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ก าหนดการประกวด ACT MUSIC FESTIVAL 2018 
ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2561 

วนัที่ เวลา กจิกรรม สถานที่ 

จ. 26 พ.ย. 61 

08.00 น. ลงทะเบียนและจบัฉลากล าดบัการประกวดวงดนตรีสากล บริเวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ 

09.00 – 15.00 น. การประกวดวงดนตรีสากล 
หอประชุมหลุยส์ มารี ฯ 

16.00 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวลัการประกวดวงดนตรีสากล 

 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและจบัฉลากล าดบัการประกวด วงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) บริเวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ 

 10.00 น. การประกวด วงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) หอ้งประชุมมงฟอร์ต 

อ. 27 พ.ย. 61 11.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนและจบัฉลากล าดบัการประกวด DANCING CONTEST บริเวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ 
 13.00 - 15.00 น.  การประกวด DANCING CONTEST 

หอประชุมหลุยส์ มารี ฯ 
 16.00 น. 

พิธีประกาศผลและมอบรางวลัการประกวด วงเคร่ืองลม (Wind 
Ensemble)การประกวด DANCING CONTEST 

พ. 28 พ.ย. 61 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและจบัฉลากล าดบัการประกวดเด่ียวเคร่ืองสายสากล บริเวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ 

09.00 น. การประกวดเด่ียวเคร่ืองสายสากล รุ่นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

หอ้งประชุมมงฟอร์ต 
10.00 น. การประกวดเด่ียวเคร่ืองสายสากล รุ่นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
11.00 น. การประกวดเด่ียวเคร่ืองสายสากล รุ่นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 - 3 
13.00 น. การประกวดเด่ียวเคร่ืองสายสากล รุ่นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 
15.30 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวลั การประกวดเด่ียวเคร่ืองสายสากล 

พฤ. 29 พ.ย. 61 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียนและจบัฉลากล าดบัการประกวดเด่ียวดนตรีไทย ส านกังานศูนยด์นตรี 

09.00 – 15.00 น. การประกวดเด่ียวดนตรีไทย 
หอ้งประชุมมงฟอร์ต 

16.00 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวลัการประกวดเด่ียวดนตรีไทย 

ส. 1 ธ.ค. 61 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนและจบัฉลากล าดบัการประกวดเด่ียว Classic Guitar  บริเวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ 
08.30 น. การประกวดเด่ียว Classic Guitar รุ่นประถมศึกษาปีท่ี  1 - 6 

หอ้งประชุมมงฟอร์ต 09.20 น. การประกวดเด่ียว Classic Guitar รุ่นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 - 3 
10.30 น. การประกวดเด่ียว Classic Guitar รุ่นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

12.00 - 13.00 น. พกักลางวนั 

12.00 น. ลงทะเบียนและจบัฉลากล าดบัการประกวดเด่ียว Piano บริเวณชั้น 1 อาคารหลุยส์ มารี ฯ 

13.00 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวลั การประกวดเด่ียว Classic Guitar 

หอ้งประชุมมงฟอร์ต 

13.20 น. การประกวดเด่ียว Piano รุ่นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
14.50 น. การประกวดเด่ียว Piano รุ่นประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
15.30 น. การประกวดเด่ียว Piano รุ่นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 - 3 
16.30 น. พิธีประกาศผลและมอบรางวลั การประกวดเด่ียว Piano 
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ระเบียบการประกวดวงดนตรีสากล (String Combo) 
วันจันทร์ที่ 26  พฤศจิกายน 2561 

1. คุณสมบัตผิู้สมคัรเข้าร่วมการประกวด 
1.1 ผูเ้ขา้ประกวดต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยู่ไม่เกินระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย  (รับเฉพาะสถาบนัการศึกษาประเภท

สามญัเท่านั้น) 
1.2 สมาชิกท่ีเขา้ร่วมการประกวดทุกคนตอ้งศึกษาอยูใ่นสถาบนัการศึกษาเดียวกนัเท่านั้น 
1.3 ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งไม่เป็นนกัดนตรีอาชีพ  และไม่สังกดัค่ายเพลงใด ๆ 
1.4 แต่ละสถานศึกษาสามารถส่งวงเขา้ประกวดไดไ้ม่จ ากดัจ านวนวง 
1.5 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียนสุภาพเรียบร้อย     

2. กตกิาการประกวด 
2.1 แต่ละวงมีสมาชิกไดไ้ม่ต ่ากว่า  4  คน แต่ไม่เกิน  10  คน   เป็นนกัเรียนในสถานศึกษาเดียวกนัเท่านั้น 
2.2 การประกวดจ ากดัเฉพาะนกัเรียนในสถาบนัการศึกษาประเภทสามญัเท่านั้น 
2.3 เค ร่ือ งดนตรีทุก ช้ินต้อ ง เป็นการบรรเลงสดเท่านั้ น  ห้ ามใช้ เค ร่ืองดนตรีอัตโนมัติ , คอมพิว เตอ ร์มิวสิ ค  

ทุกชนิดโดยเด็ดขาด  
2.4 เพลงท่ีใชใ้นการประกวด เป็นเพลงร้องจ านวน 2 บทเพลง โดยตอ้งเป็นเพลงไทยสากล 1 เพลง และเพลงสากล 1 เพลง  
2.5 การประกวดรอบคดัเลือก จะคดัเลือกจากคลิปวีดีโอท่ีผูเ้ขา้ประกวดบนัทึกทั้งภาพและเสียง 1 เพลง  
2.6 เพลงรอบคดัเลือก และรอบชิงชนะเลศิต้องเป็นเพลงเดียวกนัเท่านั้น 

2.7 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ  ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งท าการแสดงสดต่อหนา้คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ทั้งน้ีใชเ้วลาทั้งหมด
บนเวทีไม่เกิน  15  นาที ( รวมการตั้งเคร่ือง )   

2.8 การจบัเวลา จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประกวดผ่านขา้มเส้นสีเขียว และจะหยดุจบัเวลาลงเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประกวดผ่าน
ขา้มเส้นสีแดง หากผูป้ระกวดแสดงเกินเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของ
นาทีคิดเป็น  1 นาที 

2.9 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้าหรือหลงัการประกวด  ทางผู ้จดัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง ผลการตดัสิน  
และเรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด  

3. อุปกรณ์ทีค่ณะกรรมการจัดเตรียมไว้ให้ ได้แก่ 
- ตูแ้อมป์กีตาร์    2   ตู ้  - ตูแ้อมป์เบส 1 ตู ้
- แอมป์คียบ์อร์ด 1 ตู ้  - คียบ์อร์ด  1 เคร่ือง 
- กลองชุด 1 ชุด   - เคร่ืองเสียง    
- ไมคร้์องน า / ร้องประสาน   - สแตนดโ์นต้  
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4. หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสิน คะแนนรวม 100 คะแนน 
คณะกรรมการการตดัสินไดรั้บเกียรติจากคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยเกณฑ์

การตดัสินของกรรมการจะพิจารณา จากเกณฑด์งัน้ี 

ความสมบูรณ์ และความกลมกลืนของบทเพลง  25 คะแนน 
ความคิดสร้างสรรค ์    25 คะแนน 
ทกัษะการขบัร้อง     20 คะแนน 
ทกัษะการบรรเลงเคร่ืองดนตรี   20 คะแนน 
ความกลา้แสดงออก    10 คะแนน  

 ***กรณีใชเ้วลาเกินกว่าก าหนด จะถูกตดัคะแนนนาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 

คณะกรรมการการตดัสินโดยคณาอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยค าตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผูช้นะเลิศหรือไดรั้บรางวลั
ต่างๆ ไดใ้นกรณีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบกติกาการประกวด 

