หลักเกณฑ์การประกวดดนตรีไทย มหาวิทยาลัยรามคาแหง ครั้งที่ 10 ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕6
------------------------------------------------------

๑. ประเภทการประกวด
ราวงมาตรฐาน
๒. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
2.1 ประชาชนทั่วไป
2.2 คู่ราที่ประกวด เป็นประเภทคู่ ชาย-หญิง
๓. กาหนดการ
๓.๑ การรับสมัคร ประกาศรับสมัครนับตั้งแต่บัดนีถ้ ึงวันที่ ๒0 กันยายน ๒๕๕6
3.2 จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ พิจารณาตัดสิน และมอบรางวัล ในวันที่ 24 กันยายน ๒๕๕6 ณ
หอประชุมพ่อขุนรามคาแหงมหาราช (วันเวลาสถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
๔. รางวัลการประกวดราวงมาตรฐาน
๑. รางวัลชนะเลิศ
1๐,๐๐๐ บาท
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
8,๐๐๐ บาท
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
5,๐๐๐ บาท
๔. รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆละ 3,๐๐๐ บาท รวม
6,๐๐๐ บาท
5. รางวัลสมนาคุณ 3 รางวัลๆละ 1,000 บาท รวม
3,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
32,000.- บาท
5. กติกาการแข่งขัน
5.1 สามารถส่งเข้าประกวดได้ไม่จากัด (1 คู่ คือ 2 คน ชาย/หญิง)
5.2 ผู้เข้าประกวดต้องมีรายชือ่ ตามใบสมัครเท่านั้น (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้ทราบก่อนหมด
เขตรับสมัคร), (กรณีที่ส่งรายชื่อมาแล้วและต้องการเปลี่ยนตัว ให้เป็นไปตามเวลาที่กาหนดเท่านั้น)
5.3 ให้ผู้เข้าประกวดลงทะเบียน ณ สถานที่ประกวด ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. พร้อมบัตรที่
ทางราชการออกให้ หรือมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษามาด้วย แข่งขันเวลา 13.00-16.30น.
5.4 หลังลงทะเบียนแล้วให้จับฉลากลาดับการแข่งขัน
5.5 เมื่อพิธีกรประกาศรอบใดเข้าประกวด ให้ผู้ประกวดรายงานตัวต่อคณะกรรมการทันที หากเวลา
ผ่านไป 5 นาที ไม่รายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์
5.6 การประกวดมีรอบเดียว คือ รอบชิงชนะเลิศ
5.7 เพลงและท่าราที่ใช้ในการแข่งขัน โดยเพลงที่ใช้ มีดังนี้
เพลงงามแสงเดือน
-ท่าสอดสร้อยมาลา เพลงละ 3 รอบ
เพลงรามาซิมารา
-ท่าราส่าย เพลงละ 2 รอบ
เพลงดอกไม้ของชาติ -รายั่ว เพลงละ 2 รอบ
เพลงดวงจันทร์วันเพ็ญ -ท่าแขกเต้าเข้ารัง และท่าผาลาเพียงไหล่ เพลงละ 2 รอบ
เพลงบูชานักรบ
-ท่าหญิง ท่าขัดจางนาง และท่าล่อแก้ว เพลงละ 2 รอบ
-ท่าชาย ท่าจันทร์ทรงกลด และท่าขอแก้ว
5.8 การแต่งกายแบบอนุรักษ์ไทย (ไม่มีการประยุกต์)
5.9 เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน รอบละ 15 นาที (10 คู่/รอบ)
5.10ทานองเพลงที่ใช้จากนาฏศิลป์ไทย ชุดที่ 12

