
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบการประกวด 
โครงการ   

ACT MUSIC FESTIVAL  
คร้ังท่ี 5 

ประจ าปีการศกึษา  2559 
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ACT MUSIC FESTIVAL 2016 
ก ำหนดกำร 

 

วนัที่ เวลำ กจิกรรม สถำนที่ 

จ. 28 พ.ย. 59 

08.00 – 09.00 ลงทะเบียน และจบัสลากล าดบัการประกวดวงดนตรีสากล Music   Office 
09.00 – 12.00 การประกวดวงดนตรีสากล 

หอประชุมหลุยส์ มำรีฯ 

12.00 – 13.00 พกักลางวนั 
13.00 – 15.30 การประกวดวงดนตรีสากล (ช่วงท่ี 2 ) 
15.30 – 16.00 พกัการประกวด 30 นาที 
16.00 – 17.00 พิธีการประกาศผลและมอบรางวลั 

อ. 29 พ.ย. 59 

07.30 - 8.30 
ลงทะเบียน และจบัสลากล าดบัการประกวดเด่ียว Classic 
Guitar   และเคร่ืองสายสากล  

Music   Office 

08.30 - 10.30 การประกวดเด่ียว Classic Guitar   

ห้องประชุมมงฟอร์ต 

 

10.30 – 10.45 พกัการประกวด 15 นาที  
10.45 - 12.00 การประกวดเด่ียว เคร่ืองสายสากล 

12.00 - 13.00 
พกักลางวนั (ลงทะเบียนผูร่้วมการประกวดเด่ียว Piano เวลา 
12.30 – 13.30)   

13.00 – 14.00 การประกวดเด่ียว เคร่ืองสายสากล (ช่วงท่ี 2 ) 
14.00 - 16.00 การประกวดเด่ียว Piano   
16.30 - 17.30 พิธีประกาศผลและมอบรางวลั 

พ. 30 
พ.ย. 59 

08.00 - 09.00 ลงทะเบียนประกวดเด่ียวดนตรีไทย และจบัสลากล าดบัการ
ประกวด 

Music  Office 

09.00 – 12.00 การประกวดเด่ียวดนตรีไทย 
ห้องประชุมมงฟอร์ต 

 
12.00 – 13.00 พกักลางวนั 
13.00 - -15.00 การประกวดเด่ียวดนตรีไทย (ช่วงท่ี 2 ) 
16.00 – 17.00 พิธีประกาศผลและมอบรางวลั   
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ระเบียบกำรประกวดประเภทวงดนตรีสำกล 
วนัจันทร์ที ่28 พฤศจิกำยน 2559  

1. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำร่วมกำรประกวด 
1.1 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูไ่ม่เกินระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (รับเฉพาะสายสามญัเท่านั้น)  
1.2 สมาชิกท่ีเขา้ร่วมการประกวดทุกคนตอ้งศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาเดียวกนัเท่านั้น 
1.3 ผูเ้ขา้แข่งขนัจะตอ้งไม่เป็นนกัดนตรีอาชีพ  และไม่สังกดัค่ายเพลงใด ๆ 
1.4 แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งวงเขา้ประกวดไดไ้ม่จ  ากดัจ านวนวง 
1.5 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียนสุภาพเรียบร้อย     

2. กติกำกำรประกวด 
2.1 แต่ละวงมีสมาชิกไดไ้ม่ต ่ากวา่  4  คน แต่ไม่เกิน  8  คน   เป็นนกัเรียนในสถานศึกษาเดียวกนัเท่านั้น 
2.2 การประกวดจ ากดัเฉพาะนกัเรียนในสถาบนัการศึกษาประเภทสำยสำมัญเท่ำน้ัน 
2.3 เคร่ืองดนตรีทุกช้ินต้องเป็นการบรรเลงสดเท่านั้น ห้ามใช้เคร่ืองดนตรีอตัโนมติั, คอมพิวเตอร์มิวสิค  

ทุกชนิดโดยเด็ดขาด  
2.4 เพลงท่ีใชใ้นการประกวด เป็นเพลงร้องจ านวน 2 บทเพลง โดยตอ้งเป็นเพลงไทยสากล 1 เพลง และเพลง

สากล 1 เพลง  
2.5 การประกวดรอบคดัเลือก จะคดัเลือกจากคลิปวดีีโอท่ีผูเ้ขา้ประกวดบนัทึกทั้งภาพและเสียง 1 เพลง  
2.6 เพลงรอบคัดเลอืก และรอบชิงชนะเลศิต้องเป็นเพลงเดียวกนัเท่ำน้ัน 

2.7 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ  ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งท าการแสดงสดต่อหนา้คะะกรรมการผูท้รงคุะวุิิ ทั้งน้ี
ใชเ้วลาทั้งหมดบนเวทีไม่เกิน  15  นาที ( รวมการตั้งเคร่ือง )   

2.8 การจบัเวลา จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประกวดผา่นขา้มเส้นสีเขียว และจะหยุดจบัเวลาลงเม่ือผูเ้ขา้ร่วม
ประกวดผ่านข้ามเส้นสีแดง หากผูป้ระกวดแสดงเกินเวลาท่ีก าหนด คะะกรรมการจะพิจาระาหัก
คะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น  1 นาที 

2.9 หากพบการผิดกติกา ไม่วา่ก่อนหน้าหรือหลงัการประกวด  ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง 
ผลการตดัสิน  และเรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด  

