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ระเบียบการแข่งขัน YTMF2017 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือแสดงศกัยภาพ ความรู้ และความสามารถ ของนกัดนตรีรุ่นเยาว์ท่ีเรียนดนตรี  ภายใต้หลกัสตูร 
Yamaha Music Worldwide Education System จากประเทศญ่ีปุ่ น  

2. เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ทางดนตรีของเดก็นกัเรียนดนตรีสงักดัโรงเรียนดนตรี

ยามาฮา่ และโรงเรียนดนตรีในเครือขา่ยทัว่ประเทศ 

3. เพ่ือเปิดโอกาสให้เดก็และเยาวชนรุ่นใหมไ่ด้มีเวทีโชว์พลงัดนตรีท่ีไร้ขีดจ ากดัด้วยจินตนาการทาง

ความคดิสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงให้ปรากฎตอ่สายตาสาธารณชนได้อย่างยอด

เย่ียม 

4. เพ่ือเป็นจดุเร่ิมต้นในการผลกัดนัเยาวชนก้าวสูโ่ลกแหง่เสียงดนตรีตลอดจนพฒันาทกัษะและยกระดบั

ความสามารถการเลน่ดนตรีให้มีมาตรฐานสากลเทียบเท่ากบันกัดนตรีจากชาติอ่ืนๆ 

5. เพ่ือปลกูฝังเด็กและเยาวชนไทยให้รู้จกัการท างานเป็นทีมเป็นหมูค่ณะ ตลอดจนใช้เวลาวา่งให้เป็น

ประโยชน์ อีกทัง้ยงัชว่ยลดปัญหาความก้าวร้าวทางสงัคมอีกทางหนึง่ 

6. เพ่ือสง่เสริมการรู้จกัหน้าท่ีและภาระกิจของตวัเองในบทบาทตา่งๆ โดยใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบของ  

การพฒันา 

หลักฐานการสมัคร 

1. ใบสมคัรท่ีสมคัรผา่นระบบ YSMS 
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้  จ านวน 1 รูป 

3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ชดุ 

4. ส าหรับผู้สมคัรท่ีต้องใช้หลกัฐานการสอบเกรดให้สง่ส าเนาใบประกาศนียบตัรการสอบเกรดมา

พร้อมกบัใบสมคัร และอนโุลมให้ผู้ ท่ีก าลงัจะท าการสอบเกรดท่ีระบเุข้าประกวดได้โดยให้สง่

หลกัฐานการสมคัรสอบเกรดแนบมาแทน 

5. ใบน าสง่พร้อมสรุปรายละเอียดจ านวนนกัเรียนท่ีเข้าแขง่ขนัแตล่ะรุ่น แตล่ะประเภท 
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หมายเหตุ  :  ข้อ 2 – 5 สามารถส่งได้ทางไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารโรงเรียนดนตรีฯ ที่

รับผิดชอบ  

 

ก าหนดการรับสมัคร 

เปิดรับสมคัรตัง้แตว่นัท่ี 3 สิงหาคม 2559 – 24 สิงหาคม 2559 โดยสถาบนัดนตรีฯ จะตรวจสอบ
และแจ้งรายช่ือผู้ มีสิทธ์ิแขง่ขนัให้ทางโรงเรียนดนตรีฯ ทราบภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 และจะแจ้ง
ก าหนดการแขง่ขนัรอบคดัเลือกของเขตตา่งๆ ให้ทราบภายในวันท่ี 21 กันยายน 2559 

สถานที่ส่งทางไปรษณีย์ 

สถาบนัดนตรียามาฮา่  
 891/1 อาคารสยามกลการ  ชัน้ 15   ถ.พระราม 1  แขวงใหม ่ เขตปทมุวนั กทม. 10330 
 โทร. 0-2215-2626-39 ต่อ 1226, 1223, 1221 
 

ประสานงานในส่วนต่างๆ 

1.   ณสวุรรณราช อยูว่รรณกลุ  ผู้จดังานการแขง่ขนั 
2. คณุยทุธพงศ์ แสงสมบรูณ์  ผู้ดแูลกตกิาการแขง่ขนั 
3. คณุดาวจิต กิจหนองสรวง  ผู้ชว่ยผู้จดังานการแขง่ขนั 

4. คณุธญัยธรณ์  วงศ์จิตสขุเกษม ประสานงานการจดัการแขง่ขนั     

5. คณุสิริกญัญา ตัง้กาญจนา  ประสานงานการจดัการแขง่ขนั  

6. อาจารย์ณฐัพร ผกาหลง  ประสานงานโรงเรียนดนตรีฯ ทัว่ประเทศ 

7. คณุแสงจนัทร์ คงมีทรัพย์  ประสานงานโรงเรียนดนตรีฯ กทม. และรับสมคัร 

8. คณุพชัรินทร์ บญุญวงศ์  ประสานงานโรงเรียนดนตรีฯ กทม.และรับสมคัร 

9. คณุนงลกัษณ์  ปัญจมะวตั  ประสานงานโรงเรียนดนตรีฯ ตจว.และรับสมคัร 

10. คณุดารณี เปลือ้งสนัเทียะ  ประสานงานผู้สนบัสนนุ (Sponsor) 



