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กาหนดการ
วันที่

เวลา

11 พ.ย.
–
15 พ.ย. 62

11.40 น.
–
13.20 น.

18 พ.ย.62

19.00 น.

09.00 น.
–
12.00 น.

กิจกรรม
รอบคัดเลือก
การประกวดวงดนตรีสากล
ประกาศผล
ผู้ผ่านเข้ าสู่ รอบชิ งชนะเลิศ

รอบชิงชนะเลิศ
การประกวดขับร้ องสากล

สถานที่

อาคารหลุยส์ มารีฯ

www.facebook.com/Act.
music.center/

อาคารเซนต์ ปีเตอร์

25 ธ.ค. 62
13.00 น.
15.00 น.

รอบชิงชนะเลิศ
การประกวดวงดนตรีสากล

อาคารเซนต์ ปีเตอร์

รายละเอียด
เพิม่ เติม

โรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี
Assumption

College

Thonburi

ระเบียบการประกวดประเภทวงดนตรีสากล
1.

ประเภทการประกวด
1.1 มัธยมศึกษาตอนต้น
1.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย

2. คุณสมบัติของผู้ประกวด
2.1 ผูเ้ ข้าประกวดต้องเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรีเท่านั้น
2.2 ผูเ้ ข้าประกวดต้องแต่งกายชุดสุ ภาพเรี ยบร้อย
3. กติกาการประกวด
3.1 แต่ละวงมีสมาชิกได้ไม่ต่ากว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 8 คน
3.2 นักดนตรี ของโรงเรี ยน อนุญาตให้ไม่เกินละ 2 คน ต่อ 1 วง เท่านั้น
3.3 เพลงที่ใช้ในการประกวด ประกอบด้วยเพลงร้องไทยหรื อสากล 1 เพลง และเพลงอิสระ 1 เพลง
3.4 การประกวดรอบคัดเลือกจะประกวดในวันที่ 11 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 2562
3.5 การประกวดรอบชิ งชนะเลิ ศ ผูเ้ ข้าประกวดต้องท าการแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิ
โดยสามารถเล่นเพลงเดี ยวกับรอบแรกหรื อเปลี่ยนเพลงใหม่ได้ ทั้งนี้ ใช้เวลาทั้งหมดบนเวทีไม่เกิน 15
นาที (รวมการตั้งเครื่ อง)
3.6 การจับเวลาเริ่ มจับเวลาเมื่อนักเรี ยนคนแรกข้ามเส้นสี เขียว และจะหยุดเวลาเมื่อนักเรี ยนคนสุ ดท้ายข้าม
เส้นสี แดง กรณี เล่นเกินเวลา คณะกรรมการจะหักคะแนน นาทีละ 5 คะแนน โดยเศษของนาทีคิดเป็ น 1
นาที
3.7 หากพบการผิดกติกา ไม่วา่ ก่อนหน้า หรื อหลังการประกวด ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง
ผลการตัดสิ น และเรี ยกคืนรางวัลทั้งหมดจากผูเ้ ข้าร่ วมการประกวด

4. อุปกรณ์ ทคี่ ณะกรรมการจัดงานเตรียมไว้ให้
- ตูแ้ อมป์ กีตาร์ 2
ตู้
- ตูแ้ อมป์ เบส 1
ตู้
- แอมป์ คียบ์ อร์ด 1
ตู้
- คียบ์ อร์ด
1
- กลองชุด
1
- เครื่ องเสี ยง
- ไมค์ร้องนา / ร้องประสาน
- สแตนด์โน้ต 3
ตัว

เครื่ อง
ชุด

5. หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาตัดสิ น
5.1 ทักษะ ความสามารถทางการร้อง
20
คะแนน
5.2 ทักษะ ความสามารถทางการบรรเลงเครื่ องดนตรี
20
คะแนน
5.3 ความกลมกลืน และความสมดุลของดนตรี
30
คะแนน
5.4 ความคิดสร้างสรรค์
20
คะแนน
5.5 ความการแสดงออก
10
คะแนน
***กรณี ใช้เวลาเกินกว่ากาหนด จะถูกตัดคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็ น 1 นาที
คณะกรรมการการตัดสิ นโดยคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ จากศูนย์ดนตรี โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี โดยคาตัดสิ น
ของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
6. การสมัคร
6.1 รอบคัดเลือก สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ที่ www.facebookcom/Actmusic.center
(กรอกข้อมูลโดยละเอียด)
6.2 ประกาศผลผูม้ ีสิทธิ์ การประกวดประเภทวงดนตรี สากลรอบคัดเลือกผ่านทาง
www.facebookcom/Actmusic.center ภายในวันที่ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 (ประเภทวงทางผู้จัดจะดาเนินการ
จัดลาดับให้ เอง)
6.3 ประกาศผลผูม้ ีสิทธิ์ การประกวดรอบชิงชนะเลิศผ่านทาง www.facebook.com/Actmusic.center ภายใน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
*** สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ศูนย์ ด นตรี อัส สั มชั ญธนบุ รี โทร.02-807-9555-63 ต่ อ 560,
หรือ 085-329-4412 หรือ มาสเตอร์ วรัญญู รัตนวิชัย

7. รางวัลในการประกวดวงดนตรีสากล
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้ น
ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา

3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
2,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
1,500 บาท พร้อมเกียรติบตั ร

