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ASIA MARCHING ARTS – THAILAND CHAMPIONSHIPS
SPORT OF THE ARTS - THE ROYAL TROPHY LEAGUE INTERNATIONAL BANDS COMPETITION OF THAILAND.

Rules & Regulations
ระเบียบการประกวด
Section 1: Band & Performers Regulations
คุณสมบ ัติของวงโยธวาทิตและผูเ้ ข้าประกวด
1.1 Independent
- No restriction of education requirements.
ไม่มข
ี ้อจากัดในเรือ
่ งของระดับการศึกษา และสถานศึกษา

- No performing member age requirements for unit entry.
ไม่จากัดอายุของนักดนตรีและนักแสดงประกอบ

- A player can only be playing and representing ONE TEAM.
นักดนตรีและนักแสดงประกอบสามารถลงประกวดได ้เพียงวงเดียวเท่านัน
้

1.2 Scholastic
- Performers competing in any scholastic class must be enrolled in the
sponsoring school and may not be over eighteen (18) years of age as
of the year of the event.
้ มัธยมศึกษาปี ท ี 6 และอายุต ้องไม่เกิน 18 ปี
ในรุน
่ Scholastic ผู ้ทีล
่ งประกวดต ้องเป็ นนักเรียนไม่เกินชัน
(นับปี เกิดเท่านัน
้ ไม่นับวันที)่

- Group can combine students from different school in same province
and use only one name team only and the performers competing in
any scholastic class must studied at sponsoring school not less than
one semester.
่ วงโยธวาทิตเพียงชือ
่ เดียวและต ้องอยู่
วงโยธวาทิตสามารถรวมโรงเรียนได ้มากกว่าหนึง่ โรงเรียน โดยใหใช
้ ้ชือ
ภายในจังหวัดเดียวกันเท่านัน
้ โดยผู ้ทีล
่ งประกวดต ้องเป็ นนักเรียนในโรงเรียนทีส
่ มัครเข ้าร่วมการประกวดมาแล ้ว
อย่างน ้อยหนึง่ (1) ภาคการศึกษา * ในกรณีทเี่ ข ้าเรียนภาคการศึกษาทีส
่ อง (2) ของปี การศึกษาทีเ่ ข ้าร่วมการ

ประกวด ต ้องเป็ นนักเรียนในโรงเรียนนั น
้ ๆ ภายในหนึง่ (1) เดือนนับจากเปิ ดภาคการศึกษาทีส
่ อง (2)

- Each scholastic group shall submit eligibility certification signed by the
authorizing school principal or administrator listing all approved
participants not over than three (3) months before competition date.
่ ทัง้ หมด
ให ้ผู ้อานวยการสถานศึกษาหรือรักษาราชการแทนผู ้อานวยการโรงเรียนแต่ละแห่งลงนามรับรองรายชือ
โดยหนังสือรับรองต ้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

- A player can only be playing and representing ONE TEAM.
นักดนตรีและนักแสดงประกอบสามารถลงประกวดได ้เพียงวงเดียวเท่านั น
้

1.3 Band Size จานวนน ักดนตรี
- No competing group may compete with less than six (6) performers on
the floor of competition at any time including any student conductors
(optional).
จานวนผู ้ลงประกวดรวมทัง้ หมดต ้องไม่น ้อยกว่า 6 คน รวมทัง้ ผู ้อานวยเพลง (ถ ้ามี)
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PENALTY บทลงโทษ
-

Disqualify

ตัดสิทธิก
์ ารรับรางวัล

Section 2: Category
ประเภทของการประกวด
2.1 Winds
2.1.1 Independent Open Class
2.1.2 Scholastic Open Class
2.2 Percussion
2.2.1 Independent Open Class
2.2.2 Scholastic Open Class
2.3 Color Guard
2.3.1 Independent Open Class
2.3.2 Scholastic Open Class

Section 3: Event Performance
รายละเอียดการประกวด
3.1 AMA THAILAND Performance Timing เวลาทีใ่ ชใ้ นการประกวด
3.1.1 A band is allowed five (5) minutes to set-up and warm-up anywhere in
the Performance Area. Entrance to the performance floor must be made
from the left side of the floor (Refer to performance floor diagram).
Performers pre-setting equipment in the front of the performance floor
may enter the performance floor from the front. All performers, including
any members or stagehands used for on floor staging of equipment
during the performance, must enter as described above.
การจัดสนามและจัดเครือ
่ งดนตรีประเภท Pit Percussion และการวอร์มอัพ ไม่จากัดเวลา แต่ทัง้ นีไ้ ม่ควรเกิน 5 นาที

3.1.2 A band is allowed a performance time of 4 to 8 minutes anywhere on the
performance floor. The timing will begin at the conclusion of the five
minutes’ set-up/warm-up time, following the announcement.
เวลาทีใ่ ช ้ในการบรรเลงเพลงประกวด ไม่ต่ากว่า 4 นาที และไม่เกิน 7 นาที โดยให ้รอสัญญาณการประกาศจึง
สามารถเริม
่ การแสดงได ้
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3.1.3 The first step or first moving by the band after the announcement will
start count time to performance. If the first step or first moving of
performance has not occurred within 30 seconds of conclusion of the
announcement, the timer will commence timing.
หลังจากการประกาศจบลงแล ้ว เสียงดนตรีเสียงแรก หรือ การขยับท่าทางต่าง ๆ ครัง้ แรก จะเริม
่ จับเวลาในการ
ประกวด หากหลังจากการประกาศจบลงแล ้วไม่มก
ี ารบรรเลงหรือการการขยับท่าทางต่าง ๆ เกิดขึน
้ จะเริม
่ จับเวลา
หลังจากเวลาผ่านไป 30 วินาที

