียบกติกาการประกวด
5. การสมัคร
รอบคัดเลือก ให้บนั ทึกการแสดงสดเพลงที่ใช้ประกวดเป็ นคลิปวีดีโอ และอัพโหลดลงในเว็บไซต์ www.youtube.com (ตั้งเป็ น
สาธารณะ) คัดลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมัครส่ งมาที่ E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้อมทั้งโทรศัพท์ยนื ยัน
การสมัคร ที่หมายเลข 080-990-8022 ศูนย์ดนตรี โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่ อผู้ทผี่ ่าน
เข้ ารอบชิงชนะเลิศ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
*** หากมีข้อสงสั ย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่ศูนย์ ดนตรี โรงเรียนอัสสั มชัญธนบุ รี โทร.02-807-9555-63 ต่ อ
560, 080-090-8022 หรื อ มาสเตอร์ ธนกฤต ด้ วงคงมนศรี (0992494251)
6. รางวัลในการประกวดวงดนตรีสากล
ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา
3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา
1,500 บาท
รางวัลชมเชย
ทุนการศึกษา
800 บาท

พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร

จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 12

วง
วง
วง
วง

หมายเหตุ ผู้ได้ รับรางวัลชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกเข้ าเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สาย
ศิลป์ ดนตรี ในโครงการความร่ วมมือระหว่ าง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กับโรงเรี ยนอัสสั มชัญธนบุรี
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ระเบียบการประกวด ACT DANCING CONTEST 2018
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
1. ประเภทการประกวด
การประกวดเต้นทุกแนวการเต้น สามารถนาแนวการเต้นมาผสมผสานได้
2. คุณสมบัตผิ ู้เข้ าร่ วมประกวด
2.1

สมาชิกในทีมต้องเป็ นผูศ้ ึกษาอยูใ่ นระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-6) หรื อเทียบเท่า ประจาปี การศึกษา 2561 และกาลัง
ศึกษาอยูใ่ นสถานที่ศึกษาเดียวกัน

2.2

แต่ละโรงเรี ยนสามารถส่ งเข้าประกวดได้โรงเรี ยนละ 2 ทีม

2.3

ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดสามารถลงได้ 1คน/1ทีม

3. กติกาการประกวด
3.1

เป็ นการประกวดเต้นทุกแนวการเต้น

3.2

ในทีมสามารถมีสมาชิก 4-10 คน

3.3

เพลงที่ใช้ประกวดต้องมีความยาวไม่เกิน 7 นาที โดยสามารถตัดต่อและรี มิกซ์เพลงได้ไม่จากัดแนวเพลงและแนว
การเต้น

3.4

สมาชิกในทีมสามารถมีได้ท้งั ผูช้ ายและผูห้ ญิง

3.5

ทุกแนวการเต้นสามารถเลียนแบบท่าของศิลปิ นได้แต่ตอ้ งมีการสร้างสรรค์ท่าเพิ่มเติม

3.6

ชุดที่ใส่ ในการประกวดต้องสุ ภาพ ไม่ล่อแหลม

3.7

หากต้องการใช้อุปกรณ์ที่ทางโรงเรี ยนสามารถจัดหาให้ได้โปรดแจ้งมาในใบสมัครเช่น โต๊ะ , เก้าอี้

3.8

การแสดงในรอบคัดเลือกและในรอบจริ งต้องเป็ นการแสดงเดียวกัน

4. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาตัดสิน (คะแนนรวม 100 คะแนน)
คณะกรรมการตัดสิ นได้รับเกียรติจากทาง YG ENTERTAINMENT ผูท้ รงคุณวุฒิ จากสถาบันบางกอกแดนซ์ โดย
เกณฑ์การตัดสิ นของกรรมการจะพิจารณา จากเกณฑ์ดงั นี้
- ทักษะในการเต้น
25 คะแนน
- ความสวยงามของท่าทางและความคิดสร้างสรรค์
25 คะแนน
- ความพร้อมเพรี ยง
20 คะแนน
- Feeling การแสดงออก
20 คะแนน
- การแต่งกาย
10 คะแนน
รวม
100 คะแนน
โดยคาตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการตัดสิ นให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผู ้
ชนะเลิศหรื อได้รับรางวัลต่างๆ ได้ในกรณีที่ไม่มีผทู ้ ี่เหมาะสม หรื อการปฏิบตั ิผดิ ระเบียบ กติกาการประกวด
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5. การสมัคร
การสมัครที่สมบูรณ์ผสู ้ มัครจะต้องส่ งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ เพื่อความรวดเร็ วในการจัดทาเกียรติบตั รและตรวจสอบ
สถานะความเป็ นนั ก เรี ยน ให้ ผู ้ส มัค รส่ งใบสมัค ร หลั ก ฐานที่ ใ ช้ ใ นการสมั ค ร และเพล งที่ ใ ช้ ใ นการประกวด มาทาง
E-mail : r.mongsonthi@gmail.com
รอบคัดเลือก ให้บนั ทึกการแสดงที่ใช้ในการประกวดเป็ นคลิปวีดีโอ และอัพโหลดลงในเว็บไซต์ www.youtube.com (ตั้ง
เป็ นสาธารณะ) คัดลอกลิ งค์คลิ ปวีดีโอพร้อ มแนบไฟล์ใบสมั ค รส่ งมาที่ E-mail : r.mongsonthi@gmail.com ภายในวัน ศุก ร์ ที่ 26
ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่ อผู้ทผี่ ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศ ทางเพจ ACT Sport & Healthy Center , ACT Music Center วันพฤหัสบดีที่ 8
พฤศจิก ายน 2561*** หากมีข้อสงสั ย สามารถสอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติม ได้ ที่ศูนย์ กีฬ าโรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี โทร. 02-8079555-63 ต่อ 911 , 063-159-6459 (มิสโรส)
6. รางวัลการประกวด
- ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
จานวน 1 ทีม
- รองชนะเลิศอันดับ 1
ทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
จานวน 1 ทีม
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
จานวน 1 ทีม
- ชมเชย
ทุนการศึกษา 500 บาท และเกียรติบตั ร
จานวน 3 ทีม
*หมายเหตุ
- การลงทะเบียนต้องมาครบทีมเท่านั้น หากทีมใดมารายงานตัวไม่ทนั ภายในเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์ การเข้าร่ วม
การประกวด
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ระเบียบการประกวดวงเครื่ องลม (Wind Ensemble)
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561
1.