 

4 

 

11. อาจารย์ยทุธพงศ์ แสงสมบรูณ์ ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาทกุวิชา, อิเล็กโทน และ 

                                                        YMC 

12. อาจารย์พรรษวชัร์ พธุวฒันะ  ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาเปียโน  

13. อาจารย์แมนรัฐ แสงสวา่งวฒันะ ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชากีตาร์ 

14. อาจารย์ณฐัพร ผกาหลง  ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาไวโอลิน 

15. อาจารย์สรัล แย้มแสงสงัข์  ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาขบัร้องและวงดนตรี 

                                                        คอมโบ้ 

รูปแบบการแข่งขันรอบเขต 

1. แบง่การแขง่ขนัออกเป็น 5 เขต ได้แก่ 
เขตกรุงเทพมหานคร 

เขตภาคกลางและตะวนัออก 

เขตภาคเหนือ 

เขคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เขตภาคใต้ 

2. การแขง่ขนั จะแขง่พร้อมกนัทกุโรงเรียนดนตรีฯ ในแตล่ะรุ่น แตล่ะเขต 

3. การตดัสิน จะใช้กรรมการชดุเดียวกนัในการแขง่ขนัแตล่ะรุ่น 

4. ประเภทการแขง่ขนั แบง่ออกเป็น 5 กลุม่ ได้แก่ 

 ประเภท Piano ได้แก่  
Piano Solo, Piano Duet  

 ประเภท Electone    ได้แก่  
Junior Electone Solo , Electone Solo, Ensemble Idol, Electone Team Talent  
Pupuru Kids 

 ประเภท Guitar ได้แก่  
Junior Guitar Talent, Classical Guitar Solo, Guitar Ensemble, Acoustic Guitar 
Band  
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 ประเภท Music Instruments ได้แก่  
Yamaha Band Challenge, Yamaha Duo Idol 

 ประเภท Violin ได้แก่  
Violin Solo, Violin Duet, Violin Ensemble 

 ประเภท Singing         
Singing for Kids, Singing with Backing track 

5. การพิจารณาของคณะกรรมการรอบเขต จะพิจารณาระดบัความสามารถของผู้แขง่ขนั แบง่

ออกเป็น 4 ระดบั คือ 

เกียรติบตัรระดบั Yamaha Golden Prize 

เกียรติบตัรระดบั Yamaha Silver Prize 

เกียรติบตัรระดบั Yamaha Bronze Prize 

เกียรติบตัรระดบัชมเชย 

6. ผู้ได้รับเกียรติบตัรระดบั Yamaha Golden Prize จะได้เป็นตวัแทนผา่นเข้าสูร่อบชิงชนะเลิศตอ่ไป 
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กตกิาและคุณสมบัตทิั่วไป 

1. ผู้สมคัรต้องเป็นนกัเรียนท่ีก าลงัเรียนอยูใ่นโรงเรียนดนตรียามาฮา่ หรือโรงเรียนดนตรีในเครือขา่ย 

และลงทะเบียนทางระบบ YSMS ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 ผู้สมคัรแขง่ขนัทกุวิชาจะต้องเป็นนกัเรียนท่ีเคยมีประวตัลิงทะเบียนในระบบ YSMS และมีช่ือ

อยู่ในระบบในสถานะปกติ ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2559           

 

1.2 สถาบนัดนตรีฯ จะนบัเวลาเรียนอย่างตอ่เน่ือง            มกราคม 2559 - 

                                                                28        

 

1.3 ส าหรับผู้ ท่ีผ่านเข้าสูร่อบชิงชนะเลิศ จะต้องมีจ านวนเวลาเรียนตอ่เน่ืองจากรอบเขต – รอบชิงฯ 

และมีสิทธ์ิหยดุได้ไมเ่กิน 6 ครัง้ โดยจะนบัเวลาเรียนผา่นทางระบบ YSMS 

*หมายเหต:ุ     1.2  ละ 1.3                       Stage Entertainer/ Leader/ 

Conductor               YMC Ensemble Idol  ละ Electone Team Talent  

2. ผู้สมคัรสามารถย้ายจงัหวดั หรือย้ายโรงเรียนดนตรีฯ ได้ก่อนวนัปิดรับสมคัร โดยจะต้องมีประวตัิ

การลงทะเบียนเรียนอยา่งตอ่เน่ือง (ประวตักิารลงทะเบียนเรียนจากโรงเรียนเดมิ) 

3. ในทกุรอบการแขง่ขนัจะไมส่ามารถเปล่ียนตวัผู้ เข้าแขง่ขนัได้ในทกุกรณี และผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้อง

