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June 8, 2012 

ระเบียบการแข่งขัน YTMF2013 ประเภท YAMAHA BAND BATTLE 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อแสดงศักยภาพ ความรู้ และความสามารถ ของนักดนตรีรุ่นเยาว์ที่เรียนดนตรี  ภายใต้หลักสูตร 

Yamaha Music Worldwide Education System จากประเทศญี่ปุ่น  

2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ดนตรีของเด็กนักเรียนดนตรีสังกัดโรงเรียนดนตรีสยาม

กลการ และโรงเรียนดนตรีในเครือข่ายท่ัวประเทศ  

3. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้มีเวทีโชว์พลังดนตรีที่ไร้ขีดจ ากัด ด้วยจินตนาการทาง

ความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงให้ปรากฎต่อสายตาสาธารณชนได้อย่างยอดเยี่ยม  

4. เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันเยาวชนก้าวสู่โลกแห่งเสียงดนตรี ตลอดจนพัฒนาทักษะและยกระดับ

ความสามารถการเล่นดนตรีให้มีมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับนักดนตรีจากชาติอ่ืนๆ  

5. เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้รู้จักการท างานเป็นทีมเป็นหมู่คณะ ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาความก้าวร้าวทางสังคมอีกทางหนึ่ง  

ก าหนดการรับสมัคร 

เปิดรับสมัครต้ังแต่วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2555 โดยสถาบันดนตรีฯ จะตรวจสอบและแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์
แข่งขันให้ทางโรงเรียนดนตรีฯ ทราบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 และจะแจ้งก าหนดการแข่งขันรอบ
คัดเลือกของเขตต่างๆ ให้ทราบภายใน วันที่ 21 กันยายน 2555 

 
หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมัครท่ีสมัครผ่านระบบ YSMS 

2. รูปถ่ายสีขนาด 2นิ้ว  จ านวน 1 รูป 

3. ส าเนาบัตรประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชุด 

4. ใบน าส่งพร้อมสรุปรายละเอียดจ านวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันแต่ละรุ่น แต่ละประเภท  

หมายเหตุ  :  ข้อ 2 – 4 สามารถส่งได้ทางไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารโรงเรียนดนตรีฯ ที่
รับผิดชอบ  
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สถานท่ีส่งทางไปรษณีย์ 
 ส่วนการตลาดและกิจกรรม สถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ)  
 อาคารสยามกลการ  ชั้น 16 ถ.พระราม 1 แขวงใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330 
 โทร. 0-2215-2626-39 ต่อ 1310, 1312 
 
ประสานงานในส่วนต่างๆ 

1. Dr. Kazuo Inoue   ผู้จัดงานและดูแลกติกาการแข่งขัน 

2. ดร.สุวรรณา วังโสภณ  ผู้จัดงานการแข่งขัน 

3. คุณดาวจิต กิจหนองสรวง  ประสานงานการจัดการแข่งขัน  

4. คุณธัญยธรณ์  แสงอาทิตย์  ประสานงาน และรับสมัคร 

5. คุณเบญจวรรณ รัตนวันธุ์  ประสานงานโรงเรียนดนตรีฯ ทั่วประเทศ 

6. อาจารย์ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์ ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาอิเล็กโทน  

7. อาจารย์ Artas Balakauskas  ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาเปียโน 

8. อาจารย์พรรษวัชร์ พุธวัฒนะ  ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาเปียโน 

9. อาจารย์แมนรัฐ แสงสว่างวัฒนะ ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชากีตาร์ 

10. อาจารย์ณัฐพร ผกาหลง  ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาไวโอลิน 

11. อาจารย์ศุภรักษ์ สิริศักดานุสรณ์ ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกากลุ่มวิชา PMC 
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เงื่อนไขการรับสมัคร 
1. บริษัทฯ จะรับพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่ผ่านระบบ YSMS เท่านั้น  

ยกเว้น การแข่งขัน Electone Solo รุ่นทั่วไป (Open Age) 
2. การส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ท่ีจัดส่ง

เป็นส าคัญ (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555) บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณาเอกสารที่ส่งทางโทรสาร 

