
ระเบียบการประกวดรอ้งเพลงไทยลูกทุ่ง งาน  “  วันพระเทพฯ”    
วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมรัชดาภิเษก โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก   อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช 

 

1.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือถวายเสียงเพลงแด่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวัน

คล้ายวันพระราชสมภพ และร่วมเฉลิมฉลองที่มีพระชนม์มายุครบ 60 พรรษา 

2. เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

3. เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีเวทีแสดงออกซ่ึงความสามารถและพัฒนาทักษะการร้อง

เพลง 

4. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ เพลงไทยลูกทุ่ง 

2. ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไม่แยกหญิง-ชาย 

 1. ประเภท อายุ 10-13 ปี ถึงวันประกวด  

 2. ประเภท อายุ 14-17 ปี ถึงวันประกวด 

             3. ประเภท อายุ 18 ปี ขึ้นไป 

3. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

 1. มีสัญชาติไทย  

 2. ไม่เคยอัดแผ่นเสียงมาก่อน 

4. หลักฐานและการสมัคร 

 1. รับใบสมัครได้ที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก หรือ ณ สถานที่ ที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกาศ 

หรือดาวโหลดจาก www.ratchada.ac.th 

 2. ใช้ใบสมัครตามแบบของคณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดท าข้ึนเท่านั้น 

 3. ผู้ที่สมัครประเภทอายุ 10-13 ปี และ อายุ 14-17 ปีให้ แนบ  ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนมากับใบสมัครด้วย 1 ใบ 

 4. ยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก หรือโทรแจ้งความจ านงจะเข้าประกวดภายใน

วันที่ 1 เมษายน 2558 ที ่คุณครูสุรพงศ์  รักษาแก้ว โทรศัพท์   086-281-1682 ,คุณครูประสพ เมืองแก้ว 

โทรศัพท์  081-747-9575,คุณครูปราโมทย์  ชัยรัตน์  โทรศัพท์  093-575-2135  (จะไม่มีการรับสมัครหน้า

งาน ถ้า ผู้สมัครไม่ได้โทรแจ้งความจ านงจะเข้าประกวดล่วงหน้า) 

 

 

 



5.กติกาในการประกวด 

 1.ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงไทยลูกทุ่งที่ตนถนัด 1  เพลง จะเป็นเพลงช้า หรือ เพลงเร็ว  ก็ได้ 

2. เพลงที่ร้องประกวดจะต้องเป็นเพลงลูกทุ่งแท้เท่านั้น(ห้ามน าเพลงลูกทุ่งเพ่ือชีวิต หรือเพลงลูกทุ่งที่

น ามาร้องในแนวสตริง) 

 3. การใช้ Sound ดนตรีประกอบร้องเพลง มีข้อปฏิบัติดังนี้ 

  ผู้เข้าประกวดจะเตรียมแผ่นซีดีเพลงมาเองก็ได้ ซึ่งจะต้องตัดเสียงร้องออกไปและจะต้องไม่มี  

Melody guide (เสียงดนตรีท านอง)และท ามาแผ่นละ 1 เพลง หรือ ใช้โปรแกรมคาราโอเกะจากคอมพิวเตอร์ที่

ทางกรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ 

 4. ผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งตัวสุภาพ ไม่ขัดต่อประเพณี วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม และ

เหมาะสมกับงานถวายพระเกียรติ  (เช่นไม่ใส่รองเท้าแตะ กางเกงยีนส์ นักร้องผู้หญิงถ้าสวมกางเกงขายาวควร

มีเสื้อสูทสวมทับ) 

6. เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 1. น้ าเสียง ( 30 คะแนน) หมายถึง  น้ าเสียงใสกังวาน การมีพลังเสียง  เสียงไม่ขาดเมื่อขึ้นเสียงสูงหรือ

ลงต าและมีความกลมกลืนในการเอ้ือนเสียง 

 2. จังหวะ ( 20 คะแนน) หมายถึง ไม่ร้องคร่อมจังหวะหรือหลงจังหวะ มีความมั่นใจในการเข้าจังหวะ

วรรคตอนต่างๆ 

 3. ท านอง ( 20 คะแนน) หมายถึงร้องได้ตรงคีย์ ไม่มีเสียงแกว่งหรือเสียงเพ้ียน 

 4. เนื้อร้อง-อักขระ-+ภาษา (20 คะแนน) หมายถึง ค าร้องถูกต้องครบถ้วน ค าควบกล้ าถูกต้อง 

 5. บุคลิกภาพ ( 10 คะแนน) หมายถึง การใช้อารมณ์ ลีลา ท่าทาง ในการร้องเพลง การปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้ชม 

7. วันเวลา/สถานที่จัดการประกวดแข่งขัน 

 ทั้ง 3 ประเภท แข่งขันวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมฉวางรัชดาภิเษก หลังจากพิธีถวาย