5. การสมคัร 
รอบคดัเลือก  ให้บนัทึกการแสดงสดเพลงท่ีใชป้ระกวดเป็นคลิปวีดีโอ  และอพัโหลดลงในเวบ็ไซต ์ www.youtube.com (ตั้งเป็น

สาธารณะ) คดัลอกลิงคค์ลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟลใ์บสมคัรส่งมาท่ี  E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้อมทั้งโทรศพัทย์นืยนั
การสมคัร   ท่ีหมายเลข 080-990-8022  ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ภายในวนัศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2561 ประกาศรายช่ือผู้ทีผ่่าน
เข้ารอบชิงชนะเลศิ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ ภายในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

*** หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 
560, 080-090-8022  หรือ มาสเตอร์ธนกฤต ด้วงคงมนศรี (0992494251) 

6. รางวลัในการประกวดวงดนตรีสากล 
ชนะเลิศ             ทุนการศึกษา 5,000  บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร จ านวน   1    วง  
รองชนะเลิศอนัดบั 1     ทุนการศึกษา 3,000  บาท พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1    วง      
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ทุนการศึกษา 1,500  บาท    พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1    วง 
รางวลัชมเชย  ทุนการศึกษา    800  บาท    พร้อมเกียรติบตัร         จ านวน 12    วง 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ     ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองยอดเย่ียมระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 สาย
ศิลป์ดนตรี   ในโครงการความร่วมมือระหว่าง คณะดุริยางคศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากร กบัโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

 

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


    ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 
 
           Assumption  College  Thonburi    
 

ระเบียบการประกวด  ACT DANCING CONTEST 2018 
วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 

1. ประเภทการประกวด 

การประกวดเตน้ทุกแนวการเตน้ สามารถน าแนวการเตน้มาผสมผสานได ้
2. คุณสมบัตผิู้ เข้าร่วมประกวด 

2.1 สมาชิกในทีมตอ้งเป็นผูศึ้กษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษา (ม.1-6) หรือเทียบเท่า ประจ าปีการศึกษา 2561 และก าลงั

ศึกษาอยูใ่นสถานท่ีศึกษาเดียวกนั 

2.2 แต่ละโรงเรียนสามารถส่งเขา้ประกวดไดโ้รงเรียนละ 2 ทีม 

2.3 ผูเ้ขา้ร่วมประกวดสามารถลงได ้1คน/1ทีม 

3. กตกิาการประกวด 

3.1 เป็นการประกวดเตน้ทุกแนวการเตน้ 

3.2 ในทีมสามารถมีสมาชิก 4-10 คน 

3.3 เพลงท่ีใชป้ระกวดตอ้งมีความยาวไม่เกิน 7 นาที โดยสามารถตดัต่อและรีมิกซ์เพลงไดไ้ม่จ ากดัแนวเพลงและแนว

การเตน้ 

3.4 สมาชิกในทีมสามารถมีไดท้ั้งผูช้ายและผูห้ญิง 

3.5 ทุกแนวการเตน้สามารถเลียนแบบท่าของศิลปินไดแ้ต่ตอ้งมีการสร้างสรรคท่์าเพ่ิมเติม 

3.6 ชุดท่ีใส่ในการประกวดตอ้งสุภาพ ไม่ล่อแหลม 

3.7 หากตอ้งการใชอุ้ปกรณ์ท่ีทางโรงเรียนสามารถจดัหาให้ไดโ้ปรดแจง้มาในใบสมคัรเช่น โต๊ะ , เกา้อ้ี 

3.8 การแสดงในรอบคดัเลือกและในรอบจริงตอ้งเป็นการแสดงเดียวกนั 

4. หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสิน (คะแนนรวม 100 คะแนน) 

คณะกรรมการตดัสินไดรั้บเกียรติจากทาง YG ENTERTAINMENT ผูท้รงคุณวุฒิ จากสถาบนับางกอกแดนซ์ โดย
เกณฑก์ารตดัสินของกรรมการจะพิจารณา จากเกณฑด์งัน้ี 

- ทกัษะในการเตน้        25 คะแนน 
- ความสวยงามของท่าทางและความคิดสร้างสรรค ์    25 คะแนน 
- ความพร้อมเพรียง        20 คะแนน 
- Feeling การแสดงออก       20 คะแนน 
- การแต่งกาย        10 คะแนน 

รวม         100 คะแนน 
โดยค าตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผู ้

ชนะเลิศหรือไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดใ้นกรณีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบ กติกาการประกวด 
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5. การสมคัร 

การสมคัรท่ีสมบูรณ์ผูส้มคัรจะตอ้งส่งใบสมคัรและหลกัฐานต่างๆ เพ่ือความรวดเร็วในการจดัท าเกียรติบตัรและตรวจสอบ
สถานะความเป็นนัก เรียน  ให้ผู ้สมัครส่ งใบสมัคร หลักฐาน ท่ีใช้ในการสมัคร และเพล งท่ีใช้ในการประกวด มาทาง  
E-mail : r.mongsonthi@gmail.com 

รอบคัดเลือก  ให้บนัทึกการแสดงท่ีใชใ้นการประกวดเป็นคลิปวีดีโอ  และอพัโหลดลงในเว็บไซต์  www.youtube.com (ตั้ง
เป็นสาธารณะ) คัดลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมัครส่งมาท่ี  E-mail : r.mongsonthi@gmail.com  ภายในวนัศุกร์ท่ี 26 
ตุลาคม 2561 ประกาศรายช่ือผู้ทีผ่่านเข้ารอบชิงชนะเลศิ ทางเพจ ACT Sport & Healthy Center , ACT Music Center วนัพฤหัสบดีท่ี 8 
พฤศจิกายน 2561*** หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์กีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โทร. 02-807-
9555-63  ต่อ 911 , 063-159-6459  (มสิโรส)  

6. รางวลัการประกวด 

- ชนะเลิศ   ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร  จ านวน 1 ทีม 
- รองชนะเลิศอนัดบั 1 ทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร  จ านวน 1 ทีม 
- รองชนะเลิศอนัดบั 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร  จ านวน 1 ทีม 
- ชมเชย    ทุนการศึกษา 500 บาท และเกียรติบตัร    จ านวน 3 ทีม 

*หมายเหตุ 
- การลงทะเบียนตอ้งมาครบทีมเท่านั้น หากทีมใดมารายงานตวัไม่ทนัภายในเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธ์ิการเขา้ร่วม

การประกวด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtibe.com/
mailto:r.mongsonthi@gmail.com
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ระเบียบการประกวดวงเคร่ืองลม  (Wind   Ensemble) 
วันอังคารที่ 27   พฤศจิกายน 2561 

1. ประเภทการประกวด 

     การประกวดวงเคร่ืองลมไม่แบ่งประเภท  หรือระดบัชั้นสามารถผสมผสานได ้ 

2. คุณสมบัตผิู้สมคัรเข้าร่วมการประกวด 

2.1 ผูเ้ขา้ประกวดทุกคนในแต่ละวง  ตอ้งเป็นนกัเรียนสถาบนัการศึกษาประเภทสามญัเท่านั้น 

2.2  ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งเป็นนกัเรียนสถาบนัการศึกษาประเภทสามญัเท่านั้น 

2.3 ผูเ้ขา้ร่วมประกวดสามารถลงประกวดได ้1 คนต่อ 1 วงเท่านั้น 

2.4 แต่ละสถานศึกษา สามารถส่งวงเขา้ประกวดไดไ้ม่จ ากดัจ านวน 

2.5 ในการประกวดตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียนสุภาพเรียบร้อย 

