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1. เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์  
1.1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์  
1.2 เพลงท่ีใชใ้นการประกวด จ านวน  2  บทเพลง   

          -  เพลงช้า และ เพลงเร็ว  ตามความถนัด  (สามารถใช้ผู้ขับร้องได้  2  คน)  
 - แดนเซอร์   จ านวน   8 – 10  คน  (สามารถใช้แดนเซอร์ชุดเดียวกนัทั้งเพลงช้าหรือเพลงเร็วกไ็ด้) 

1.3 ผูเ้ขา้ประกวดจะตอ้งน าแถบบนัทึกเสียง/ซีดีเสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเอง และสามารถตดั Guide 
Melody ออกได ้(หากไม่สามารถตดัไดก้รรมการจะไม่พิจารณาคะแนน) 
  1.4 เพลงทีจ่ะน ามาใช้ประกวดต้องเป็น เพลงลูกทุ่ง เท่าน้ัน โดยเปิดจากแผน่ซีดี แผน่ดีวดีี หรือแหล่งเก็บขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ี

สามารถน ามาเปิดเพลงได ้เช่น    Hard Disk   Flash Drive, Handy drive  เป็นตน้                              
              1.5  เพลงส าหรับใชป้ระกวดตอ้งตดัเสียงนกัร้องออกใหห้มด เหลือเฉพาะเสียงดนตรีหรือซาวด์ดนตรีเท่านั้น 
        1.6 ในขณะท่ีท าการประกวด  ถา้เกิดความผดิพลาดจากเสียงดนตรีหรือซาวด์ดนตรี 
ของผูเ้ขา้ประกวดเอง เช่น แผน่สะดุด,แผน่ไม่อ่าน,เสียงไม่ออก,มีเสียงนกัร้องมาดว้ย เป็นตน้ ทางฝ่ายจดัการ 
ประกวดจะอนุญาตใหเ้ร่ิมตน้ใหม่ไดอี้ก 1 คร้ัง หรืออาจพิจารณาเล่ือนไปแข่งใหม่ในล าดบัหลงัสุด แต่ถา้เกิดจากความผดิพลาด
ทางดา้นเทคนิคของเคร่ืองเสียงจะใหเ้ร่ิมตน้ใหม่จนกวา่จะแข่งขนัไดไ้ม่ถือเป็นความ ผดิพลาดของผูเ้ขา้แข่งขนั ทั้งน้ีใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการเป็นผูช้ี้ขาด 
           1.7  ไม่อนุญาตให้ใช้ฉากทุกชนิดในการแข่งขัน 
           1.8 ในวนัประกวดแต่ละทีมตอ้งส่งเน้ือเพลง(ค าร้อง)โดยพิมพใ์นกระดาษ A4 ใหค้ณะกรรมการตดัสิน ทีมละ  5  แผน่ 
2. คุณสมบัติของผู้ประกวด  

2.1 เป็นประชาชน  อาย ุไม่เกิน  25 ปี  มีภูมิล าเนาในจงัหวดัศรีสะเกษ  และจงัหวดัใกลเ้คียง 
2.2 ทีมท่ีสมคัรในนามสถานศึกษา ใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา เป็นผูรั้บรองการเขา้ร่วมการประกวดฯ ส าหรับทีม        

ท่ีสมคัรในนามชุมชน ใหผู้น้  าชุมชนนั้นเป็นผูรั้บรอง 
2.3 สถานศึกษาและชุมชนสามารถส่งทีมเขา้ร่วมประกวดไดแ้ห่งละ 1 ทีม  

3. การรับสมัคร  
  3.1 รับจ านวนจ ากดั  12  ทมี โดยยดึข้อมูลจากล าดับการรับสมัคร 
               3.2 ผูส้มคัรสามารถดาวน์โหลดใบสมคัร ไดท่ี้ www.ssk.ac.th   และน าส่งใบสมคัรดว้ยตนเอง หรือส่งทาง
โทรสาร ท่ี งานธุรการ  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ าเภอเมือง  
จงัหวดัศรีสะเกษ  โทร. 045-612868  โทรสาร 045- 620642  ตั้งแต่วนัที ่19 พฤศจิกายน 2561  ถึงวนัที ่30 ธันวาคม  2561 หรือ