3. อุปกรณ์ทีค่ณะกรรมกำรจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ 
- ตูแ้อมป์กีตาร์    2   ตู ้  - ตูแ้อมป์เบส 1 ตู ้
- แอมป์คียบ์อร์ด 1 ตู ้  - เปียโนไฟฟ้า 1 เคร่ือง 
- กลองชุด 1 ชุด  - เคร่ืองเสียง    
- ไมคร้์องน า / ร้องประสาน  - สแตนดโ์นต้  
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4. หลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำตัดสิน คะแนนรวม 100 คะแนน 
คะะกรรมการการตดัสินได้รับเกียรติจากคะาจารยผ์ูท้รงคุะวุิิ จากคะะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร โดยเกะฑก์ารตดัสินของกรรมการจะพิจาระา จากเกะฑด์งัน้ี 
ความสมบูระ์ และความกลมกลืนของบทเพลง  25 คะแนน 
ความคิดสร้างสรรค ์     25 คะแนน 
ทกัษะการขบัร้อง     20 คะแนน 
ทกัษะการบรรเลงเคร่ืองดนตรี    20 คะแนน 
ความกลา้แสดงออก     10 คะแนน  

***กระีใชเ้วลาเกินกวา่ก าหนด จะถูกตดัคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 
คะะกรรมการการตดัสินโดยคะาอาจารยผ์ูท้รงคุะวุิ ิ จากคะะดุริยางคศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยค า

ตดัสินของคะะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินให้เป็นดุลยพินิจของคะะกรรมการ ไม่ให้มีผู ้
ชนะเลิศหรือไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดใ้นกระีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบ กติกาการประกวด 

5. กำรสมัคร 
รอบคัดเลือก   ให้บันทึกการแสดงสดเพลงท่ีใช้ประกวดเป็นคลิปวีดีโอ  และอัพโหลดลงใน เว็บไซต ์ 

www.youtube.com คดัลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมคัรส่งมาท่ี  E-mail : actmusicfest2016@gmail.com 
พร้อมทั้งโทรศพัทย์นืยนัการสมคัร   ท่ีหมายเลข 080-990-8022  ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ภายในวนัศุกร์ท่ี 
28 ตุลาคม 2559 ประกำศรำยช่ือผู้ที่ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ ภายใน
วนัพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

*** สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63          
ต่อ 510, หรือ 08-0990-8022 หรือ มำสเตอร์เอกรำช  แก้วเขียว โทร.098-914-1469 

6. รำงวลัในกำรประกวดวงดนตรีสำกล 
ชนะเลิศ             ทุนการศึกษา 5,000   บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร จ านวน   1    วง  
รองชนะเลิศอนัดบั 1     ทุนการศึกษา 3,000  บาท พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1    วง      
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ทุนการศึกษา 2,000  บาท    พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1    วง 
รางวลัชมเชย  ทุนการศึกษา 500  บาท    พร้อมเกียรติบตัร         จ านวน   12  วง 
 

หมำยเหตุ     ผู้ได้รับรำงวัลระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่  4 สำยศิลป์ดนตรี   ในโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง   คณะดุริยำงคศำสตร์   มหำวิทยำลัยศิลปำกร
กบัโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

 

http://www.youtibe.com/
https://www.facebook.com/Actmusic.center/
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ระเบียบกำรประกวดเดีย่วเคร่ืองดนตรี Classic Guitar 
วนัองัคำรที่ 29 พฤศจกิำยน 2559 

1. ประเภทกำรประกวด 
 แบ่งการประกวดออกเป็น  2  รุ่น ไดแ้ก่ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  และ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำร่วมกำรประกวด 

2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดเป็นนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นประถมศึกษา และระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้หรือเทียบเท่า 

2.2 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดตอ้งไม่เป็นนกัดนตรีอาชีพ  หรือมีสังกดัค่ายเทป บริษทัต่าง ๆ  
2.3 เป็นผูมี้ความประพฤติดี  การประกวดแต่งชุดนกัเรียนเรียบร้อย  ไม่ท าการแสดงท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียม

และวัิ นธรรมอนัดีงามของไทย 
 

3. กติกำกำรประกวด     

           ผูเ้ข้าประกวดต้องบรรเลงบทเพลงท่ีประพนัธ์หรือเรียบเรียงส าหรับกีตาร์คลาสสิก จ านวน 1 เพลง มี
รายละเอียดดงัน้ี  

3.1 ระดบัประถมศึกษา      แสดงบทเพลงบรรเลงประเภทคลาสสิก    รวมใชเ้วลาไม่เกิน     5  นาที 
3.2 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  แสดงบทเพลงบรรเลงประเภทคลาสสิก    รวมใชเ้วลาไม่เกิน     8  นาที 
3.3 ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งประกวดในรุ่นท่ีตนเองก าลงัศึกษาอยูเ่ท่านั้น ไม่อนุญาตใหป้ระกวดขา้มรุ่น 
3.4 การบรรเลงใหใ้ชกี้ตาร์คลาสสิก ห้ามใชเ้คร่ืองดนตรีประกอบและอุปกระ์แต่งเสียงทุกชนิด รวมทั้งชนิด

ท่ีติดตั้งมากบัตวักีตาร์  รวมทั้งหา้มใชกี้ตาร์คลาสสิกไฟฟ้า 
3.5 ไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้ประกวดเปิดโนต้เพลงขะะประกวด ผูเ้ขา้ประกวดต้องบรรเลงบทเพลงจากความทรง