(Fax) กรณีส่งเอกสารโดยผ่านเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ให้ส่งผ่านเฉพาะเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารโรงเรียน

ดนตรีฯ ที่รับผิดชอบเท่านั้น 

3. ยอดนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน บริษัทฯ จะค านวณจากยอดเฉลี่ยของจ านวนนักเรียน ที่ทาง

โรงเรียนดนตรีฯ แจ้งให้กับสถาบันดนตรีฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 – สิงหาคม 2554 (เฉพาะ

การแข่งขัน YTMF2013 ใช้ฐานเฉลี่ย 8 เดือนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2554) 

4. ทางสถาบันดนตรีฯ จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 หากมี

ข้อผิดพลาดให้ทางโรงเรียนดนตรีฯ แจ้งกลับมาภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2555  

5. หลังจากได้จ านวนสรุปยอดนักเรียนและแบ่งประเภทการแข่งขันแล้ว สถาบันดนตรีฯ จะแจ้ง

ก าหนดการรอบคัดเลือกของเขตต่างๆ ให้ทราบภายใน วันที่ 21 กันยายน 2555 

 
รูปแบบการแข่งขันรอบเขต 

1. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 เขต ได้แก่ 

เขตกรุงเทพมหานคร 
เขตภาคกลางและตะวันออก 
เขตภาคเหนือ 
เขคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เขตภาคใต้ 

2. การแข่งขัน จะแข่งพร้อมกันทุกโรงเรียนดนตรีฯ ในแต่ละรุ่น แต่ละเขต  

3. การตัดสิน จะใช้กรรมการชุดเดียวกันในการแข่งขันแต่ละรุ่น  

4. ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 

ประเภท Piano ได้แก่ Classical Piano , Piano Duet , Piano with STAGEA 
ประเภท Electone ได้แก่ Electone Solo , Electone Ensemble , Electone Idol 
ประเภท Guitar ได้แก่ Classical Guitar, Guitar Ensemble 
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ประเภท PMC ได้แก่ Singing for Kids, Singing with backing track,  
Singing with Instrument, Yamaha Band Battle 

ประเภท Violin ได้แก่ Classical Violin with Piano, Violin Ensemble 
5. การพิจารณาของคณะกรรมการรอบเขต จะพิจารณาระดับความสามารถของผู้แข่งขัน แบ่ง

ออกเป็น 4 ระดับ คือ 

เกียรติบัตรระดับ Yamaha Golden Prize 
เกียรติบัตรระดับ Yamaha Silver Prize 
เกียรติบัตรระดับ Yamaha Bronze Prize 
เกียรติบัตรระดับชมเชย 

6. ผู้ได้รับเกียรติบัตรระดับ Yamaha Golden Prize จะได้เป็นตัวแทนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป 

 
กติกาและคุณสมบัติทั่วไป 

1. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนดนตรีสยามกลการ หรือโรงเรียนดนตรีใน

เครือข่าย และลงทะเบียนทางระบบ YSMS ดังต่อไปนี้ 

1.1 ผู้สมัครแข่งขันทุกวิชาจะต้องเป็นนักเรียนท่ีเคยมีประวัติลงทะเบียนในระบบ YSMS และมีชื่ออยู่

ในระบบ ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2554 – วันที่ 31 มกราคม 2555 เท่านั้น 

1.2 สถาบันดนตรีฯ จะนับเวลาเรียนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 – จนถึงวันแข่งขัน

รอบเขต ซึ่งจะต้องมีจ านวนเวลาเรียนรวมไม่น้อยกว่า 28 ครั้ง  (จากจ านวนเวลาเรียน 

32 ครั้ง สามารถหยุดได้ 4 ครั้งเท่านั้น) 

1.3 ส าหรับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะต้องมีจ านวนเวลาเรียนต่อเนื่องจากรอบเขต – รอบชิงฯ 

และมีสิทธิ์หยุดได้ไม่เกิน 6 ครั้ง โดยจะนับเวลาเรียนผ่านทางระบบ YSMS 

2. ผู้สมัครสามารถย้ายจังหวัด หรือย้ายโรงเรียนดนตรีฯ ได้ก่อนวันปิดรับสมัคร โดยจะต้องมีประวัติการ

ลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่อง (ประวัติการลงทะเบียนเรียนจากโรงเรียนเดิม) 

3. ในทุกรอบการแข่งขันจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้ในทุกกรณี และผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็น

นักเรียนที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนดนตรีสยามกลการ หรือโรงเรียนดนตรีในเครือข่าย อย่างต่อเนื่อง 

และต้องเป็นโรงเรียนเดียวกันต้ังแต่วันสมัคร จนถึงวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  

4. ส าหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Yamaha Thailand Music Festival จะไม่

สามารถลงแข่งขันในรุ่นเดิมได้ แต่สามารถเข้าแข่งขันในประเภทอ่ืนหรือรุ่นอ่ืนที่สูงกว่าได้  
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5. ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทการแข่งขันตามสิทธิ์ที่ได้ลงทะเบียนเรียนในระบบ YSMS 1 วิชาต่อ 1 

สิทธิ์ การเข้าร่วมการแข่งขัน และประเภทการแข่งขันต้องเป็นไปตามตารางแสดงสิทธิ์ในการลง

สมัครแข่งขันของแต่ละวิชาที่สถาบันดนตรีฯ ก าหนด  และในกลุ่มประเภทการแข่งขัน ผู้สมัคร

สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้เพียง 1 ประเภท และ 1 รุ่นต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น 

ทั้งนี้ ส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชา J.A.C., A.X.C., J.S.A.C. และ S.A.C. ที่มีการลงทะเบียน
เรียนทั้งเดี่ยว และกลุ่ม สามารถลงสมัครแข่งขันได้ 2 สิทธิ์ แต่หากลงทะเบียนเรียนกลุ่ม
เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถลงสมัครแข่งขันได้ 

6. ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท และทุกรอบการแข่งขันจะต้องแสดงจากความจ าเท่านั้น 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดูโน้ตเพลงในทุกกรณี ยกเว้นรุ่น

ดังต่อไปนี้ 

6.1 การแข่งขัน Violin Ensemble สามารถดูโน้ตได้ 

6.2 ต าแหน่ง Conductor ส าหรับ Electone Ensemble สามารถดูโน้ตได้ 

6.3 ผู้เล่น Piano Accompaniment ส าหรับการแข่งขัน Classical Violin with Piano สามารถดูโน้ต

ได้ 

6.4 ผู้เล่น Instrument ส าหรับการแข่งขัน Singing with Instrument สามารถดูโน้ตได้ 

7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

ก าหนดการแข่งขันรอบเขต 
วันที่ เขต สถานที่ 

13 – 14 ตุลาคม 2555 ภาคเหนือ จ. เชียงใหม่ 
20 – 21 ตุลาคม 2555 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. อุดรธานี 
27 – 28 ตุลาคม 2555 ภาคใต้ จ. ภูเก็ต 

2 – 3 พฤศจิกายน 2555 ภาคกลาง และตะวันออก ชั้น 5 อาคารสยามกลการ 
10 -11 พฤศจิกายน 2555 กทม. ชั้น 5 อาคารสยามกลการ 
17 – 18 พฤศจิกายน 2555 กทม. ชั้น 5 อาคารสยามกลการ 

24 – 25 พฤศจิกายน 2555 กทม. ชั้น 5 อาคารสยามกลการ 

1 – 2 ธันวาคม 2555 กทม. ชั้น 5 อาคารสยามกลการ 
 

ทั้งนี ้ ส าหรับก าหนดการโดยละเอียด  ทางสถาบันดนตรีฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากได้สรุป
ยอดจ านวนผู้แข่งขันแล้ว ภายในวันที่ 21 กันยายน 2555 

 
รอบชิงชนะเลิศ วันท่ี 1 – 6 พฤษภาคม 2556 (โดยประมาณ) 
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แบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่นคือ 
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ี: ส าหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ( ผู้ที่เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นต้นไป ) 
รุ่นอายุไม่เกิน 22 ป ี: ส าหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี ( ผู้ที่เกิดต้ังแต่ปี พ.ศ.2534 เป็นต้นไป ) 

