หลักเกณฑ์ การประกวดขับร้ องเพลงเทิดพระเกียรติ
ตามโครงการ ๑๐ ศิลปิ นรวมใจเทิดไท้ องค์ ราชัน
๑.การประกวดเป็ นประเภทเดี่ยว มี ๒ ระดับ
๑.๑ ระดับประถมศึกษา (ป.๑-ป.๖)
๑.๒ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-ม.๖)
๒.เพลงทีข่ ับร้ องเป็ นเพลงบังคับ โดยให้ เลือกมาเพียง ๑ เพลง (ทุกเพลงร้ องได้ ท้งั ชาย หญิง) ดังนี้
เพลงที่ ๑ : เพลง “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”
คาร้อง/ทานอง/ขับร้องโดย ชัยชนะ บุญนะโชติ
เพลงที่ ๒ : เพลง “ใต้ร่มไตรรงค์”
คาร้อง/ทานอง ธงชัย เล็กกาพล
ขับร้องโดย สดใส รุ่ งโพธิ์ ทอง
เพลงที่ ๓ : เพลง “ทาดีเพื่อพ่อ”
คาร้อง/ทานอง/ขับร้องโดย สดใส รุ่ งโพธิ์ ทอง
เพลงที่ ๔ : เพลง “ครู ”
คาร้อง/ทานอง/ขับร้องโดย ชัยชนะ บุญนะโชติ
เพลงที่ ๕ : เพลง “คนปลูกข้าว”
คาร้อง/ทานอง เกื้อ อุสาหกานนท์
ขับร้องโดย เรื องรอง ไพลิน
เพลงที่ ๖ : เพลง “โปรดฟังอีกครั้ง”
คาร้อง/ทานอง/ขับร้องโดย สดใส รุ่ งโพธิ์ ทอง
เพลงที่ ๗: เพลง “ชัว่ เจ็ดทีดีเจ็ดหน”
คาร้อง/ทานอง/ขับร้องโดย สดใส รุ่ งโพธิ์ ทอง /
พุม่ พวง ดวงจันทร์
หมายเหตุ

- คาร้อง คานอง เสี ยงดนตรี (Backing Track) สามารถโหลดได้จากเว๊บไซต์
สานักพัฒนากิจกรรมนักเรี ยน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และทางยูทูป (YouTube)

๓.วิธีการสมัครและการส่ งหลักฐานการสมัคร
๓.๑ การสมัคร
- กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมลงนามโดยผูบ้ ริ หารและประทับตราโรงเรี ยน
- บันทึกเสี ยง ลงในแผ่นซี ดี ดีวดี ี หรื อคลิปวีดีโอ
๓.๒ การส่ งหลักฐาน การสมัครและแผ่นซี ดี ดีวดี ี หรื อคลิปวีดีโอ
-ส่ งจดหมายลงทะเบียนถึง แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวติ กรุ งเทพมหานครเขตลาดพร้าว
(โรงเรี ยนสุ ธีรัตนชัยสังคีตศิลป์ ) เลขที่ ๗๓๗/๑ (๑๒/๓๓ หมู่ ๑๑) ถนนลาดพร้าววังหิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ โดยให้วงเล็บมุมซองว่า
“โครงการ ๑๐ ศิลปิ นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน” ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

(ขยายเวลาการส่ งแผ่นบันทึกเสี ยงฯ ให้ถึงวันที่ 13 มิถุนายน ๒๕๖๑)

-การสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติม ทีเ่ บอร์ ๐๘๔ ๙๑๙ ๙๒๗๙ (คุณพงศ์ กรชัย)
๔.วิธีการคัดเลือก คณะกรรมการจะทาการคัดเลือกโดยแบ่ง ๔ กลุ่มภูมิภาค และกรุ งเทพมหานคร ดังนี้
ภูมิภาค
ประกอบด้ วยจังหวัด
ทุกเขตกรุ งเทพมหานคร
กรุ งเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และจังหวัด
ภาคกลาง
สระบุรี
จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิ งห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ
และจังหวัดสระแก้ว
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุ พรรณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม
และจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรี ธรรมราช จังหวัดพัทลุง และ
ภาคใต้
จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดระยอง
ภาคตะวันออก
จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลาภู
และจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดสกลนคร
จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดนครราชสี มา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุ รินทร์
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรี สะเกษ จังหวัดอานาจเจริ ญ และ
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลาปาง และจังหวัดลาพูน
ภาคเหนือ
จังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่
จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุ โขทัย
และจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทยั ธานี