3.1.4 Bands should completely vacate the performance floor within three (3)
minutes of the end of the Performance (no penalty).
้ สุดลงแล ้ว การขนอุปกรณ์และเครือ
หลังจากประกวดสิน
่ งดนตรีออกจากสนามไม่มก
ี ารจับเวลา แต่ทัง้ นีไ้ ม่ควรเกิน
3 นาที

FLOOR SIZE
้ ทีก
ขนาดพืน
่ ารประกวด
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Section 4: Awards รางว ัลการประกวด
4.1 Winds

CHAMPION
Receive the Royal Trophy Given By
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
คะแนนรวมสูงสุดประจาปี ได้ร ับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2nd Place
rd

อันดับ 2

3 Place

Receive Trophy, Certificate
ได ้รับถ ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

Receive Trophy, Certificate

อันดับ 3

ได ้รับถ ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

ตัง้ แต่อันดับ 4 ลงไป

ได ้รับโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

4th Place and below

Receive Shield, Certificate

4.2 Percussion

CHAMPION
Receive the Royal Trophy Given By
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
คะแนนรวมสูงสุดประจาปี ได้ร ับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2nd Place

Receive Trophy, Certificate

3rd Place

Receive Trophy, Certificate

อันดับ 2

ได ้รับถ ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

อันดับ 3

ได ้รับถ ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

ตัง้ แต่อันดับ 4 ลงไป

ได ้รับโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

4th Place and below

Receive Shield, Certificate

4.3 Color Guard

CHAMPION
Receive the Royal Trophy Given By
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
คะแนนรวมสูงสุดประจาปี ได้ร ับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2nd Place

Receive Trophy, Certificate

3rd Place

Receive Trophy, Certificate

4th Place and below

Receive Shield, Certificate

อันดับ 2
อันดับ 3

ตัง้ แต่อันดับ 4 ลงไป

ได ้รับถ ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
ได ้รับถ ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
ได ้รับโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

** All participants will receive certificate.
** ผู ้เข ้าร่วมประกวดทุกท่านจะได ้รับใบประกาศนียบัตร
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Section 5: Accommodation สถานทีพ
่ ัก
5.1 For Thailand Band will provide school to stay during competition.
(Not provide meals)
สาหรับวงโยธวาทิตจากประเทศไทยจะจัดเตรียมโรงเรียนเป็ นสถานทีพ
่ ัก สาหรับอาหารให ้ติดต่อโดยตรงในแต่ละสถานทีพ
่ ัก

5.2 Foreigner Band Accommodation, Transportation, Meals.
Hotel Stay
Pay by package*
*Please contact TWMC staff.

Section 6: Registration การสม ัครเข้าประกวด
6.1 Register การสม ัคร
6.1.1 Fill in the application form at 2018.twmc.or.th
กรอกใบสมัครเข ้าร่วมการประกวดได ้ที่

6.1.2 After completed application form please waiting reply from
TWMC officer.
หลังจากส่งใบสมัครเรียบร ้อยแล ้ว ให ้รอการตอบกลับจากทีมงานจัดการประกวด
และดาเนินการตามรายละเอียดทีแ
่ จ ้งไว ้

6.2 Thailand Band Register Fee

ค่าสม ัครเข้าร่วมประกวดสาหร ับวงโยธวาทิตประเทศไทย
6.2.1 Independent

THB3,500 / Band

รุน
่ ไม่จากัดอายุ

6.2.2 Scholastic

THB2,500 / Band

รุน
่ นักเรียน

6.3 Foreigner Band Register Fee (Incase not using TWMC package)

ค่าสม ัครเข้าร่วมประกวดสาหร ับวงโยธวาทิตต่างประเทศ
6.3.1 All Class

USD20 / Person

ทุกประเภท
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TWMC BANK ACCOUNT FOR MAKE ANY PAYMENT.
ี นาคารสาหร ับโอนเงินค่าสม ัครเข้าร่วมการประกวด
บ ัญชธ

Account Name: Thailand World Music Championships
Account No.
008-7-004-008
Saving Account
SWIFT Code:
BKKBTHBK
SCAN QR CODE

ั
หมายเลขโทรศพท์
08-1234-3531
ื่ บ ัญช ี Thailand World Music Championships
ชอ

Section 7: More Details รายละเอียดเพิม
่ เติม
7.1 Pit Percussion Provide
7.1.1 Marimba
7.1.2 Vibraphone
7.1.3 Xylophone
7.1.4 Timpani
7.1.5 Chime
7.1.6 Concert Bass Drum
7.1.7 Gong

เครือ
่ งกลางสาหร ับ Pit Percussion

1
1
1
1 Set (4 Timpani, No chair)
1
1
1

*Instrument Brand and Size cannot fix. ยีห
่ ้อเครือ
่ งดนตรีและขนาดไม่สามารถกาหนดได ้
*NO mallet/Sticks and Cymbal provide. ไม ้ตีทก
ุ เครือ
่ งดนตรีและฉาบโปรดนามาเอง

7.2 Contact การติดต่อ
Thailand World Music Championships
90/946 M.5, Tha-It, Pakkert Nonthaburi, 11120
90/946 หมู่ 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Staff Mobile: (+66) 08-1234-3531
E-Mail: info@twmc.or.th
Chat Application
LINE ID: @twmc
WhatsApp: +668-1564-2525
2018 V1
Latest Updates: August 12th, 2018
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