หมายเหตุ : การนับอายุให้นับจนถึงปี 2556 และนับเฉพาะปี พ.ศ. ที่เกิด เท่านั้น 
 
เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ทั้ง 2 รุ่น มีเวลาในการบรรเลงรวมการเซ็ทเครื่องดนตรี ไม่เกินวงละ 7 นาที  
 
การนับเวลาการแข่งขัน  

- ส าหรับประเภท Yamaha Band Battle ทั้ง 2 รุ่น จะเริ่มจับเวลาเมื่อผู้แข่งขันโค้งต่อกรรมการ และ
จะหยุดจับเวลาเมื่อโน้ตตัวสุดท้ายจบลง 
- หากผู้แข่งขันแสดงเกินเวลาที่ก าหนด คณะกรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้แก่ผู้แข่งขัน
นั้นๆ  

หมายเหตุ : การหยุดเวลาขณะจับเวลา จะมีขึ้นเมื่อเกิดข้อผิดพลาด ประการหนึ่งประการใดอันเนื่องมาจาก
สาเหตุความผิดพลาดที่ไม่ได้มาจากผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น 
 
กติกาการแข่งขันในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
 

 รอบคัดเลือก 
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  ใช้เพลงประกวด โดยเป็นเพลง เลือกอิสระ จ านวน 1 เพลง (โดยจะเลือกใช้บท

เพลงที่มีเนื้อร้อง หรือบทเพลงบรรเลงก็ได้) 
- รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี ใช้เพลงประกวด โดยเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเอง  จ านวน 1 เพลง  (โดยจะเลือกใช้บท

เพลงที่มีเนื้อร้อง หรือบทเพลงบรรเลงก็ได้) 
 

รอบชิงชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
- รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  ใช้เพลงประกวด โดยเป็นเพลง เลือกอิสระ จ านวน 1 เพลง (สามารถเลือกใช้

เพลงเดิมกับรอบคัดเลือกก็ได้)  เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบ Battle 4 วงสุดท้าย  
- รอบ Battle (4 วง) แต่ละวงมีเวลาแสดงบนเวทีวงละ 6 นาที ทั้ง 2 วงใช้เวลา 15 นาที (รวมการ

เตรียมตัวบนเวที) ใช้วิธีจับฉลากประกบคู่ การ ประกวดจะใช้วิธี Battleโดยวงที่ประกวดจะต้อง
เตรียมเพลงมาเองเพื่อใช้ในการ Battle โดยก าหนดให้เล่นตามล าดับเครื่องดนตรีดังนี้  1. Guitar 2. 
Bass 3.Drums โดยสลับกันเล่นวงละประมาณ 45 วินาที เรียงตามล าดับเครื่องมือที่ก าหนดโดย
สลับกันเล่นทีละวง จ านวน 3 รอบ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะของแต่ละคู่เข้ารอบจ านวน 2 วง 
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- รอบ Battle (2 วง) แต่ละวงมีเวลาแสดงบนเวทีวงละ 6 นาที ทั้ง 2 วงใช้เวลา 15 นาที (รวมการ
เตรียมตัวบนเวที) ใช้วิธีจับฉลากประกบคู่ การประกวดจะใช้วิธี Battleโดยวงที่ประกวดจะต้อง
เตรียมเพลงมาเองเพื่อใช้ในการ Battle โดยก าหนดให้เล่นตามล าดับเครื่องดนตรีดังนี้ 1. Guitar 2. 
Bass 3.Drums โดยสลับกันเล่นวงละประมาณ 45 วินาที เรียงตามล าดับเครื่องมือที่ก าหนดโดย
สลับกันเล่นทีละวง จ านวน 3 รอบ 
 

รอบชิงชนะเลิศ  รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี 
- รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี  ใช้เพลงประกวด โดยเป็นเพลง ที่แต่งขึ้นเองจ านวน 1 เพลง (สามารถเลือกใช้

เพลงเดิมกับรอบคัดเลือกก็ได้)  เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบ Battle 4 วงสุดท้าย  
- รอบ Battle (4 วง) แต่ละวงมีเวลาแสดงบนเวทีวงละ 6 นาที ทั้ง 2 วงใช้เวลา 15 นาที (รวมการ

