
 
เปิดบ้านประสานมิตร สาธิตพหุปัญญา  แข่งขันนานาทักษะ 

“Show Share Challenge”  
การประกวดวงดนตรีสากล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 

วันพฤหัสบดีที ่ 23  มกราคม  2563 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สถานทีป่ระกวด    เวทีกลาง โถงล่าง อาคารวิทยวิโรฒ   
                โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด    
             2.1   เป็นนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันและก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-  6 

 2.2   สถานศึกษาส่งวงดนตรีเข้าร่วมการประกวดได้เพียง 1 วงเท่านั้น 
 

3. ประเภทการประกวด     ประเภททีม 
 

4. กติกา/วิธีการประกวด 
4.1  สมาชิกในวงต้องมีไมต่่ ากว่า 4 คน และไม่เกิน 12 คน (รวมนักร้อง) 
4.2  วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องบรรเลงบทเพลง 2 บทเพลง ทั้งสองบทเพลงต้องมีจังหวะช้า 
       หรือเร็วแตกต่างกัน 
4.3 การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ โดยมีรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ รอบคัดเลือกจะพิจารณาจาก 

 Link VDO ที่ทางวงที่เข้าร่วมประกวดส่งมา เพ่ือคัดเลือกให้เหลือ 10 วง ส าหรับเข้าประกวดใน  
 รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 23 มกราคม 2563 (วงที่เข้าประกวดสามารถเปลี่ยนบทเพลงที่ใช้บรรเลงได้) 

4.4  วงดนตรีพร้อมสมาชิกวงทุกคน จะต้องมารายงานตัวต่อคณะกรรมการจัดการประกวดภายในวัน 

 เวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวด   
4.5  ทีมที่เข้าร่วมประกวดจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 และปฏิบัติตามข้อก าหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด  
4.6  ระบบเครื่องเสียงกลางจะไม่มีการปรับแต่งเสียง ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่เครื่องเสียงเท่านั้น  
4.7  รอบคัดเลือกให้ทางวงที่เข้าร่วมประกวดบันทึกการแสดงดนตรีของวงตนเอง จ านวน 1 บทเพลง 

 อัพโหลดลงใน Youtube โดยตั้งชื่อว่า “Show Shine Challenge 2018  ตามด้วยชื่อวง   ชื่อโรงเรียน”    
 ตามล าดับ เช่น “Show Shine Challenge 2018  วงศิริธิดาซอย 23  โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร  
 (ฝ่ายมัธยม)” เป็นต้น 

                      และส่ง Link มาเท่านั้น พร้อมกับใบสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 
                       (ไม่รับคัดเลือกจากการส่งโดยรูปแบบ CD  DVD หรือไฟล์   VDO อ่ืน ๆ  ) ถ้าวงใดมีบันทึกการแสดง 
                        มาอยู่แล้ว สามารถใช้บันทึกการแสดงเดิมได้ แต่ต้องแสดงมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันสุดท้าย 
                  ที่รับสมัคร และจะแจ้งผลการคัดเลือกเพ่ือเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562  
         ทาง Facebook : Satit Prasarnmit Music Department 
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 4.9    ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องแต่งเครื่องแบบของสถานศึกษาเท่านั้น 

4.10  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
5.  ระยะเวลาการประกวด 

        วงละไม่เกิน 20 นาที  รวมถึงการจัดเตรียมวงบนเวที 
 

6.  การรับสมัคร 

        รับสมัครไม่จ ากัดจ านวน (คัดเลือก 10 วง  เข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ) 
 

7.  การส่งใบสมัคร  

 ส่งใบสมัครทางอีเมล์  knightcontra1983@gmail.com  

 โดยกรอกใบสมัครแล้วส่งไฟล์ในรูปแบบ PDF หรือ Scan ให้เป็นไฟล์รูป ( .jpg หรือ .gif )  

                 (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่www.spsm.ac.th) 
 

การประกาศผลรอบคัดเลือกจะประกาศรายชื่อวงที่เข้ารอบทาง Facebook ของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ในวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 
 
 

8.  เกณฑ์การตัดสิน   

ให้คะแนนรวม  100  คะแนน  แบ่งเป็น  

8.1  ความสามารถ ความชัดเจน หนักเบา  40 คะแนน 

8.2  การขับร้อง อักขระ    30 คะแนน 

8.3  การแสดงออก ทีม    30 คะแนน 
 
 