จ าเท่านั้น 
3.6 การจบัเวลา จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ขา้ประกวดผ่านขา้มเส้นสีเขียว และจะหยุดจบัเวลาลงเม่ือผูเ้ขา้ประกวด

ขา้มผา่นเส้นสีแดง หากผูป้ระกวดแสดงเกินเวลาท่ีก าหนด คะะกรรมการจะพิจาระาหกัคะแนน นาทีละ  
5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น  1 นาที 

3.7 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียน ทั้งรอบคดัเลือก (คลิปวดีีโอ) และรอบชิงชนะเลิศ 
3.8 รอบคดัเลือก   ทุกสถาบนัสามารถส่งผูเ้ขา้ร่วมการประกวดไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน 
3.9 เพลงรอบคัดเลอืก และรอบชิงชนะเลศิต้องเป็นเพลงเดียวกนัเท่ำน้ัน 
3.10 ผูท่ี้ผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งส่งโนต้เพลงท่ีใชใ้นการประกวด ในวนัประกวดรอบชิงชนะเลิศจ านวน  3 ชุด 
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3.11 หากพบการผิดกติกา ไม่วา่ก่อนหน้า หรือหลงัการประกวด  ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลง
ผลการตดัสิน  และเรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด 

4. หลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำตัดสิน  คะแนนรวม 100 คะแนน 
คะะกรรมการการตดัสินไดรั้บเกียรติจากคะาจารยผ์ูท้รงคุะวุิิ จากคะะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยั

ศิลปากร โดยเกะฑก์ารตดัสินของกรรมการจะพิจาระา จากเกะฑด์งัน้ี 
เทคนิค และความสามารถของผูบ้รรเลง   30 คะแนน 
ความถูกตอ้งสมบูระ์ของการบรรเลง  30 คะแนน 
การส่ือสาร ถ่ายทอดอารมะ์เพลง    20 คะแนน 
ทกัษะการน าเสนอการบรรเลง   20 คะแนน 

***กระีใชเ้วลาเกินกวา่ก าหนด จะถูกตดัคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 
คะะกรรมการการตดัสินโดยคะาจารยผ์ูท้รงคุะวุิิ จากคะะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดย 

ค าตดัสินของคะะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินใหเ้ป็นดุลยพินิจของคะะกรรมการ ไม่ให้มี
ผูช้นะเลิศหรือไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดใ้นกระีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบ กติกาการประกวด 

5. กำรสมัคร 
รอบคัดเลือก   ให้บันทึกการแสดงสดเพลงท่ีใช้ประกวดเป็นคลิปวีดีโอ  และอัพโหลดลงใน เว็บไซต ์ 

www.youtube.com คดัลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมคัรส่งมาท่ี  E-mail : actmusicfest2016@gmail.com 
พร้อมทั้งโทรศพัทย์ืนยนัการสมคัร   ท่ีหมายเลข 080-990-8022  ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ภายในวนัศุกร์
ท่ี 28 ตุลาคม 2559 ประกำศรำยช่ือผู้ที่ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/
ภายในวนัพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

*** หำกมีข้อสงสัย สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ มำสเตอร์ชรัตน์ บุญช่ืน โทร.088-803-8884 หรือ     
ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 510, 080-090-8022  

6. รำงวลักำรประกวดเดี่ยว Classic Guitar   
เกะฑก์ารประกวดประเภทเด่ียวระดบัประถมศึกษา / มธัยมศึกษา    
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน  85 - 100      รางวลัเหรียญทอง  พร้อมเกียรติบตัร   
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน  75 – 84 รางวลัเหรียญเงิน   พร้อมเกียรติบตัร   
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน  50 – 74 รางวลัเหรียญทองแดง  พร้อมเกียรติบตัร 

 ระดับประถมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500 บาท   จ  านวน  9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ านวน  1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 
 

http://www.youtibe.com/
https://www.facebook.com/Actmusic.center/
https://www.facebook.com/Actmusic.center/


    ศูนย์ดนตร ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 

 

           Assumption  College  Thonburi    
 

ระดับมัธยมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500 บาท   จ  านวน  9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000 บาท  จ านวน  1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 
 
 หมำยเหตุ     ผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศเหรียญทองยอดเยี่ยมระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  มีสิทธิได้รับกำร

คัดเลือกเข้ำเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  4 สำยศิลป์ดนตรี   ในโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง คณะดุริยำงคศำสตร์   
มหำวทิยำลยัศิลปำกร กบัโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ศูนย์ดนตร ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 

 

           Assumption  College  Thonburi    
 

ระเบียบกำรประกวดเดีย่วเคร่ืองสำยสำกล Violin, Viola, Cello 
วนัองัคำรที ่29 พฤศจิกำยน 2559 

 
1. ประเภทกำรประกวด 

 แบ่งการประกวดออกเป็น  2 รุ่น ไดแ้ก่ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  และ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำร่วมกำรประกวด 

2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดเป็นนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ระดบัชั้นประถมศึกษา และระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้หรือเทียบเท่า 

2.2 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดตอ้งไม่เป็นนกัดนตรีอาชีพ  หรือมีสังกดัค่ายเทป บริษทัต่าง ๆ  
2.3 เป็นผูมี้ความประพฤติดี  การประกวดแต่งชุดนกัเรียนเรียบร้อย  ไม่ท าการแสดงท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียม

และวัิ นธรรมอนัดีงามของไทย 

3. กติกำกำรประกวด 
3.1 เคร่ืองสายสากลท่ีใชใ้นการประกวดไดแ้ก่  ไวโอลิน, วโิอล่า, เชลโล และดบัเบิลเบส 
3.2 เคร่ืองสายสากลทุกเคร่ืองตอ้งเป็นเคร่ืองอะคูสติกเท่านั้นไม่อนุญาตให้ใชเ้คร่ืองประเภทไฟฟ้า และห้าม

ใชอุ้ปกระ์   ปรุงแต่งเสียงทุกชนิด 
3.3 การประกวดระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ผูป้ระกวดตอ้งบรรเลงบทเพลงจ านวน 1 เพลง ดงัน้ี 

 ผูเ้ขา้ประกวดสามารถเลือก 1 บทเพลงจากหนังสือ SUZUKI VOL.1  ตั้งแต่เพลงท่ี 13 (MINUET 
NO. 1, J.S.BACH)  หรือบทเพลงอ่ืนท่ีมีความยากง่ายเทียบเท่า หรือมากกวา่เพลงท่ีก าหนด โดยใช้
เวลารวมไม่เกิน 5 นาที 

3.4 การประกวดรุ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูป้ระกวดตอ้งบรรเลงเพลงจ านวน 1 เพลง ดงัน้ี 
 ผูเ้ขา้ประกวดสามารถเลือก 1 บทเพลงจากหนงัสือ SUZUKI VOL.3 หรือบทเพลงอ่ืนท่ีมีความยาก

ง่ายเทียบเท่า หรือมากกวา่เพลงท่ีก าหนด โดยใชเ้วลารวมไม่เกิน 8 นาที 
3.5 การจบัเวลา จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ขา้ประกวดผา่นขา้มเส้นสีเขียว และจะหยดุจบัเวลาลงเม่ือผูเ้ขา้ประกวด

ขา้มผา่นเส้นสีแดง หากผูป้ระกวดแสดงเกินเวลาท่ีก าหนด คะะกรรมการจะพิจาระาหกัคะแนน นาทีละ 

5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น  1 นาที 

3.6 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียน ทั้งรอบคดัเลือก (คลิปวดีีโอ) และรอบชิงชนะเลิศ 
3.7 รอบคดัเลือก ทุกสถาบนัสามารถส่งผูเ้ขา้ร่วมการประกวดไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน 

3.8 เพลงรอบคัดเลอืก และรอบชิงชนะเลศิต้องเป็นเพลงเดียวกนัเท่ำน้ัน 

3.9 ผูท่ี้ผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งส่งโนต้เพลงท่ีใชใ้นการประกวด ในวนัประกวดรอบชิงชนะเลิศจ านวน  3 ชุด 



    ศูนย์ดนตร ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 
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3.10 ผูผ้่านเขา้รอบชิงชนะเลิศทุกคน ตอ้งมาท าการแสดงสดพร้อมผูเ้ล่นเปียโน Piano Accompaniment  ต่อ
หน้าคะะกรรมการผูท้รงคุะวุิิ โดยทางคะะผูจ้ดัจะไดเ้ตรียม Piano ไวใ้ห้ และทางโรงเรียนจะมอบ
ค่าตอบแทนใหผู้เ้ล่น  Piano  Accompaniment แก่ทุกท่าน ท่านละ 500 บาท 

3.11 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหนา้ หรือหลงัการประกวด ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง 
ผลการตดัสิน และเรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด 

4. หลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำตัดสิน คะแนนรวม 100 คะแนน 
คะะกรรมการการตดัสินไดรั้บเกียรติจากคะาจารยผ์ูท้รงคุะวุิิ จากคะะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยั

ศิลปากร โดยเกะฑก์ารตดัสินของกรรมการจะพิจาระา จากเกะฑด์งัน้ี 
เทคนิค และความสามารถของผูบ้รรเลง   30 คะแนน 
ความถูกตอ้งสมบูระ์ของการบรรเลง  30 คะแนน 
การส่ือสาร ถ่ายทอดอารมะ์เพลง    20 คะแนน 
ทกัษะการน าเสนอการบรรเลง   20 คะแนน 

***กระีใชเ้วลาเกินกวา่ก าหนด จะถูกตดัคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 
คะะกรรมการการตดัสินโดยคะาจารยผ์ูท้รงคุะวุิิ จากคะะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดย 

ค าตดัสินของคะะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินใหเ้ป็นดุลยพินิจของคะะกรรมการ ไม่ให้มี
ผูช้นะเลิศหรือไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดใ้นกระีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบ กติกาการประกวด 

5. กำรสมัคร 
รอบคัดเลือก   ให้บันทึกการแสดงสดเพลงท่ีใช้ประกวดเป็นคลิปวีดีโอ  และอัพโหลดลงใน เว็บไซต ์ 

www.youtube.com คดัลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมคัรส่งมาท่ี  E-mail : actmusicfest2016@gmail.com 
พร้อมทั้งโทรศพัท์ยืนยนัการสมคัร   ท่ีหมายเลข 080-990-8022  ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี    ภายในวนั
ศุกร์ท่ี 28 ตุลาคม 2559 ประกำศรำยช่ือผู้ที่ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ 
ภายในวนัพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

