
รายละเอียดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี 2563 

วันเสาร์ท่ี 5 ธันวาคม 2563 
ณ เวทีกลางหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 

............................................................................................................................. ............................................. 
1. การประกวดแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

1.1   ระดับประถมศึกษา 
1.2   ระดับมัธยมศึกษา 
1.3  ระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป 
1.4 ระดับผูสู้งอายุ (อายุ50ปีข้ึนไป) 

หมายเหตุ   1.ในแต่ละระดบัไม่แยกประเภทชาย -หญิง 
             2.ในระดับอุดมศึกษาหรอืประชาชนทั่วไป (ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นนักร้องสมัครเล่นเท่านั้น) 
 
2. การประกวดขับรอ้งเพลงไทยลกูทุ่งชิงชนะเลิศ  โดยมีรายละเอียดดงันี้   
-  รอบชิงชนะเลิศ 1 เพลง (เพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ได้)   
-  ระดับประถมศึกษา  ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 เริ่มการประกวดเวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
-  ระดับมัธยมศึกษา  ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.30 น. เริ่มการประกวดเวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
-  ระดับอุดมศึกษาหรอืประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.00 น.เริ่มการประกวดเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป 
หมายเหตุ นักร้องผูเ้ข้าประกวดทุกคนต้องเตรียมซาวด์ดนตรีมาเอง 
* ลงทะเบียน ณ เวทีกลางหน้าคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
 
3. รางวัลการประกวดมีดังนี ้

3.1  ระดับประถมศึกษา   
- รางวัลชนะเลิศ                    3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรตบิัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ500 บาท พร้อมเกียรตบิัตร 
 3.2  ระดับมัธยมศึกษา     
- รางวัลชนะเลิศ  3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ500 บาท พร้อมเกียรตบิัตร 
3.3  ระดับอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป     
- รางวัลชนะเลิศ  3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ500 บาท พร้อมเกียรตบิัตร 



 
3.4 ระดับผูสู้งอายุ (อายุ50 ปีข้ึนไป )     
- รางวัลชนะเลิศ  3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ500 บาท พร้อมเกียรตบิัตร 

 
3.5 นักร้องยอดเยี่ยมรวมทั้ง 3 ระดับ     
- รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมชาย  2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
- รางวัลนักร้องยอดเยี่ยมหญิง  2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

* หมายเหตุ นักร้องที่เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุง่จะได้รับเกียรตบิัตรเข้าร่วมทุกคน 
 
4.   เกณฑ์การตัดสินใช้เกณฑก์ารตัดสินของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ดังนี้ 

4.1 ความไพเราะของน้้าเสียง    30  คะแนน 
4.2 ความถูกต้องของท้านอง    20  คะแนน 
4.3 ความถูกต้องของจังหวะ 20       คะแนน 
4.4 ความถูกต้องของการออกเสียงอกัขระภาษา 10  คะแนน 
4.5 เทคนิคการขับร้อง 10       คะแนน 
4.6 ลีลาท่าทางการแสดงออก/การแต่งกาย    10  คะแนน 
        รวม      100  คะแนน 

* หมายเหตุ    ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นข้อสิน้สุดการประกวดจะอทุธรณ์มิได้ 
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ใน www.edu.kps.ku.ac.th/  และสมัครได้ที่ e-mail yodsap@hotmail.com. 
ตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไปจนถึง 5 ธันวาคม 2562   (เวลา 08.30- 16.00 น) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที ่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิตย์  รัศมี  โทร 061-4599165    
2. อาจารย์ยศพนธ์   นิตย์แสวง โทร 090–9645954 
3. อาจารยป์รีชา  นวมนาม  โทร 080-2586696  
4. อาจารยส์ุชาติ  จันทรสุกรี  โทร 086-7278943  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ งานเกษตรก าแพงแสน ประจ าปี พ.ศ. 2563 

วัน เสาร์ ท่ี  5 ธันวาคม  2563 
 
ช่ือ – นามสกุล ………………………………………………………………………………………………….................................. 
บ้านเลขที่..............หมู.่..........ต้าบล....................................อา้เภอ................................จงัหวัด....................... 
ช่ือสถาบัน  ..................................................................................  จงัหวัด……...............…....……………………. 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  ……………………………………………………......... 
ระดับ         ประถมศึกษา          มัธยมศึกษา          อุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไป  
เพลงที่ใช้ประกวด  
เพลงช้า.................................................    ช่ือศิลปิน ......................…….…… คีย์เพลง………............................ 
เพลงเร็ว....................……......…………….    ช่ือศิลปิน .......................………… คีย์เพลง………............................ 
ผู้ฝึกซ้อม ………………………......................………..    เบอร์โทร  ............................................................................ 
  
  หมายเหตุ    กรุณาส่งใบสมัครได้ที่ ร.ร.สาธิตเกษตรฯก้าแพงแสน ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2563   เวลา08.30 - 
16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที ่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สานิตย์  รัศมี  โทร061-4599165 
2. อาจารย์ยศพนธ์ นิตย์แสวง โทร 085–8438364 yodsap@hotmail.com  
3. อาจารยป์รีชา  นวมนาม  โทร 080-2586696 
4. อาจารยส์ุชาติ  จันทรสุกรี  โทร.086-7278943 

mailto:yodsap@hotmail.com