เสียงเพลงประมาณ 19.30 น 

8. วิธีการด าเนินการประกวด 

 1. ผู้เข้าประกวดจะต้องรายงานตัว ณ สถานที่แข่งขันภายในเวลา 18.30 น .พร้อมด้วยน าแผ่นซีดี

ทดลองใช้ หรือ ตรวจสอบเพลงในคาราโอเกะ และจับล าดับการขึ้นร้อง 

 2. ผู้เข้าประกวดที่รายงานตัวหลังการจับล าดับการขึ้นร้อง จะต้องขึ้นร้องเป็นอันดับ 1,2,3...ตามล าดับ

ที่รายงานตัวช้าโดยไม่ต้องจับล าดับ 

 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงกติกาหรือข้อตกลงอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ

คณะกรรมการจัดการประกวด 



 4. คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดที่มี กลิ่นแอลกอฮอล์ ขึ้นร้องเพลง

ประกวดโดยเด็ดขาด 

 5. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

9.รางวัลการประกวด 

  ผู้เข้าประกวดที่ได้ต าแหน่ง 1-3 ทุกประเภทจะได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลดังต่อไปนี้ 

ประเภท(อายุ) ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเหตุ 
10-13  ปี 1,500 1,000  500 ผู้เข้าประกวดทุก

ประเภทที่ไม่ตดิอันดับ 
1-3 จะได้รับเงินค่า
เดินทางคนละ 200 
บาท 

14-17  ปี 2,000 1,500  1,000 
18 ปีขึ้นไป 2,500 2,000 1,500 

  

   

ขอขอบคุณท่ีท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 
และร่วมร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

เพื่อถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี ในวโรกาส
คล้ายวันพระราชสมภพ และมีพระชนม์มายุ ครบ 60 พรรษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครเข้าแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “ วันพระเทพฯ” 

2 เมษายน 2558   ณ หอประชุมรัชดาภิเษก โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช 
ประเภท          (       ) อายุ 10 – 13  ปี      (       ) อายุ 14 – 17  ปี          (        ) อายุ 18 ปีขึ้นไป  

 ชื่อ............................................................................บ้านเลขท่ี ...........หมู่ที่ .........ต าบล............................... 

อ าเภอ.................................จงัหวัด..................................โทร.................. ............................. 

  (      )  น าแผ่น ซีดี มาเอง 

 (       ) ร้องโดยใช้ Sound จากโปรแกรมคาราโอเกะ 

ชื่อเพลงที่ใช้ประกวด (ผู้ที่ร้องเพลงโดยใช้โปรแกรมคาราโอเกะ กรุณาเขียนระบุให้ชัดเจน 

ชื่อเพลง........................................................นักร้อง.........................................คีย์เพลง..........ระบุ + หรือ - 

                                                                  (..............................................) 

                                                                               ผู้เข้าประกวด 

 

1.ยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  หรือโทรแจ้งความจ านงจะเข้าประกวดภาย             

ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ คุณครูสุรพงศ์  รักษาแก้ว  โทร  086-281-1682 ,คุณครูประสพ เมืองแก้ว     

โทร  081-747-9575,         คุณครูปราโมทย์  ชัยรัตน์ โทร  093-575-2135 (จะไม่มีการรับสมัครหน้างาน   

ถ้าผู้สมัครไม่ได้โทรแจ้งความจ านงจะเข้าประกวดล่วงหน้า) 

2.รายงานตัววันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก เวลา 18.30 น. 

3.ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร และแต่ละประเภทได้รับเงินรางวัลดังต่อไปนี้ 

ประเภท(อายุ) ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 หมายเหตุ 
10-13  ปี 1,500 1,000  500 ผู้เข้าประกวดทุก

ประเภทที่ไม่ตดิอันดับ 
1-3 จะได้รับเงินค่า
เดินทางคนละ 200 
บาท 

14-17  ปี 2,000 1,500  1,000 
18 ปีขึ้นไป 2,500 2,000 1,500 

 หมายเหตุ  

1 . ผู้เข้าประกวดที่ร้องเพลงโดยใช้ Sound จากโปรแกรมคาราโอเกะ   ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องตรวจสอบ

เพลงที่ใช้ ร้องให้เสร็จสิ้นก่อนวันประกวด     ได้ที่ คุณครูสุรพงค์  รักษาแก้ว โทร 086-2811682 

2.ผู้เข้าประกวดที่จัดท า Sound ใส่แผ่น ซีดี มาเอง  และ   ต้องน ามาทดสอบ ณ จุดรายงานตัวก่อนขึ้นร้อง
ประกวด เพื่อป้องกันความผิดพลาด การเปิดแผ่นไม่ได้ 