       9.  อุปกรณ์ดนตรีที่จัดไว้ให้ 
9.1  กลอง  1 ชุด   9.2 ตู้แอมป์ Bass 
9.3   ตู้แอมป์ Guitar 2 ตู้   9.4 ตู้แอมป์คีย์บอร์ด 
9.5  ดิจิตอลเปียโน   9.6 ไมโครโฟนพร้อมขาตั้ง 6 ตัว 

  9.7  แสตนด์ Keyboard  แบบตัว x  1 ตัว 
 

 หมายเหตุ    กรณีท่ีมีเครื่องเป่าต้องแจ้งทางคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประกวด อุปกรณ์นอกเหนือจาก 
                  ที่กล่าวข้างต้น  แต่ละวงจะต้องจัดเตรียมมาเอง  วงดนตรีที่เข้าร่วมประกวดจะต้องรายงานตัว 
 ต่อคณะกรรมการจัดการประกวดก่อนเริ่มการประกวดอย่างน้อย 30 นาที   
 

 
 
 
 
 

 10.  รางวัล 
10.1   รางวัลชนะเลิศ                                ทุนการศึกษา  10,000  บาท   พร้อมเกียรติบัตร 
10.2   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         ทุนการศึกษา  7,000  บาท    พร้อมเกียรติบัตร 

10.3   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนการศึกษา  4,000  บาท    พร้อมเกียรติบัตร 

10.4   นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน 

mailto:knightcontra1983@gmail.com
http://www.spsm.ac.th/


 

 

-3- 

  

  11.  ก าหนดการแข่งขัน /  ประกวด   
  

 

วันพฤหัสบดีที่           23 มกราคม 2563 
 

เวลา รายการ  สถานที ่

07.30 น. – 08.15 น. ลงทะเบียนรายงานตัว 

 
 

โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

08.30 น. – 09.00 น. พิธีเปิด 

 

โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

09.00 น. – 10.00 น. การแข่งขันประกอบอาหาร  
“พลิกโฉมน้ าพริกไทยให้มี Style และ High Value” 

 

โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 
ศูนย์ปฏิบัติการการงานอาชีพ 

09.00 น. – 10.30 น. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 
 

09.00 น. – 11.00 น. การแข่งขันคณิตศาสตร ์ ห้อง 532  533  534 ห้องพัก 535 , 536 

อาคาร 5 ชั้น 3  
 

09.00 น. – 12.00 น. สนุกวิทย์พชิิตสมอง# III  (ม.ต้น) ห้อง LAB เคมี  อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น 8 
 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขัน “Word Power” ห้อง 1712 อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ 7 
 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันใบ้ค า “Word  Clues” ห้องประชุม 2  อาคารวิทยวโิรฒ ชั้น 2 
 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทัว่ไปทางดา้นภาษาและ
วัฒนธรรมจีน 

ห้อง 1410 อาคารวิทยวโิรฒ ชัน้ 4 

 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันลับสมองประลองค าศัพท์ภาษาญีปุ่่น ห้อง 1411  อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ 4 
 

09.00 น. – 12.00 น. การประกวดการประดษิฐ์สถานที่จ าลอง 
ในประเทศอาเซียน จากวัสดุเหลือใช้ 

ห้อง 1409 อาคารวิทยวโิรฒ ชัน้ 4 

 

09.00 น. – 14.30 น. การแข่งขันเกม “PSMCOM : PUBG Mobile 
League” 

 

ห้อง 542, 544, 545 อาคาร 5 ชั้น 4 
 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขัน “Papers Carft Contest” 
ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย 
 
 

ห้องศิลปะ  อาคาร 2 ชัน้ 3 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันเขียนแบบภาพ 3 มติิ และภาพฉาย 

 

ห้องเขียนแบบ  อาคาร 2 ชั้น 2 

09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันพูดในที่สาธารณะ ห้อง 1408 อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ 4 
09.00 น. – 12.00 น. การแข่งขันเกม eSports (ROV)  

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ห้องวิศวะ-ปัญญาประดิฐ์ อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้9 

09.00 น. – 12.30 น. การแข่งขัน Sci-Survivor#III ปฏิบัติการชีววิทยา 
(ม.ปลาย) 

ห้อง LAB ชีววิทยา อาคารวิทยวิโรฒ ชัน้ 8 

 

09.00 น. – 14.00 น. การแข่งขันบาสเกตบอล 

 

โรงฝึกพลศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น 3 
 

10.00 น. – 11.00 น. การแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว ร้อยกรอง  

 

ห้องสมุด อาคารวิทยวิโรฒ  ชั้น 2 
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วันพฤหัสบดีที่           23 มกราคม 2563 (ต่อ) 
 