*** หำกมีข้อสงสัย สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ทีม่ำสเตอร์มงคล วนำรักษ์พทิักษ์ โทร.090-972-1577 
หรือ ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 510, 080-090-8022  

6. รำงวลักำรประกวดเดี่ยวเคร่ืองสำยสำกล 
เกะฑก์ารประกวดประเภทเด่ียวระดบัประถมศึกษา / มธัยมศึกษา    
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 85 - 100       รางวลัเหรียญทอง พร้อมเกียรติบตัร   
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 75 – 84  รางวลัเหรียญเงิน  พร้อมเกียรติบตัร   
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 50 – 74  รางวลัเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบตัร 
 

http://www.youtibe.com/
https://www.facebook.com/Actmusic.center/


    ศูนย์ดนตร ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 
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 ระดับประถมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500 บาท   จ  านวน  9 รางวลั   พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ านวน  1 รางวลั   พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมัธยมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500  บาท   จ  านวน  9 รางวลั   พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000 บาท   จ  านวน  1 รางวลั   พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 
 

   หมำยเหตุ     ผู้ได้รับรำงวัลระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่  4 สำยศิลป์ดนตรี   ในโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงคณะดุริยำงคศำสตร์   มหำวิทยำลัยศิลปำกรกับ
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ศูนย์ดนตร ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 

 

           Assumption  College  Thonburi    
 

ระเบียบกำรประกวดเดีย่ว   Piano 
วนัองัคำรที ่29 พฤศจิกำยน 2559 

1. ประเภทกำรประกวด 
 แบ่งการประกวดออกเป็น  2 รุ่น ไดแ้ก่ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  และ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ำร่วมกำรประกวด 
2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดเป็นนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ระดบัชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมธัยมศึกษา

ตอนตน้หรือเทียบเท่า 
2.2 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดตอ้งไม่เป็นนกัดนตรีอาชีพ  หรือมีสังกดัค่ายเทป บริษทัต่าง ๆ  
2.3 เป็นผูมี้ความประพฤติดี  การประกวดแต่งชุดนกัเรียนเรียบร้อย  ไม่ท าการแสดงท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียม

และวัิ นธรรมอนัดีงามของไทย 

3. กติกำกำรประกวด 
3.1 ผูเ้ข้าประกวดต้องบรรเลงบทเพลงในสไตล์คลาสสิก ไม่จ  ากัดยุคสมัย โดยบทเพลงท่ีบรรเลงต้องมี     

ความยาวไม่เกิน  7 นาที 
3.2 การบรรเลงตอ้งบรรเลงเด่ียวไม่อนุญาตใหใ้ชเ้ปียโนไฟฟ้า และเคร่ืองปรุงแต่งเสียงทุกชนิด 
3.3 การจบัเวลา จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประกวดผ่านขา้มเส้นสีเขียว และจะหยุดจบัเวลาลงเม่ือผูเ้ขา้ร่วม

ประกวดผา่นขา้มเส้นสีแดง หากผูป้ระกวดแสดงเกินเวลาท่ีก าหนด คะะกรรมการจะพิจาระาหกัคะแนน 
นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น  1 นาที 

3.4 เพลงรอบคัดเลอืก และรอบชิงชนะเลศิต้องเป็นเพลงเดียวกนัเท่ำน้ัน    
3.5 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียน ทั้งรอบคดัเลือก (คลิปวดีีโอ) และรอบชิงชนะเลิศ 
3.6 รอบคดัเลือก ทุกสถาบนัสามารถส่งผูเ้ขา้ร่วมการประกวดไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน  
3.7 ผูท่ี้ผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งส่งโนต้เพลงท่ีใชใ้นการประกวด ในวนัประกวดรอบชิงชนะเลิศจ านวน  3 ชุด 
3.8 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้า หรือหลงัการประกวด ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง  

ผลการตดัสิน และเรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด 

4. หลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำตัดสิน คะแนนรวม 100 คะแนน 
คะะกรรมการการตดัสินไดรั้บเกียรติจากคะาจารยผ์ูท้รงคุะวุิิ จากคะะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยั

ศิลปากร โดยเกะฑก์ารตดัสินของกรรมการจะพิจาระา จากเกะฑด์งัน้ี 
เทคนิค และความสามารถของผูบ้รรเลง   30 คะแนน 
ความถูกตอ้งสมบูระ์ของการบรรเลง  30 คะแนน 
การส่ือสาร ถ่ายทอดอารมะ์เพลง    20 คะแนน 
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ทกัษะการน าเสนอการบรรเลง   20 คะแนน 
***กระีใชเ้วลาเกินกวา่ก าหนด จะถูกตดัคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 

คะะกรรมการการตดัสินโดยคะาจารยผ์ูท้รงคุะวุิิ จากคะะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดย  
ค าตดัสินของคะะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินใหเ้ป็นดุลยพินิจของคะะกรรมการ ไม่ให้มี
ผูช้นะเลิศหรือไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดใ้นกระีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบ กติกาการประกวด 

5. กำรสมัคร 
รอบคัดเลือก   ให้บันทึกการแสดงสดเพลงท่ีใช้ประกวดเป็นคลิปวีดีโอ  และอัพโหลดลงในเว็บไซต ์ 

www.youtube.com คดัลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมคัรส่งมาท่ี  E-mail : actmusicfest2016@gmail.com 
พร้อมทั้งโทรศพัท์ยืนยนัการสมคัร   ท่ีหมายเลข 080-990-8022  ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี    ภายในวนั
ศุกร์ท่ี 28 ตุลาคม 2559 ประกำศรำยช่ือผู้ที่ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ 
ภายในวนัพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