3. กตกิาการประกวด 

3.1 เป็นการประกวดดนตรีบรรเลง ประเภทวงเคร่ืองลมไม ้และเคร่ืองลมทองเหลือง 

3.2 แต่ละวงมีสมาชิกไม่นอ้ยกว่า 4 คน และ ไม่เกิน 7 คน 

3.3 บทเพลงท่ีใชป้ระกวดก าหนดให้มีทั้งหมด 2 เพลง ไดแ้ก่ 

    บทเพลงท่ีใชใ้นการประกวด ก าหนดให้เป็นเพลงเลือกอิสระ 2 เพลง  

3.4 เวลาในการบรรเลง รวมทั้ง 2 เพลง ตอ้งไม่เกิน 15 นาที รวมการวอร์มเสียงเทียบเสียงและจดัวง 

3.5 ห้ามใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดประกอบการบรรเลง 

3.6 ไม่ท าการแสดงท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของไทย 

3.7 เพลงรอบคดัเลือก และรอบชิงชนะเลศิต้องเป็นเพลงเดียวกนัเท่านั้น 

3.8 ในรอบชิงชนะเลิศ ผูท่ี้ผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งส่งโนต้เพลงท่ีใชป้ระกวดจ านวน 3 ชุด ณ จุดลงทะเบียน 

3.9 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้าหรือหลงัการประกวด  ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงผลการตดัสินและ

เรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด 

3.10 การจบัเวลา จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประกวดผา่นขา้มเส้นสีเขียว และจะหยดุจบัเวลาลงเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประกวดผา่นขา้ม

เส้นสีแดง หากผูป้ระกวดแสดงเกินเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาที

คิดเป็น  1 นาที 

4. หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสิน คะแนนรวม 100 คะแนน 

 คณะกรรมการตดัสินไดรั้บเกียรติจากคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรโดยเกณฑ์การ

ตดัสินของกรรมการจะพิจารณา จากเกณฑด์งัน้ี 

 คุณภาพเสียงในการบรรเลงเพลง   30 คะแนน 

 การถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในแต่ล่ะบทเพลง  30 คะแนน 
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 การตีความและส่ือความหมายในแต่ล่ะบทเพลง  30 คะแนน 

 รูปแบบ มารยาท ระเบียบ และความพร้อมเพรียง  10 คะแนน 

 ***กรณีใชเ้วลาเกินกว่าก าหนด จะถูกตดัคะแนนนาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 

 คณะกรรมการการตดัสินโดยคณาอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยค าตัดสินของ

คณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผูช้นะเลิศหรือไดรั้บรางวลั

ต่างๆ ไดใ้นกรณีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบ กติกาการประกวด 

5. การสมคัร 

 รอบคดัเลือก  ให้บนัทึกการแสดงสดเพลงท่ีใชป้ระกวดเป็นคลิปวีดีโอ  และอพัโหลดลงในเวบ็ไซต ์ www.youtube.com (ตั้ง

เป็นสาธารณะ) คดัลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมคัรส่งมาท่ี  E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้อมทั้งโทรศพัท์

ยนืยนัการสมคัร   ท่ีหมายเลข 080-990-8022  ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ภายในวนัศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2561 ประกาศรายช่ือผู้

ทีผ่่านเข้ารอบชิงชนะเลศิ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ วนัพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

*** หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 
ต่อ 510, 080-090-8022  หรือ มาสเตอร์ภาคนิ คุณยศยิง่ (0850919965) /มาสเตอร์ตวงสิทธิ์ เพชรน า้ใจ (0853894336) 

6. รางวลัการประกวดประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble)  

เกณฑก์ารประกวดประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) 

นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 85 - 100      รางวลัเหรียญทอง  พร้อมเกียรติบตัร 

นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 75 – 84  รางวลัเหรียญเงิน  พร้อมเกียรติบตัร 

นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 50 – 74  รางวลัเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบตัร 

การประกวดประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 15 วง 

ชนะเลิศ             ทุนการศึกษา 5,000   บาท  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร จ านวน   1    วง  
รองชนะเลิศอนัดบั 1     ทุนการศึกษา 3,000   บาท พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1    วง      
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ทุนการศึกษา 1,500   บาท    พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1    วง                  
รางวลัชมเชย  ทุนการศึกษา    800   บาท    พร้อมเกียรติบตัร         จ านวน 12    วง 

 

 

 

 

หมายเหตุ     ผู้ได้รับรางวัลระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 สายศิลป์ดนตรี   ในโครงการความ

ร่วมมือระหว่าง   คณะดุริยางคศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากรกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   

 
 

http://www.youtibe.com/
https://www.facebook.com/Actmusic.center/
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ระเบียบการประกวดเดี่ยวเคร่ืองสายสากล Violin, Viola, Cello 
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 

1. ประเภทการประกวด 
 แบ่งการประกวดออกเป็น  4  รุ่น ไดแ้ก่ 

1.1 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
1.2 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6   
1.3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   1 – 3   

1.4 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   4 – 6 

2. คุณสมบัตผิู้สมคัรเข้าร่วมการประกวด 

2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นประถมศึกษา หรือเทียบเท่า 
2.2 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดตอ้งไม่เป็นนกัดนตรีอาชีพ  หรือมีสังกดัค่ายเทป บริษทัต่าง ๆ  
2.3 เป็นผูมี้ความประพฤติดี  การประกวดแต่งชุดนกัเรียนเรียบร้อย  ไม่ท าการแสดงท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม

อนัดีงามของไทย 
2.4 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งเป็นนกัเรียนสถาบนัการศึกษาประเภทสามญัเท่านั้น 

3. กตกิาการประกวด 
3.1 เคร่ืองสายสากลท่ีใชใ้นการประกวดไดแ้ก่  ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล  
3.2 เคร่ืองสายสากลทุกเคร่ืองต้องเป็นเคร่ืองอะคูสติกเท่านั้ นไม่อนุญาตให้ใชเ้คร่ืองประเภทไฟฟ้า และห้ามใชอุ้ปกรณ์   

ปรุงแต่งเสียงทุกชนิด 
3.3 การประกวดระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ผูป้ระกวดต้องบรรเลงบทเพลงจ านวน 1 เพลง โดยใช้เวลารวมไม่เกิน           

5 นาที  (รวมการวอร์มเสียงเทียบเสียง) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 ผูเ้ข้าประกวดเคร่ืองสายสากล (ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล) โดยเลือก 1 บทเพลงจากหนังสือ SUZUKI VOL. 1    

ตามรายช่ือบทเพลงดงัน้ี 

บทเพลง ผู้ประพันธ์ 
Perpetual Motion (Variation A and B) S. Suzuki 

Andantion S. Suzuki 
Etude (Variation A and B) S. Suzuki 

Minuet No. 1 J.S. Bach 
Minuet No. 2 J.S. Bach 
Minuet No. 3 J.S. Bach 

The Happy Farmer R. Schuman 
Gavotte F.J. Gossec 

3.4 การประกวดระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ผูป้ระกวดตอ้งบรรเลงเพลงจ านวน 1 เพลง โดยใชเ้วลารวมไม่เกิน 6 นาที 
(รวมการวอร์มเสียงเทียบเสียง) มีรายละเอียดดงัน้ี 
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 ผูเ้ขา้ประกวดเคร่ืองสายสากล (ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล) สามารถเลือก 1 บทเพลงจากหนงัสือ SUZUKI VOL. 2 
ตามรายช่ือบทเพลงดงัน้ี  