เตรียมตัวบนเวที) ใช้วิธีจับฉลากประกบคู่ การประกวดจะใช้วิธี Battleโดยวงที่ประกวดจะต้อง
เตรียมเพลงมาเองเพื่อใช้ในการ Battle โดยก าหนดให้เล่นตามล าดับเครื่องดนตรีดังนี้ 1. Guitar 2. 
Bass 3.Drums โดยสลับกันเล่นวงละประมาณ 45 วินาที เรียงตามล าดับเครื่องมือที่ก าหนดโดย
สลับกันเล่นทีละวง จ านวน 3 รอบ เพื่อคัดเลือกผู้ชนะของแต่ละคู่เข้ารอบจ านวน 2 วง 

- รอบ Battle (2 วง) แต่ละวงมีเวลาแสดงบนเวทีวงละ 6 นาที ทั้ง 2 วงใช้เวลา 15 นาที (รวมการ
เตรียมตัวบนเวที) ใช้วิธีจับฉลากประกบคู่ การประกวดจะใช้วิธี Battleโดยวงที่ประกวดจะต้อง
เตรียมเพลงมาเองเพื่อใช้ในการ Battle โดยก าหนดให้เล่นตามล าดับเครื่องดนตรีดังนี้ 1. Guitar 2. 
Bass 3.Drums โดยสลับกันเล่นวงละประมาณ 45 วินาที เรียงตามล าดับเครื่องมือที่ก าหนดโดย
สลับกันเล่นทีละวง จ านวน 3 รอบ 
 

หมายเหต ุ : การ Battle คือ ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองวงจะต้องออกมาประชันท่อน Solo ทีละเครื่องดนตรี โดย 
พิธีกร จะประกาศให้ทั้ง 2 วงขึ้นมาบนเวทีเพื่อเซ็ทเครื่องดนตรีพร้อมกัน โดยจะให้เวลาเซ็ทเคร่ือง
ดนตรี ประมาณ 3 นาที (ต่อวง ที่ละวง) จากนั้นวงที่ 1 เริ่มจากการ Solo กีตาร์ โดยสมาชิกในวงท่าน
อ่ืนจะต้องเล่น Back Up เพื่อให้ดนตรีสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจะมีเวลา Solo ประมาณวงละ 45 วินาที      

                   หลังจากจบ Solo กีตาร์ พิธีกรจะประกาศให้วงที่ 2 ออกมาประชันแบบเดียวกันโดยจะมีเวลา Solo   
                   ประมาณ 45 วินาที และหลังจากประชันกีตาร์เรียบร้อยแล้วก็จะประชันเบส และกลองตามล าดับ 
                   : เพลงที่ใช้ในการ Battle ผู้เข้าแข่งขันสามารถแต่งเอง หรือเอาท่อนSoloจากเพลงใดมาใช้ก็ได้ แต่ 
                   ต้องบรรเลงภายในวลาที่ก าหนด         
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กติกา และคุณสมบัติของผู้แข่งขัน YAMAHA BAND BATTLE 
1. การแข่งขันประเภท YAMAHA BAND BATTLE ทุกรุ่นจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย 4 คนแต่ไม่เกิน 8 คน โดยให้

แสดงความสามารถในการเล่นดนตรีรวมกันเป็นวง โดยเลือกจากเครื่องดนตรีที่ก าหนดให้ดังต่อไปนี้  
1.1 Synthesizer       1 คน 
1.2 Portable Keyboard       ไม่เกิน 2 คน 
1.3 Drums set        1 คน 
1.4 Electric Guitar หรือ Silent Guitar     ไม่เกิน  2 คน 
1.5 Electric Acoustic Guitar (Nylon หรือ Steel)   1 คน  
1.6 Electric Bass       1 คน  
1.7       Wind Instruments (Saxophone และ Flute)       ไม่เกิน 2 คน  
1.8       นักร้อง       1 คน  
1.9       Non Pitch Percussion          1 คน  
1.10    นักร้องประสานเสียง          ไม่เกิน 2 คน 
หมายเหตุ : การร้องประสานเสียง อนุญาตให้นักดนตรีร้องประสานเสียง ได้ 2 คน ในก รณีที่ไม่มีนักร้อง
ประสานเสียงหลักตามข้อ 1.10  