ประเภทการประกวด
การประกวดวงเครื่ องลมไม่แบ่งประเภท หรื อระดับชั้นสามารถผสมผสานได้

2.

คุณสมบัตผิ ้สู มัครเข้ าร่ วมการประกวด
2.1 ผูเ้ ข้าประกวดทุกคนในแต่ละวง ต้องเป็ นนักเรี ยนสถาบันการศึกษาประเภทสามัญเท่านั้น
2.2 ผูเ้ ข้าประกวดต้องเป็ นนักเรี ยนสถาบันการศึกษาประเภทสามัญเท่านั้น
2.3 ผูเ้ ข้าร่ วมประกวดสามารถลงประกวดได้ 1 คนต่อ 1 วงเท่านั้น
2.4 แต่ละสถานศึกษา สามารถส่ งวงเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวน
2.5 ในการประกวดต้องแต่งกายชุดนักเรี ยนสุ ภาพเรี ยบร้อย

3.

กติกาการประกวด
3.1 เป็ นการประกวดดนตรี บรรเลง ประเภทวงเครื่ องลมไม้ และเครื่ องลมทองเหลือง
3.2 แต่ละวงมีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 4 คน และ ไม่เกิน 7 คน
3.3 บทเพลงที่ใช้ประกวดกาหนดให้มีท้งั หมด 2 เพลง ได้แก่
บทเพลงที่ใช้ในการประกวด กาหนดให้เป็ นเพลงเลือกอิสระ 2 เพลง
3.4 เวลาในการบรรเลง รวมทั้ง 2 เพลง ต้องไม่เกิน 15 นาที รวมการวอร์มเสี ยงเทียบเสี ยงและจัดวง
3.5 ห้ามใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดประกอบการบรรเลง
3.6 ไม่ทาการแสดงที่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดีงามของไทย
3.7 เพลงรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศต้องเป็ นเพลงเดียวกันเท่านั้น
3.8 ในรอบชิงชนะเลิศ ผูท้ ี่ผา่ นเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องส่ งโน้ตเพลงที่ใช้ประกวดจานวน 3 ชุด ณ จุดลงทะเบียน
3.9 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้าหรื อหลังการประกวด ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงผลการตัดสิ นและ
เรี ยกคืนรางวัลทั้งหมดจากผูเ้ ข้าร่ วมการประกวด
3.10 การจับเวลา จะเริ่ มจับเวลาเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประกวดผ่านข้ามเส้นสี เขียว และจะหยุดจับเวลาลงเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประกวดผ่านข้าม
เส้นสี แดง หากผูป้ ระกวดแสดงเกินเวลาที่กาหนด คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน นาที ละ 5 คะแนน เศษของนาที
คิดเป็ น 1 นาที
4. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาตัดสิน คะแนนรวม 100 คะแนน
คณะกรรมการตัดสิ นได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยเกณฑ์การ

ตัดสิ นของกรรมการจะพิจารณา จากเกณฑ์ดงั นี้
คุณภาพเสี ยงในการบรรเลงเพลง

30

คะแนน

การถ่ายทอดอารมณ์ความรู ้สึกในแต่ล่ะบทเพลง

30

คะแนน
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การตีความและสื่ อความหมายในแต่ล่ะบทเพลง

30

คะแนน

รู ปแบบ มารยาท ระเบียบ และความพร้อมเพรี ยง

10

คะแนน

***กรณีใช้เวลาเกินกว่ากาหนด จะถูกตัดคะแนนนาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็ น 1 นาที
คณะกรรมการการตัดสิ นโดยคณาอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคาตัดสิ นของ
คณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผชู ้ นะเลิศหรื อได้รับรางวัล
ต่างๆ ได้ในกรณีที่ไม่มีผทู ้ ี่เหมาะสม หรื อการปฏิบตั ิผดิ ระเบียบ กติกาการประกวด
5. การสมัคร
รอบคัดเลือก ให้บนั ทึกการแสดงสดเพลงที่ใช้ประกวดเป็ นคลิปวีดีโอ และอัพโหลดลงในเว็บไซต์ www.youtube.com (ตั้ง
เป็ นสาธารณะ) คัดลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมัครส่ งมาที่ E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้อมทั้งโทรศัพท์
ยืนยันการสมัคร ที่หมายเลข 080-990-8022 ศูนย์ดนตรี โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่ อผู้
ทีผ่ ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
*** หากมีข้อสงสั ย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่ศูนย์ ดนตรี โรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63
ต่อ 510, 080-090-8022 หรื อ มาสเตอร์ ภาคิน คุณยศยิง่ (0850919965) /มาสเตอร์ ตวงสิทธิ์ เพชรนา้ ใจ (0853894336)
6. รางวัลการประกวดประเภทวงเครื่ องลม (Wind Ensemble)
เกณฑ์การประกวดประเภทวงเครื่ องลม (Wind Ensemble)
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 85 - 100

รางวัลเหรี ยญทอง

พร้อมเกียรติบตั ร

นักเรี ยนที่ได้คะแนน 75 – 84

รางวัลเหรี ยญเงิน

พร้อมเกียรติบตั ร

นักเรี ยนที่ได้คะแนน 50 – 74

รางวัลเหรี ยญทองแดง

พร้อมเกียรติบตั ร

การประกวดประเภทวงเครื่ องลม (Wind Ensemble) เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 15 วง
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา

5,000
3,000
1,500
800

บาท
บาท
บาท
บาท

พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร

จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
จานวน 12

วง
วง
วง
วง

หมายเหตุ ผู้ได้ รับรางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น มีสิทธิ ได้ รับการคัดเลือกเข้ าเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สายศิลป์ ดนตรี ในโครงการความ
ร่ วมมือระหว่ าง คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกับโรงเรี ยนอัสสั มชัญธนบุรี
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ระเบียบการประกวดเดี่ยวเครื่ องสายสากล Violin, Viola, Cello
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
1. ประเภทการประกวด
แบ่งการประกวดออกเป็ น 4 รุ่ น ได้แก่
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3
1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
1.4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6
2. คุณสมบัตผิ ้สู มัครเข้ าร่ วมการประกวด
2.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้นประถมศึกษา หรื อเทียบเท่า
2.2 ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดต้องไม่เป็ นนักดนตรี อาชีพ หรื อมีสังกัดค่ายเทป บริ ษทั ต่าง ๆ
2.3 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี การประกวดแต่งชุดนักเรี ยนเรี ยบร้อย ไม่ทาการแสดงที่ขดั ต่อขนบธรรมเนี ยมและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย
2.4 ผูเ้ ข้าประกวดต้องเป็ นนักเรี ยนสถาบันการศึกษาประเภทสามัญเท่านั้น
3. กติกาการประกวด
3.1 เครื่ องสายสากลที่ใช้ในการประกวดได้แก่ ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล
3.2 เครื่ องสายสากลทุก เครื่ องต้องเป็ นเครื่ องอะคู ส ติกเท่านั้นไม่อนุ ญ าตให้ใช้เครื่ อ งประเภทไฟฟ้า และห้า มใช้อุปกรณ์
ปรุ งแต่งเสี ยงทุกชนิด
3.3 การประกวดระดับชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 1 - 3 ผูป้ ระกวดต้องบรรเลงบทเพลงจานวน 1 เพลง โดยใช้เวลารวมไม่เกิ น
5 นาที (รวมการวอร์มเสี ยงเทียบเสี ยง) มีรายละเอียดดังนี้
 ผูเ้ ข้าประกวดเครื่ อ งสายสากล (ไวโอลิ น , วิโอล่ า, เชลโล) โดยเลื อ ก 1 บทเพลงจากหนังสื อ SUZUKI VOL. 1
ตามรายชื่อบทเพลงดังนี้
บทเพลง
Perpetual Motion (Variation A and B)
Andantion
Etude (Variation A and B)
Minuet No. 1
Minuet No. 2
Minuet No. 3
The Happy Farmer
Gavotte

ผู้ประพันธ์
S. Suzuki
S. Suzuki
S. Suzuki
J.S. Bach
J.S. Bach
J.S. Bach
R. Schuman
F.J. Gossec

3.4 การประกวดระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ผูป้ ระกวดต้องบรรเลงเพลงจานวน 1 เพลง โดยใช้เวลารวมไม่เกิน 6 นาที
(รวมการวอร์มเสี ยงเทียบเสี ยง) มีรายละเอียดดังนี้
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 ผูเ้ ข้าประกวดเครื่ องสายสากล (ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล) สามารถเลือก 1 บทเพลงจากหนังสื อ SUZUKI VOL. 2
ตามรายชื่อบทเพลงดังนี้
บทเพลง
Waltz
Bourrée
The Two Grenadiers
Theme from "Witches' Dance"
Gavotte from Mignon
Gavotte
Minuet in G
Minuet

ผู้ประพันธ์
J. Brahms
G.F. Handel
R. Schuman
N. Paganini
A. Thomas
J.B. Lully
Ludwig van Beethoven
L. Boccherini

3.5 การประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ผูป้ ระกวดต้องบรรเลงเพลงจานวน 1 เพลง โดยใช้เวลารวมไม่เกิน 7 นาที
(รวมการวอร์มเสี ยงเทียบเสี ยง) มีรายละเอียดดังนี้
 ผูเ้ ข้าประกวดเครื่ องสายสากล (ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล) สามารถเลือก 1 บทเพลงจากหนังสื อ SUZUKI VOL. 3 –
4 ตามรายชื่อบทเพลงดังนี้
บทเพลง
Humoresque
Gavotte
Bourrée
Concerto No.2 in G Major op. 13, 3rd Mvt.
Concerto No.5 in D major op.22, 1st Mvt.
Concerto in a minor op.3 on.6, 1st Mvt.
Concerto in a minor op.3 on.6, 3rd Mvt.
Perpetual Motion from "Little Suite on.6”

ผู้ประพันธ์
A. Dvorak
J. Beeker
J.S. Bach
F. Seitz
F. Seitz
A. Vivaldi
A. Vivaldi
K. Bohm

3.6 การประกวดระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 ผูป้ ระกวดต้องบรรเลงเพลงจานวน 1 เพลง โดยใช้เวลารวมไม่เกิน 7 นาที
(รวมการวอร์มเสี ยง เทียบเสี ยง)มีรายละเอียดดังนี้
 ผูเ้ ข้าประกวดเครื่ องสายสากล (ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล) สามารถเลือก 1 บทเพลงจากหนังสื อ SUZUKI VOL 6-7
ตามรายชื่อบทเพลงดังนี้
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บทเพลง
Sonata no.3 (Allegro)
Allegro
Sonata no.4 (Allegro)
Concerto no.1 in A minor (Mov 1)
Concerto no.1 in A minor (Mov 3)
Courante
Allegro