บทเพลง ผู้ประพันธ์ 
Waltz J. Brahms 

Bourrée G.F. Handel 
The Two Grenadiers R. Schuman 

Theme from "Witches' Dance" N. Paganini 
Gavotte from Mignon A. Thomas 

Gavotte J.B. Lully 
Minuet in G Ludwig van Beethoven 

Minuet L. Boccherini 

3.5 การประกวดระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ผูป้ระกวดตอ้งบรรเลงเพลงจ านวน 1 เพลง โดยใชเ้วลารวมไม่เกิน 7 นาที 

(รวมการวอร์มเสียงเทียบเสียง) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผูเ้ขา้ประกวดเคร่ืองสายสากล (ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล) สามารถเลือก 1 บทเพลงจากหนงัสือ SUZUKI VOL. 3 – 
4  ตามรายช่ือบทเพลงดงัน้ี  

บทเพลง ผู้ประพันธ์ 
Humoresque A. Dvorak 

Gavotte J. Beeker 
Bourrée J.S. Bach 

Concerto No.2 in G Major op. 13, 3rd Mvt. F. Seitz 
Concerto No.5 in D major op.22, 1st Mvt. F. Seitz 
Concerto in a minor op.3 on.6, 1st Mvt. A. Vivaldi 
Concerto in a minor op.3 on.6, 3rd Mvt. A. Vivaldi 

Perpetual Motion from "Little Suite on.6” K. Bohm 

3.6 การประกวดระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ผูป้ระกวดตอ้งบรรเลงเพลงจ านวน 1 เพลง โดยใชเ้วลารวมไม่เกิน 7 นาที 

(รวมการวอร์มเสียง เทียบเสียง)มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผูเ้ขา้ประกวดเคร่ืองสายสากล (ไวโอลิน, วิโอล่า, เชลโล) สามารถเลือก 1 บทเพลงจากหนงัสือ SUZUKI VOL 6-7 

ตามรายช่ือบทเพลงดงัน้ี 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8FBy4Kfhmjs
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บทเพลง ผู้ประพันธ์ 
Sonata no.3 (Allegro) Handel 

Allegro  Fiocco 
Sonata no.4 (Allegro) Handel 

Concerto no.1 in A minor (Mov 1) Bach 
Concerto no.1 in A minor (Mov 3) Bach 

Courante Bach 
Allegro  Corelli 

 

3.7 การจบัเวลา จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ขา้ประกวดผ่านขา้มเส้นสีเขียว และจะหยดุจบัเวลาลงเม่ือผูเ้ขา้ประกวดขา้มผ่านเส้นสี

แดง หากผูป้ระกวดแสดงเกินเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน  นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น  1 นาที 

3.8 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียน ทั้งรอบคดัเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
3.9 รอบคดัเลือก ทุกสถาบนัสามารถส่งผูเ้ขา้ร่วมการประกวดไดไ้ม่จ ากดัจ านวน 

3.10 เพลงรอบคดัเลือก และรอบชิงชนะเลศิต้องเป็นเพลงเดียวกนัเท่านั้น 

3.11 ในรอบชิงชนะเลิศ ผูท่ี้ผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งส่งโนต้เพลงท่ีใชป้ระกวดจ านวน 5 ชุด ณ จุดลงทะเบียน 

3.12 ผู ้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิ ศทุกคน ต้องมาท าการแสดงสดพร้อมผู ้เล่นเปียโน  Piano Accompaniment  ต่อหน้า
คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  

3.13 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้า หรือหลงัการประกวด ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง ผลการตดัสิน 
และเรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด 

4. หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสิน คะแนนรวม 100 คะแนน 
คณะกรรมการการตดัสินไดรั้บเกียรติจากคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยเกณฑ์

การตดัสินของกรรมการจะพิจารณา จากเกณฑด์งัน้ี 
เทคนิค และความสามารถของผูบ้รรเลง   40 คะแนน 
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการบรรเลง   30 คะแนน 
การส่ือสาร ถ่ายทอดอารมณ์เพลง    20 คะแนน 
การแสดงออกบนเวที    10 คะแนน 

 ***กรณีใชเ้วลาเกินกว่าก าหนด จะถูกตดัคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 

คณะกรรมการการตัด สินโดยคณาจารย์ผู ้ท รงคุณวุ ฒิ  จากคณะดุ ริยางคศาสตร์  มห าวิทยาลัย ศิลปากร โดย  
ค าตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผูช้นะเลิศหรือ
ไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดใ้นกรณีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบ กติกาการประกวด 
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5. การสมคัร 
 รอบคดัเลือก  ให้บนัทึกการแสดงสดเพลงท่ีใชป้ระกวดเป็นคลิปวีดีโอ  และอพัโหลดลงในเวบ็ไซต ์ www.youtube.com (ตั้ง
เป็นสาธารณะ) คดัลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมคัรส่งมาท่ี  E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้อมทั้งโทรศพัท์
ยนืยนัการสมคัร ท่ีหมายเลข 080-990-8022  ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ภายในวนัศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2561  ประกาศรายช่ือผู้
ทีผ่่านเข้ารอบชิงชนะเลศิ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ วนัพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

 *** หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 
ต่อ 560, 080-090-8022  

6. รางวลัการประกวดเดี่ยวเคร่ืองสายสากล 
เกณฑก์ารประกวดประเภทเด่ียวระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3  / ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 / มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 / มธัยมศึกษา

ปีท่ี 4 - 6     
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 85 - 100      รางวลัเหรียญทอง  พร้อมเกียรติบตัร   
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 75 – 84  รางวลัเหรียญเงิน  พร้อมเกียรติบตัร   
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน 50 – 74  รางวลัเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบตัร 

ระดับประถมศึกษาปีที ่1 – 3 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 8 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร  
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับประถมศึกษาปีที ่4 - 6 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 8 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร  
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่1 – 3 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 8 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500   บาท   จ  านวน 9 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000  บาท  จ  านวน 1 รางวลั พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่4 – 6 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 8 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500   บาท   จ  านวน 9 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000  บาท  จ  านวน 1 รางวลั พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 
 

 

หมายเหตุ     ผู้ได้รับรางวัลระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 สายศิลป์ดนตรี   ในโครงการความ
ร่วมมือระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากรกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

 
 
 
 

http://www.youtibe.com/
https://www.facebook.com/Actmusic.center/
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ระเบียบการประกวด ดนตรีไทย 
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 

1. ประเภทการประกวด 
  ประเภทเดี่ยว ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  

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

2. คุณสมบัตผิู้สมคัรเข้าร่วมการประกวด 
2.1 เป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูช่ั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
2.2 เป็นผูมี้ความประพฤติดี  การประกวดแต่งชุดนกัเรียนเรียบร้อย  ไม่ท าการแสดงท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม

อนัดีงามของไทย 

3. กตกิาการประกวด 
3.1 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวด 1 คน สามารถเลือกประกวดไดเ้พียง 1 ประเภทเคร่ืองดนตรีเท่านั้น 
3.2 สถานศึกษาสามารถส่งผูเ้ขา้ร่วมการประกวดในแต่ละประเภทเคร่ืองดนตรีไดไ้ม่เกิน 3 คน  
3.3 เพลงท่ีใชใ้นการประกวด  

- ระนาดเอก    เพลง พราหมณ์เขา้โบสถ ์สองชั้น 
- จะเข,้ซออู,้ซอดว้ง,ขิม,ขลุ่ย      เพลง ข้ึนพลบัพลา  สองชั้น 

