ระเบียบการแข่ งขัน YTMF2017
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแสดงศักยภาพ ความรู้ และความสามารถ ของนักดนตรี รุ่นเยาว์ที่เรี ยนดนตรี ภายใต้ หลักสูตร
Yamaha Music Worldwide Education System จากประเทศญี่ปนุ่
2. เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางดนตรี ของเด็กนักเรี ยนดนตรี สงั กัดโรงเรี ยนดนตรี
ยามาฮ่า และโรงเรี ยนดนตรี ในเครื อข่ายทัว่ ประเทศ
3. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ได้ มีเวทีโชว์พลังดนตรี ที่ไร้ ขีดจากัดด้ วยจินตนาการทาง
ความคิดสร้ างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็ นบทเพลงให้ ปรากฎต่อสายตาสาธารณชนได้ อย่างยอด
เยี่ยม
4. เพื่อเป็ นจุดเริ่มต้ นในการผลักดันเยาวชนก้ าวสูโ่ ลกแห่งเสียงดนตรี ตลอดจนพัฒนาทักษะและยกระดับ
ความสามารถการเล่นดนตรี ให้ มีมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับนักดนตรี จากชาติอื่นๆ
5. เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้ ร้ ูจกั การทางานเป็ นทีมเป็ นหมูค่ ณะ ตลอดจนใช้ เวลาว่างให้ เป็ น
ประโยชน์ อีกทังยั
้ งช่วยลดปั ญหาความก้ าวร้ าวทางสังคมอีกทางหนึง่
6. เพื่อส่งเสริมการรู้จกั หน้ าที่และภาระกิจของตัวเองในบทบาทต่างๆ โดยใช้ ดนตรี เป็ นองค์ประกอบของ
การพัฒนา

หลักฐานการสมัคร
1. ใบสมัครที่สมัครผ่านระบบ YSMS
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ ้ว จานวน 1 รูป
3. สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาทะเบียนบ้ าน จานวน 1 ชุด
4. สาหรับผู้สมัครที่ต้องใช้ หลักฐานการสอบเกรดให้ สง่ สาเนาใบประกาศนียบัตรการสอบเกรดมา
พร้ อมกับใบสมัคร และอนุโลมให้ ผ้ ทู ี่กาลังจะทาการสอบเกรดที่ระบุเข้ าประกวดได้ โดยให้ สง่
หลักฐานการสมัครสอบเกรดแนบมาแทน
5. ใบนาส่งพร้ อมสรุปรายละเอียดจานวนนักเรี ยนที่เข้ าแข่งขันแต่ละรุ่น แต่ละประเภท
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หมายเหตุ : ข้ อ 2 – 5 สามารถส่ งได้ ทางไปรษณีย์ หรือเจ้ าหน้ าที่ส่วนบริหารโรงเรียนดนตรี ฯ ที่
รับผิดชอบ

กาหนดการรั บสมัคร
เปิ ดรับสมัครตังแต่
้ วนั ที่ 3 สิงหาคม 2559 – 24 สิงหาคม 2559 โดยสถาบันดนตรี ฯ จะตรวจสอบ
และแจ้ งรายชื่อผู้มีสิทธิ์แข่งขันให้ ทางโรงเรี ยนดนตรี ฯ ทราบภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 และจะแจ้ ง
กาหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกของเขตต่างๆ ให้ ทราบภายในวันที่ 21 กันยายน 2559

สถานที่ส่งทางไปรษณีย์
สถาบันดนตรี ยามาฮ่า
891/1 อาคารสยามกลการ ชัน้ 15 ถ.พระราม 1 แขวงใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2215-2626-39 ต่ อ 1226, 1223, 1221

ประสานงานในส่ วนต่ างๆ
1. ณสุวรรณราช อยูว่ รรณกุล
2. คุณยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์
3. คุณดาวจิต กิจหนองสรวง

ผู้จดั งานการแข่งขัน
ผู้ดแู ลกติกาการแข่งขัน
ผู้ชว่ ยผู้จดั งานการแข่งขัน

4. คุณธัญยธรณ์ วงศ์จิตสุขเกษม

ประสานงานการจัดการแข่งขัน

5. คุณสิริกญ
ั ญา ตังกาญจนา
้

ประสานงานการจัดการแข่งขัน

6. อาจารย์ณฐั พร ผกาหลง

ประสานงานโรงเรี ยนดนตรี ฯ ทัว่ ประเทศ

7. คุณแสงจันทร์ คงมีทรัพย์

ประสานงานโรงเรี ยนดนตรี ฯ กทม. และรับสมัคร

8. คุณพัชรินทร์ บุญญวงศ์

ประสานงานโรงเรี ยนดนตรี ฯ กทม.และรับสมัคร

9. คุณนงลักษณ์ ปัญจมะวัต

ประสานงานโรงเรี ยนดนตรี ฯ ตจว.และรับสมัคร

10. คุณดารณี เปลื ้องสันเทียะ

ประสานงานผู้สนับสนุน (Sponsor)
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11. อาจารย์ยทุ ธพงศ์ แสงสมบูรณ์

ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาทุกวิชา, อิเล็กโทน และ
YMC

12. อาจารย์พรรษวัชร์ พุธวัฒนะ

ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาเปี ยโน

13. อาจารย์แมนรัฐ แสงสว่างวัฒนะ

ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชากีตาร์

14. อาจารย์ณฐั พร ผกาหลง

ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาไวโอลิน

15. อาจารย์สรัล แย้ มแสงสังข์

ประสานงานระเบียบการ กฎ กติกาวิชาขับร้ องและวงดนตรี
คอมโบ้

รู ปแบบการแข่ งขันรอบเขต
1. แบ่งการแข่งขันออกเป็ น 5 เขต ได้ แก่
เขตกรุงเทพมหานคร
เขตภาคกลางและตะวันออก
เขตภาคเหนือ
เขคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขตภาคใต้
2. การแข่งขัน จะแข่งพร้ อมกันทุกโรงเรี ยนดนตรี ฯ ในแต่ละรุ่น แต่ละเขต
3. การตัดสิน จะใช้ กรรมการชุดเดียวกันในการแข่งขันแต่ละรุ่น
4. ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็ น 5 กลุม่ ได้ แก่
 ประเภท Piano
ได้ แก่
Piano Solo, Piano Duet
 ประเภท Electone ได้ แก่
Junior Electone Solo , Electone Solo, Ensemble Idol, Electone Team Talent
Pupuru Kids
 ประเภท Guitar ได้ แก่
Junior Guitar Talent, Classical Guitar Solo, Guitar Ensemble, Acoustic Guitar
Band
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 ประเภท Music Instruments ได้ แก่
Yamaha Band Challenge, Yamaha Duo Idol
 ประเภท Violin
ได้ แก่
Violin Solo, Violin Duet, Violin Ensemble
 ประเภท Singing
Singing for Kids, Singing with Backing track
5. การพิจารณาของคณะกรรมการรอบเขต จะพิจารณาระดับความสามารถของผู้แข่งขัน แบ่ง
ออกเป็ น 4 ระดับ คือ
เกียรติบตั รระดับ Yamaha Golden Prize
เกียรติบตั รระดับ Yamaha Silver Prize
เกียรติบตั รระดับ Yamaha Bronze Prize
เกียรติบตั รระดับชมเชย
6. ผู้ได้ รับเกียรติบตั รระดับ Yamaha Golden Prize จะได้ เป็ นตัวแทนผ่านเข้ าสูร่ อบชิงชนะเลิศต่อไป
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กติกาและคุณสมบัตทิ ่ วั ไป
1. ผู้สมัครต้ องเป็ นนักเรี ยนที่กาลังเรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนดนตรี ยามาฮ่า หรื อโรงเรี ยนดนตรี ในเครื อข่าย
และลงทะเบียนทางระบบ YSMS ดังต่อไปนี ้
1.1 ผู้สมัครแข่งขันทุกวิชาจะต้ องเป็ นนักเรี ยนที่เคยมีประวัตลิ งทะเบียนในระบบ YSMS และมีชื่อ
อยู่ในระบบในสถานะปกติ ตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2559
1.2 สถาบันดนตรี ฯ จะนับเวลาเรี ยนอย่างต่อเนื่อง

มกราคม 2559 28

1.3 สาหรับผู้ที่ผ่านเข้ าสูร่ อบชิงชนะเลิศ จะต้ องมีจานวนเวลาเรี ยนต่อเนื่องจากรอบเขต – รอบชิงฯ
และมีสิทธิ์หยุดได้ ไม่เกิน 6 ครัง้ โดยจะนับเวลาเรี ยนผ่านทางระบบ YSMS
*หมายเหตุ:
Conductor

