
 

ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง ครัง้ท่ี 6  

วันท่ี 17 และ 20 พฤศจิกายน 2557 

สาขาวชิาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  วทิยาเขตวังไกลกังวล  
 

 

1. ข้อมลูสว่นตวั 

ช่ือ-นามสกลุ ผู้ประกวด ........................................................................................ช่ือเลน่.......... ........................เพศ....................  

วนั เดือน ปีเกิด ............................................................................ อาย ุ..... .........ปี 

ก าลงัศกึษา .................................... ....... ช่ือสถานศกึษา .................................................................................................... ........ 

ท่ีอยูปั่จจบุนั บ้านเลขท่ี ................... หมู.่................. ซอย ......................................................... ต าบล .......................................  

อ าเภอ ................................................ จงัหวดั............................................................. รหสัไปรษณีย์................................. ........ 

เบอร์โทรศพัท์ .................................................................................................................................................................. .......... 

หลกัฐานในการสมคัร    1. ใบสมคัร       2. รูปถ่ายขนาดใดก็ได้ 1 รูป  

      3. ส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนงัสือรับรองของโรงเรียน (กรณีอายไุมเ่กิน 12 ปี)  

      4. ส าเนาบตัรประชาชน (กรณีอายเุกิน 15 ปีขึน้ไป)   , หนงัสือรับรองของโรงเรียน 

***หมายเหต*ุ**   การปลอมแปลงเอกสารทางราชการมีความผิดตามกฎหมาย 
 

2. ข้อมลูด้านการร้องเพลง    รอบคดัเลือกรายงานตวัตัง้แตเ่วลา 12.00 น. เป็นต้นไป และเร่ิมคดัเลือกเวลา 13.00 น. 

รอบแรก  ร้องเพลงช้าท่ีตนเองถนดั 1 เพลง (ต้องเป็นเพลงไทยลกูทุง่เทา่นัน้) 

 ช่ือเพลง ...................................................................... ศลิปิน .....................................................................................  

รอบชิงชนะเลิศ (ต้องเป็นเพลงไทยลกูทุง่เทา่นัน้) 

เพลงช้า ช่ือเพลง ......................................................... ศลิปิน .....................................................................................  

เพลงเร็ว ช่ือเพลง ........................................................ ศลิปิน .....................................................................................  

***หมายเหต*ุ**   1. ผู้ เข้าประกวดต้องเตรียมสือ่ / ซีดี / วีซีดี / คาราโอเกะมาเองโดยต้องปรับเสยีงมาแล้วให้เรียบร้อย  

 2. หากเกิดเหตขุดัข้องเก่ียวกบัสือ่ตามข้อ 1 ทางผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้  

 3. กรณีเมื่อขบัร้องเพลงไปแล้ว เกิดเหตกุารณ์ขดัข้องใดๆ จะไมอ่นญุาตให้ร้องใหมย่กเว้นแตเ่กิดเหตขุดัข้องจากเจ้าหน้าที่เทา่นัน้  
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อความท่ีกรอกในใบสมคัร และหลกัฐานท่ีแนบมานีเ้ป็นความจริงทกุประการ และยอมรับผลการตดัสิน

ของคณะกรรมการทกุประการ 

 

     ลงช่ือ ......................................................ผู้สมคัร    ลงช่ือ ..........................................................อาจารย์ท่ีปรึกษา 

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

 

       วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557       รอบคดัเลอืก     รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล 

       วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557       รอบชิงชนะเลิศ  รายงานตัวเวลา 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน 

 

ติดรูปถ่าย 

1 นิว้ 



 

ระเบียบการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

วันที่ 17 และ 20 พฤศจกิายน 2557 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถทางการร้องเพลงไทย

ลกูทุง่ 

2. เพื่อต้องการให้เยาวชนไทยซาบซึง้กบัเพลงไทยลกูทุง่ 

3. เพื่อเป็นการอนรัุกษ์และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมเพลงไทยลกูทุง่ให้ด ารง

สบืไป 

4. เพื่อสร้างช่ือเสยีงและภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัคณะอตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 

- ผู้ เข้าประกวดต้องเป็นนกัเรียน นิสติ นกัศกึษาที่ก าลงัศกึษาอยู ่

และมีอายไุมเ่กิน 22 ปี บริบรูณ์ 

ก าหนดการและสถานที่ 

รอบคัดเลือก วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 (วข.วงัไกลกงัวล) 

- รายงานตวัเวลา 12.00 น. 