ส้ินสุดการรับสมัครเม่ือมีผู้สมัครครบ 12 ทมี ก่อนวนัครบก าหนด   ( ไม่รับสมัครทางไปรษณย์ี) 
ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี    1. นายนิธิศ  สายแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โทร 098-145-2577 

                    2. นายเอกรัตน์   ลบัโกษา    ต าแหน่ง ครู  ช านาญการพเิศษ โทร 093-324-6272 
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4. หลกัฐานการสมัคร 

    4.1 ใบสมคัรการประกวดฯ  ตามท่ีโรงเรียนสตรีสิริเกศก าหนด 

    4.2 รูปถ่ายของผูเ้ขา้ประกวดทุกคน ขนาด  1 น้ิว  จ  านวน  1 รูป 
    4.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
5. การแต่งกาย 

   - สุภาพและตามความเหมาะสม 

6. เกณฑ์การตัดสิน  
                   - คณะกรรมการจะพิจารณาใหค้ะแนน ซ่ึงมีเกณฑก์ารตดัสินดงัน้ี  

6.1  นักร้อง  
                            เกณฑก์ารประกวด               คะแนนรวม  100  คะแนน  ประกอบดว้ย 

        6.1.1  น ้าเสียงไพเราะมีพลงั       30  คะแนน 

        6.1.2  ความถูกตอ้งของท านอง/จงัหวะ      20  คะแนน 

        6.1.3  ความถูกตอ้งของเน้ือร้อง /อกัขระ/ควบกล ้า    20  คะแนน 

        6.1.4  การแต่งกายเหมาะสมกบับทเพลง                        20  คะแนน 

        6.1.5  บุคลิกท่าทาง/อารมณ์สอดคลอ้งกบับทเพลง    10  คะแนน 

6.2  แดนเซอร์   (8-10 คน ต่อ 1 เพลง) 
                                 เกณฑก์ารประกวด               คะแนนรวม  100 คะแนน   ประกอบดว้ย 

       6.2.1  ความพร้อมเพรียง (สวยงาม มัน่ใจ สะทอ้นความเป็นลูกทุ่ง)  30  คะแนน 

       6.2.2  การใชจุ้ดต่าง ๆ  บนเวที                                                                       20   คะแนน 

       6.2.3  ความยากง่ายของท่าเตน้ ความกลมกลืน (ลีลาท่าทางสอดคลอ้งกบัเพลง)  20  คะแนน 

       6.2.4  ความคิดสร้างสรรคแ์ละรูปแบบการน าเสนอ              20  คะแนน 

       6.2.5  การแต่งกาย  (สวยงามแปลกใหม่)     10  คะแนน 

7.  รางวลั 
             7.1  รางวลัชนะเลิศ                         เงินรางวลั  พร้อมถ้วยเกยีรติยศ 
             7.2  รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1    เงินรางวลั  พร้อมถ้วยเกยีรติยศ 
             7.3  รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2    เงินรางวลั  พร้อมถ้วยเกยีรติยศ 
             7.4  รางวลัชมเชย ไดรั้บเงินสนบัสนุนทีมละ  3,000  บาท 

หมายเหตุ  
  -  ขอให้ผู้ เข้าประกวดมารายงานตัวภายในเวลา  17.00  น. ณ บริเวณเวทกีลางสนามศาลากลาง 

              จังหวัดศรีสะเกษ 
           -   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นทีส้ิ่นสุด  
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เทศกาลงานปีใหม่ ส่ีเผ่าไทยจังหวดัศรีสะเกษ  ประจ าปี  2562 
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