ผู้ประพันธ์
Handel
Fiocco
Handel
Bach
Bach
Bach
Corelli

3.7 การจับเวลา จะเริ่ มจับเวลาเมื่อผูเ้ ข้าประกวดผ่านข้ามเส้นสี เขียว และจะหยุดจับเวลาลงเมื่อผูเ้ ข้าประกวดข้ามผ่านเส้นสี
แดง หากผูป้ ระกวดแสดงเกินเวลาที่กาหนด คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็ น 1 นาที
3.8 ผูเ้ ข้าประกวดต้องแต่งกายชุดนักเรี ยน ทั้งรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
3.9 รอบคัดเลือก ทุกสถาบันสามารถส่ งผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดได้ไม่จากัดจานวน
3.10 เพลงรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศต้องเป็ นเพลงเดียวกันเท่านั้น
3.11 ในรอบชิงชนะเลิศ ผูท้ ี่ผา่ นเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องส่ งโน้ตเพลงที่ใช้ประกวดจานวน 5 ชุด ณ จุดลงทะเบียน
3.12 ผู ้ผ่ า นเข้ า รอบชิ ง ชนะเลิ ศทุ ก คน ต้ อ งมาท าการแสดงสดพร้ อ มผู ้เ ล่ น เปี ยโน Piano Accompaniment ต่ อ หน้ า
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
3.13 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้า หรื อหลังการประกวด ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ผลการตัดสิ น
และเรี ยกคืนรางวัลทั้งหมดจากผูเ้ ข้าร่ วมการประกวด
4. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาตัดสิน
คะแนนรวม 100 คะแนน
คณะกรรมการการตัดสิ นได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเกณฑ์
การตัดสิ นของกรรมการจะพิจารณา จากเกณฑ์ดงั นี้
เทคนิค และความสามารถของผูบ้ รรเลง
40
คะแนน
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการบรรเลง
30
คะแนน
การสื่ อสาร ถ่ายทอดอารมณ์เพลง
20
คะแนน
การแสดงออกบนเวที
10
คะแนน
***กรณีใช้เวลาเกินกว่ากาหนด จะถูกตัดคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็ น 1 นาที
คณ ะกรรมการการตั ด สิ นโดยคณ าจารย์ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากคณะดุ ริ ยางคศาสตร์ มห าวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร โดย
คาตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผชู ้ นะเลิศหรื อ
ได้รับรางวัลต่างๆ ได้ในกรณีที่ไม่มีผทู ้ ี่เหมาะสม หรื อการปฏิบตั ิผดิ ระเบียบ กติกาการประกวด
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5. การสมัคร
รอบคัดเลือก ให้บนั ทึกการแสดงสดเพลงที่ใช้ประกวดเป็ นคลิปวีดีโอ และอัพโหลดลงในเว็บไซต์ www.youtube.com (ตั้ง
เป็ นสาธารณะ) คัดลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมัครส่ งมาที่ E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้อมทั้งโทรศัพท์
ยืนยันการสมัคร ที่หมายเลข 080-990-8022 ศูนย์ดนตรี โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่ อผู้
ทีผ่ ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
*** หากมีข้อสงสั ย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่ศูนย์ ดนตรี โรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63
ต่อ 560, 080-090-8022
6. รางวัลการประกวดเดี่ยวเครื่ องสายสากล
เกณฑ์การประกวดประเภทเดี่ยวระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 / ประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 / มัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 / มัธยมศึกษา
ปี ที่ 4 - 6
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 85 - 100
รางวัลเหรี ยญทอง
พร้อมเกียรติบตั ร
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 75 – 84
รางวัลเหรี ยญเงิน
พร้อมเกียรติบตั ร
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 50 – 74
รางวัลเหรี ยญทองแดง
พร้อมเกียรติบตั ร
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 8 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 8 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 8 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
3,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 8 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
3,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร

หมายเหตุ ผู้ได้ รับรางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น มีสิทธิ ได้ รับการคัดเลือกเข้ าเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สายศิลป์ ดนตรี ในโครงการความ
ร่ วมมือระหว่ างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกับโรงเรี ยนอัสสั มชัญธนบุรี
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ระเบียบการประกวด ดนตรีไทย
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561
1. ประเภทการประกวด
ประเภทเดี่ยว ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6
เครื่ องดีด ได้แก่ จะเข้
เครื่ องสี ได้แก่ ซออู,้ ซอด้วง
เครื่ องตี ได้แก่ ระนาดเอก, ขิม
เครื่ องเป่ า ได้แก่ ขลุ่ย
2. คุณสมบัตผิ ู้สมัครเข้ าร่ วมการประกวด
2.1 เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูช่ ้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6
2.2 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี การประกวดแต่งชุดนักเรี ยนเรี ยบร้ อย ไม่ทาการแสดงที่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย
3. กติกาการประกวด
3.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวด 1 คน สามารถเลือกประกวดได้เพียง 1 ประเภทเครื่ องดนตรี เท่านั้น
3.2 สถานศึกษาสามารถส่ งผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดในแต่ละประเภทเครื่ องดนตรี ได้ไม่เกิน 3 คน
3.3 เพลงที่ใช้ในการประกวด
- ระนาดเอก เพลง พราหมณ์เข้าโบสถ์ สองชั้น
- จะเข้,ซออู,้ ซอด้วง,ขิม,ขลุ่ย เพลง ขึ้นพลับพลา สองชั้น
3.4 ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดต้องเตรี ยมผูบ้ รรเลงเครื่ องประกอบจังหวะ( ฉิ่ง –โทน รามะนา) และเครื่ องดนตรี ที่ใช้ในการ
ประกวดมาเอง เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ข้าประกวดเอง
3.5 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้า หรื อหลังการประกวด ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผลการตัดสิ นและ
เรี ยกคืนรางวัลทั้งหมดจากผูเ้ ข้าร่ วมการประกวด
4. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาตัดสิน คะแนนรวม 100 คะแนน
4.1 บุคลิกภาพ หมายถึง ท่วงที กริ ยา ไหวพริ บ ปฏิภาณ ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมัน่ ในตนเอง รวมทั้งการแสดงออกถึงความ
เป็ นผูม้ ีกริ ยามารยาทอันงดงาม ทั้งในการบรรเลงและร่ วมอยูใ่ นการประกวด (20 คะแนน)
4.2 ความแม่นยา หมายถึง เป็ นผูม้ ีความทรงจาดี มีความแม่นยาในจังหวะของการบรรเลงเป็ นอย่างดี สามารถบรรเลงได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง ตามที่ได้กาหนดไว้อย่างไพเราะน่าฟัง ไม่มีความผิดพลาด (20 คะแนน)
4.3 เสี ยง หมายถึง ความสามารถในการควบคุมบังคับเสี ยงดนตรี ที่บรรเลง ให้มีท้งั เสี ยงหนักเบาได้อย่างไพเราะ
เหมาะสมกับทานองเพลง (20 คะแนน)
4.4 จังหวะ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมความเร็ ว หรื อแนวในการบรรเลงได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนกันตลอด
ทั้งเพลง โดยไม่มีความผิดพลาด (20 คะแนน)
4.5 ทางเพลง หมายถึง วิธีการบรรเลงเครื่ องดนตรี แต่ละเครื่ องควรตกแต่งรายละเอียดให้เหมาะสมกับทางของแต่ละ
เครื่ องมือ แต่ตอ้ งมิใช่เป็ นทางเดี่ยว เพื่ออวดฝี มือตามหลักของดุริยางค์ไทย (20 คะแนน)
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5. การบรรเลงทีถ่ ือว่าผิดกติกา
5.1 บรรเลงเพลงล่ม ขาด หรื อเกินจากทานองเพลงหลัก หรื อดูโน้ตระหว่างบรรเลง
5.2 บรรเลงทางเดี่ยว หรื อทางเปลี่ยนจนคณะกรรมการตัดสิ นการประกวดเห็นว่า ทาให้เสี ยเค้าโครงของทานองเพลงหลัก
โดยสิ้ นเชิง คณะกรรมการตัดสิ นการประกวดอาจจะไม่พิจารณาให้คะแนน
คณะกรรมการการตัดสิ นโดยคณาอาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ โดยคาตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ตัดสิ นให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผชู ้ นะเลิศหรื อได้รับรางวัลต่างๆ ได้ในกรณีที่ไม่มีผทู ้ ี่เหมาะสม หรื อการปฏิบตั ิผดิ
ระเบียบ กติกาการประกวด
6. รางวัลในการประกวดเดี่ยว
นักเรี ยนที่ได้คะแนนลาดับที่ 80-100 รางวัลเหรี ยญทอง
พร้อมเกียรติบตั ร
นักเรี ยนที่ได้คะแนนลาดับที่ 70-79 รางวัลเหรี ยญเงิน
พร้อมเกียรติบตั ร
นักเรี ยนที่ได้คะแนนลาดับที่ 60-69 รางวัลเหรี ยญทองแดง
พร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ ม จานวน 6 รางวัล จะได้ รับทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
7. การสมัคร
แนบไฟล์ ใ บสมัค รส่ งมาที่ E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้ อ มทั้ง โทรศัพ ท์ ยื น ยัน การสมัค รที่ ห มายเลข
080-990-8022 ศูนย์ดนตรี โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ธนบุรี ภายในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่ อผู้ที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศ
ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ วัน พฤหั ส บดี ที่ 8 พฤศจิ ก ายน 2561*** หากมี ข้ อสงสั ย สามารถสอบถาม
รายละเอีย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ศู น ย์ ด นตรี โรงเรี ย นอัส สั ม ชั ญ ธนบุ รี โทร.02-807-9555-63 ต่ อ 560, 080-090-8022 หรื อ มิ ส ชลธิ ช า
(0912105141) /มาสเตอร์ พี (0628297773)
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ระเบียบการประกวดเดีย่ วเครื่ องดนตรี Classic Guitar
วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
1. ประเภทการประกวด
แบ่งการประกวดออกเป็ น 3 รุ่ น ได้แก่
1.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6
1.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
1.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6
2. คุณสมบัตผิ ้สู มัครเข้ าร่ วมการประกวด
2.1
2.2
2.5
2.3

ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูร่ ะดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดต้องไม่เป็ นนักดนตรี อาชีพ หรื อมีสังกัดค่ายเทป บริ ษทั ต่าง ๆ
ผูเ้ ข้าประกวดต้องเป็ นนักเรี ยนสถาบันการศึกษาประเภทสามัญเท่านั้น
เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี การประกวดแต่งชุดนักเรี ยนเรี ยบร้อย ไม่ทาการแสดงที่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย

3. กติกาการประกวด
ผูเ้ ข้าประกวดต้องบรรเลงบทเพลงที่ประพันธ์หรื อเรี ยบเรี ยงสาหรับกีตาร์คลาสสิ ก จานวน 1 เพลง มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6
แสดงบทเพลงบรรเลงประเภทคลาสสิ ก
รวมใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที
3.2 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
แสดงบทเพลงบรรเลงประเภทคลาสสิ ก
รวมใช้เวลาไม่เกิน 8 นาที
3.3 ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6
แสดงบทเพลงบรรเลงประเภทคลาสสิ ก
รวมใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที
3.4 ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องประกวดในรุ่ นที่ตนเองกาลังศึกษาอยูเ่ ท่านั้น ไม่อนุญาตให้ประกวดข้ามรุ่ น
3.5 การบรรเลงให้ใช้กีตาร์ คลาสสิ ก ห้ามใช้เครื่ องดนตรี ประกอบและอุปกรณ์แต่งเสี ยงทุกชนิ ด ทั้งชนิ ดที่ติดตั้งมากับตัว
กีตาร์ รวมทั้งห้ามใช้กีตาร์คลาสสิ กไฟฟ้า
3.6 ไม่อนุญาตให้ผเู ้ ข้าประกวดเปิ ดโน้ตเพลงขณะประกวด ผูเ้ ข้าประกวดต้องบรรเลงบทเพลงจากความจาเท่านั้น
3.7 การจับเวลา จะเริ่ มจับเวลาเมื่อผูเ้ ข้าประกวดผ่านข้ามเส้นสี เขียว และจะหยุดจับเวลาลงเมื่อผูเ้ ข้าประกวดข้ามผ่านเส้นสี
แดง หากผูป้ ระกวดแสดงเกินเวลาที่กาหนด คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็ น
1 นาที
3.8 ผูเ้ ข้าประกวดต้องแต่งกายชุดนักเรี ยน ทั้งรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
3.9 รอบคัดเลือก ทุกสถาบันสามารถส่ งผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดได้ไม่จากัดจานวน
3.10 เพลงรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศต้องเป็ นเพลงเดียวกันเท่านั้น
3.11 ในวันประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผูท้ ี่ผา่ นเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องส่ งโน้ตเพลงที่เป็ นเพลงเดียวกับที่ใช้ในการประกวดเท่านั้น
จานวน 3 ชุด (มีผลต่อการพิจารณาคะแนน)
3.12 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้า หรื อหลังการประกวด ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงผลการตัดสิ น
และเรี ยกคืนรางวัลทั้งหมดจากผูเ้ ข้าร่ วมการประกวด
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4. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาตัดสิน

คะแนนรวม 100 คะแนน

คณะกรรมการการตัด สิ น ได้รั บ เกี ยรติ จ ากคณาจารย์ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ จากคณะดุ ริยางคศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศิ ล ปากร
โดยเกณฑ์ก ารตัด สิ น ของกรรมการจะพิ จ ารณา จากเกณฑ์ดัง นี้
เทคนิค และความสามารถของผูบ้ รรเลง
40
คะแนน
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการบรรเลง
30
คะแนน
การสื่ อสาร ถ่ายทอดอารมณ์เพลง
20
คะแนน
ความยากของบทเพลง
10
คะแนน
***กรณีใช้เวลาเกินกว่ากาหนด จะถูกตัดคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็ น 1 นาที
คณ ะกรรมการการตั ด สิ นโดยคณ าจารย์ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากคณะดุ ริ ยางคศาสตร์ มห าวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร โดย
คาตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้ นสุ ด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผชู ้ นะเลิศหรื อ
ได้รับรางวัลต่างๆ ได้ในกรณีที่ไม่มีผทู ้ ี่เหมาะสม หรื อการปฏิบตั ิผดิ ระเบียบ กติกาการประกวด
5. การสมัคร
รอบคัดเลือก ให้บนั ทึกการแสดงสดเพลงที่ใช้ประกวดเป็ นคลิป วีดีโอ และอัพโหลดลงในเว็บไซต์ www.youtube.com (ตั้งเป็ น
สาธารณะ) คัดลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมัครส่ งมาที่ E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้อมทั้งโทรศัพท์ยืนยัน
การสมัคร ที่หมายเลข 080-990-8022 ศูนย์ดนตรี โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่ อผู้ทผี่ ่าน
เข้ ารอบชิงชนะเลิศ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
*** หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ทศี่ ู นย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 560,
080-090-8022
6. รางวัลการประกวดเดี่ยว Classic Guitar
เกณฑ์การประกวดประเภทเดี่ยวระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 85 - 100
รางวัลเหรี ยญทอง
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 75 – 84
รางวัลเหรี ยญเงิน
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 50 – 74
รางวัลเหรี ยญทองแดง

พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร

ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
3,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
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ระเบียบการประกวดเดีย่ ว Piano
วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2561
1. ประเภทการประกวด
แบ่งการประกวดออกเป็ น 3 รุ่ น ได้แก่
1.5 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3
1.6 ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6
1.7 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3
2. คุณสมบัตผิ ้สู มัครเข้ าร่ วมการประกวด
2.1 ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดเป็ นนัก เรี ยนที่ก าลังศึก ษาอยู่ระดั บชั้น ประถมศึก ษา และระดับ ชั้นมัธ ยมศึก ษาตอนต้นหรื อ
เทียบเท่า
2.2 ผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดต้องไม่เป็ นนักดนตรี อาชีพ หรื อมีสังกัดค่ายเทป บริ ษทั ต่าง ๆ
2.3 เป็ นผูม้ ีความประพฤติดี การประกวดแต่งชุดนักเรี ยนเรี ยบร้อย ไม่ทาการแสดงที่ขดั ต่อขนบธรรมเนี ยมและวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย
3. กติกาการประกวด
3.1 การประกวดระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 - 3 ผูป้ ระกวดต้องบรรเลงบทเพลงจานวน 1 เพลง โดยใช้เวลารวมไม่เกิน 4 นาที
มีรายละเอียดดังนี้
 ผูเ้ ข้าประกวดเลือกบรรเลง 1 บทเพลง จากรายชื่อเพลงดังต่อไปนี้
บทเพลง
Minuet in G major BWV Anh 114
Two Part Invention No.4
Gavotte from French suite no. 5 in G major
Sonatina in G major 1st movement
Ecossaise in G major, WoO. 23
Sonatina in G major 1st movement op. 36 No. 2
Melody op.68 No.1
Prelude in C Minor
A little flower op.205 No.11
The Swallow op. 100 No. 24

ผู้ประพันธ์
J.S. Bach
J.S. Bach
J.S. Bach
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Muzio Clementi
Robert Schumann
Alexander Morovsky
Cornelius Gurlitt
Freidrich Burgmüller
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3.2 การประกวดระดับชั้นประถมศึก ษาปี ที่ 4 – 6 ผูป้ ระกวดต้อ งบรรเลงบทเพลงจานวน 1 เพลง โดยใช้เวลารวมไม่เกิ น
7 นาที มีรายละเอียดดังนี้
 ผูเ้ ข้าประกวดเลือกบรรเลง 1 บทเพลง จากรายชื่อเพลงดังต่อไปนี้
บทเพลง
Little Prelude in C minor BWV 999
The Storm Op.109 No. 13
Träumerei op.15 No.7
Tarantella
Impromptus Op.142 No.2 Ab Major
The Pearls op.109 No.2
Arietta op.12 No.1
Etudes Progressives op.46 No.5 in C minor
Etude op.91 No.7 in G major
Prelude op 34 No. 17

ผู้ประพันธ์
J.S. Bach
Freidrich Burgmüller
Robert Schumann
Albert Pieczonka
Franz Schubert
Burgmüller
Edvard Grieg
Stephen Heller
Moritz Moszkowsky
Dmitri Shostakovich

3.3 การระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 ประกวดต้องบรรเลงบทเพลงจานวน 1 เพลง โดยใช้เวลารวมไม่เกิน 8 นาที มีรายละเอียด
ดังนี้
 ผูเ้ ข้าประกวดเลือกบรรเลง 1 บทเพลง จากรายชื่อเพลงดังต่อไปนี้
บทเพลง
Sonata in F major Hob. XVI no. 23 1st movement
Pathetique 3rd movement op.13 no.8
Sonata in C minor 1st movement op.10 no.1
Liebestraum no. 3
Impromptus Op.90 No.3 in Gb Major
Impromptus Op.90 No.2 in Eb Major
Nocturne Op.20 in C Sharp minor
Etude Op 25 No.1 in A flat major
Etude Op 25 No.2 in F minor
Etude Op.72 No.1 in E major

ผู้ประพันธ์
Joseph Haydn
Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven
Franz Liszt
Franz Schubert
Franz Schubert
Frédéric Chopin
Frédéric Chopin
Frédéric Chopin
Moritz Moszkowsky