*** หำกมีข้อสงสัย สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่มำสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์ โทร.099-178-2729 หรือ 
ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 510, 08-0090-8022  

6. รำงวลักำรประกวดเดี่ยว    Piano 
เกะฑก์ารประกวดประเภทเด่ียวระดบัประถมศึกษา / มธัยมศึกษา    
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 85 - 100      รางวลัเหรียญทอง  พร้อมเกียรติบตัร   
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 75 – 84 รางวลัเหรียญเงิน   พร้อมเกียรติบตัร   
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 50 – 74 รางวลัเหรียญทองแดง  พร้อมเกียรติบตัร 

 ระดับประถมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500 บาท   จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมัธยมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500  บาท   จ  านวน 9 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000 บาท   จ  านวน 1 รางวลั พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

 
      หมำยเหตุ     ผู้ได้รับรำงวัลระดับช้ันมัธยมศึกษำตอนต้น  มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกเข้ำเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีที่  4 สำยศิลป์ดนตรี   ในโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำง   คณะดุริยำงคศำสตร์   มหำวิทยำลัยศิลปำกรกับโรงเรียน
อสัสัมชัญธนบุรี   

 

http://www.youtibe.com/
https://www.facebook.com/Actmusic.center/
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ระเบียบกำรประกวด ดนตรีไทย 
วนัพธุที ่30 พฤศจิกำยน 2559 

1. ประเภทกำรประกวด 
  ประเภทเดี่ยว ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  

เคร่ืองดีด  ไดแ้ก่ จะเข ้
เคร่ืองสี    ไดแ้ก่ ซออู,้ ซอดว้ง 
เคร่ืองตี     ไดแ้ก่ ระนาดเอก, ขิม 
เคร่ืองเป่า  ไดแ้ก่ ขลุ่ย 

2. คุณสมบัตผู้ิสมัครเข้ำร่วมกำรประกวด 
2.1 เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
2.2 เป็นผูมี้ความประพฤติดี  การประกวดแต่งชุดนกัเรียนเรียบร้อย  ไม่ท าการแสดงท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียม

และวัิ นธรรมอนัดีงามของไทย 

3. กติกำกำรประกวด 
3.1 แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งผูเ้ขา้ร่วมการประกวดไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน 
3.2 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดสามารถเลือกประกวดไดเ้พียง 1 ประเภทเคร่ืองดนตรีเท่านั้น 
3.3 เพลงท่ีใชใ้นการประกวด ไดแ้ก่เพลง  สร้อยสนตดั (2 เท่ียว ทางหวาน/เก็บ) หนา้ทบัปรบไก่ 2 ชั้น 
3.4 หากพบการผดิกติกา ไม่วา่ก่อนหนา้ หรือหลงัการประกวด  ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงผล

การตดัสิน  และเรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด 

4. หลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำตัดสิน  คะแนนรวม 100 คะแนน 
4.1 บุคลิกภาพ  หมายถึง  ท่วงที กริยา ไหวพริบ ปฏิภาะ ซ่ึงแสดงถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง  รวมทั้งการ

แสดงออกถึงความเป็นผูมี้กริยามารยาทอนังดงาม  ทั้งในการบรรเลงและร่วมอยูใ่นการประกวด            
(20 คะแนน) 

4.2 ความแม่นย  า  หมายถึง  เป็นผูมี้ความทรงจ าดี  มีความแม่นย  าในจงัหวดัของการบรรเลงเป็นอยา่งดี  
สามารถบรรเลงไดอ้ยา่งครบถว้นสมบูระ์ถูกตอ้ง  ตามท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งไพเราะน่าฟัง  ไม่มีความ
ผดิพลาด (20 คะแนน) 

4.3 เสียง  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมบงัคบัเสียงดนตรีท่ีบรรเลง  ใหมี้ทั้งเสียงหนกัเบาไดอ้ยา่ง
ไพเราะ  เหมาะสมกบัท านองเพลง (20 คะแนน) 

4.4 จงัหวะ  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมความเร็ว  หรือแนวในการบรรเลงไดอ้ยา่งเหมาะสม
กลมกลืนกนัตลอดทั้งเพลง  โดยไม่มีความผดิพลาด (20 คะแนน) 
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4.5 ทางเพลง  หมายถึง  วธีิการบรรเลงท่ีพลิกแพลงน่าฟัง  และมีความไพเราะเหมาะสมกบัท่วงท านองเพลง
และเอกลกัษะ์ของเคร่ืองดนตรีแต่ละชนิด (20 คะแนน) 

5. กำรบรรเลงทีถ่ือว่ำผดิกติกำ 
5.1 บรรเลงเพลงล่ม ขาด หรือเกินจากท านองเพลงหลกั หรือดูโนต้ระหวา่งบรรเลง 
5.2 บรรเลงทางเด่ียว  หรือทางเปล่ียนจนคะะกรรมการตดัสินการประกวดเห็นวา่  ท าให้เสียเคา้โครงของ

ท านองเพลงหลกัโดยส้ินเชิง  คะะกรรมการตดัสินการประกวดอาจจะไม่พิจาระาใหค้ะแนน 

คะะกรรมการการตดัสินโดยคะาอาจารยผ์ูท้รงคุะวุิ ิ โดยค าตดัสินของคะะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ขอ
สงวนสิทธ์ิในการตดัสินใหเ้ป็นดุลยพินิจของคะะกรรมการ ไม่ใหมี้ผูช้นะเลิศหรือไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดใ้นกระีท่ีไม่
มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบ กติกาการประกวด 

