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๑) ประเภทของทีมผู้เข้าแข่งขัน: 

 ๑.๑) รูปแบบ: 

 ทุกทีมที่เข้าแข่งขันในประเภทนี้ จะถูกให้คะแนนด้วยระบบ “WAMSB One World Judging System” ไม่ว่าทีม

ผู้เข้าแข่งขันจะมีรูปแบบวงหรือการแสดงรูปแบบใดก็ตาม การให้คะแนนจะถูกพิจารณาจากการแสดงโดยรวมของทีมผู้เข้า

แข่งขัน โดยค านึงถึงองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ ของการแสดงและผู้แสดง โดยตัวเลขคะแนนจะถูกพิจารณาอย่างเท่าเทียมกัน

ไม่ว่ารูปแบบวงหรือการแสดงจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม 

 นอกเหนือจากรางวัลที่มาจากจัดล าดับคะแนนและระดับความสามารถแล้ว สามารถมีรางวัลย่อยส าหรับวงรูปแบบ

เฉพาะต่าง ๆ ได้ด้วย 

 ๑.๒) Division (ระดับความสามารถ) 

 Division I (Advanced level) : หมายถึง ทีมผู้เข้าแข่งขันที่เคยได้รับรางวัลระดับความสามารถเหรียญทอง (หรือ

เท่าเทียมกัน) ในการประกวดในรูปแบบเดียวกัน จากรายการระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในช่วง ๒ ปีที่ผ่าน

มา ทีมท่ีเคยได้รับรางวัลต ่ากว่าระดับดังกล่าวสามารถเลือกลง Division I ได้โดยสมัครใจ ทีมท่ีเลือกลงสมัครใน Division II 

อาจถูกปรับให้ร่วมแข่งขันใน Division I โดยดูจากประวัติผลงานที่เคยเข้าร่วม  

 ทีมจากประเทศไทยใน Division I ที่ผ่านเข้ารอบการประกวด WAMSB World Championship 2022 จะถูก

บรรจุในการประกวดระดับ World Division 

 Division II (Intermediate Level) : หมายถึง ทีมผู้เข้าแข่งขันที่เคยได้รับรางวัลระดับความสามารถเหรียญเงิน

หรือต ่ากว่า ในการประกวดในรูปแบบเดียวกัน จากรายการระดับชาติหรือนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ 

 ทีมจากประเทศไทยใน Division II ที่ผ่านเข้ารอบการประกวด WAMSB World Championship 2022 จะถูก

บรรจุในการประกวดระดับ Division I 

 ประเภท Online ในระหว่างการประกวดชิงแชมป์โลก จะประกาศรายละเอียดเพิ่มให้ทราบในภายหลัง 
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 ๑.๓) รางวัลพิเศษแบ่งตาม Category (อาย)ุ  

 Elementary: ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ประกอบไปด้วยสมาชิกในทีมที่ก าลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับประถมศึกษา 

 Junior: ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ประกอบไปด้วยสมาชิกในทีมที่ก าลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 Senior: ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ประกอบไปด้วยสมาชิกในทีมที่ก าลังศึกษาอยู่ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 Open: ทีมผู้เข้าแข่งขันมีอายุเท่าใดก็ได้ 

๒) พื้นที่การแข่งขัน: 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

การเข้าและออกสนามอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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๓) อุปกรณ์ไฟฟ้า: 

 เครื่องดนตรีไฟฟ้าที่ใช้ควรท างานด้วยแบตเตอรี่ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องปั่นไฟที่ท างานด้วยน ้ามัน จะมีการจัด

แหล่งจ่ายไฟไว้ให้ ๑ ต าแหน่งบริเวณด้านขวาของเวที (เม่ือหันหน้าเข้าหาคนดู) ทีมผู้เข้าแข่งขันควรใช้งานแหล่งจ่ายไฟด้วย

ความระมัดระวังและต้องเตรียมสายไฟส าหรับต่อมาเอง 

๔) ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน: 

 ๔.๑ ระยะเวลาที่ใช้ในการแข่งขัน ทั้งหมดรวมถึงการเข้าและออกจากสนาม คือ ๒๕ นาที การจับเวลาเริ่มขึ้นเมื่อ

เจ้าหน้าที่ให้สัญญาณทีมเข้าสู่สนาม และสิ้นสิ้นสุดเมื่อทีมผู้เข้าแข่งขันน าอุปกรณ์ทุกอย่างออกจากพ้ืนที่การแข่งขัน 

 ๔.๓ ทีมผู้เข้าแข่งขัน ควร แสดงบทเพลงอย่างน้อย ๒ เพลงที่มีลักษณะแตกต่างกัน โดยในการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีบท

เพลงบังคับ ทั้งนี้ ทางผู้จัดการแข่งขัน สนับสนุน ทีมผู้เข้าแข่งขันให้ปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๔.๓.๑ เลือกใช้บทเพลงที่ประพันธ์หรือเรียบเรียงโดยชาวไทยอย่างน้อย ๑ เพลง 

  ๔.๓.๒ ใช้บทเพลงที่จัดหามาโดยถูกลิขสิทธิ์ 

 ทั้งนี้ การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อสนับสนุนด้านบน ไม่มีผลต่อการให้คะแนน 