3.4 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดตอ้งเตรียมผูบ้รรเลงเคร่ืองประกอบจงัหวะ( ฉ่ิง –โทน ร ามะนา) และเคร่ืองดนตรีท่ีใชใ้นการ
ประกวดมาเอง เพ่ือประโยชน์ของผูเ้ขา้ประกวดเอง 

3.5 หากพบการผดิกติกา ไม่ว่าก่อนหนา้ หรือหลงัการประกวด ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงผลการตดัสินและ
เรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด  

4. หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสิน  คะแนนรวม 100 คะแนน 
4.1 บุคลิกภาพ  หมายถึง  ท่วงที กริยา ไหวพริบ ปฏิภาณ ซ่ึงแสดงถึงความเช่ือมัน่ในตนเอง  รวมทั้งการแสดงออกถึงความ

เป็นผูมี้กริยามารยาทอนังดงาม  ทั้งในการบรรเลงและร่วมอยูใ่นการประกวด (20 คะแนน) 
4.2 ความแม่นย  า  หมายถึง  เป็นผูมี้ความทรงจ าดี  มีความแม่นย  าในจงัหวะของการบรรเลงเป็นอยา่งดี  สามารถบรรเลงได้

อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ถูกตอ้ง  ตามท่ีไดก้  าหนดไวอ้ยา่งไพเราะน่าฟัง  ไม่มีความผดิพลาด (20 คะแนน) 
4.3 เสียง  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมบงัคบัเสียงดนตรีท่ีบรรเลง  ให้มีทั้งเสียงหนกัเบาไดอ้ยา่งไพเราะ  

เหมาะสมกบัท านองเพลง (20 คะแนน) 
4.4 จงัหวะ  หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมความเร็ว  หรือแนวในการบรรเลงไดอ้ยา่งเหมาะสมกลมกลืนกนัตลอด

ทั้งเพลง  โดยไม่มีความผดิพลาด (20 คะแนน) 
4.5 ทางเพลง  หมายถึง  วิธีการบรรเลงเคร่ืองดนตรี  แต่ละเคร่ืองควรตกแต่งรายละเอียดให้เหมาะสมกบัทางของแต่ละ

เคร่ืองมือ แต่ตอ้งมิใช่เป็นทางเด่ียว เพ่ืออวดฝีมือตามหลกัของดุริยางคไ์ทย (20 คะแนน) 



    ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี / ฝ่ายกิจกรรม 
 
           Assumption  College  Thonburi    
 

5. การบรรเลงทีถื่อว่าผดิกตกิา 
5.1 บรรเลงเพลงล่ม ขาด หรือเกินจากท านองเพลงหลกั หรือดูโนต้ระหว่างบรรเลง 
5.2 บรรเลงทางเด่ียว  หรือทางเปล่ียนจนคณะกรรมการตดัสินการประกวดเห็นว่า  ท  าให้เสียเคา้โครงของท านองเพลงหลกั

โดยส้ินเชิง  คณะกรรมการตดัสินการประกวดอาจจะไม่พิจารณาให้คะแนน 

คณะกรรมการการตดัสินโดยคณาอาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ โดยค าตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ขอสงวนสิทธ์ิในการ
ตดัสินให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผูช้นะเลิศหรือไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดใ้นกรณีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิ
ระเบียบ กติกาการประกวด 

6. รางวลัในการประกวดเดี่ยว 
    นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี  80-100 รางวลัเหรียญทอง  พร้อมเกียรติบตัร   
         นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี  70-79      รางวลัเหรียญเงิน  พร้อมเกียรติบตัร     
         นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี  60-69 รางวลัเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบตัร   
 รางวลัชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่ม จ านวน 6 รางวลั จะได้รับทุนการศึกษารางวลัละ 2,000 บาท พร้อมถว้ยรางวลั 

7. การสมคัร 
 แนบไฟล์ใบสมัครส่งมาท่ี  E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้อมทั้ งโทรศัพท์ยืนย ันการสมัครท่ีหมายเลข             

080-990-8022  ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ภายในวนัศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2561  ประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 
ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ ว ันพฤหัสบดี ท่ี  8 พฤศจิกายน 2561*** หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 560, 080-090-8022  หรือ มิสชลธิชา 
(0912105141) /มาสเตอร์พี (0628297773) 

ระนาดเอก  
เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์  สองช้ัน  

ท่อนเดียว                  หนา้ทบัปรบไก่ 
---- ----  ---ท ---ด -ร-ด -ท-ด ---ร -รรร 

-ซ-ด --รม -ลซม -ร-ด -ทลซ -ล-ซ -ม-ซ -ล-ด 
---- -ล-ซ -ล-ด ดด-ล -รดล -ซ-ฟ ฟฟ-ซ ซซ-ล 

-ล-ซ ซซ-ล ลล-ด ดด-ร -ม-ร -ด-ล -มรด -ล-ซ 
-ลซม ซมรด ดด-ร รร-ม -ด-ร -ม-ซ -ทลซ -ม-ร 
-มซล -ด-ร -ม-ร -ด-ล -ดรม -ซ-ล -มรด -ล-ซ 

กลบัตน้ 
 
 
 

https://www.facebook.com/Actmusic.center/
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จะเข ้ ซออู ้ ซอดว้ง ขิม ขลุ่ย 
เพลงขึน้พลับเพลา  สองช้ัน 

ท่อนเดียว                  หนา้ทบัปรบไก่ 
---ฟ -ซซซ ---ล -ซซซ -รดล -ซ-ม -ดรม -ซ-ล 
---ล -ล-ล -ด-ซ -ล-ด ---ร -ด-ล ---ซ ---ม 
---- -ร-ม -ร-ซ ---- -ม-ร -ด-ล -ซ-ล -ด-ร 
---ร -รรร -ม-ด -ร-ม -ซ-ล -ซ-ม ---ร ---ด 

กลบัตน้ 
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ระเบียบการประกวดเดีย่วเคร่ืองดนตรี Classic Guitar 
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 

1. ประเภทการประกวด 
 แบ่งการประกวดออกเป็น  3  รุ่น ไดแ้ก่ 

1.1 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
1.2 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   1 – 3  
1.3 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   4 – 6  

2. คุณสมบัตผิู้สมคัรเข้าร่วมการประกวด 

2.1 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษาอยูร่ะดบัชั้นประถมศึกษา และระดบัชั้นมธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
2.2 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดตอ้งไม่เป็นนกัดนตรีอาชีพ  หรือมีสังกดัค่ายเทป บริษทัต่าง ๆ  
2.5 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งเป็นนกัเรียนสถาบนัการศึกษาประเภทสามญัเท่านั้น 
2.3 เป็นผูมี้ความประพฤติดี การประกวดแต่งชุดนักเรียนเรียบร้อย ไม่ท าการแสดงท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม

อนัดีงามของไทย 

3. กตกิาการประกวด     

           ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งบรรเลงบทเพลงท่ีประพนัธ์หรือเรียบเรียงส าหรับกีตาร์คลาสสิก จ านวน 1 เพลง มีรายละเอียดดงัน้ี  
3.1 ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  แสดงบทเพลงบรรเลงประเภทคลาสสิก    รวมใชเ้วลาไม่เกิน   4   นาที 
3.2 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี   1 – 3  แสดงบทเพลงบรรเลงประเภทคลาสสิก    รวมใชเ้วลาไม่เกิน   8   นาที 
3.3 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี   4 – 6  แสดงบทเพลงบรรเลงประเภทคลาสสิก    รวมใชเ้วลาไม่เกิน  10   นาที 
3.4 ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งประกวดในรุ่นท่ีตนเองก าลงัศึกษาอยูเ่ท่านั้น ไม่อนุญาตให้ประกวดขา้มรุ่น 
3.5 การบรรเลงให้ใชกี้ตาร์คลาสสิก ห้ามใชเ้คร่ืองดนตรีประกอบและอุปกรณ์แต่งเสียงทุกชนิด ทั้งชนิดท่ีติดตั้งมากบัตวั

