
ระเบียบและกติกาการประกวดร้องเพลงไทยลกูทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับประชาชน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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วันที่ 3 มกราคม  2563 
ณ บริเวณเวทีกลาง  สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
1. เกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 

1.1 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
1.2 เพลงที่ใช้ในการประกวดจ านวน 2 บทเพลง 

  - เพลงช้าและเพลงเร็ว  ตามความถนัด (สามารถใช้ผู้ขับร้องได้  2  คน) 
  - แดนเซอร์   จ านวน 8 –10  คน  (สามารถใช้แดนเซอร์ชุดเดียวกันทั้งเพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ได้) 

1.3 ผู้เข้าประกวดจะต้องน าแถบบันทึกเสียง/ซีดีเสียงดนตรี ส าหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและสามารถตัด    
Guide Melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิจารณาคะแนน) 
 1.4 เพลงที่จะน ามาใช้ประกวดต้องเป็นเพลงลูกทุ่งเท่านั้น โดยเปิดจากแผ่นซีดีแผ่นดีวีดีหรือแหล่งเก็บข้อมูลอื่นๆ      

ที่สามารถน ามาเปิดเพลงได้ เช่น Hard Disk , Flash Drive , Handy drive เป็นต้น 
 1.5 เพลงส าหรับใช้ประกวดต้องตัดเสียงนักร้องออกให้หมดเหลือเฉพาะเสียงดนตรีหรือซาวด์ดนตรีเท่านั้น 
 1.6 ในขณะที่ท าการประกวดถ้าเกิดความผิดพลาดจากเสียงดนตรีหรือซาวด์ดนตรี 
ของผู้เข้าประกวดเองเช่นแผ่นสะดุด , แผ่นไม่อ่าน , เสียงไม่ออก , มีเสียงนักร้องมาด้วยเป็นต้นทางฝ่ายจัดการ 
ประกวดจะอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้อีก 1 ครั้ง หรืออาจพิจารณาเลื่อนไปแข่งใหม่ในล าดับหลังสุดแต่ถ้าเกิดจากความผิดพลาด
ทางด้านเทคนิคของเครื่องเสียงจะให้เริ่มต้นใหม่จนกว่าจะแข่งขันได้ไม่ถือเป็นความผิดพลาดของผู้เข้าแข่งขันทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด 
 1.7 ไม่อนุญาตให้ใช้ฉากทุกชนิดในการแข่งขัน 
          1.8 ในวันประกวดแต่ละทีมต้องส่งเนื้อเพลง(ค าร้อง)โดยพิมพ์ในกระดาษ A4 ให้คณะกรรมการตัดสิน ทีมละ 5 แผ่น 
2. คุณสมบัติของผู้ประกวด 
 2.1 เป็นประชาชน อายุไม่เกิน 25 ปี มีภูมิล าเนาในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดใกล้เคียง 
 2.2 ทีมท่ีสมัครในนามสถานศึกษา ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการเข้าร่วมการประกวดฯ  
ส าหรับทีมที่สมัครในนามชุมชนให้ผู้น าชุมชนนั้นเป็นผู้รับรอง 
 2.3 สถานศึกษาและชุมชนสามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดได้แห่งละ 1 ทีม 
3. การรับสมัคร 
 3.1 รับจ านวนจ ากัด  12  ทีมโดยยึดข้อมูลจากล าดับการรับสมัคร 
 3.2 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.ssk.ac.th และน าส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางโทรสาร       
ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ                        
โทร. 045 - 612868  โทรสาร 045 - 620642   
 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 หรือสิ้นสุดการรับสมัครเม่ือมีผู้สมัครครบ 12 ทีม   
ก่อนวันครบก าหนด (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์) 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  1. นายเทพปทาน สีแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โทร 062 – 3901383 
      2. นายนิธิศ สายเชื้อ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โทร 098 - 1452577 
       3. นายเอกรัตน์ ลับโกษา   ต าแหน่ง ครู  ช านาญการพิเศษ โทร 098 – 5869899 

http://www.google.co.th/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=HyWJB5qhhjqLuM&tbnid=5blypEpgi4ZX-M:&ved=0CAYQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.freshlytech.com%2Fcare-your-hard-disk%2F&ei=sLSlUr2GFoWMrQemr4G4Aw&psig=AFQjCNEjgt-vdCfWyna64M17XKPAShNgfw&ust=1386677808456679


4. หลักฐานการสมัคร 

4.1 ใบสมัครการประกวดฯ ตามท่ีโรงเรียนสตรีสิริเกศก าหนด 

4.2 รูปถ่ายของผู้เข้าประกวดทุกคน ขนาด 1 นิ้ว  จ านวน 1 รูป 
4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

5. การแต่งกาย 

- สุภาพและตามความเหมาะสม 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
          - คณะกรรมการจะพิจารณาให้คะแนนซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้ 

6.1  นักร้อง 
                      เกณฑ์การประกวด  คะแนนรวม  100  คะแนน  ประกอบด้วย 

        6.1.1  น้ าเสียงไพเราะมีพลัง       30  คะแนน 

        6.1.2  ความถูกต้องของท านอง / จังหวะ     20  คะแนน 

        6.1.3  ความถูกต้องของเนื้อร้อง /อักขระ / ควบกล้ า    20  คะแนน 

        6.1.4  การแต่งกายเหมาะสมกับบทเพลง           20  คะแนน 

        6.1.5  บุคลิกท่าทาง / อารมณ์สอดคล้องกับบทเพลง    10  คะแนน 

6.2  แดนเซอร์ (8-10 คน ต่อ 1 เพลง) 
     เกณฑ์การประกวด คะแนนรวม  100 คะแนนประกอบด้วย 

       6.2.1  ความพร้อมเพรียง (สวยงาม มั่นใจ สะท้อนความเป็นลูกทุ่ง)  30  คะแนน 

       6.2.2  การใช้จุดต่างๆ บนเวที                   20   คะแนน 

       6.2.3  ความยากง่ายของท่าเต้นความกลมกลืน (ลีลาท่าทางสอดคล้องกับเพลง)  20  คะแนน 

       6.2.4  ความคิดสร้างสรรค์และรูปแบบการน าเสนอ              20  คะแนน 

       6.2.5  การแต่งกาย  (สวยงามแปลกใหม่)     10  คะแนน 

7. รางวัล 
 7.1 รางวัลชนะเลิศ   เงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 7.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ 
 7.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศ 
          7.4 รางวัลชมเชย ได้รับเงินสนับสนุนทีมละ  3,000 บาท 

หมายเหตุ 
- ขอให้ผู้เข้าประกวดมารายงานตัวภายในเวลา18.00 - 19.00น. ณ บริเวณเวทีกลางสนามศาลากลาง 

จังหวัดศรีสะเกษ 
       - ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

 
 
 
 



ใบสมัคร 
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 

เทศกาลงานปีใหม่ สี่เผ่าไทยจังหวัดศรีสะเกษ  ประจ าปี 2563 
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    (ลงชื่อ).............................................................หัวหน้าทีม 
(....................................................) 

หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 
(ลงชื่อ)............................................................ผู้รับรอง 

(....................................................) 
  ต าแหน่ง........................................................................ 


