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1. คุณสมบัติของผู้ประกวด 
1.1 นักเรียนมัธยม / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  อายุระหว่าง 12 – 18 ปี 
1.2 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ระดับอุดมศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)  
      อายุระหว่าง 18 – 25 ปี 

2. วิธีการด าเนินงานและเกณฑ์ในการตัดสินประกวด 
2.1 ส่งใบสมัครเข้าประกวด ตามก าหนด 
2.2 ผู้สมัครตั้งแตร่ะดับมัธยม และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องได้รับอนุญาตจากสถานศึกษาต้นสังกัด  
      โดยสถานศึกษาหรืออาจารย์ประจ าสถานศึกษา เป็นผู้รับรองการเข้าร่วมการประกวด 
2.3 ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเพลงมาในวันประกวด 2 เพลง โดยใช้เพลงประกอดในการคัดเลือก 1 เพลง  
      และหากเข้ารอบในรอบชิงชนะเลิศให้ใช้เพลงที่ไม่ซ้ ากับเพลงในรอบคัดเลือกอีก 1 เพลง 
2.4 เพลงที่จะร้องประกวด โดยผู้เข้าประกวดเลือกมาเอง ทั้งนี้เพลงที่น ามาต้องสามารถ ตัด Guide Melody  
      ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนนให้) หรือน าซีดทีี่เป็นซาวด์ หรือ  
      Backing track  

 2.5 ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งซีดีเพลงที่จะร้อง ให้กับผู้ควบคุมเสียงตรวจความเรียบร้อยก่อนประกวด 
 2.6 คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผู้ประกวดไว้ในรอบชิงชนะเลิศ ประเภทละ 10 คน  
 2.7 ผู้เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศต้องแต่งกายในชุดการแสดงให้เหมาะสมกับเพลง 

2.8 ผู้เข้าประกวดสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ได้ที ่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
      เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ ๒  ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120   

          หรือ ส่งทาง E-mail : amorn.see@hotmail.com โทรศัพท์สอบถาม คุณอมรเทพ สีนวนสูง   
          โทรศัพท์ ๐๙๙-๘๘๓-๕๑๕๘ และคุณสุโขทัย เจริญศิริ 061-384-2591 ก าหนดส่งภายในวันที่  
          10 มกราคม 2562 

สถานทีด่ าเนินงาน   
- รอบคัดเลือก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ห้อง L 401 และห้อง R 401 ชั้น 4มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
- รอบชิงชนะเลิศ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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3. เกณฑ์การตัดสิน ในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 
คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนน ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสิน ดังนี้  

น้ าเสียง     30 คะแนน  
จังหวะ ท านอง    20 คะแนน  
อักขรวิธีถูกต้อง    10 คะแนน  
เทคนิคการขับร้อง   15 คะแนน            
บุคลิกภาพและการแสดงออก  15 คะแนน  
การแต่งกาย   10 คะแนน 
 รวม          100 คะแนน 

*** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ *** 

 4. เงินรางวัล 

  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยม และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 รางวัลชนะเลิศ  เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย 7 รางวัล เงินสด 1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร 

 การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอุดมศึกษา 
 รางวัลชนะเลิศ  เงนิสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับ 1  เงินสด 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร 
 รองชนะเลิศอันดับ 2  เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบเกียรติบัตร 
 รางวัลชมเชย 7 รางวัล เงินสด 1,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร 
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ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ห้อง L 401 ห้อง R 401 ชั้น 4 และ 
ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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วันที่ ๑5 มกราคม 2562  (รอบคัดเลือก) ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ห้อง L 401 ห้อง R 401 ชั้น 4 
 ๐๘.0๐ - 08.30 น.        - ลงทะเบียน 
 08.30 - 08.40 น.  - พิธีเปิดการประกวด 
  09.00 - 16.00 น.   - การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
      - ระดับมัธยม และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
      - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอุดมศึกษา ไม่เกินปริญญาตรี 
   - ประกาศผลผู้ผ่านรอบแรกชิงชนะเลิศ  
  
วันที่ ๑7 มกราคม 2562 (รอบชิงชนะเลิศ) ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารคณะศิลปศาสตร์  
 ๐8.0๐ - 08.3๐ น.  - ลงทะเบียน 
 08.30 – 16.00 น.   - การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
      - ระดับมัธยม และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
      - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และอุดมศึกษา ไม่เกินปริญญาตรี 
   - ประกาศผลผู้ชนะเลิศ 
   - พิธีปิดและมอบรางวัล 
 
 ** หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