จานวน 1 วง
จานวน 1 วง
จานวน 1 วง

2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร
1,500 บาท พร้อมเกียรติบตั ร
1,000 บาท พร้อมเกียรติบตั ร

จานวน 1 วง
จานวน 1 วง
จานวน 1 วง

โรงเรียนอัสสั มชัญธนบุรี
Assumption College Thonburi
ระเบียบการประกวดประเภทขับร้ องเดี่ยวสากล
1.ประเภทการประกวด
1.1 ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
1.2 ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
1.3 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3)
1.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6)
2. คุณสมบัติผ้ สู มัครเข้ าร่ วมการประกวด
2.1 ผูเ้ ข้าประกวดต้องเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรีเท่านั้น
3. กติกาการประกวด
3.1 บทเพลงที่ใช้ในการประกวดรอบคัดเลือกเป็ นบทเพลงเลือกเพลงไทยสากล หรื อเพลงสากล 1 เพลง
3.2 บทเพลงที่ใช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศเป็ นบทเพลงเลือกเพลงไทยสากล หรื อเพลงสากล 1 เพลง
และบทเพลงเกี่ยวกับเทศกาลคริ สต์มาส 1 เพลง รวม 2
3.3 เวลาในการประกวดรอบคัดเลือก ไม่เกิน 5 นาที และในรอบชิงชนะเลิศ ไม่เกิน 10 นาที
3.4 ห้ามใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดประกอบการร้องเพลง
3.5 ไม่ทาการแสดงที่ขดั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี อนั ดีงามของไทย
3.6 หากพบการผิดกติกา ไม่วา่ ก่อนหน้า หรื อหลังการประกวด ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง
ผลการตัดสิ น และเรี ยกคืนรางวัลทั้งหมดจากผูเ้ ข้าร่ วมการประกวด
4. การตัดสิ น
- คณะกรรมการตัดสิ นเป็ นคณาจารย์ผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จากศูน ย์ดนตรี โรงเรี ยนอัส สัมชัญ ธนบุ รี คะแนนเต็ม
จานวน 100 คะแนนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้
4.1 คุณภาพเสี ยงร้อง ความกลมกลืน
30
คะแนน
4.2 จังหวะทานองถูกต้อง
30
คะแนน
4.3 ความถูกต้องของเนื้ อร้องและการออกเสี ยงอักขระ
20
คะแนน
4.4 บุคลิกภาพ การถ่ายทอดอารมณ์ความหมายของเพลงอย่างเหมาะสม
20
คะแนน

***กรณี ใช้เวลาเกินกว่ากาหนด จะถูกตัดคะแนน นาทีละ 5 คะแนน เศษของนาทีคิดเป็ น 1 นาที
คณะกรรมการการตัดสิ นโดยคณาอาจารย์ผูท้ รงคุ ณวุฒิ จากศูนย์ดนตรี โรงเรี ยนอัส สัมชัญธนบุ รี โดยคา
ตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นให้เป็ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ ไม่ให้มีผู ้
ชนะเลิศหรื อได้รับรางวัลต่างๆ ได้ในกรณี ที่ไม่มีผทู ้ ี่เหมาะสม หรื อการปฏิบตั ิผดิ ระเบียบ กติกาการประกวด
5. การสมัคร
5.1 รอบคัด เลื อ ก ให้ บ ัน ทึ ก การแสดงสดเพลงที่ ใ ช้ ป ระกวดเป็ นคลิ ป วี โ อ และอัพ โหลดลงเว็บ ไซต์
www.youtube.com (ตั้งเป็ นสาธารณะ)คัดลอกลิงค์วีดีโอพร้อมแนบลิงค์ส่งมาพร้อมใบสมัครออนไลน์ สามารถสมัคร
ได้ที่http://www.facebook.com/Actmusic.center/ ภายใน วันที่ 10 ตุลาคม 2562
5.2 ประกาศผลผูท้ ี่ผา่ นเข้ารอบชิงชนะเลิศทาง http://www.facebook.com/Actmusic.center/
ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2562
*** หากมีข้อสงสั ย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่ มาสเตอร์ วรั ญญู รั ตนวิชัย หมายเลข
โทรศัพท์ ศูนย์ ดนตรีอสั สั มชั ญธนบุรี โทร.02-807-9555-63 ต่ อ 560, 080-990-8022
6. รางวัลการประกวดประเภทขับร้ องสากล
ประเภทประถมศึกษาตอนต้ น
ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 700 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 500 บาท
ประเภทประถมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 700 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 500 บาท
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้ น
ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา
500 บาท
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 1,500 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 1,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา
500 บาท

พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร จานวน 1 รางวัล
พร้อมเกียรติบตั ร
จานวน 1 รางวัล
พร้อมเกียรติบตั ร
จานวน 1 รางวัล

พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร จานวน 1 รางวัล
พร้อมเกียรติบตั ร
จานวน 1 รางวัล
พร้อมเกียรติบตั ร
จานวน 1 รางวัล
พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร จานวน 1 รางวัล
พร้อมเกียรติบตั ร
จานวน 1 รางวัล
พร้อมเกียรติบตั ร
จานวน 1 รางวัล
พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร จานวน 1 รางวัล
พร้อมเกียรติบตั ร
จานวน 1 รางวัล
พร้อมเกียรติบตั ร
จานวน 1 รางวัล