กีตาร์ รวมทั้งห้ามใชกี้ตาร์คลาสสิกไฟฟ้า 
3.6 ไม่อนุญาตให้ผูเ้ขา้ประกวดเปิดโนต้เพลงขณะประกวด ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งบรรเลงบทเพลงจากความจ าเท่านั้น 
3.7 การจบัเวลา จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ขา้ประกวดผ่านขา้มเส้นสีเขียว และจะหยุดจบัเวลาลงเม่ือผูเ้ขา้ประกวดขา้มผ่านเส้นสี

แดง หากผูป้ระกวดแสดงเกินเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น  
1 นาที 

3.8 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียน ทั้งรอบคดัเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
3.9 รอบคดัเลือก ทุกสถาบนัสามารถส่งผูเ้ขา้ร่วมการประกวดไดไ้ม่จ ากดัจ านวน 
3.10 เพลงรอบคดัเลือก และรอบชิงชนะเลิศตอ้งเป็นเพลงเดียวกนัเท่านั้น 
3.11 ในวนัประกวดรอบชิงชนะเลิศ ผูท่ี้ผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งส่งโน้ตเพลงท่ีเป็นเพลงเดียวกบัท่ีใชใ้นการประกวดเท่านั้น 

จ  านวน 3  ชุด (มผีลต่อการพิจารณาคะแนน) 
3.12 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้า หรือหลงัการประกวด  ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิ ในการเปล่ียนแปลงผลการตดัสิน  

และเรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด 
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4. หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสิน  คะแนนรวม 100 คะแนน 

คณะกรรมการการตัดสินได้รับเกียรติจากคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร            
โดยเกณฑ์การตัดสินของกรรมการจะพิจารณา จากเกณฑ์ดังน้ี 

เทคนิค และความสามารถของผูบ้รรเลง   40 คะแนน 
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการบรรเลง   30 คะแนน 
การส่ือสาร ถ่ายทอดอารมณ์เพลง    20 คะแนน 
ความยากของบทเพลง    10 คะแนน 

 ***กรณีใชเ้วลาเกินกว่าก าหนด จะถูกตดัคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 

คณะกรรมการการตัด สินโดยคณาจารย์ผู ้ท รงคุณวุ ฒิ  จากคณะดุ ริยางคศาสตร์  มห าวิทยาลัย ศิลปากร โดย  
ค าตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผูช้นะเลิศหรือ
ไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดใ้นกรณีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบ กติกาการประกวด 

5. การสมคัร 
รอบคัดเลือก  ให้บนัทึกการแสดงสดเพลงท่ีใชป้ระกวดเป็นคลิปวีดีโอ  และอพัโหลดลงในเว็บไซต ์ www.youtube.com (ตั้งเป็น

สาธารณะ) คดัลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมคัรส่งมาท่ี  E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้อมทั้งโทรศพัทย์ืนยนั
การสมคัร ท่ีหมายเลข 080-990-8022  ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ภายในวนัศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2561  ประกาศรายช่ือผู้ทีผ่่าน
เข้ารอบชิงชนะเลศิ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ วนัพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

*** หากมข้ีอสงสัย สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิ ได้ทีศู่นย์ดนตรี โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 560, 
080-090-8022  

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

ระดับประถมศึกษาปีที ่1 – 6 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่1 – 3 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000  บาท  จ  านวน  1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่4 – 6  เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000  บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

http://www.youtibe.com/
https://www.facebook.com/Actmusic.center/
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ระเบียบการประกวดเดีย่ว   Piano 
วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 

1. ประเภทการประกวด 
 แบ่งการประกวดออกเป็น  3  รุ่น ไดแ้ก่ 

1.5 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
1.6 ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6   
1.7 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี   1 – 3   

2. คุณสมบัตผิู้สมคัรเข้าร่วมการประกวด 

2.1 ผูเ้ข้าร่วมการประกวดเป็นนักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นหรือ
เทียบเท่า 

2.2 ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดตอ้งไม่เป็นนกัดนตรีอาชีพ  หรือมีสังกดัค่ายเทป บริษทัต่าง ๆ  
2.3 เป็นผูมี้ความประพฤติดี  การประกวดแต่งชุดนกัเรียนเรียบร้อย  ไม่ท าการแสดงท่ีขดัต่อขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม

อนัดีงามของไทย 
3. กตกิาการประกวด 

3.1 การประกวดระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ผูป้ระกวดตอ้งบรรเลงบทเพลงจ านวน 1 เพลง โดยใชเ้วลารวมไม่เกิน 4  นาที 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผูเ้ขา้ประกวดเลือกบรรเลง 1 บทเพลง จากรายช่ือเพลงดงัต่อไปน้ี 

บทเพลง ผู้ประพันธ์ 
Minuet in G major BWV Anh 114 J.S. Bach 

Two Part Invention No.4 J.S. Bach 
Gavotte from French suite no. 5 in G major J.S. Bach 

Sonatina in G major 1st movement Ludwig van Beethoven 
Ecossaise in G major, WoO. 23 Ludwig van Beethoven 

Sonatina in G major 1st movement op. 36 No. 2  Muzio  Clementi 
Melody op.68 No.1 Robert Schumann 
Prelude in C Minor Alexander  Morovsky 

A little flower op.205 No.11 Cornelius Gurlitt 
The Swallow op. 100 No. 24 Freidrich Burgmüller 
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3.2 การประกวดระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  ผูป้ระกวดต้องบรรเลงบทเพลงจ านวน 1 เพลง โดยใชเ้วลารวมไม่เกิน              
7  นาที  มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ผูเ้ขา้ประกวดเลือกบรรเลง 1 บทเพลง จากรายช่ือเพลงดงัต่อไปน้ี 

บทเพลง ผู้ประพันธ์ 

Little Prelude in C minor BWV 999 J.S. Bach 
The Storm Op.109 No. 13 Freidrich Burgmüller 

Träumerei op.15 No.7 Robert Schumann 
Tarantella Albert Pieczonka 

Impromptus Op.142 No.2 Ab Major Franz Schubert  
The Pearls op.109 No.2 Burgmüller 

Arietta op.12 No.1 Edvard Grieg 
Etudes Progressives op.46 No.5 in C minor Stephen Heller 

Etude op.91 No.7 in G major Moritz Moszkowsky 
Prelude op 34 No. 17 Dmitri Shostakovich 

 
3.3 การระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ประกวดตอ้งบรรเลงบทเพลงจ านวน 1 เพลง โดยใชเ้วลารวมไม่เกิน  8  นาที  มีรายละเอียด

ดงัน้ี 
 ผูเ้ขา้ประกวดเลือกบรรเลง 1 บทเพลง จากรายช่ือเพลงดงัต่อไปน้ี 

บทเพลง ผู้ประพันธ์ 
Sonata in F major Hob. XVI no. 23 1st movement  Joseph Haydn 

Pathetique 3rd movement op.13 no.8 Ludwig van Beethoven 
Sonata in C minor 1st movement op.10 no.1 Ludwig van Beethoven 