2. เพลงที่ใช้ในการแข่งขันรอบคัดเลือก  และรอบชิงชนะเลิศ สามารถใช้เพลงเดียวกันหรือเปลี่ยนเพลงใหม่ได้ 

3. ผู้เข้าแข่งขันต้องส่งโน้ตเพลงที่มีบรรทัดโน้ตมีแนวคอร์ด,ค าร้องและคีย์เพลงนั้นๆ  แนบมาให้กับฝ่ายจัดงาน
โดยต้องส่งส าเนาโน้ตเพลงได้ที่จุดลงทะเบียน  ณ  วันแข่งขัน  จ านวน 3 ชุด ส าหรับรอบเขต และจ านวน 7 
ชุด ส าหรับรอบชิงชนะเลิศ (ไม่ต้องส่งโน้ตเพลงที่ใช้ส าหรับBattle) 

4. การส่งส าเนาเนื้อเพลงของผู้เข้าแข่งขันต้องส่งตามจ านวนที่ระบุไว้ตามกติกาท่ีบริเวณจุดลงทะเบียนก่อนการ
แข่งขันในแต่ละรอบเท่านั้น ห้ามส่งส าเนาโน้ตเพลงมาก่อนล่วงหน้าเด็ดขาด 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้ที่ไม่ส่งส าเนาโน้ตเพลงตามระยะเวลาที่ก าหนด จะถูกตัดคะแนนสุทธิ 10 คะแนน 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนประกอบไปด้วย 
รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ี
     1.   ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี (Proficiency of instruments)  40 คะแนน 
     2.   การเรียบเรียง และความเป็นแบบฉบับของตัวเอง (Originality)                              20 คะแนน 
     3.   การควบคุมระดับเสียงและการปรับสมดุลย์ของวง (Overall sound)                         20 คะแนน 
     4.   ความมีศักยภาพของวง (Potential of the band)                                                       10 คะแนน 
     5.   ความสามารถด้านการแสดงออก (Showmanship)                                                    10 คะแนน 
                                                                                                                          รวม    100 คะแนน                          
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รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 22 ป ี
     1.   ทักษะและเทคนิคในการเล่นเครื่องดนตรี (Proficiency of instruments)                     30 คะแนน 
     2.   การเรียบเรียง และความเป็นแบบฉบับของตัวเอง (Originality)                                   30 คะแนน 
     3.   การควบคุมระดับเสียงและการปรับสมดุลย์ของวง (Overall sound)                          20 คะแนน 
     4.   ความมีศักยภาพของวง (Potential of the band)                                                       10 คะแนน 
     5.   ความสามารถด้านการแสดงออก (Showmanship)                                                   10 คะแนน 
                                                                                                                      รวม    100 คะแนน    
รอบ Battle (4 วง) รุ่นอายุไม่เกิน 15 ป ีและ รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี 
Battle (Solo splash) 

 การแข่งขันด้วยวิธีการดวลสดแบบ Solo ทีละคู่เครื่องดนตรี 3 ประเภท คือ Guitar, Bass, และDrums 
โดยขณะที่ผู้บรรเลงเครื่องดนตรี Solo ออกมาแสดงและสมาชิกในวงต้องเล่น Back up ให้ 

 การให้คะแนนจะใช้ระบบ Vote ทันทีจากกรรมการ 7 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านมี 1 คะแนน ทีมที่ได้
คะแนน Vote จากคณะกรรมการมากกว่า จะผ่านเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ 

 
รอบ Battle (2 วง) 
Battle (Solo splash) 

 การแข่งขันด้วยวิธีการดวลสดแบบ Solo ทีละคู่เครื่องดนตรี 3 ประเภท คือ Guitar, Bass, และDrums 
โดยขณะที่ผู้บรรเลงเครื่องดนตรี Solo ออกมาแสดงและสมาชิกในวงต้องเล่น Back up ให้ 

