
 
 

 

 
หลักเกณฑ์และข้อก ำหนดในกำรประกวดขับร้องเพลงลกูทุ่ง  

ในกิจกรรมงำนเกษตรแห่งชำติ ประจ ำปีพ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ เวทีกลำง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขตนครศรีธรรมรำช พื้นที่ทุ่งใหญ ่

วันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ 
…………………………………………………………………………… 

  โครงการ “ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งงานเกษตรแห่งชาติ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ ชิงถ้วยประทาน 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ” จัดขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปะความเป็นไทยของ
บทเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป โดยเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มี
โอกาสแสดงความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งเพื่อชิงถ้วยรางวัลและเงินรางวัลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 
 
๑. ประเภทกำรประกวด 
 ๑.๑ ประเภทเยาวชนชายอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี 
 ๑.๒ ประเภทเยาวชนหญิงอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี 
 
๒. คุณสมบัตผิู้เขำ้ประกวด  
         ๒.๑ เป็นผู้มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี นับถึงวนัประกวดรอบตัดสินชิงชนะเลิศ (๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 
 ๒.๒ มีสัญชาติไทย 
 ๒.๓ ไม่เป็นนักร้องอาชีพ หรือบันทึกเสียงเผยแพร่มาก่อน 

 ๒.๔ ไม่ติดสญัญากับค่ายเพลงใดๆ 

 

๓. กำรสมคัรเข้ำประกวด 
        ๓.๑ ดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้าง http://www.naf.rmutsv.ac.th/th/sing และจัดส่งใบสมัครพร้อม
เอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์มายัง  

กองประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง  
งานบริหารกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย 
๑๓๓ หมู่ ๕ ต าบลทุ่งใหญ่  
อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๒๔๐  

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒ (ดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส าคัญ) 
๓.๒ หรือสมัครด้วยตัวเองพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ที่กองประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง งาน

บริหารกิจการนักศึกษา อาคารส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภำยในวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒ (ใน
วันและเวลาราชการ)  
 
๔. หลักฐำนในกำรสมัคร 

๔.๑ ใบสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ 
๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาสูติบัตร พร้อมลงลายมือส าเนาถูกต้อง จ านวน ๑ ฉบับ 



 
 

๔.๓ แผ่น CD หรือ DVD ที่บนัทึกภาพเคลื่อนไหวขณะร้องเพลง พร้อมเสียงร้องสดของผู้เข้าประกวด 
ประกอบด้วยเพลงช้าและเพลงเร็วอย่างละหนึ่งเพลง (โดยไม่มีดนตรีประกอบและไม่ใช้เทคนิคการแต่งเสียง) 
จ านวน ๑ แผน่ เขียนช่ือ นามสกุลผู้สมัครไว้ที่แผ่นให้ชัดเจน 
๕. วันเวลำและสถำนที่ประกวด                                                                                                

๕.๑ รอบคัดเลอืก คณะกรรมการจะคัดเลือกผ่าน CD หรอื DVD จากผูส้มัครทั้งหมด และจะประกำศ
ผลผู้ผำ่นเข้ำรอบชิงชนะเลศิ ในวันที่ ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๒ ทาง Website : www.naf.rmutsv.ac.th และ
ทาง Facebook : www.facebook.com/งำนวันเกษตรแห่งชำต-ิ2562 

๕.๒ รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ ๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบคัดเลือกต้อง มา
รายงานตัวเพื่อลงทะเบียน พร้อมจับสลากล าดับก่อนหลังและส่งซาวด์ดนตรี ในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
และเริ่มการประกวดเวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ ต าบล
ทุ่งใหญ่ อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (หากมารายงานตัวเลยเวลาถือว่าสละสิทธิ)  
 
๖. กำรรำยงำนตัว ณ กองอ ำนวยกำร บริเวณเวทีกลำง 

บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องร้องเพลงประกวดประกอบซาวด์ดนตรีที่น ามาเอง (ทางผู้ด าเนินการ
จะไม่รับผิดชอบในการจัดหา เพื่อความยุติธรรมในการแข่งขัน) และใหส้่งแผ่นซาวด์ดนตรีในรูปแบบ CD ที่
บันทึกมาแบบที่ตัดเสียงร้องน าของนักร้องต้นฉบับออกไปเรียบร้อยแลว้เท่านั้น จ านวน ๓ เพลง คือเพลงเร็ว ๑ 
เพลง เพลงชา้ ๒ เพลง (ส ารองเพลงช้าอีกหนึ่งเพลงเพื่อไว้ใชใ้นกรณีคะแนนเท่ากัน และเขียนระบุบนแผ่น CD 
ชื่อเพลงส ารองไว้ด้วย) โดยให้เขียนชื่อ ผู้สมัคร และช่ือเพลง มาบนแผ่นซีดีให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของผู้เข้า
แข่งขันเอง   และส่งมอบที่โต๊ะลงทะเบียนเพ่ือให้ฝ่ายดูแลเครื่องเสียงตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเวลา 
๑๕.๐๐ น. 

 
๗. กำรแต่งกำยของผูเ้ข้ำประกวด 
         ๗.๑ ในรอบคัดเลือก (ใน CD หรือ DVD ของผู้สมัคร) ผู้เข้าประกวดแต่งกายสุภาพตามความเหมาะสม 
         ๗.๒ ในรอบตัดสิน ผู้เข้าประกวดแต่งกายสุภาพตามความเหมาะสมของเนื้อเพลง 
 
๘. กำรตัดสิน 
         ๘.๑ การตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ทา่น 
  ๑. ครูชลธี ธารทอง ประธานกรรมการตัดสิน 
  ๒. ครูโรม ศรีธรรมราช กรรมการตัดสิน 
  ๓. คุณรักสกุล แจ้งประสงค์ กรรมการและเลขานุการกรรมการตัดสิน 
         ๘.๒ การตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นที่สิ้นสุด 
 
๙. เกณฑ์กำรตัดสิน 

๑. ความไพเราะ (แก้วเสียง เทคนิคการร้องแบบลูกทุ่งไทยแท)้         ๓๐    คะแนน 
๒. ท านองถูกต้องตามระดับตัวโน๊ตของเพลง                              ๒๐    คะแนน 
๓. จังหวะ                                                                      ๒๐    คะแนน 
๔. อักขระและความชัดเจนของการออกเสียง      ๑๐    คะแนน  
๕. ความยากง่ายของเพลง     ๑๐    คะแนน 
๖. บุคลิก ลลีา อารมณ ์และการแสดงออก                              ๑๐    คะแนน 

                                                                  รวม      ๑๐๐   คะแนน 



 
 

๑๐. รำงวัลกำรประกวด 
           ๑๐.๑  รางวัลการประกวดแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ  

๑. ประเภทเยาวชนชายอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี 
๒. ประเภทเยาวชนหญิงอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี 

           ๑๐.๒  แต่ละประเภท มี ๕ รางวัล คือ 
๑. รางวัลชนะเลิศ                เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติคุณ และเกียรติบัตร 
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    เงินรางวัล  ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒    เงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร 
๔.  รางวัลชมเชย ๒ รางวัล เงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท พรอ้มเกียรติบัตร 

 ๑๐.๓  ผู้เข้าประกวดในรอบตัดสินทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกในการประกวด 

หมำยเหตุ: ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต ์ http://www.naf.rmutsv.ac.th  หรอือาจารย์
คมสัน นันทสนุทร โทรศัพท ์๐๙–๙๔๓๙–๘๔๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 


