
CHURAIRAT
Classical Guitar Competition 2019
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสงเสริมการแสดงออกของนักเรียน ท่ีทำการสอบกับสถาบันสอบ ABRSM (The Associated Board of The Royal Schools

of Music) รวมทั้งบุคคลทั่วไป โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน ในฐานะตัวแทนการสอบ ABRSM ประเทศไทย จึงไดจัดการแขงขัน CHURAIRAT CLASSICAL

GUITAR COMPETITION 2019  ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1 จุดประสงคของการจัดการแขงขัน

2 ประเภทของการแขงขัน และคุณสมบัติผูสมัคร

3 รายละเอียดการแขงขันแตละประเภท  

 เพ่ือเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสนำเพลงท่ีใชในการสอบ มาแสดงตอหนาสาธารณชน ในรูปแบบของการแขงขัน ท่ีเปนทางการ

 และไดมาตรฐาน ซึ่งเปนการเพิ่มประสบการณดานดนตรีอีกดานหนึ่งใหกับผูเรียน

 เพื่อสงเสริมใหเด็กรุนใหมที่สนใจในกีตาร หันมาสนใจกีตารคลาสสิคมากขึ้น

 เพื่อเปนจุดเริ่มตนใหกับนักเรียนวิชากีตารคลาสสิค ที่จะพัฒนาและยกระดับฝมือใหไปสูเวทีระดับสากลตอไป

 การแขงขันแบงออกเปน 4 รุน โดยผูเขาแขงขันตองมีอายุไมเกินกำหนดของแตละรุนดังนี้ 

รุน Prep อายุไมเกิน 10 ป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

รุน A  อายุไมเกิน 14 ป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

รุน B  อายุไมเกิน 18 ป ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

รุน C  ไมจำกัดอายุ

รุน Prep อายุไมเกิน 10 ป
 เพลงที่ 1 เลือกมา 1 เพลง จากบทเพลง (Solo) ในหนังสือ Guitar Prep Test  Syllabus 2019  หรือ จากบทเพลง (Solo) ในหนังสือ

   Guitar Star

 เพลงที่ 2 เปนเพลงบังคับ  D. Aghuado : Lección (from Nuevo método para guitarra) 

 * รวมแลวทั้ง 2 เพลง ความยาวไมเกิน 3 นาที

รุน A อายุไมเกิน 14 ป
 เพลงที่ 1 เลือกมา 1 เพลง จากเพลงสอบ Grade 1 - 3  ใน List  A, B หรือ C จาก  ABRSM Guitar Syllabus 2019

 เพลงที่ 2 เปนเพลงบังคับ  M.Carcassi : Valse (No. 7 from Méthode complète pour laguitare, (Part 3), Op. 59)                                                 

 * รวมแลวทั้ง 2 เพลง ความยาวไมเกิน 4 นาที 

รุน B อายุไมเกิน 18 ป
 เพลงที่ 1 เลือกมา 1 เพลง จากเพลงสอบ Grade 4 - 6 ใน List  A, B หรือ C จาก  ABRSM Guitar Syllabus 2019

 เพลงที่ 2 เปนเพลงบังคับ F.Sor : Etude in B Minor No.22 Op.35

 * รวมแลวทั้ง 2 เพลง ความยาวไมเกิน  6 นาที

รุน C ไมจำกัดอายุ
 เพลงที่ 1 เลือกมา 1 เพลง จากเพลงสอบ Grade 7 - 8 ใน List  A, B หรือ C จาก  ABRSM Guitar Syllabus 2019

 เพลงที่ 2 เปนเพลงบังคับ  A.Mudarra : Fantasia X

 * รวมแลวทั้ง 2 เพลง ความยาวไมเกิน  8 นาที

หมายเหตุ : โนตเพลงบังคับทุกรุนมีให Download ฟรี



4 การรับสมัคร

 ประกอบดวยเอกสารดังตอไปนี้

 1. ใบสมัคร

 2. รูปถาย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 3. หลักฐานการแสดงอายุ

 4. ในกรณีสัญชาติอื่น ตองมีหลักฐาน เอกสารสำเนาบัตรนักเรียนหรือนักศึกษา ที่แสดงวาไดศึกษาในราชอาณาจักรไทยไมต่ำกวา 1 ป

      ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

 5. คาสมัคร รุน Prep  800 บาท / รุน A  1,000 บาท / รุน B  1,200 บาท / รุน C  1,500 บาท

 สมัครดวยตนเอง  ไดที่ โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน สำนักงานใหญ ถนนนวมินทร ปากซอยนวมินทร 89 หรือ

 สมัครทางอีเมล     สามารถกรอกใบสมัครจากไฟลที่แนบมาให และสงมาที่ ABRSM@ChurairatMusic.com