 การให้คะแนนจะใช้ระบบ Vote ทันทีจากกรรมการ 7 ท่าน โดยกรรมการ 1 ท่านมี 1 คะแนน ทีมที่ได้
คะแนน Vote จากคณะกรรมการมากกว่า จะผ่านเป็นผูช้นะเลิศ 

           
หมายเหตุ : การให้คะแนนจะใช้พิจารณาในรอบการแข่งขันนั้นๆ ไม่มีผลในรอบถัดไป  

: วงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี จะได้เป็นตัวแทนร่วมการแข่งขัน Asian   
  Beat Band Competition Thailand 2013 รอบชิงชนะเลิศ  

 
 

เกณฑ์การลงโทษ  
1. การกระท าผิดในหัวข้อ ประเภทการแข่งขัน , กติกา และคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน  จะไม่มีการตัดสินให้

คะแนน 
2. การตัดสิทธิ์การแข่งขันจะใช้ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันกระท าความผิดในขั้นร้ายแรง  เช่น การโกงอายุ ,การ

ปลอมแปลงหลักฐานต่างๆ, การจงใจกระท าความผิดประการหนึ่งประการใดอันมีผลให้ผู้แข่งขันรายอ่ืน
ได้รับความเสีย เปรียบ  ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน และ การตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด   
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เครื่องดนตรีที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้บนเวที  
1. Drum set 5 ใบ พร้อมฉาบ Crash Cymbal 16”,18”, Ride Cymbal 20”, HiHat และกระเดื่องคู่  จ านวน 

1 ชุด (รวม ฉาบ 3 ใบ + HiHat + กระเดื่องคู่) 
2. Stage Piano  จ านวน 1 เครื่อง พร้อมขาตั้งคีย์บอร์ด 2 ชั้น จ านวน 1 ขา 
3. แอมป์เบส 1 ตู้  
4. แอมป์กีตารไ์ฟฟ้า 2 ตู้, แอมป์อคูสติคกีตาร์ 1 ตู้  
5. แอมป์คีย์บอร์ด 2 ตู้ 
6. ไมโครโฟน ส าหรับนักร้องน า 1 ตัว และประสานเสียง 2 ตัว 
7. ไมโครโฟน ส าหรับ Non Pitch Percussion จ านวน 1 ตัว 
8. ไมโครโฟน ส าหรับ Wind Instruments จ านวน 2 ตัว 
 

หมายเหต ุ:   
1. เครื่องดนตรีในข้อ 1 – 5 จะต้องใช้เครื่องดนตรีที่ทางบริษัทฯ จัดให้เท่าน้ัน ไม่สามารถปรับเปลี่ยนรุ่น หรือ 
    เครื่องได้ ยกเว้น Stage Piano, Snare drum และกระเดื่องคู ่แต่จะต้องเป็นของ Yamaha เท่านั้น  
    และอนุญาตให้เพิ่มฉาบพร้อมขาตั้งได้ 
2. ส าหรับผู้แข่งขันที่น า Synthesizer, PSR มาใช้ในการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ใช้สื่อบันทึกทุกประเภทเช่น Disk 
    ทุกชนิด, Smart Media, Thumb Drive, Flash Drive ฯลฯ บนเครื่องนั้นๆ และไม่อนุญาตให้ใช้ฟังก์ชั่น 
    อัตโนมัติต่างๆที่สามารถบรรเลงเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า เช่น MIDI, WAV, MP3 ฯลฯ จากตัวเครื่องในการ  
    แสดง 
3. เครื่องดนตรีที่ใช้ในการแข่งขันต้องเป็นเครื่องดนตรี Yamaha เท่านั้น ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ทาง Yamaha ไม่ได้ 
    ท าการผลิต หรือไม่ได้น าเข้ามาท าตลาดในประเทศไทย 
4. ในช่วงของการแข่งขันจริงไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน Sound check บนเวทีได้อีก  
 
เกณฑ์การลงโทษ 

1. การกระท าผิดในหัวข้อประเภทการแข่งขัน, กติกา และคุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน จะไม่มีการตัดสินให้
คะแนนใดๆ ทั้งสิ้น 

