
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “งานประเพณีรับบัว” ประจำปี 2563 
ณ เวท ี(ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   

ระหว่างวันที่  29 – 30  กันยายน  2563 
****************************** 

  ด้วย เทศบาลเมืองบางแก้ว  ร่วมกับอำเภอบางพลี  ดำเนินการจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งในงาน
ประเพณีรับบัว ประจำปี 2563 ขึ้น  ระหว่างวันที่  29 - 30 กันยายน  2563  ณ  เวทีด้านหลังที่ว่าการอำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่เวลา  17.00  น. เป็นต้นไป  เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  ในการสนับสนุนการ
แสดงออกความสามารถ  ซึ่งเป็นเวทีของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป  ในกิจกรรมการประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง   เป็นการอนุรักษ์บทเพลง  เสียงเพลงลูกทุ่ง   อันเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม  จากศิลปินรุ่น
เก่าสู่รุ่นใหม่ต่อไป  ดังนี ้

ประเภทของการประกวด  เป็นการประกวดเด่ียว  จำนวน  2  รุ่น  (รวมชายและหญิง)  ดังนี ้
  1.  รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปีบรบิูรณ์  (เกิดหลังวันที่ 29 กันยายน  2545 นับถึงวันที่  29  กันยายน 2563) 
  2.  รุ่นอายุ  18  ปีขึ้นไป  (เกิดก่อนวันที่  29  กันยายน  2545)   

** ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครบุคคลที่ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ในปีที่ผ่านมา ** 

หลักฐานและเอกสารในการรบัสมัคร 
1.  กรอกใบสมัครให้ชัดเจน ถูกต้อง ตามใบสมัครที่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2  ออกให้ 
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักเรียนและนักศกึษา  จำนวน  1  ใบ 
3.  รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมแว่นดำ ไม่ใส่หมวก ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  1  รูป (ติดใบสมัครต้องเป็น      

รูปปัจจุบัน) 
4.  ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมแผ่นซาวด์ (CD หรือแฟลชไดทเ์สียงดนตร ี ที่จะใช้ในการประกวด       

โดยตัดเสียงร้องของศิลปินต้นแบบ  ให้พร้อมใช้และทดสอบความพร้อมก่อนการประกวด  แผ่นซาวด์ 1 แผ่นต่อ 1 เพลง       
(ทั้งเพลงช้าและเร็วที่ใช้ในการประกวดเท่านั้น) 

  การรับสมัคร    
ประกาศรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง

เวลา 17.00 น. โดยสมัครด้วยตนเองได้ที ่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2  หรือ ดาวโหลด์ใบสมัครที ่เว็ปไซด์ สพป.
สมุทรปราการ เขต 2 (http://spn2.go.th) แล้วกรอกรายละเอียด ส่งทาง e-mail : kuakul4@gmail.com  ขอทราบ
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ นายธวัชชัย ภูนุช โทร. 081–8022052  / นางเกื้อกูล  พิบูลย์สวัสดิ์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. 098-2728290  หรือสมัครโดยตรงได้ที่ เทศบาลเมืองบางแก้ว  ฝ่ายกองการศึกษาฯ  นายวีรยุทธ  เทาดี  โทร. 0 -
2710-2784  : 105  โทรมือถือ 097-2700103   

  วัน เวลา และสถานที่จัดการประกวด    
  ให้ผู้เข้าประกวดทุกประเภททุกรุ่นลงทะเบียน/รายงานตัว  ณ  บริเวณเวทีหลังที่ว่าการอำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ  ตั้งแต่เวลา  16.00 น. –  17.00 น. ทุกวัน   
  วันที่   29   กนัยายน   2563   ประกวดรอบแรก   เริ่มเวลา  18.00  น.    

  - รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปีบรบิูรณ ์ เพลงบังคับเพลงช้า 
  - รุ่นอายุ  18  ปีขึ้นไป  เพลงบังคับเพลงเร็ว 

  วันที่   30   กนัยายน   2563   ประกวดรอบสอง   เริ่มเวลา  18.00  น.  
  - รุ่นอายุไม่เกิน  18  ปีบรบิูรณ ์ เพลงบังคับเพลงเร็ว 
  - รุ่นอายุ  18  ปีขึ้นไป  เพลงบังคับเพลงช้า 
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คณะกรรมการจะเอาคะแนนเพลงช้าและเพลงเร็วมารวมกันในวันสุดท้าย  แล้วจึงประกาศผลผู้ชนะการประกวดรางวัลที่  1  
2  3  และขวญัใจลูกทุ่ง  2  รางวัล   
  ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ แล้วจึงมีสทิธิ์เข้ารับการประกวดได้ ต้องมารายงานตัว
ตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง ก่อนการประกวด อย่างน้อย  1  ชั่วโมง  เพือ่ตรวจสอบแผ่นซาวด์เพลงที่ใช้ประกวด    