 โอนเงินเขาบัญชี   ธนาคาร ไทยพาณิชย เลขที่บัญชี 077-227371-9  ชื่อบัญชี โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน

                         (พรอมสงสำเนาการชำระเงินมาเพื่อเปนหลักฐาน)

5 สถานที่ และวันที่ จัดการแขงขัน

ณ โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน สำนักงานใหญ ถนนนวมินทร ปากซอยนวมินทร 89 

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม  2562

6 กฎ กติกาการแขงขัน

 ผูเขาแขงขันตองมีสัญชาติไทย ในกรณีสัญชาติอื่น ตองมีหลักฐาน เอกสารสำเนาบัตรนักเรียนหรือนักศึกษา ที่แสดงวาไดศึกษา

 ในราชอาณาจักรไทยไมต่ำกวา 1 ป ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562

 ผูเขาแขงขันตองเลนเพลงทุกเพลงจากความจำเทานั้น และไมตองเลนยอน ยกเวนในกรณีที่ตองยอนโดยเครื่องหมายบังคับเชน

 D.C. al Fine เปนตน

 ผูเขาแขงขันตองเลือกเลนบทเพลงจากรายชื่อเพลงที่ระบุไวใน  ABRSM Guitar Syllabus 2019  เทานั้น

 ในกรณีที่ผูเขาแขงขันเลือกเพลงนอกหนังสือสอบ (Alternative List) จะตองสงสำเนาโนตเพลงจำนวน 1 ชุด มาพรอมกับใบสมัคร

 เขาแขงขัน

 ผูเขาแขงขันตองเลือกลำดับเพลงใหมีความสมดุล ระหวางเพลงชาและเพลงเร็วอยางเหมาะสม

 ผูเขาแขงขันตองสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เทานั้น

 หลังจากวันที่ 16 กันยายน 2562 ผูเขาแขงขันไมสามารถเปลี่ยนเพลงและลำดับเพลงจากที่ระบุไวในใบสมัครได

 ผูเขาแขงขันแตละทานสามารถเขาแขงขันไดเพียง 1 รุนเทานั้น

 สำหรับลำดับการแขงขันทางผูจัดงานจะเปนผูดำเนินการจับฉลาก และจะทำการแจงใหผูเขาแขงขันทราบกอนวันแขงขัน ประมาณ 1 เดือน

 วันแขงขันและลำดับการแขงขัน ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได

 ผูเขารวมการแขงขันทุกทานจะไดรับประกาศนียบัตรในวันแขงขัน หากผูเขาแขงขันไมสามารถมารวมกิจกรรมในวันและเวลาท่ีกำหนดได

 จะถือวาสละสิทธิ์ ไมไดรับประกาศนียบัตร และไมมีการคืนเงินคาสมัครในทุกกรณี

  

  คณะกรรมการประกอบดวยกรรมการสอบของ ABRSM และผูทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณสูง เกณฑการตัดสินของคณะกรรมการ

จะพิจารณาจากความเขาใจในดนตรี ความถูกตองแมนยำ ความสามารถทางดานเทคนิค การสื่อสารอารมณเพลง และทักษะทางการแสดง

รวมทั้งการเลือกเพลงใหมีความสมดุล โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด



7 เกณฑการใหคะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) แบงออกเปน

1. การถายทอดความเขาใจทางดานดนตรี 40 คะแนน

2. ความถูกตองแมนยำในการบรรเลง และความสามารถทางดานเทคนิค 30 คะแนน

3. การสื่อสารอารมณเพลงและทักษะการแสดง 30 คะแนน

8 รางวัลสำหรับผูชนะทุกรุนของการแขงขัน

รางวัลชนะเลิศ   โลรางวัล จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 2   โลรางวัล จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 3   โลรางวัล จำนวน 1 รางวัล

รางวัลเพลงบังคับยอดเยี่ยม ประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล

รางวัลพิเศษ

• โลรางวัล สำหรับอาจารยที่สงนักเรียนเขารวมการแขงขันแลวไดรับรางวัลชนะเลิศ

• ประกาศนียบัตร สำหรับอาจารยที่สงนักเรียนเขารวมการแขงขันแลวไดรับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3

• ประกาศนียบัตร สำหรับอาจารยที่สงนักเรียนเขารวมการแขงขันที่ไดรับรางวัลเพลงบังคับยอดเยี่ยม

• ประกาศนียบัตร สำหรับผูเขารวมการแขงขันทุกทาน

• ประกาศนียบัตร สำหรับอาจารยที่สงนักเรียนเขารวมการแขงขันทุกทาน                                                                                