3.4 การบรรเลงต้องบรรเลงเดี่ยวไม่อนุญาตให้ใช้เปี ยโนไฟฟ้า และเครื่ องปรุ งแต่งเสี ยงทุกชนิด
3.5 การจับเวลา จะเริ่ มจับเวลาเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประกวดผ่านข้ามเส้นสี เขียว และจะหยุดจับเวลาลงเมื่อผูเ้ ข้าร่ วมประกวดผ่านข้าม
เส้นสี แดง หากผูป้ ระกวดแสดงเกินเวลาที่กาหนด คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาที
คิดเป็ น 1 นาที
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3.6 เพลงรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศต้องเป็ นเพลงเดียวกันเท่านั้น
3.7 ผูเ้ ข้าประกวดต้องแต่งกายชุดนักเรี ยน ทั้งรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
3.8 รอบคัดเลือก ทุกสถาบันสามารถส่ งผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดได้ไม่จากัดจานวน
3.9 ผูท้ ี่ผา่ นเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องส่ งโน้ตเพลงที่ใช้ในการประกวด ในรอบชิงชนะเลิศจานวน 5 ชุด ณ จุดลงทะเบียน
3.10 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้า หรื อหลังการประกวด ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง ผลการตัดสิ น
และเรี ยกคืนรางวัลทั้งหมดจากผูเ้ ข้าร่ วมการประกวด
4. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาตัดสิน
คะแนนรวม 100 คะแนน
คณะกรรมการการตัดสิ นได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผทู ้ รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเกณฑ์
การตัดสิ นของกรรมการจะพิจารณา จากเกณฑ์ดงั นี้
เทคนิค และความสามารถของผูบ้ รรเลง
40
คะแนน
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการบรรเลง
30
คะแนน
การสื่ อสาร ถ่ายทอดอารมณ์เพลง
20
คะแนน
การแสดงออกบนเวที
10
คะแนน
***กรณีใช้เวลาเกินกว่ากาหนด จะถูกตัดคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็ น 1 นาที
คณ ะกรรมการการตั ด สิ นโดยคณ าจารย์ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ จากคณะดุ ริ ยางคศาสตร์ มห าวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร โดย
คาตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผชู ้ นะเลิศหรื อ
ได้รับรางวัลต่างๆ ได้ในกรณีที่ไม่มีผทู ้ ี่เหมาะสม หรื อการปฏิบตั ิผดิ ระเบียบ กติกาการประกวด
5. การสมัคร
รอบคัดเลือก ให้บนั ทึกการแสดงสดเพลงที่ใช้ประกวดเป็ นคลิปวีดีโอ และอัพโหลดลงในเว็บไซต์ www.youtube.com (ตั้ง
เป็ นสาธารณะ) คัดลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมัครส่ งมาที่ E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้อมทั้งโทรศัพท์
ยืนยันการสมัคร ที่หมายเลข 080-990-8022 ศูนย์ดนตรี โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ภายในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่ อผู้
ทีผ่ ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561
*** หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่ศูนย์ ดนตรี โรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 560,
080-090-8022
6. รางวัลการประกวดเดี่ยว Piano
เกณฑ์การประกวดประเภทเดี่ยวระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 85 - 100
รางวัลเหรี ยญทอง
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 75 – 84
รางวัลเหรี ยญเงิน
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 50 – 74
รางวัลเหรี ยญทองแดง

พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร

ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 8 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
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ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 – 6 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
3,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร

หมายเหตุ ผู้ได้ รับรางวัลระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น มีสิทธิ ได้ รับการคัดเลือกเข้ าเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 สายศิลป์ ดนตรี ในโครงการความ
ร่ วมมือระหว่ างคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกับโรงเรี ยนอัสสั มชัญธนบุรี
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ACT MUSIC FESTIVAL 2018
ใบสมัครการประกวดเดี่ยวเครื่ องดนตรีสากล
สมัครประกวดระดับ