2. การตัดสิทธิ์การแข่งขันจะใช้ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันกระท าความผิดในขั้นร้ายแรง  เช่น การโกงอายุ, 
การปลอมแปลงหลักฐานต่าง ๆ การจงใจกระท าความผิดประการหนึ่งประการใดอันมีผลให้ผู้แข่งขัน
รายอ่ืนได้รับความเสียเปรียบ ทั้งนี้ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายจัดการแข่งขัน  และการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด 

3. การกระท าผิดในหัวข้อเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน จะมีการพิจารณาตามที่ระบุไว้ข้างต้น  
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4. หากผู้เข้าแข่งขัน หรือบุคคลใดก็ตาม ที่กระท าการละเมิดสิทธิ หรือสร้างความเสื่อมเสียให้กับการ
แข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ทางสถาบันดนตรีฯ ขอสงวนสิทธิ์
การเข้าร่วมแข่งขันของโรงเรียนดนตรีต้นสังกัด ในปีถัดไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดงาน  

 
รางวัลรอบเขต แบ่งออกเป็น 4 ระดับ  

 เกียรติบัตรระดับ Yamaha Golden Prize  

 เกียรติบัตรระดับ Yamaha Silver Prize  

 เกียรติบัตรระดับ Yamaha Bronze Prize  

 เกียรติบัตรระดับชมเชย  
 

รางวัลรอบชิงชนะเลิศ 
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร 

 

หมายเหตุ : ส าหรับวงชนะเลิศ YAMAHA BAND BATTLE 2013 รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปีจะมสีิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบชิง
ชนะเลิศการแข่งขัน  Asian Beat Band Competition Thailand 2013 รอบชิงชนะเลิศ เพื่อร่วมคัดเลือกเป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ  
 
รางวัลรอบชิงชนะเลิศ YAMAHA BAND BATTLE (ทั้งรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี) 
 

รางวัลชนะเลิศ  ผู้แข่งขันจะได้รับถ้วยพระราชทานฯ/ เกียรติบัตร / ทุนการศึกษา 30,000 บาท   
ครูผู้ฝึกสอนจะได้รับโล่เกียรติคุณ / ทุนสนับสนุน 5,000 บาท  
โรงเรียนผู้ให้การสนับสนุน ได้รับโล่เกียรติคุณ 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผู้แข่งขันจะได้รับโล่เกียรติคุณ / เกียรติบัตร /ทุนการศึกษา 20,000 บาท   
ครูผู้ฝึกสอน และโรงเรียนผู้ให้การสนับสนุน ได้รับโล่เกียรติคุณ 

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ผู้แข่งขันจะได้รับโล่เกียรติคุณ / เกียรติบัตร / ทุนการศึกษา 10,000 บาท    
(2 รางวัล)                 ครูผู้ฝึกสอน และโรงเรียนผู้ให้การสนับสนุน ได้รับโล่เกียรติคุณ  
รางวัลดีเด่น             ได้รับเกียรติบัตร (วงที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ) 
 
รางวัล Best Performance ส าหรับวงที่ผ่านเข้ารอบ 10 วงสุดท้ายของท้ังสองรุ่นจากนักดนตรีประเภท 
Drum, Electric Guitar, Electric Bass, Keyboard และVocal ประเภทละ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท  
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การแต่งกาย 
1.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายสุภาพ เช่น ห้ามสวมรองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบ, กางเกงขาสั้น, กระโปรงสั้น 
2.ผู้เข้าแข่งขันที่แต่งกายไม่สุภาพหรือไม่เหมาะสมจะไม่อนุญาตให้ขึ้นแสดง  

 
คณะกรรมการตัดสิน 
1.  รอบคัดเลือก คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 3 ท่าน 
2.  รอบชิงชนะเลิศ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 5 ท่าน  
3.  รอบชิงชนะเลิศ (Battle) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งหมด 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี 4 ท่าน 
 
หมายเหตุ  :     ในแต่ละรอบจะมีหัวหน้าคณะกรรมการ  1 ท่านเป็นผู้ชี้ขาด  และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกติกา 
ต่างๆ รวมถึงผลการตัดสิน  