6. รำงวลัในกำรประกวดเดี่ยว 
    นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี  80-100 รางวลัเหรียญทอง พร้อมเกียรติบตัร   
         นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี  70-79      รางวลัเหรียญเงิน  พร้อมเกียรติบตัร     
         นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี  60-69 รางวลัเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบตัร   
รางวลัพิเศษส าหรับ นักดนตรียอดเยี่ยม จ ำนวน 6 รำงวลั จะได้รับทุนกำรศึกษำรำงวลัละ 2,000 บำท พร้อมถว้ย
รางวลั 

7. กำรสมัคร 
แนบไฟล์ใบสมัครส่งมาท่ี   E-mail : actmusicfest2016@gmail.com พร้อมทั้ งโทรศัพท์ยืนยนัการสมัคร ท่ี

หมายเลข 08-0990-8022  ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ภายในวนัศุกร์ท่ี 28 ตุลาคม 2559 ประกาศรายช่ือผูเ้ขา้
ประกวด ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/   ภายในวนัพุธท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

*** หากมีขอ้สงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ท่ี มาสเตอร์พีระัฐ  ล้ีรัตนชยัสกุล โทร.062-829-7773 
หรือ ศูนยด์นตรีโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 510, 080-090-8022 

เพลงสร้อยสนตัด สองช้ัน 

 
- - - - --- ซ ลซดม -ซ- ล - ด- ร มรดล --- ซ ดลซม 

--- ล - ลลล - รดล - ซ-ม - - - ร มดรม -- ลซ มซ- ล 

- - - - - - - - - ด- ล - ลลล - -ด ล ซมซล --- ด - - -ร 

        
- -ด ม - ซ -ร - มซร มรดล -ซ- ด - -ร ม -ซ- ม - ร-ด 

กลบัต้น 

https://www.facebook.com/Actmusic.center/
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ACT MUSIC FESTIVAL 2016 

ใบสมคัรกำรประกวดเดี่ยวเคร่ืองดนตรีสำกล 
 

สมัครประกวดระดับ        ประถมศึกษำ        มัธยมศึกษำตอนต้น 

ประกวดประเภทเคร่ืองดนตรี         เปียโน                กตีำร์คลำสสิค   

      เคร่ืองสำยสำกล  ระบุเคร่ือง.........................................     

1. ข้อมูลผู้สมัครประกวดประเภทเดี่ยวเคร่ืองดนตรี 

ช่ือผูป้ระกวด .................................................................... นามสกุล........................................................................  
Name ………………………………………..………….. Surname………………………………………………  
อาย.ุ................................  ระดบัชั้น.................................  
ท่ีอยูผู่ส้มคัร    เลขท่ี...................หมู่................ถนน.............................ต าบล..........................อ าเภอ……………...  
จงัหวดั............................รหสัไปรษะีย.์................................E-mail........................................................................  

2. ข้อมูลสถำนศึกษำ 
ช่ือสถาบนัการศึกษา............................................................  จงัหวดั........................................................................  
เบอร์โทรศพัท.์.................................โทรสาร....................................... 
ช่ืออาจารยผ์ูค้วบคุม...............................................เบอร์โทรศพัท.์............................... E-mail....................................... 

3. เพลงทีใ่ช้ในกำรประกวด 

เพลง.......................................................................................ผูป้ระพนัธ์………………........................................... 

 ขา้พเจา้ขอสมคัรเขา้ประกวดดนตรี โครงการ ACT MUSIC FASTIVAL 2016 โดยขา้พเจา้ขอรับรองวา่                  
 ผูป้ระกวดมีคุะสมบติัครบถว้นตามระเบียบ     และยืนยนัวา่จะปฏิบติัตามกฎกติกาและเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นระเบียบ
การ ตามท่ีผูจ้ดัประกวดไดก้ าหนดทุกประการ 

        ลงช่ือ......................................................ผูรั้บรอง 
                (....................................................) 
        ต าแหน่ง….............................................. 

            ประทบัตราสถานศึกษา 
 

ติดรูปภาพขนาด 1x1 

น้ิว จ านวน 1 รูป 



    ศูนย์ดนตร ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 
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ใบสมัครเข้ำร่วมกจิกรรมประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยวระดับประถมศึกษำ 
 
ขา้พเจา้.......................................................................................ต าแหน่ง.......................................................... 
โรงเรียน............................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู.่................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์.............................................โทรสาร.............................................E-mail......................................... 
ขอส่งนกัเรียนเขา้ร่วมประกวดเด่ียวดนตรีไทย ดงัน้ี 

 ระนำดเอก  
ช่ือ/นามสกุล...................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... อาย.ุ.................ปี   ศึกษาอยูช่ั้น...................... 
 

   ซอด้วง 
ช่ือ/นามสกุล..................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... อาย.ุ.................ปี   ศึกษาอยูช่ั้น...................... 
 

   ซออู้ 
ช่ือ/นามสกุล.................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... อาย.ุ.................ปี   ศึกษาอยูช่ั้น..................... 
 

   จะเข้ 
ช่ือ/นามสกุล................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... อาย.ุ.................ปี   ศึกษาอยูช่ั้น................... 