รอบชิงชนะเลิศ วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 (ห้างสรรพสนิค้ามาร์เก็ตวิลเลจ)   

  - รายงานตวัเวลา 16.00 น. 

หลักฐานการสมัคร 

1. รูปถ่าย 1 รูป ขนาดใดก็ได้ที่เห็นใบหน้าชดัเจน 

2. ใบเกิด หรือทะเบียนบ้าน , หนงัสอืรับรองของโรงเรียน  
(กรณีที่อายไุมเ่กิน 12 ปี) 

3. ส าเนาบตัรประชาชน  , หนงัสอืรับรองของโรงเรียน 

การสมัครประกวดรอบคัดเลือก 

- รับสมคัรเพียง 40 คนเทา่นัน้ เร่ิมตัง้แตว่นันีเ้ป็นต้นไป 

- ฝ่ายประชาสมัพนัธ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์  

วิทยาเขตวงัไกลกงัวล โทร. 032-618558 

การขับร้องประกวด 

รอบแรก ร้องเพลงถนัด (เพลงช้า) 1 เพลง 

- ใสช่ดุนกัเรียน นิสติ นกัศกึษา 

*** เกณฑ์การให้คะแนนด้านการร้องเพลง 70 คะแนน *** 

รอบชิงชนะเลิศร้องเพลงถนัด 

- เพลงช้า 1 เพลง 

- เพลงเร็ว 1 เพลง 

*** ต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งเท่านัน้ *** 

*** เกณฑ์การให้คะแนนด้านการร้องเพลง 70 คะแนน 

และการแต่งการ 30 คะแนน*** 

 

รางวัลการประกวด 

รางวลัชนะเลศิ   7,000  บาท 

รองชนะเลศิอนัดบั 1  5,000  บาท 

รองชนะเลศิอนัดบั 2  4,000  บาท 

รองชนะเลศิอนัดบั 3  3,000  บาท 

รองชนะเลศิอนัดบั 4  2,000  บาท 

รางวลัชมเชย 5 รางวลัๆ ละ  1,000  บาท 

รางวลัขวญัใจมหาชน  5 ,000  บาท 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน ด้านการร้องเพลง 

1. น า้เสยีงสดใส กงัวาน   20  คะแนน  

2. จงัหวะ     20  คะแนน  

3. ท านองเพลง    10  คะแนน  

4. เนือ้ร้อง/อกัขระ/ค าควบ   10  คะแนน  

5. ลลีา/อารมณ์    10  คะแนน  

ด้านการแต่งกาย 

1. สวยงาม / สร้างสรรค์   10  คะแนน  

2. เหมาะสมกบัผู้สวมใส ่  10  คะแนน  

3. เข้ากบับทเพลงที่ใช้ขบัร้อง   10  คะแนน  
 

ข้อบังคับของการประกวด 

1. ผู้ประกวดต้องไมส่งักดัคา่ยเพลง / บริษัท มาก่อน 

2. ต้องมารายงานตวัให้ทนัก่อนประกวด 1 ชัว่โมง 

3. การเปลีย่นแปลงข้อก าหนดใดๆ เพื่อความเหมาะสมของการ

ประกวด อาจไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

4. การตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ ซึง่ผู้หนึง่ผู้ใดจะท า

การทกัท้วงมิได้ 

 
 

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน  คณะอตุสาหกรรมและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ 

วิทยาเขตวงัไกลกงัวล 

โทร. 032-618558        เว็บไซต์ :  www.idt.rmutr.ac.th 

Facebook : โครงการอนรัุกษ์และสง่เสริมศิลปะเพลงไทยลกูทุง่ 

 

 

http://www.idt.rmutr.ac.th/

