
เกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครัง้ที่ 3 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

********************************************************* 
1. การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครัง้ท่ี 3 แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี ้
 1.1 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ประกวดวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 
 1.2 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ประกวดวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 
 หมายเหตุ ตดัสินผลภายในวนัท่ีประกวด 
 

2. รายละเอียดการแข่งขัน 
 2.1 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯ เป็นการประกวดประเภททีม ใน 1 ทีมต้องประกอบด้ วย 
นกัร้องน า 1 คน และแดนเซอร์(จ านวนตามความเหมาะสมกบัเวทีแสดง) 
 2.2 แต่ละทีมต้องขับร้อง 2 เพลง โดยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์หรือพระนิพนธ์ 1 เพลง และเพลงไทย
ลกูทุง่ 1 เพลง  
 2.3 ก าหนดรับสมัครผู้ เข้าร่วมแข่งขันประเภทละ 10 ทีมเท่านัน้  โดยเรียงตามล าดับวัน-เวลาใน 
การสมคัร  
 2.4 ทุกทีมสามารถออกแบบการแสดงให้ เหมาะสมกับสถานท่ีจัดประกวดแข่งขัน โดยเวทีท่ีใช้ใน 
การประกวดมีรายละเอียดดงัภาพ 

 
3. คุณสมบัตผู้ิสมัคร 
 3.1 เป็นทีมตวัแทนโรงเรียนในเขตภมูิภาคตะวนัตก 
 3.2 ต้องเป็นผู้ ไมเ่คยได้รับรางวลัชนะเลิศจากการแขง่ขนัรายการนีใ้นการแขง่ขนัครัง้ท่ี 1 และ 2 
 3.3 ต้องไมเ่ป็นนกัร้องสงักดัคา่ยเพลงใดๆ  
 

 
 
 
 



4.เกณฑ์การรับสมัคร 

 4.1 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน และ Backing Track เพลงท่ีจะใช้ในการประกวดทัง้ 2 เพลง มาท่ี
นางสาวเกวลิน  วิรัชนิดากลุ  หนว่ยกิจการนกัศกึษา งานพฒันาวิชาการและบริการการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  อ าเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม 73000  ภายในวันที่ 11 

สิงหาคม 2560 (หากส่งไปรษณีย์ถือตามวันที่ ไปรษณีย์ลงรับ) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี 
www.educ.su.ac.th  
 4.2 หลักฐานการสมัคร 
 (1) ส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียน 1 ฉบบั 
 (2) รูปถ่ายขนาด 1” หรือ  2” จ านวน 1 รูป 
 (3) หนงัสือรับรองจากผู้อ านวยการหรือหวัหน้าสถานศกึษา 
 4.3 ประกาศรายช่ือทีมท่ีมีสิทธ์ิเข้าร่วมการแข่งขันประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งฯในเว็บไซต์  
www.educ.su.ac.th  ภายในวนัท่ี 16 สิงหาคม  2560 
 

5. เกณฑ์การประกวด 
 5.1  แต่ละทีมต้องร้องเพลงทัง้ 2 ประเภทต่อกัน โดยเร่ิมจากเพลงพระราชนิพนธ์หรือพระนิพนธ์ ตาม
ด้วยเพลงไทยลกูทุง่ 
 5.2 ก าหนดเวลาในการแสดงทีมละ ไมเ่กิน 15 นาที หากเกินเวลาท่ีก าหนด จะมีการหกัคะแนน 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1. ความประสานกลมกลืนของทีม 
2. น า้เสียง  ความไพเราะของเสียง    
3. ความถกูต้องของค าร้อง ท านอง อกัขระ   
4. ปฏิภาณ  ไหวพริบบนเวที     
5. การแสดงออก  เทคนิคลีลา  อารมณ์ การแตง่กาย และภาษาทา่ทาง 
6. ความคดิสร้างสรรค์  

 5.3 รางวัล 
  การให้รางวลัแบง่เป็นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยแบง่ออกเป็น  

1. รางวลัชนะเลิศ    โลร่างวลัพร้อมทนุการศกึษา 10,000  บาท 
2. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  โลร่างวลัพร้อมทนุการศกึษา   7,000  บาท 
3. รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2  โลร่างวลัพร้อมทนุการศกึษา   5,000  บาท 

         รวมทัง้สิน้   6    รางวัล 
 หมายเหตุ : สถานศึกษาที่ส่งนักเรียน เข้าร่วมการประกวด จะได้รับใบประกาศเกียรตคุิณ 
 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี นางสาวเกวลิน  วิรัชนิดากุล  ส านักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  73000 โทรศัพท์  
0-3425-5095 โทรสาร 0-3425-5796 

***************************************************** 

http://www.educ.su.ac.th/


 
 

          ใบสมัคร 
     โครงการ “ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สานสายใยวัฒนธรรม ครัง้ท่ี 3” 
  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  

      อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
                              ******************************************************************* 
1 ระดับ 
  มธัยมศกึษาตอนต้น ประกวดวนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 
  มธัยมศกึษาตอนปลาย ประกวดวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 
2. ข้อมูลทีม 
 ช่ือทีม.................................................................................................................................................... 
 ช่ือสถานศกึษา..................................................................................... ท่ีอยูส่ถานศกึษา......................... 
 ถนน....................................................... ต าบล................................................อ าเภอ...........................  
 จงัหวดั........................................... รหสัไปรษณีย์....................โทรศพัท์ติดตอ่ได้สะดวก........................... 
 ID Line(ถ้ามี)......................................................................................................................................... 
 ช่ืออาจารย์ผู้จดัการทีม/ผู้ ฝึกสอน...............................................โทรศพัท์ติดตอ่ได้สะดวก........................... 
 ID Line(ถ้ามี)......................................................................................................................................... 
3. สมาชิกทีม 
 นกัร้องน า(ช่ือ-สกลุ)................................................................................ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้…........ 
 แดนเซอร์ 
 1. ........................................................................................................... ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้…........ 
 2. ........................................................................................................... ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้…........ 
 3. ........................................................................................................... ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้…........ 
 4. ........................................................................................................... ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้…........ 
 5. ........................................................................................................... ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้…........ 
 6. ........................................................................................................... ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้…........ 
 7. ........................................................................................................... ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้…........ 
 8 ............................................................................................................ ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้…........ 
 

4. เพลงท่ีใช้ในการแข่งขัน 
 1. ช่ือเพลงพระราชนิพนธ์หรือพระนิพนธ์................................................................................................... 
 2. ช่ือเพลงลกูทุง่..................................................................................................................................... 
 ศลิปินต้นฉบบั........................................................................................................................................ 
 

 

รูปถ่าย 

ขนาด1” หรือ2” 

 

 



  ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความท่ีกรอกในใบสมคัร และหลกัฐานท่ีแนบมาพร้อมนี ้เป็นความจริงทกุ
ประการ หากคณะกรรมการฯจดัการแขง่ขนัตรวจพบในภายหลงัวา่ข้อมลูใดเป็นเท็จ จะถือวา่การสมัครในครัง้นี ้
ถือเป็นโมฆะ ทัง้นีข้้าพเจ้าขอยอมรับผลการตดัสินของคณะกรรมการว่าถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 
       
 

(ลงช่ือ)...........................................................ผู้จดัการทีม 

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

ลงวนัท่ี........................................................ 

(ลงช่ือ)................................................................ 

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

หวัหน้าสถานศกึษา/ผู้ มีอ านาจรับรอง 

ประทบัตราสถานศกึษา 