เวลา รายการ  สถานที ่

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 

 

โรงอาหารโรงเรียน 
 

12.00 น. – 14.00 น. การแข่งขันเต้น Cover of Dance 

 

เวทีกลาง โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 
 

12.00 น. – 14.00 น. การประกวดขับร้องเพลง เวทีกลาง  โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 
 

  14.00 น.  เป็นต้นไป การประกวดวงดนตรีสากล 
 

เวทีกลาง  โถงล่าง อาคารวิทยวิโรฒ 

 
 

 

วันศุกร์ที่           24  มกราคม  2563 

 

เวลา รายการ  สถานที ่

07.30 น. – 08.15 น. ลงทะเบียนรายงานตัว 

 
 

โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

09.00 น. – 11.30 น. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พรอ้มเต้นหางเคร่ือง เวทีกลาง  โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

 

09.00 น. – 11.30 น. การประกวดบรรเลงเดียวกีตาร์คลาสสิก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ห้องมินิเธียเตอร์) 

12.00 น. – 16.00 น. 
  
  

การแสดงวงโปงลาง  เวทีกลาง  โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

 

การแสดงดนตรี   
 

อาจารย์ผู้ดูแล อาจารย์กิตติศักดิ์  ประเสริฐกุล   
 

เวทีกลาง  โถงล่าง อาคารวิทยวโิรฒ 

 

 

 

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่     อาจารย์กติติศักดิ์   ประเสริฐกุล      โทรศัพท์  082-052-2020 

 อาจารย์ปิติวัตร      อินทราศักดิ ์      โทรศัพท์  087-567-0056  

                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)   โทรศัพท์ 02-260-9986-8 ต่อ 204   

   

 

 

 

 

 

 



 
เปิดบ้านประสานมิตร สาธิตพหุปัญญา  แข่งขันนานาทักษะ 

“Show Share Challenge”  
ใบสมัครการประกวดวงดนตรีสากล 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) 
วันพฤหัสบดีที ่ 23  มกราคม  2563 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

      
ชื่อวง .................................................................................................................................................................  
จ านวนผู้เข้าประกวด .............................................................................................................. ...........................  
โรงเรียน ...................................................................................................................................... .......................  
 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด  

1. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................  
วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................................................            ติดรูป 
ต าแหน่งในวง..............................................................................  
โทรศัพท.์....................................................................................  
 

2. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................  
วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................................................            ติดรูป 
ต าแหน่งในวง..............................................................................                
โทรศัพท.์....................................................................................  

 
3. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................  

วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................................................            ติดรูป 
ต าแหน่งในวง..............................................................................  
โทรศัพท.์....................................................................................  
 

4. ชื่อ-นามสกุล ..............................................................................  
วัน-เดือน-ปีเกิด...........................................................................             ติดรูป    
ต าแหน่งในวง..............................................................................  
โทรศัพท.์....................................................................................  
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5. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................  

วัน-เดือน-ปีเกิด..........................................................................              ติดรูป  
ต าแหน่งในวง.............................................................................  
โทรศัพท.์....................................................................................  
 

6. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................  
วัน-เดือน-ปีเกิด..........................................................................             ติดรูป 
ต าแหน่งในวง.............................................................................  
โทรศัพท.์...................................................................................  

 
7. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................  

วัน-เดือน-ปีเกิด..........................................................................             ติดรูป  
ต าแหน่งในวง.............................................................................  
โทรศัพท.์....................................................................................  

 
8. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................  

วัน-เดือน-ปีเกิด..........................................................................             ติดรูป  
ต าแหน่งในวง.............................................................................  
โทรศัพท.์....................................................................................  

 
9. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................  

วัน-เดือน-ปีเกิด..........................................................................             ติดรูป  
ต าแหน่งในวง.............................................................................  
โทรศัพท.์....................................................................................  

 
10. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................  

วัน-เดือน-ปีเกิด..........................................................................             ติดรูป  
ต าแหน่งในวง.............................................................................  
โทรศัพท.์....................................................................................  
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11. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................  

วัน-เดือน-ปีเกดิ..........................................................................             ติดรูป  

ต าแหน่งในวง.............................................................................  

โทรศัพท.์....................................................................................  

 

 

12. ชื่อ-นามสกุล .............................................................................  

วัน-เดือน-ปีเกิด..........................................................................             ติดรูป  

ต าแหน่งในวง.............................................................................  

โทรศัพท.์....................................................................................  

 
 

   การเดินทาง/การจอดรถ 
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               ในวันประกวดวงดนตรีสากล 