-๒ ๖. เกณฑ์ในการตัดสิน
๖.๑ ความถูกต้องของท่ารา
6.2 จังหวะ
6.3 ลีลา
6.4 การแต่งกาย
6.5 มารยาทและความพร้อมเพรียงของคู่
๖.6 คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติเด็ดขาดและเป็นที่สุด
7. หลักเกณฑ์การตัดสิน
7.1 การพิจารณาตัดสินจะใช้เสียงข้างมากในหมู่กรรมการที่มาตัดสินเป็นเกณฑ์ หากมีคะแนนเสียง
เท่ากันให้พิจารณาหารือทบทวน กรณีมีเสียงเท่ากันให้พิจารณาทบทวน และประธานคณะกรรมการมีอานาจที่
จะตัดสินชี้ขาดในที่สุด
7.๒ คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดเผยรายละเอียดการพิจารณาตัดสินกับผู้เข้าประกวดหรือผู้อื่น
7.๓ คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด ถึงที่สุด
8. หลักฐานการสมัคร
8.1 เอกสารใบสมัครทีมละ 1 ชุด
8.2 สาเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้เข้าแข่งขันทุกคน (อาทิ บัตรประชาชน เป็นต้น) หรือหนังสือ
รับรองจากสถานศึกษามาด้วยพร้อมรูประบุรายบุคคล
8.3 รูปถ่ายผู้เข้าประกวดขนาด 2 นิ้ว
9. คณะกรรมการตัดสินการประกวดราวงมาตรฐาน
๑. อาจารย์ประสิทธ์ ปิ่นแก้ว
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์ไพฑูรย์ เข้มแข็ง
กรรมการ
๓. อาจารย์นาราวดี สิริโรจน์
กรรมการ
๔. อาจารย์ปัญชลีย์ เอี่ยมทวีเจริญ
กรรมการ
๕. อาจารย์ธรรมจักร พรหมพ้วย
กรรมการและเลขานุการ
(องค์ประกอบของคณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

รูป 2 นิ้ว

รูป 2 นิ้ว

ใบสมัครการประกวดราวงมาตรฐาน
โครงการประกวดดนตรี ไ ทย ระดั บ ประชาชน ครั้ งที่ ๑๐ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
รูป 2 นิ
วั น อั ง คารที่ ๒๔ กั น ยายน ๒๕๕๖ ณ มหาวิ ท ยาลั ย รามคาแหง
( รายงานตัวเวลา 10.00-12.00 น. ประกวดเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป )
วันที่สมัคร__________เดือน_________________พ.ศ. _________
ชื่อสถานศึกษา/ชื่อทีม_____________________________________________________________________________
ทีอ่ ยู่เลขที่_________ซอย___________________ถนน__________________แขวง/ตาบล ________________________
เขต/อาเภอ_____________________จังหวัด______________________รหัสไปรษณีย์ __________________________
รายชื่อสมาชิกในวง
1. ชื่อ - นามสกุล ___________________________________________ระดับชั้น/อายุ_________________
2. ชื่อ - นามสกุล ___________________________________________ระดับชั้น/อายุ_________________
กรุณาแนบสาเนาบัตรประชาชนมาพร้อมด้วย
ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดการทีม(ถ้ามี)
ชื่อ ____________________________นามสกุล_____________________________
ตาแหน่ง ______________________________โทรศัพท์ที่ทางาน________________โทรสาร ____________________
โทรศัพท์เคลื่อนที่ _______________________E-mail Address ___________________________________________

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ระบุในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ และได้รับทราบ และเข้าใจข้อความต่าง ๆ ใน
ระเบียบการประกวดเป็นอย่างดีแล้ว หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าข้อความในใบสมัครนี้เป็นเท็จ หรือได้กระทาผิดระเบียบ
การประกวด ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการประกวดครั้งนี้
………………..…………………………
(

)

………………..………..…………………
(
)

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคาแหง หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพ 10240 ส่งใบสมัครได้ทางโทรสาร 0-2310-8885 ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556
ในวันที่เข้าร่วมแข่งขันให้นาบัตรประจาตัวมาแสดงพร้อมใบสมัครฉบับจริง