Liebestraum no. 3 Franz Liszt 
Impromptus Op.90 No.3 in Gb Major Franz Schubert  
Impromptus Op.90 No.2 in Eb Major Franz Schubert  

Nocturne Op.20 in C Sharp minor Frédéric Chopin 
Etude Op 25 No.1 in A flat major Frédéric Chopin 

Etude Op 25 No.2 in F minor Frédéric Chopin 
Etude Op.72 No.1 in E major Moritz Moszkowsky 

3.4 การบรรเลงตอ้งบรรเลงเด่ียวไม่อนุญาตให้ใชเ้ปียโนไฟฟ้า และเคร่ืองปรุงแต่งเสียงทุกชนิด 
3.5 การจบัเวลา จะเร่ิมจบัเวลาเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประกวดผา่นขา้มเส้นสีเขียว และจะหยดุจบัเวลาลงเม่ือผูเ้ขา้ร่วมประกวดผา่นขา้ม

เส้นสีแดง หากผูป้ระกวดแสดงเกินเวลาท่ีก าหนด คณะกรรมการจะพิจารณาหักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาที
คิดเป็น  1 นาที 

https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Schubert
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3.6 เพลงรอบคดัเลือก และรอบชิงชนะเลศิต้องเป็นเพลงเดียวกนัเท่านั้น    
3.7 ผูเ้ขา้ประกวดตอ้งแต่งกายชุดนกัเรียน ทั้งรอบคดัเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
3.8 รอบคดัเลือก ทุกสถาบนัสามารถส่งผูเ้ขา้ร่วมการประกวดไดไ้ม่จ ากดัจ านวน 
3.9 ผูท่ี้ผา่นเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งส่งโนต้เพลงท่ีใชใ้นการประกวด ในรอบชิงชนะเลิศจ านวน  5  ชุด ณ จุดลงทะเบียน 
3.10 หากพบการผิดกติกา ไม่ว่าก่อนหน้า หรือหลงัการประกวด ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง  ผลการตดัสิน 

และเรียกคืนรางวลัทั้งหมดจากผูเ้ขา้ร่วมการประกวด 

4. หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาตดัสิน คะแนนรวม 100 คะแนน 
คณะกรรมการการตดัสินไดรั้บเกียรติจากคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิ จากคณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร โดยเกณฑ์

การตดัสินของกรรมการจะพิจารณา จากเกณฑด์งัน้ี 
เทคนิค และความสามารถของผูบ้รรเลง   40 คะแนน 
ความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการบรรเลง   30 คะแนน 
การส่ือสาร ถ่ายทอดอารมณ์เพลง    20 คะแนน 
การแสดงออกบนเวที    10 คะแนน 

***กรณีใชเ้วลาเกินกว่าก าหนด จะถูกตดัคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที 
คณะกรรมการการตัด สินโดยคณาจารย์ผู ้ท รงคุณวุ ฒิ  จากคณะดุ ริยางคศาสตร์  มห าวิทยาลัย ศิลปากร โดย  

ค าตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด   ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสินให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผูช้นะเลิศหรือ
ไดรั้บรางวลัต่างๆ ไดใ้นกรณีท่ีไม่มีผูท่ี้เหมาะสม หรือการปฏิบติัผดิระเบียบ กติกาการประกวด 

5. การสมคัร 

 รอบคดัเลือก  ให้บนัทึกการแสดงสดเพลงท่ีใชป้ระกวดเป็นคลิปวีดีโอ  และอพัโหลดลงในเวบ็ไซต ์ www.youtube.com (ตั้ง
เป็นสาธารณะ) คดัลอกลิงค์คลิปวีดีโอพร้อมแนบไฟล์ใบสมคัรส่งมาท่ี  E-mail : actmusicfest2018@gmail.com พร้อมทั้งโทรศพัท์
ยนืยนัการสมคัร ท่ีหมายเลข 080-990-8022  ศูนยด์นตรี โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ภายในวนัศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2561  ประกาศรายช่ือผู้
ทีผ่่านเข้ารอบชิงชนะเลศิ ทาง https://www.facebook.com/Actmusic.center/ วนัพฤหัสบดีท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

 
*** หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ ได้ที่ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่อ 560, 

080-090-8022  

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

 ระดับประถมศึกษาปีที ่1 – 3 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 8 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/
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 ระดับประถมศึกษาปีที ่4 – 6  เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500 บาท   จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่1 – 3 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500  บาท   จ  านวน 9 รางวลั พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000 บาท   จ  านวน 1 รางวลั พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     ผู้ได้รับรางวัลระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 สายศิลป์ดนตรี   ในโครงการความ
ร่วมมือระหว่างคณะดุริยางคศาสตร์   มหาวิทยาลัยศิลปากรกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
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ACT MUSIC FESTIVAL 2018 
ใบสมัครการประกวดเดี่ยวเคร่ืองดนตรีสากล 

 
สมัครประกวดระดับ        ประถมศึกษาตอนต้น        ประถมศึกษาตอนปลาย      

     มัธยมศึกษาตอนต้น   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประกวดประเภทเคร่ืองดนตรี         เปียโน                กีตาร์คลาสสิก   

      เคร่ืองสายสากล  ระบุเคร่ือง.........................................     

1. ข้อมูลผู้สมัครประกวดประเภทเดี่ยวเคร่ืองดนตรี 

ช่ือผูป้ระกวด ....................................................................... นามสกุล............................................................................  
Name ………………………………………..……...…….. Surname…………………………………………………  
อาย.ุ................................  ระดบัชั้น.................................  
ที่อยูผู่ส้มคัร   เลขที่...................หมู่..............ถนน.................................ต าบล.............................อ าเภอ…………...…...  
จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์...........................E-mail...............................................................................  

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

3. เพลงที่ใช้ในการประกวด 

เพลง.........................................................................................ผูป้ระพนัธ…์…………..…........................................... 

 ขา้พเจา้ขอสมคัรเขา้ประกวดดนตรี โครงการ ACT MUSIC FASTIVAL 2018 โดยขา้พเจา้ขอรับรองวา่                  
 ผูป้ระกวดมีคุณสมบตัิครบถว้นตามระเบียบ     และยนืยนัว่าจะปฏิบติัตามกฎกติกาและเง่ือนไขที่ระบุไวใ้นระเบียบ
การ ตามที่ผูจ้ดัประกวดไดก้ าหนดทุกประการ 

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

            ประทบัตราสถานศึกษา 

ติดรูปภาพขนาด 1x1 

น้ิว จ  านวน 1 รูป 
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ใบสมัครการประกวด ACT Dancing Contest 2018 
 

ช่ือทีม...............................................................................................................จ  านวนสมาชิก...........................คน 
สถาบนัการศึกษา..................................................................................................................................................... 
ครูที่ปรึกษา/ผูดู้แลทีม..................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.................................... 
 