เป็นนกัเรียนท่ียงัเรียนอยูใ่นโรงเรียนดนตรียามาฮา่ หรือโรงเรียนดนตรีในเครือข่าย อยา่งตอ่เน่ือง 

และต้องเป็นโรงเรียนเดียวกนัตัง้แตว่นัสมคัร จนถึงวนัแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 

4. ส าหรับผู้ ท่ีเคยได้รับรางวลัชนะเลิศในการประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2016 จะ

ไมส่ามารถลงแขง่ขนัในรุ่นเดิมได้ แตส่ามารถเข้าแขง่ขนัในประเภทอ่ืนหรือรุ่นอ่ืนท่ีสงูกวา่ได้ 

5. ผู้สมคัรสามารถเลือกประเภทการแขง่ขนัตามสิทธ์ิท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในระบบ YSMS 1 วิชาต่อ 

1 สิทธ์ิ การเข้าร่วมการแข่งขัน และประเภทการแขง่ขนัต้องเป็นไปตามตารางแสดงสิทธ์ิในการ

ลงสมคัรแขง่ขนัของแตล่ะวิชาท่ี สถาบนัดนตรีฯ ก าหนด  และในกลุม่ประเภทการแขง่ขนั ผู้สมคัร

สามารถสมคัรเข้าร่วมการแข่งขนัได้เพียง 1 ประเภท และ 1 รุ่นต่อ 1 สิทธ์ิเท่านัน้ 
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ทัง้นี ้ส าหรับนักเรียนที่เรียนวิชา J.A.C., A.X.C., J.S.A.C. และ S.A.C. ที่มีการลงทะเบียน

เรียนทัง้เดี่ยว และกลุ่ม สามารถลงสมัครแข่งขันได้ 2 สิทธ์ิ แต่หากลงทะเบียนเรียนกลุ่ม

เพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถลงสมัครแข่งขันได้ 

6. การใช้ Music Stand จะสามารถใช้ได้บางประเภทให้ไปดใูนกติกาของแตล่ะประเภทว่าสามารถ 

ใช้ได้หรือไม ่ 

7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด 

 

การจับเวลาการแข่งขัน 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแตล่ะประเภทการแขง่ขนั ทัง้นีห้ากผู้แขง่ขนัแสดงเกินเวลาท่ีก าหนด จะถกู

พิจารณาตดัคะแนนสทุธิ ดงันี ้

 

หมายเหตุ: การหยดุเวลาขณะจบัเวลาจะมีขึน้เม่ือเกิดข้อผิดพลาดประการหนึง่ประการใดอนัเน่ืองมาจาก 

สาเหตคุวามผิดพลาดท่ีไมไ่ด้มาจากผู้ เข้าแขง่ขนัเท่านัน้  

 

 

 

เกณฑ์การลงโทษ  

1. การกระท าความผิดในหวัข้อรูปแบบการแขง่ขนั กตกิา และ คณุสมบตัขิองผู้สมคัร จะมีการพิจารณาตดั 
คะแนนตามความเหมาะสม 

2. การตดัสิทธ์ิการแขง่ขนัสามารถใช้ได้ในกรณีท่ีผู้ เข้าแขง่ขนักระท าความผิดในขัน้ร้ายแรง เชน่ การโกงอาย ุ

ทกุ 10 วินาที   หกั 1 คะแนนจากคะแนนสทุธิ 
ไมถ่ึง 10 วินาที คดิเป็น 10 วินาที 
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การปลอมแปลงหลกัฐานตา่งๆ, การจงใจกระท าความผิดประการหนึง่ประการใดอนัมีผลให้ผู้แขง่ขนัรายอ่ืน

ได้รับความเสียเปรียบทัง้นีใ้ห้ขึน้อยู่กบัดลุพินิจของฝ่ายจดัการแขง่ขนั และ การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็น

เดด็ขาด   

หมายเหตุ  ผู้ เข้าแข่งขนัท่ีได้รับรางวลั Yamaha Golden Prize จะได้รับสิทธ์ิในการเข้าร่วมการแข่งขนัในรอบ

ชงิชนะเลิศตอ่ไป   ในรอบชิงชนะเลิศหากผู้เข้าแข่งขันมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินคณะกรรมการ

มีสิทธ์ิท่ีจะไม่มอบรางวัลถ้วยประทาน โดยทัง้นีแ้ล้วแต่ดุลยพนิิจของคณะกรรมการ  

ก าหนดการแข่งขันรอบเขต (โดยประมาณ) 

วันท่ี เขต สถานที่ 
 ภาคกลาง และตะวันออก/ กทม. ชัน้ 5 อาคารสยามกลการ 
 ภาคกลาง และตะวันออก/ กทม. ชัน้ 5 อาคารสยามกลการ 
 กทม. ชัน้ 5 อาคารสยามกลการ 
 กทม. ชัน้ 5 อาคารสยามกลการ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 ภาคใต้  

 ภาคเหนือ  

 

รอบชิงชนะเลิศ เดือนพฤษภาคม 2560 (โดยประมาณ) 