 
   ขิมสำย 

ช่ือ/นามสกุล................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... อาย.ุ.................ปี   ศึกษาอยูช่ั้น................... 

 
   ขลุ่ยเพยีงออ 

ช่ือ/นามสกุล.................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... อาย.ุ.................ปี   ศึกษาอยูช่ั้น................... 

 



    ศูนย์ดนตร ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 
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หนังสือรับรองของสถำนศึกษำ 
 ขา้พเจา้ ....................................................................................... ต าแหน่ง........................................................ 
โรงเรียน ............................................................... ไดอ่้านและเขา้ใจกติกาและเง่ือนไขการสมคัรน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้
ขอรับรองวา่ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดเป็นผูท่ี้ก าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา และอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประกวดดนตรีประเภท
เด่ียวดนตรีไทย ระดบัประถมศึกษา ได ้
 
        ลงช่ือ.................................................... 
              (.....................................................) 

                                                                                                 ประทบัตราโรงเรียน 
       
หมำยเหตุ   กรุะากรอกเอกสารดว้ยตวับรรจงเท่านั้น  เพื่อประโยชน์ต่อตวัผูส้มคัร    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ศูนย์ดนตร ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 
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ใบสมัครกำรประกวดวงดนตรีสำกล 

ช่ือวง ……………………………………………… สถาบนัการศึกษา ……………………………………….. 
ท่ีอยูส่ถานศึกษา.................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท.์......................................................................... โทรสาร............................................................... 
เบอร์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอาจารยผ์ูค้วบคุมวง.......................................................... 
E-mail………………………………………….…………. 
รำยช่ือสมำชิกภำยในวง 

1. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________  
เคร่ืองดนตรี ________________ 

 
 

2. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 
 เคร่ืองดนตรี ________________ 

 
 

3. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 
เคร่ืองดนตรี __________ 
 

 

4. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________  
เคร่ืองดนตรี _________________ 
 
 

5. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 
 เคร่ืองดนตรี _________________ 
 
 
 
 



    ศูนย์ดนตร ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 
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6. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________  
เคร่ืองดนตรี _________________ 
 

7. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 
เคร่ืองดนตรี ________________ 

 

8. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 

เคร่ืองดนตรี ________________ 
 
 เพลงทีใ่ช้ในกำรประกวด  

 1._________________________________ผูป้ระพนัธ์ ___________________________________  

 2._________________________________ผูป้ระพนัธ์ ___________________________________  

 
ลงช่ือ …………………………………..ผูค้วบคุม 

(..………................................................) 

ต าแหน่ง.................................................... 
     ประทบัตราสถานศึกษา  

 หมำยเหตุ   กรุะากรอกเอกสารดว้ยตวับรรจงเท่านั้น  เพื่อประโยชน์ต่อตวัผูส้มคัร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ศูนย์ดนตร ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 
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รำงวลักำรประกวด 

เกะฑก์ารประกวดประเภทเด่ียวระดบัประถมศึกษา / มธัยมศึกษา    
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน  85 - 100      รางวลัเหรียญทอง  พร้อมเกียรติบตัร   
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน  75 – 84 รางวลัเหรียญเงิน   พร้อมเกียรติบตัร  
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน  50 – 74 รางวลัเหรียญทองแดง  พร้อมเกียรติบตัร 

1. รำงวลัในกำรประกวดวงดนตรีสำกล 
ชนะเลิศ             ทุนการศึกษา 5,000   บาท  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร จ านวน   1    วง  
รองชนะเลิศอนัดบั 1     ทุนการศึกษา 3,000  บาท พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1    วง      
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ทุนการศึกษา 2,000  บาท    พร้อมเกียรติบตัร     จ านวน   1    วง 
รางวลัชมเชย  ทุนการศึกษา 500  บาท    พร้อมเกียรติบตัร         จ านวน   12  วง 

2. รำงวลักำรประกวดเดี่ยว Classic Guitar   

ระดับประถมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา 500    บาท  จ านวน 9 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมัธยมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500 บาท   จ  านวน  9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000 บาท  จ านวน  1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

3. รำงวลักำรประกวดเดี่ยว เคร่ืองสำยสำกล 

ระดับประถมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500 บาท   จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 
ทุนการศึกษา Piano Accompaniment   500 บาท   จ  านวน 10 รางวลั 

ระดับมัธยมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500 บาท   จ  านวน  9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000 บาท  จ านวน  1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 
ทุนการศึกษา Piano Accompaniment   500 บาท   จ  านวน  10 รางวลั 
 



    ศูนย์ดนตร ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 
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4. รำงวลักำรประกวดประเภทเดี่ยว Piano 

ระดับประถมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500 บาท   จ  านวน  9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ านวน  1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมัธยมศึกษำเข้ำรอบชิงชนะเลศิจ ำนวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500 บาท   จ  านวน  9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000 บาท  จ านวน  1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

5. รำงวลัในกำรประกวดเดี่ยวดนตรีไทยระดับประถมศึกษำ 

นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี  80 - 100 รางวลัเหรียญทอง พร้อมเกียรติบตัร  
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี  70 - 79 รางวลัเหรียญเงิน  พร้อมเกียรติบตัร 
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี  60 - 69 รางวลัเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบตัร 
รางวลัพิเศษส าหรับ นักดนตรียอดเยี่ยม จ ำนวน 6 ประเภท จะได้รับเงินรำงวลั 2,000 บำท  

 