 การตัดคะแนน ๐.๑ คะแนนจากคะแนนสุทธิ จากเวลาทุก ๆ ๓ วินาที ที่ เกินมาจากเวลารวม ๒๕ และ ๓๐ นาที 

จะถูกพิจารณาโดยหัวหน้าคณะกรรมการตัดสิน การตัดคะแนนเพ่ิมเติมจากคะแนนสุทธิอาจมีขึ้นเมื่อทีมผู้เข้าแข่งขันท าการ

ใด ๆ ที่ท าให้เกิดความล่าช้าต่อกระบวนการจัดการแข่งขันโดยรวม โดยจ านวนของคะแนนที่จะถูกตัดเพ่ิ มเติมนี้ จะถูก

พิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ตัดสินทั้งหมด 

๕) อุปกรณ์ที่ห้ามใช้ภายในพื้นที่การแข่งขันโดยเด็ดขาด: 

 ๕.๑ อุปกรณ์ที่ติดไฟได้, เชื้อเพลิง, วัตถุระเบิด, เครื่องกระสุน, ถังบรรจุก๊าซอัด, ลูกโป่งหรือบอลลูนที่บรรจุก๊าซ

ฮีเลียม ทั้งในและนอกพ้ืนที่การประกวด ทั้งนี้ เครื่องผลิตควัน หรืออุปกรณ์ท่ีมีความคล้ายคลึงกัน จะต้องได้รับอนุญาตจาก

ผู้จัดการแข่งขันก่อน 

 ๕.๒ อุปกรณ์เลเซอร์ 

 ๕.๓ สัตว์ 

 ๕.๔ วัตถุท่ีมีลักษณะเป็นฝุ่น ผง หรือสิ่งสกปรกอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถน าออกจากพ้ืนที่การแสดงได้หลังเสร็จการแสดง 
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 ๕.๕ พาหนะต่าง ๆ ที่เคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์และเครื่องยนต์ ยกเว้นรถเข็นส าหรับผู้พิการชนิดมีมอเตอร์ส าหรับผู้เข้า

ประกวดที่พิการ 

 ๕.๖ อุปกรณ์ท่ีท าจากแก้วที่อาจแตกและทิ้งเศษแก้วไว้ในบริเวณพ้ืนที่การแข่งขัน 

 ๕.๗ โดรนบินทุกชนิด 

 ๕.๘ อุปกรณ์ทุกชิ้นที่อาจท าอันตรายต่อพ้ืนสนาม จะต้องถูกหุ้มด้วยอุปกรณ์กันกระแทก ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ใน

การตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้นของผู้เข้าประกวดก่อนเริ่มการประกวด หากเกิดความเสียหายต่อพื้นสนาม ผู้เข้าประกวด

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

๖) ลิขสิทธิ์: 

 ทีมผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ทั้งหมดส าหรับ บทเพลง การแสดง เอฟเฟค และเสียงที่ถูก

บันทึกไว้ล่วงหน้า ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องท าการขออนุญาตการใช้งานลิขสิทธิ์ดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ และ

ต้องสามารถน าหลักฐานการอนุญาตให้ใช้งานได้มาแสดงหากมีการร้องขอ 

 ในวันแข่งขัน ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดเตรียมส าเนาสกอร์เพลงให้กรรมการผู้ตัดสินท่านละ ๑ ชุด (โดยจ านวน

กรรมการจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง) 

๗) ระบบการตัดสิน 

 WAMSB One World Adjudication System (ฉบับปรับปรุงปี 2019) 

๘) วันและสถานที่ประกวด 
๘.๑ ยกเลิกรอบออนไลน์ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 

๘.๒ รอบคัดเลือกและชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวันและลำดับการ

แสดงจะแจง้ให้ทราบหลังเสร็จสิ้นการรับสมัคร 

๘.๓ รอบชิงแชมป์โลก ในวันที่ ๑๑ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 ๘.๔ ลำดับการแสดงเรียงตามลำดับการได้รับใบสมัครที่รายละเอียดครบสมบูรณ์ วงที่ส่งใบสมัครที่มีรายละเอียด   

      ครบสมบูรณ์ก่อนจะได้แข่งในลำดับท้ายสุด และวงที่ส่งเป็นลำดับถัดไปจะไล่ลำดับการแข่งขันข้ึนมาเรื่อย ๆ  

      (ส่งก่อนแข่งทีหลัง) 
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๙) การเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวด และรางวัล 

 ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการประกวด และรางวัลที่อาจมีขึ้นได้ 

๑๐) การสมัครเข้าร่วมประกวด  

๑๐.๑ Download ใบสมัครที่ www.marching-arts.org/wamsb2022 

๑๐.๒ Scan เอกสารที่เซ็นและประทับตราเรียบร้อย ส่งทางอีเมล์ที่ mai_competition@outlook.com  

       (เพ่ือประมวลผลและจัดลำดับการแข่งขัน) 

 ๑๐.๓ ส่งเอกสารตัวจริงมาที่ (วงเล็บมุมซอง : สมัครแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิต) 

       สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล (สำนักงานใหญ่)  

 เลขที่ ๒๔๑ ถนนพระรามที่ ๓ แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม  

 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 

๑๐.๔ ต้องส่งใบสมัครทั้ง ๒ ช่องทาง 

๑๐.๕ หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๑๐.๖ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/MarchingArtsInternational 

        หรือทางอีเมล์ mai_competition@outlook.com 

 

 

 