1.2 ละ 1.3

Stage Entertainer/ Leader/

YMC Ensemble Idol ละ Electone Team Talent

2. ผู้สมัครสามารถย้ ายจังหวัด หรื อย้ ายโรงเรี ยนดนตรี ฯ ได้ ก่อนวันปิ ดรับสมัคร โดยจะต้ องมีประวัติ
การลงทะเบียนเรี ยนอย่างต่อเนื่อง (ประวัตกิ ารลงทะเบียนเรี ยนจากโรงเรี ยนเดิม)
3. ในทุกรอบการแข่งขันจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้ าแข่งขันได้ ในทุกกรณี และผู้เข้ าแข่งขันจะต้ อง
เป็ นนักเรี ยนที่ยงั เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนดนตรี ยามาฮ่า หรื อโรงเรี ยนดนตรี ในเครื อข่าย อย่างต่อเนื่อง
และต้ องเป็ นโรงเรี ยนเดียวกันตังแต่
้ วนั สมัคร จนถึงวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
4. สาหรับผู้ที่เคยได้ รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Yamaha Thailand Music Festival 2016 จะ
ไม่สามารถลงแข่งขันในรุ่นเดิมได้ แต่สามารถเข้ าแข่งขันในประเภทอื่นหรื อรุ่นอื่นที่สงู กว่าได้
5. ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทการแข่งขันตามสิทธิ์ที่ได้ ลงทะเบียนเรี ยนในระบบ YSMS 1 วิชาต่ อ
1 สิทธิ์ การเข้ าร่ วมการแข่ งขัน และประเภทการแข่งขันต้ องเป็ นไปตามตารางแสดงสิทธิ์ในการ
ลงสมัครแข่งขันของแต่ละวิชาที่ สถาบันดนตรี ฯ กาหนด และในกลุม่ ประเภทการแข่งขัน ผู้สมัคร
สามารถสมัครเข้ าร่วมการแข่งขันได้ เพียง 1 ประเภท และ 1 รุ่นต่ อ 1 สิทธิ์เท่ านัน้
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ทัง้ นี ้ สาหรับนักเรี ยนที่เรียนวิชา J.A.C., A.X.C., J.S.A.C. และ S.A.C. ที่มีการลงทะเบียน
เรียนทัง้ เดี่ยว และกลุ่ม สามารถลงสมัครแข่ งขันได้ 2 สิทธิ์ แต่ หากลงทะเบียนเรียนกลุ่ม
เพียงอย่ างเดียวจะไม่ สามารถลงสมัครแข่ งขันได้
6. การใช้ Music Stand จะสามารถใช้ ได้ บางประเภทให้ ไปดูในกติกาของแต่ละประเภทว่าสามารถ
ใช้ ได้ หรื อไม่
7. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด

การจับเวลาการแข่ งขัน
ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของแต่ละประเภทการแข่งขัน ทังนี
้ ้หากผู้แข่งขันแสดงเกินเวลาที่กาหนด จะถูก
พิจารณาตัดคะแนนสุทธิ ดังนี ้
ทุก 10 วินาที
ไม่ถึง 10 วินาที

หมายเหตุ:

หัก 1 คะแนนจากคะแนนสุทธิ
คิดเป็ น 10 วินาที

การหยุดเวลาขณะจับเวลาจะมีขึ ้นเมื่อเกิดข้ อผิดพลาดประการหนึง่ ประการใดอันเนื่องมาจาก

สาเหตุความผิดพลาดที่ไม่ได้ มาจากผู้เข้ าแข่งขันเท่านัน้

เกณฑ์ การลงโทษ
1. การกระทาความผิดในหัวข้ อรูปแบบการแข่งขัน กติกา และ คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร จะมีการพิจารณาตัด
คะแนนตามความเหมาะสม
2. การตัดสิทธิ์การแข่งขันสามารถใช้ ได้ ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าแข่งขันกระทาความผิดในขันร้
้ ายแรง เช่น การโกงอายุ
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การปลอมแปลงหลักฐานต่างๆ,

การจงใจกระทาความผิดประการหนึง่ ประการใดอันมีผลให้ ผ้ แู ข่งขันรายอื่น

ได้ รับความเสียเปรี ยบทังนี
้ ้ให้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจของฝ่ ายจัดการแข่งขัน และ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ น
เด็ดขาด
หมายเหตุ ผู้เข้ าแข่งขันที่ได้ รับรางวัล Yamaha Golden Prize จะได้ รับสิทธิ์ในการเข้ าร่ วมการแข่งขันในรอบ
ชิงชนะเลิศต่อไป ในรอบชิงชนะเลิศหากผู้เข้ าแข่ งขันมีคะแนนไม่ ผ่านเกณฑ์ การตัดสินคณะกรรมการ
มีสิทธิ์ท่ จี ะไม่ มอบรางวัลถ้ วยประทาน โดยทัง้ นีแ้ ล้ วแต่ ดุลยพินิจของคณะกรรมการ

กาหนดการแข่ งขันรอบเขต (โดยประมาณ)
วันที่

เขต
ภาคกลาง และตะวันออก/ กทม.
ภาคกลาง และตะวันออก/ กทม.
กทม.
กทม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ภาคเหนือ

สถานที่
ชัน้ 5 อาคารสยามกลการ
ชัน้ 5 อาคารสยามกลการ
ชัน้ 5 อาคารสยามกลการ
ชัน้ 5 อาคารสยามกลการ

รอบชิงชนะเลิศ เดือนพฤษภาคม 2560 (โดยประมาณ)
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