
ระเบียบการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

งาน “วันพระเทพ”  ครั้งท่ี 9  วันท่ี 2 เมษายน 2559 
ณ หอประชุมวรรณสิทธิ์ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ต. ไสหร้า อ. ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อถวายเสียงเพลงแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระ

ราชสมภพ ของพระองค์ท่าน 
2. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
3. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนท่ัวไปได้มีเวทีแสดงออกซึ่งความสามารถและพัฒนาทักษะการร้องเพลง 
4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เพลงไทยลูกทุ่ง 
 

ประเภทการแข่งขัน  
ประเภทท่ัวไป  (ไม่แยกหญิง-ชาย) 
 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
 1. สัญชาติไทย  
 2. ไม่เคยอัดแผ่นเสียงมาก่อน 
 
กติกาในการประกวด 

1. ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 1 เพลง จะเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ได้ 
2. เพลงท่ีร้องประกวดจะต้องเป็นเพลงลูกทุ่งแท้เท่านั้น (ห้ามน าเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิต หรือเพลงลูกทุ่งท่ีน ามา

ร้องในแนวสตริง) 
 3. การใช้ Sound ดนตรีประกอบร้องเพลง มีข้อปฏิบัติดังนี้ 
 ผู้เข้าประกวดจะเตรียมแผ่นซีดีเพลงมาเองก็ได้ ซึ่งจะต้องตัดเสียงร้องออกไปแล้วและจะต้องไม่ม ีMelody 
guide (เสียงดนตรีท านอง) และท ามาแผ่นละไม่เกิน 2 เพลง หรือใช้โปรแกรมคาราโอเกะจากคอมพิวเตอร์ท่ีฝ่าย
จัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ 
 4. ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพไม่ขัดต่อประเพณี วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงามและเหมาะสมกับ
งานถวายพระเกียรติ (เช่น ไม่สวมรองเท้าแตะ ไม่สวมกางเกงยีนส์ หรือ นักร้องผู้หญิงถ้าสวมกางเกงขายาวควรมี
เส้ือสูทสวมทับ) 
 
เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 1. น้ าเสียง ( 30 คะแนน) หมายถึง  น้ าเสียงใสกังวาน มีพลังเสียง  เสียงไม่ขาดเมื่อขึ้นเสียงสูงหรือลงต่ า
และมีความกลมกลืนในการเอื้อนเสียง 



 2. จังหวะ ( 20 คะแนน) หมายถึง ไม่ร้องคร่อมจังหวะหรือหลงจังหวะ มีความมั่นใจในการเข้าจังหวะวรรค
ตอนต่างๆ 
 3. ท านอง ( 20 คะแนน) หมายถึงร้องได้ตรงคีย์ ไม่มีเสียงแกว่งหรือเสียงเพี้ยน 
 4. เนื้อร้อง-อักขระ-ภาษา (20 คะแนน) หมายถึง ค าร้องถูกต้องครบถ้วนค าควบกล้ าถูกต้องตามหลักภาษา 
 5. บุคลิกภาพ ( 10 คะแนน) หมายถึง การใช้อารมณ์ ลีลา ท่าทาง ในการร้องเพลง การปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม 
 
วันเวลา/สถานที่จัดการประกวดแข่งขัน 
  เริ่มแข่งขันวันท่ี 2 เมษายน 2559  ณ หอประชุมวรรณสิทธิ์  หลังจากพิธีถวายเสียงเพลง เวลาประมาณ 
19.30 น. 
 
วิธีการด าเนินการประกวด 
 1. ผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัว ณ สถานท่ีแข่งขันภายในเวลา 18.45 น .และน าแผ่นซีดีมาทดลองใช้ 
หรือ ตรวจสอบเพลงในคาราโอเกะ และจับล าดับการแข่งขัน ส าหรับผู้ท่ีมารายตัวช้าคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
จะจัดล าดับข้ึนร้องประกวดให้เอง 
 2. หากมีการเปล่ียนแปลงกติกาหรือข้อตกลงอื่นๆท่ีไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
 3. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดท่ีมี กล่ินแอลกอฮอล์ ขึ้นร้องเพลงประกวด
โดยเด็ดขาด 
 4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
หลักฐานและการสมัคร 
 1. รับใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก หรือดาวโหลดจาก www.Ratchada.ac.th 
 2. สมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2559 และยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก หรือโทร.
แจ้งความจ านงท่ี คุณครูสุรพงค์  รักษาแก้ว (โทร 086-2811682)  คุณครูประสพ  เมืองแก้ว (โทร 081-747-9575)       
คุณครูปราโมทย์ ชัยรัตน์ (โทร 093-575-2135) 
 
รางวัลการประกวด 
 1. ผู้เข้าประกวดจะได้รับค่าพาหนะเดินทางคนละ 200 บาท (ยกเว้นผู้ท่ีได้ล าดับ 1-3 และชมเชย) พร้อม
เกียรติบัตร 
 2. ผู้ท่ีได้รับการตัดสินผล 1-3 และชมเชย จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี ้
  ชนะเลิศ                        รางวัลเงินสด    3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  รองชนะเลิศอันดับ1          รางวัลเงินสด    2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  รองชนะเลิศอันดับ2          รางวัลเงินสด    1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ 
  ชมเชย 2 รางวัล     รางวัลละ             500 บาท 



                 ใบสมัครเข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง “ วันพระเทพ 2 เมษา 2559 ” 
ณ หอประชุมวรรณสิทธิ์ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช 

…………………………………………………………………………………….. 
ช่ือ.........................................................................................บ้านเลขท่ี........... หมู่ท่ี......... ต าบล............................... 
อ าเภอ.....................................จังหวัด........................................................โทร........................................................... 
  (      )  น าแผ่น ซีดี มาเอง 
  (      )  ร้องโดยใช้ Sound จากโปรแกรมคาราโอเกะ 
ช่ือเพลงท่ีใช้ประกวด (ผู้ท่ีร้องเพลงโดยใช้โปรแกรมคาราโอเกะ กรุณาเขียนระบุให้ชัดเจน) 
 เพลง ช่ือเพลง...............................................นกัรอ้ง.........................................คีย์เพลง..........ระบุ + หรือ - 
 เพลง ช่ือเพลง...............................................นกัรอ้ง.........................................คีย์เพลง..........ระบุ + หรือ - 
 
                                             เพลงส ารองกรณีท่ีอัน 1-3 ได้คะแนนเท่ากัน 
 1.ช่ือเพลง......................................................นักรอ้ง........................................คีย์เพลง...........ระบุ + หรือ - 
         
 
      ลงช่ือ 
                                                                  (...................................................................................) 
                                                                                    ผู้เข้าประกวด 
หมายเหตุ  
1. ผู้เข้าประกวดท่ีร้องเพลงโดยใช้ Sound จากโปรแกรมคาราโอเกะ   ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องตรวจสอบเพลง
ท่ีใช้ ร้องให้เสร็จส้ินก่อนวันประกวด ได้ท่ี คุณครูสุรพงค์  รักษาแก้ว โทร. 086-2811682 
2. ผู้เข้าประกวดท่ีจัดท า Sound ใส่แผ่นซีดีมาเองและต้องน ามาทดสอบ ณ จุดรายงานตัวก่อนขึ้นร้องประกวด เพื่อ
ป้องกันความผิดพลาด การเปิดแผ่นไม่ได้ 
                                     
 
                   
 ขอขอบคุณที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกและร่วมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
เพื่อถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 