รายช่ือผูเ้ขา้ประกวด ดงัน้ี 
 

1. ช่ือ..................................................................................ชั้น..............อาย.ุ...........เบอร์โทรศพัท.์........................ 
2. ช่ือ..................................................................................ชั้น..............อาย.ุ...........เบอร์โทรศพัท.์........................ 
3. ช่ือ..................................................................................ชั้น..............อาย.ุ...........เบอร์โทรศพัท.์........................ 
4. ช่ือ..................................................................................ชั้น..............อาย.ุ...........เบอร์โทรศพัท.์........................ 
5. ช่ือ..................................................................................ชั้น..............อาย.ุ...........เบอร์โทรศพัท.์........................ 
6. ช่ือ..................................................................................ชั้น..............อาย.ุ...........เบอร์โทรศพัท.์........................ 
7. ช่ือ..................................................................................ชั้น..............อาย.ุ...........เบอร์โทรศพัท.์........................ 
8. ช่ือ..................................................................................ชั้น..............อาย.ุ...........เบอร์โทรศพัท.์........................ 
9. ช่ือ..................................................................................ชั้น..............อาย.ุ...........เบอร์โทรศพัท.์........................ 
10. ช่ือ................................................................................ชั้น..............อาย.ุ...........เบอร์โทรศพัท.์........................ 
อุปกรณ์ที่ตอ้งการใหท้างโรงเรียนจดัหาให.้............................................................................................................ 
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ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยวระดับประถมศึกษา 
 
ขา้พเจา้.......................................................................................ต าแหน่ง.......................................................... 
โรงเรียน............................................................................................................................................................. 
ที่อยู.่................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์.............................................โทรสาร.............................................E-mail......................................... 
ขอส่งนกัเรียนเขา้ร่วมประกวดเด่ียวดนตรีไทย ดงัน้ี 

 ระนาดเอก  
ช่ือ/นามสกลุ...................................................................................................................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... อาย.ุ.................ปี   ศึกษาอยูช่ั้น...................... 
 

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

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

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

 
   ขิมสาย 

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

 
   ขลุ่ยเพยีงออ 

ช่ือ/นามสกลุ.................................................................................................................. 
วนั/เดือน/ปีเกิด.......................................... อาย.ุ.................ปี   ศึกษาอยูช่ั้น................... 
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หนังสือรับรองของสถานศึกษา 
 ขา้พเจา้ ....................................................................................... ต าแหน่ง........................................................ 
โรงเรียน ............................................................... ไดอ่้านและเขา้ใจกติกาและเง่ือนไขการสมคัรน้ีเป็นที่เรียบร้อยแลว้
ขอรับรองวา่ผูเ้ขา้ร่วมการประกวดเป็นผูท้ี่ก  าลงัศึกษาอยูใ่นสถานศึกษา และอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมประกวดดนตรีประเภท
เด่ียวดนตรีไทย ระดบัประถมศึกษา ได ้
 
        ลงช่ือ.................................................... 
              (.....................................................) 

                                                                                                 ประทบัตราโรงเรียน 
       
หมายเหตุ   กรุณากรอกเอกสารดว้ยตวับรรจงเท่านั้น  เพือ่ประโยชน์ต่อตวัผูส้มคัร    
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ใบสมัครการประกวดวงดนตรี 
การประกวด    เคร่ืองลม  (Wind Ensemble)   วงดนตรีสากล (String Combo) 

ช่ือวง ……………………………………………… สถาบนัการศึกษา ……………………………………….. 
ที่อยูส่ถานศึกษา.................................................................................................................................................... 
เบอร์โทรศพัท.์......................................................................... โทรสาร............................................................... 
ช่ือ – สกุล อาจารยผ์ูค้วบคุมวง................................................................................................ 
เบอร์โทรศพัทเ์คล่ือนที่อาจารยผ์ูค้วบคุมวง............................................................................. 
E-mail……………………………………..………….…………. 
รายช่ือสมาชิกภายในวง 

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 _________________ 
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6. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________  
เคร่ืองดนตรี _________________ 

 

7. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 
เคร่ืองดนตรี ________________ 

 

8. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 

เคร่ืองดนตรี _______________ 

 

9. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 

เคร่ืองดนตรี _______________ 

 

10. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 

เคร่ืองดนตรี _______________ 

 

11. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 

เคร่ืองดนตรี _______________ 

 

12. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 

เคร่ืองดนตรี _______________ 
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13. ช่ือ – สกุล____________________________________ ระดบัชั้น___________ 

เคร่ืองดนตรี _______________ 
 
 
 เพลงที่ใช้ในการประกวด  

 1._________________________________ผูป้ระพนัธ ์___________________________________  

 2._________________________________ผูป้ระพนัธ ์___________________________________  

 
ลงช่ือ …………………………………..ผูค้วบคุม 

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

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

  

หมายเหตุ   กรุณากรอกเอกสารดว้ยตวับรรจงเท่านั้น  เพือ่ประโยชน์ต่อตวัผูส้มคัร 
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รางวัลการประกวด 
เกณฑก์ารประกวดประเภทเด่ียวระดบัประถมศึกษา / มธัยมศึกษา    
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน  85 - 100      รางวลัเหรียญทอง   พร้อมเกียรติบตัร   
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน  75 – 84 รางวลัเหรียญเงิน   พร้อมเกียรติบตัร  
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนน  50 – 74 รางวลัเหรียญทองแดง  พร้อมเกียรติบตัร 

1. รางวลัในการประกวดวงเคร่ืองลม  (Wind   Ensemble) 
 ชนะเลิศ                     ทุนการศึกษา 5,000   บาท  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร จ านวน   1    วง  
 รองชนะเลิศอนัดบั 1       ทุนการศึกษา 3,000   บาท พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1    วง      
 รองชนะเลิศอนัดบั 2       ทุนการศึกษา 1,500   บาท    พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1     วง                  
 รางวลัชมเชย           ทุนการศึกษา     800  บาท    พร้อมเกียรติบตัร         จ านวน   12  วง 

2. รางวลัในการประกวดวงดนตรีสากล  (String Combo) 
 ชนะเลิศ                      ทุนการศึกษา 5,000   บาท  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร จ านวน   1    วง 
 รองชนะเลิศอนัดบั 1        ทุนการศึกษา 3,000   บาท พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1    วง      
 รองชนะเลิศอนัดบั 2        ทุนการศึกษา 1,500   บาท    พร้อมเกียรติบตัร      จ านวน   1     วง                  
 รางวลัชมเชย           ทุนการศึกษา    800  บาท    พร้อมเกียรติบตัร         จ านวน   12  วง 

3. รางวลัในการประกวดเดี่ยวดนตรีไทยระดับประถมศึกษา 
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี  80 - 100  รางวลัเหรียญทอง  พร้อมเกียรติบตัร 
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี   70 - 79  รางวลัเหรียญเงิน  พร้อมเกียรติบตัร 
นกัเรียนท่ีไดค้ะแนนล าดบัท่ี  60 - 69  รางวลัเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบตัร 
รางวลัชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่ม จ  านวน 6 รางวลั จะไดรั้บเงินรางวลั 2,000 บาท  

4. รางวลัการประกวดเดี่ยว Classic Guitar   

ระดับประถมศึกษาปีที ่1 – 6 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่1 – 3 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000  บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่4 – 6  เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000  บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 
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5. การประกวดเดี่ยวเคร่ืองสายสากล Violin, Viola, Cello 

ระดับประถมศึกษาปีที ่1 – 3 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร  
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับประถมศึกษาปีที ่4 - 6 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร  
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่1 – 3  เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
 ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 

ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000  บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่4 – 6  เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
 ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 

ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000  บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

6. รางวลัการประกวดประเภทเดี่ยว Piano 

ระดับประถมศึกษาปีที ่1 – 3 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000 บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับประถมศึกษาปีที ่4 - 6 เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
 ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา    500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 
 ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 2,000  บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

ระดับมธัยมศึกษาปีที ่1 – 3  เข้ารอบชิงชนะเลศิจ านวน 10 คน 
 ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศไดรั้บทุนการศึกษา   500 บาท  จ  านวน 9 รางวลั  พร้อมเกียรติบตัร 

ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยีย่มทุนการศึกษา 3,000  บาท  จ  านวน 1 รางวลั  พร้อมถว้ยรางวลัและเกียรติบตัร 

 
 