ประกวดประเภทเครื่ องดนตรี

 ประถมศึกษาตอนต้ น

 ประถมศึกษาตอนปลาย

 มัธยมศึกษาตอนต้ น

 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 เปี ยโน

ติดรู ปภาพขนาด 1x1
นิ้ว จานวน 1 รู ป

 กีตาร์ คลาสสิ ก

 เครื่ องสายสากล ระบุเครื่ อง.........................................
1. ข้ อมูลผู้สมัครประกวดประเภทเดี่ยวเครื่ องดนตรี
ชื่อผูป้ ระกวด ....................................................................... นามสกุล............................................................................
Name ………………………………………..……...…….. Surname…………………………………………………
อายุ................................. ระดับชั้น.................................
ที่อยูผ่ สู ้ มัคร เลขที่...................หมู่..............ถนน.................................ตาบล.............................อาเภอ…………...…...
จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................E-mail...............................................................................
2. ข้ อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา.......................................................................... จังหวัด.................................................................
เบอร์โทรศัพท์..................................โทรสาร.......................................
ชื่ออาจารย์ผคู ้ วบคุม...............................................เบอร์โทรศัพท์................................ E-mail.......................................
3. เพลงที่ใช้ ในการประกวด
เพลง.........................................................................................ผูป้ ระพันธ์……………..…...........................................
ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าประกวดดนตรี โครงการ ACT MUSIC FASTIVAL 2018 โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ผูป้ ระกวดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ และยืนยันว่าจะปฏิบตั ิตามกฎกติกาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในระเบียบ
การ ตามที่ผจู ้ ดั ประกวดได้กาหนดทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผูร้ ับรอง
(....................................................)
ตาแหน่ง…..............................................
ประทับตราสถานศึกษา
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ใบสมัครการประกวด ACT Dancing Contest 2018
ชื่อทีม...............................................................................................................จานวนสมาชิก...........................คน
สถาบันการศึกษา.....................................................................................................................................................
ครู ที่ปรึ กษา/ผูด้ ูแลทีม..................................................................................เบอร์โทรศัพท์.....................................
รายชื่อผูเ้ ข้าประกวด ดังนี้
1. ชื่อ..................................................................................ชั้น..............อายุ............เบอร์โทรศัพท์.........................
2. ชื่อ..................................................................................ชั้น..............อายุ............เบอร์โทรศัพท์.........................
3. ชื่อ..................................................................................ชั้น..............อายุ............เบอร์โทรศัพท์.........................
4. ชื่อ..................................................................................ชั้น..............อายุ............เบอร์โทรศัพท์.........................
5. ชื่อ..................................................................................ชั้น..............อายุ............เบอร์โทรศัพท์.........................
6. ชื่อ..................................................................................ชั้น..............อายุ............เบอร์โทรศัพท์.........................
7. ชื่อ..................................................................................ชั้น..............อายุ............เบอร์โทรศัพท์.........................
8. ชื่อ..................................................................................ชั้น..............อายุ............เบอร์โทรศัพท์.........................
9. ชื่อ..................................................................................ชั้น..............อายุ............เบอร์โทรศัพท์.........................
10. ชื่อ................................................................................ชั้น..............อายุ............เบอร์โทรศัพท์.........................
อุปกรณ์ที่ตอ้ งการให้ทางโรงเรี ยนจัดหาให้.............................................................................................................
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ใบสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรมประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยวระดับประถมศึกษา
ข้าพเจ้า.......................................................................................ตาแหน่ง..........................................................
โรงเรี ยน.............................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ...................................................................................................................................................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.............................................E-mail.........................................
ขอส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมประกวดเดี่ยวดนตรี ไทย ดังนี้
ระนาดเอก
ชื่อ/นามสกุล......................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช่ ้ นั ......................
ซอด้ วง
ชื่อ/นามสกุล.....................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช่ ้ นั ......................
ซออู้
ชื่อ/นามสกุล....................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช่ ้ นั .....................
จะเข้
ชื่อ/นามสกุล...................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช่ ้ นั ...................
ขิมสาย
ชื่อ/นามสกุล.................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช่ ้ นั ...................
ขลุ่ยเพียงออ
ชื่อ/นามสกุล..................................................................................................................
วัน/เดือน/ปี เกิด.......................................... อายุ..................ปี ศึกษาอยูช่ ้ นั ...................
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หนังสื อรับรองของสถานศึกษา
ข้าพเจ้า ....................................................................................... ตาแหน่ง........................................................
โรงเรี ยน ............................................................... ได้อ่านและเข้าใจกติกาและเงื่อนไขการสมัครนี้เป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
ขอรับรองว่าผูเ้ ข้าร่ วมการประกวดเป็ นผูท้ ี่กาลังศึกษาอยูใ่ นสถานศึกษา และอนุญาตให้เข้าร่ วมประกวดดนตรี ประเภท
เดี่ยวดนตรี ไทย ระดับประถมศึกษา ได้
ลงชื่อ....................................................
(.....................................................)
ประทับตราโรงเรี ยน
หมายเหตุ กรุ ณากรอกเอกสารด้วยตัวบรรจงเท่านั้น เพือ่ ประโยชน์ต่อตัวผูส้ มัคร
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การประกวด

ใบสมัครการประกวดวงดนตรี
 เครื่ องลม (Wind Ensemble)
 วงดนตรีสากล (String Combo)

ชื่อวง ……………………………………………… สถาบันการศึกษา ………………………………………..
ที่อยูส่ ถานศึกษา....................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.......................................................................... โทรสาร...............................................................
ชื่อ – สกุล อาจารย์ผคู ้ วบคุมวง................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่อาจารย์ผคู ้ วบคุมวง.............................................................................
E-mail……………………………………..………….………….
รายชื่ อสมาชิกภายในวง
1. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี ________________

2. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี ________________

3. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี ________________

4. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี _________________

5. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี _________________
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6. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี _________________

7. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี ________________

8. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี _______________

9. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี _______________

10. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี _______________

11. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี _______________

12. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี _______________
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13. ชื่อ – สกุล____________________________________ ระดับชั้น___________
เครื่ องดนตรี _______________

เพลงที่ใช้ ในการประกวด
1._________________________________ผูป้ ระพันธ์ ___________________________________
2._________________________________ผูป้ ระพันธ์ ___________________________________
ลงชื่อ …………………………………..ผูค้ วบคุม
(..………................................................)
ตาแหน่ง....................................................
ประทับตราสถานศึกษา

หมายเหตุ กรุ ณากรอกเอกสารด้วยตัวบรรจงเท่านั้น เพือ่ ประโยชน์ต่อตัวผูส้ มัคร
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รางวัลการประกวด
เกณฑ์การประกวดประเภทเดี่ยวระดับประถมศึกษา / มัธยมศึกษา
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 85 - 100
รางวัลเหรี ยญทอง
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 75 – 84
รางวัลเหรี ยญเงิน
นักเรี ยนที่ได้คะแนน 50 – 74
รางวัลเหรี ยญทองแดง
1. รางวัลในการประกวดวงเครื่ องลม (Wind Ensemble)
ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลชมเชย
ทุนการศึกษา 800 บาท
2. รางวัลในการประกวดวงดนตรีสากล (String Combo)
ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลชมเชย
ทุนการศึกษา 800 บาท

พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร

พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
12

วง
วง
วง
วง

พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
12

วง
วง
วง
วง

3. รางวัลในการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยระดับประถมศึกษา
นักเรี ยนที่ได้คะแนนลาดับที่
80 - 100
รางวัลเหรี ยญทอง
นักเรี ยนที่ได้คะแนนลาดับที่
70 - 79
รางวัลเหรี ยญเงิน
นักเรี ยนที่ได้คะแนนลาดับที่
60 - 69
รางวัลเหรี ยญทองแดง
รางวัลชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ ม จานวน 6 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท

พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร
พร้อมเกียรติบตั ร

4. รางวัลการประกวดเดี่ยว Classic Guitar
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 6 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
3,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
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5. การประกวดเดี่ยวเครื่ องสายสากล Violin, Viola, Cello
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
3,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
3,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
6. รางวัลการประกวดประเภทเดี่ยว Piano
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 - 6 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
2,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 เข้ ารอบชิงชนะเลิศจานวน 10 คน
ผูเ้ ข้ารอบชิงชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา
500 บาท จานวน 9 รางวัล พร้อมเกียรติบตั ร
ชนะเลิศเหรี ยญทองยอดเยีย่ มทุนการศึกษา
3,000 บาท จานวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร

