เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์
(ระดับประถมศึกษา)
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในระดับประถมศึกษำ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 1 ทีม ทีมละ ๖ - ๙ คน (รวมนักร้อง)
๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด
เพลงไทยลูกทุ่ง จำนวน ๑ เพลง ไม่เกิน ๑๐ นำที
๔. วิธีการประกวด
๔.๑ ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสม
๔.๒ ผู้เข้ำประกวดทุกทีมรำยงำนตัวพร้อมมอบแผ่น CD (Sound เพลง) ที่จะใช้ในกำรประกวดโดย
แจ้งเพลงที่จะใช้ในแต่ละรอบให้ผู้จัดกำรประกวดทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งจับฉลำก เพื่อจัดลำดับก่อนกำร
ประกวด ๑๕ นำที
๔.๓ ผู้เข้ำประกวดขึ้นร้องเพลงตำมลำดับ
๔.๔ ประกำศผลกำรประกวด
๔.๕ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกติกำข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดกำรประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้ำประกวดทรำบก่อน
กำรประกวด
๔.๖ กรณี ผู้เข้ ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ ครบตำมจำนวนที่ กำหนดในหลั กเกณฑ์ ก ำรแข่ ง ขัน ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
๔.๗ ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำก
เวลำที่กำหนด ให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
๔.๘ กรณีผเู้ ข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.8.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำร
เกิด (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.8.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.8.1 และ 4.8.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ควำมพร้อมเพรียง
๒. น้ำเสียง
๓. ลีลำ บุคลิก
๔. กำรแต่งกำย
๕. จังหวะ ทำนอง
หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด

คะแนน
๓๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐

6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

เกณฑ์การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์
(ระดับมัธยมศึกษา)
๑. ระดับชั้นผู้เข้าประกวด
นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. จานวนผู้เข้าประกวด
อปท. ละ 1 ทีม ทีมละ ๖ - ๙ คน (รวมนักร้อง)
๓. ประเภทของเพลงและเวลาที่ใช้ในการประกวด
เพลงไทยลู กทุ่ ง จำนวน ๑ เพลง ไม่ เกิ น ๑๐ นำที ผู้เข้ำประกวดในรอบแรก เมื่อ เข้ำรอบตั ดสิ น
ต้องเปลี่ยนเพลง โดยแจ้งให้คณะกรรมกำรและผู้จัดกำรประกวดทรำบล่วงหน้ำ
๔. วิธีการประกวด
๔.๑ ผู้เข้ำประกวดแต่งกำยตำมควำมเหมำะสม
๔.๒ ผู้ เข้ ำประกวดทุ กที ม รำยงำนตั วพร้อมมอบแผ่ น CD (Sound เพลง) ที่ จะใช้ ในกำรประกวด
โดยแจ้งเพลงที่จะใช้ให้ผู้จัดกำรประกวดทรำบล่วงหน้ำ พร้อมทั้งจับฉลำก เพื่อจัดลำดับก่อนกำรประกวด
๑๕ นำที
๔.๓ ผู้เข้ำประกวดขึ้นร้องเพลงตำมลำดับ
๔.๔ ประกำศผลกำรประกวด
๔.๕ หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงกติกำข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดกำรประกวดจะแจ้งให้ผู้เข้ำประกวดทรำบก่อน
กำรประกวด
๔.๖ กรณี ผู้เข้ ำประกวดไปรำยงำนตัวไม่ ครบตำมจำนวนที่ กำหนดในหลั กเกณฑ์ ก ำรแข่ ง ขัน ให้
กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
๔.๗ ผู้เข้ำประกวดต้องมำรำยงำนตัวก่อนกำรประกวดแข่งขัน 30 นำที (หำกมำรำยงำนตัวพ้นจำก
เวลำที่กำหนด ให้กรรมกำรฯ พิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด)
๔.๘ กรณีผู้เข้ำประกวดเป็นคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยให้แสดงหลักฐำนทำงรำชกำรที่แสดงให้เห็นว่ำอยู่ใน
ประเทศไทยอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย ดังนี้
4.8.1 สำเนำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชำติไทยหรือสำเนำสูติบัตรหรือหนังสือรับรองกำร
เกิด (อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) และ
4.8.2 หนังสือรับรองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ทั้งนี้ กรณีเอกสำรไม่ครบตำม 4.8.1 และ 4.8.2 ให้กรรมกำรพิจำรณำตัดสิทธิ์กำรเข้ำประกวด
๕. เกณฑ์การให้คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ควำมพร้อมเพรียง
๒. น้ำเสียง
๓. ลีลำ บุคลิก
๔. กำรแต่งกำย
๕. จังหวะ ทำนอง
หมายเหตุ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด

คะแนน
๓๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐

6. รางวัลการประกวด
- รำงวัลเหรียญทอง
- รำงวัลเหรียญเงิน
- รำงวัลเหรียญทองแดง
- รำงวัลชมเชย
- เข้ำร่วมแข่งขัน

ได้คะแนน 80 คะแนน ขึ้นไป
ได้คะแนน 70-79 คะแนน
ได้คะแนน 60-69 คะแนน
ได้คะแนน 50-59 คะแนน
ได้คะแนนต่ำกว่ำ 50 คะแนน

ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทอง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน
ได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญทองแดง
ได้รับเกียรติบัตร ระดับชมเชย
ได้รับเกียรติบัตร เข้ำร่วมแข่งขัน