การแต่งกาย 
  แต่งกายตามความเหมาะสม  สวยงาม  เข้ากับบรรยากาศการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ตามยุค  ตาม
สมัย  และตามวัย 

รางวัล  รางวัลที่ได้รับ  ทั้ง  2  รุ่น  มีดังนี ้
  1.  ถ้วยชนะเลิศ          พร้อมเงินรางวัล    จำนวน   7,000   บาท 
  2.  ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1    พรอ้มเงินรางวัล    จำนวน   5,000   บาท 
  3.  ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    พร้อมเงินรางวัล    จำนวน   3,000   บาท 
  4.  รางวัลขวัญใจลูกทุ่ง มี  2  รางวัล   ได้รับเงินรางวัล    จำนวน  1,500  บาท 

  เกณฑ์การตัดสิน   คะแนนรวม  100  คะแนน 
  1.  น้ำเสียง / ชัดเจน  30 คะแนน 
  2.  อักขระ / ถูกต้อง  25   คะแนน 
  3.  จังหวะ / ทำนอง  25 คะแนน   
  4.  การแต่งกาย   10 คะแนน 
  5.  ลีลา ท่าทาง   10 คะแนน 
** คณะกรรมการใช้เกณฑ์การตัดสินนี้ กับทุกประเภท และทุกรางวัล ** 

หมายเหตุ        1. กรณีที่มีการผิดพลาดเรื่องแผ่นซาวด ์และผู้ประกวดมาไม่ตรงเวลาที่กำหนด คณะกรรมการ 
     จะตัดสิทธิ์การประกวดทันที 

2. การตัดสินของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  โปร่งใส  อยู่ในดุลยพนิิจ 
                       ของคณะกรรมการตัดสินเท่านั้น  และการตัดสนิของคณะกรรมการถือเป็นการสิน้สุด 
 

สถานที่จอดรถผู้เข้าประกวด : บริเวณลานวัดบางพลีใหญ่กลาง หรือโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 
 
 
 

** ขอขอบคุณผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทุกท่าน..... จากคณะกรรมการจัดการประกวดฯ** 
 
 
 

 



รูปถ่าย 
หน้าตรง 

ไม่สวมแวน่ 

ใบสมัคร  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “งานประเพณีรับบัว” ประจำปี 2563 

ระหว่างวันที่  29 - 30  กันยายน  2563   
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

............................................. 

    วันที…่.....เดือน..........................2563 

ข้าพเจ้าช่ือ  (นาย,นาง, น.ส., ด.ช., ด.ญ.)..............................................นามสกุล..................................................................     

เกิดวันที่................ เดือน................................พ.ศ.................... อายุ.................ปี......................เดือน  

ปัจจุบันอาศัยอยู่ บ้านเลขที่.............................ถนน............................................ตำบล........................................................              
อำเภอ.........................................จังหวัด....................................... โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้…………………………………….. 

สถานภาพ          โสด    สมรส 

 มีความประสงค์เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “งานประเพณีรับบัว” ประจำปี 2562  

รุ่นอาย ุ         ไม่เกิน  18  ปีบรบิูรณ ์ (เกิดหลังวันที่ 29 กันยายน 2545 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2563)      
                  18  ปีขึน้ไป   (เกิดก่อนวันที่  29  กนัยายน  2545) 

ปัจจุบัน    

        กำลงัศึกษาอยู่ ระดับ ............................. (สถานศึกษา/โรงเรียน)........................................................... 

         ประกอบอาชีพ............................................ สถานที่ทำงาน.................................................................... 

เพลงที่ใช้เข้าประกวด   

รอบคัดเลือกเพลงช้า      ชือ่เพลง..............................................ศิลปินต้นแบบ................................................. 

รอบคัดเลือกเพลงเร็ว     ชื่อเพลง..............................................ศิลปินต้นแบบ................................................ 

ชื่อผู้ส่งเข้าประกวด (นาย, นาง, นางสาว).............................................................. นามสกุล............................................... 

อาศัยอยู่ บ้านเลขที่................. ถนน.................................... ตำบล.............................................อำเภอ.............................. 
จังหวัด................................................... โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้..................................................................................  

 ขอรับรองว่าผู้เข้าประกวด ข้อมูลและเอกสาร ถูกต้อง เป็นความจริง และถือปฏิบัติ ทุกประการ. 
 

                                           ลงชื่อ...................................................................ผู้ประกวด 
                                                                      (...............................................................) 
                                                                                        
ลงชื่อ.........................................            ลงชื่อ...............................................................ผู้ส่งเข้าประกวด 
         ผู้ตรวจคุณสมบัต ิ                                       (...........................................................) 

หมายเหตุ    กรอกข้อมูลให้ชดัเจน  ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  และอา่นง่าย    
 