๔.๑ รอบคัดเลือกจากซีดี ดีวดี ี
- คณะกรรมการจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ให้เหลือตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
- คณะกรรมการจะประกาศผลทางเว็บไซต์ สานักพัฒนากิจกรรมนักเรี ยน
๔.๒ รอบชิงชนะเลิศ (การขับร้องต่อหน้าคณะกรรมการ)
- ผูผ้ า่ นจากรอบคัดเลือกต้องมาขับร้องบนเวทีในงาน ๑๐ ศิลปิ นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน
โดยใช้แผ่นเสี ยงดนตรี (Backing Track) ซึ่งคณะกรรมการจัดเตรี ยมไว้ให้ ในวันที่
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการจะแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ทราบ
- ความเห็น หรื อ คาตัดสิ นของคณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สุด
๕. รางวัลการประกวด
๕.๑ รางวัลระดับภูมิภาค (ทั้งระดับประถมและมัธยม) โดยมี ๔ กลุ่มภูมิภาค และกรุ งเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ
รับเงินรางวัล โล่รางวัล เกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศลาดับ ๑
รับเงินรางวัล โล่รางวัล เกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศลาดับ ๒
รับเงินรางวัล โล่รางวัล เกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศลาดับ ๓
รับเงินรางวัล โล่รางวัล เกียรติบตั ร
๕.๒ รางวัลระดับประเทศ (ทั้งระดับประถมและมัธยม)
รางวัลยอดเยีย่ มลาดับ ๑
รับเงินรางวัล โล่รางวัล เกียรติบตั ร
รางวัลยอดเยีย่ มลาดับ ๒
รับเงินรางวัล โล่รางวัล เกียรติบตั ร
รางวัลยอดเยีย่ มลาดับ ๓
รับเงินรางวัล โล่รางวัล เกียรติบตั ร
๖. เกณฑ์การตัดสิ น จานวน ๑๐๐ คะแนน (คาตัดสิ นของคณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สุด) พิจาณาจาก
-เสี ยงร้อง
๓๐ คะแนน
-เทคนิคการขับร้อง
๒๕ คะแนน
-คาร้อง ทานอง จังหวะ
๒๐ คะแนน
-อักขระ ภาษา
๑๕ คะแนน
-บุคลิก ลีลา อารมณ์
๑๐ คะแนน
๗. คณะกรรมการดาเนินโครงการขอสงวนสิ ทธิ์ หากมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด หรื อ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ให้เกิดความเหมาะสมได้ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบหรื อแจ้งล่วงหน้าก่อน แต่จะไม่ส่งผลต่อการตัดสิ น
ในรอบต่างๆ

ใบสมัครการประกวด
ประกวดขับร้องเพลงเทิดพระเกียรติ ตามโครงการ ๑๐ ศิลปิ นรวมใจเทิดไท้องค์ราชัน

ภาพถ่ายหน้าตรงของ
ผูส้ มัครเข้าประกวด

๑. ข้อมูลผูส้ มัคร
ชื่อ.......................................................นามสกุล......................................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่เกิด...................................................กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชั้น.........................................
โรงเรี ยน...................................................................................................................................................
ที่อยูข่ องโรงเรี ยน.....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ชื่อครู ผสู ้ อน............................................................................................................................................
เบอร์ ครู ผสู ้ อน.........................................................................................................................................
เบอร์ผปู ้ กครอง.......................................................................................................................................
ช่องทางการติดต่ออื่นๆ..........................................................................................................................
๒. สมัครในระดับ
( ) ระดับประถมศึกษา
จังหวัด.....................................ภูมิภาค.............................................
( ) ระดับมัธยมศึกษา
จังหวัด.....................................ภูมิภาค.............................................
๓. ขอรั บรองว่ารายชื่ อนักเรี ยนตามข้อ ๑. เป็ นนักเรี ยนปั จจุ บนั ที่ กาลังศึกษาอยู่ในระดับ.............................
ของโรงเรี ยน.................................................................................................จริ ง
๔. ข้าพเจ้าครู ผูส้ อน ได้อ่านหลักเกณฑ์การประกวดเป็ นที่ เข้าใจ และจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทุกประการ
พร้อมให้ผมู ้ ีอานาจรับรองมาด้วยแล้ว
ลงชื่อ ........................................................
(...................................................)
ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา/ผูร้ ับใบอนุญาต/ผูจ้ ดั การ
ประทับตรา
........./......./..........

