รูป ๑ นิ้ว

ใบสมัคร
การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.๙ เพื่อเป็นการน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวง ร.๙
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ชื่อ – นามสกุล.........................................................................เกิดวันที่.......................................อายุ.......................ปี
ระดับการศึกษา..................................................ชื่อสถานศึกษา..................................................................................
ที่อยู่..............................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.............................................................................................. ...................................
E-Mail.........................................................................Facebook………………………………………………………………………
มีความประสงค์สมัครประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ และเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.๙
(โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง ) (ผู้สมัครสามารถเลือกประกวดได้เพียง ๑ ประเภทเท่านั้น)
 ประเภทประถมศึกษา  ประเภทมัธยมศึกษา  ประเภทอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป
เพลงที่ใช้ประกวด จานวน ๒ เพลง
๑. เพลงพระราชนิพนธ์........................................................................................ ..........................
๒. เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.๙.......................................................................................
รางวัล
ชนะเลิศ
รับทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญทรงผนวช ๑ เหรียญ
รองชนะเลิศอันดับ๑ รับทุนการศึกษา ๑๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเหรียญทรงผนวช ๑ เหรียญ
รองชนะเลิศอันดับ๒ รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเหรียญทรงผนวช ๑ เหรียญ
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดในหลักเกณฑ์การประกวดเรียบร้อยแล้ว และจะปฏิบัติตามเกณฑ์การประกวด
ทุกประการ ( ) สาเนาบัตรประชาชน ( ) หนังสือรับรองจากสถานศึกษา มาด้วยแล้ว
ลงชื่อ.......................................................ผู้สมัคร
(.........................................................)
วันที่.......................................................

ลงชื่อ.........................................................ผู้รับรอง
(.........................................................)
ตาแหน่ง..................................................................

หมายเหตุ - ผู้รับรองได้แก่ หัวหน้าสถานศึกษา/ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา ยกเว้นผู้เข้าประกวดประเภทบุคคลทั่วไปไม่ต้องมีผู้รับรอง
- หลังจากยื่นใบสมัครแล้วผู้เข้าประกวดต้องส่ง VCD บันทึกวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์เต็มเพลงจะมีหรือไม่มีดนตรีประกอบก็ได้ จานวน
๑ เพลงส่งมา ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม หรือ ส่งแนบไฟล์มาทาง E – Mail : panaikorn.th@hotmail.com เพื่อใช้ในการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
- ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕ ต่อ ๑๖๐๑
พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ ๐๕๕ ๗๒๒๓๔๒, ๐๘๑ ๙๕๓๔๙๐๗, ๐๘๖ ๖๗๔๐๐๐๗
Facebook : สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร / พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกาแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ – เรือนไทย
- ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ ผ่านทางเว็บไซต์ สานักศิลปะและวัฒนธรรม https://acc.kpru.ac.th

รายละเอียดการประกวด
๑. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
เป็นนักเรียนกาลังศึกษา ระดับประถมศึกษา
เป็นนักเรียนกาลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
เป็นนักศึกษากาลังศึกษาระดับ อุดมศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
๒. เพลงที่ใช้การประกวด
๒.๑ เพลงพระราชนิพนธ์ (เลือกขับร้องเพลงเพียง ๑ เพลง) ดังนี้
๑. รัก
๙. อาทิตย์อับแสง
๒. ชะตาชีวิต
๑๐. ยามเย็น
๓. แก้วตาขวัญใจ
๑๑. ในดวงใจนิรันดร์
๔. แสงเทียน
๑๒. แผ่นดินของเรา
๕. แสงเดือน
๑๓. คาหวาน
๖. ความฝันอันสูงสุด
๑๔. สายฝน
๗. สายลม
๑๕. ลมหนาว
๘. ค่าแล้ว
๒.๒ เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อหลวง ร.๙ จานวน ๑ เพลง
โดยผู้ เ ข้ า ประกวดที่ ผ่ า นเข้ า รอบสุ ด ท้ า ยจะต้ อ งประกวดทั้ ง ๒ เพลง และจั ด เตรี ย ม Sound ดนตรี
(Backing Track) ที่ไม่มีเสียงนักร้องในรูปแบบ ซีดี หรือดีวีดี มาให้เจ้าหน้าที่เปิดเพื่อใช้ในการประกวด และแต่งกาย
สุภาพตามความเหมาะสมกับเพลง
๓. กาหนดการสมัคร
๓.๑ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐
๓.๒ หลักฐานการรับสมัคร
๑. ใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลประวัติผู้สมัคร และลงลายมือชื่อผู้สมัคร โดยสามารถดาวน์โหลด
ใบสมัคร ได้จาก เว็บไซต์สานักศิลปะและวัฒนธรรม https://acc.kpru.ac.th
๒. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก) จานวน ๑ ภาพ และติดใบสมัคร
๓. สาเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร พร้อมรับรองสาเนา
๔. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
๓.๓ หลังจากยื่นใบสมัครแล้วผู้เข้าประกวดต้องส่ง VCD บันทึกวีดีโอการร้องเพลงพระราชนิพนธ์เต็มเพลง
จะมีหรือไม่มีดนตรีประกอบก็ได้ จานวน ๑ เพลงส่งมา ณ สานักศิลปะและวัฒนธรรม หรือ ส่งแนบไฟล์มา
ทาง E – Mail : panaikorn.th@hotmail.com เพื่อใช้ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๖๐

๔. กาหนดการประกวด
๔.๑ ประกาศผลเข้ า รอบในวั น ที่ ๒๒ กั น ยายน ๒๕๖๐ ผ่ า นทางเว็บ ไซต์ ส านั ก ศิล ปะและวั ฒ นธรรม
https://acc.kpru.ac.th
๔.๒ จัดการประกวดแข่งขันใน วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
***เปลี่ยนแปลงกาหนดการจากเดิมวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐
๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ คะแนนเต็ม ๑๐๐ แบ่งออกเป็น
๑) ความถูกต้องของจังหวะและทานอง
๓๐ คะแนน
๒) เสียงร้อง (น้าเสียง)
๓๐ คะแนน
๓) ความชัดเจนในการร้อง อักขระภาษา
๒๐ คะแนน
๔) การแสดงออกลีลา ท่าทาง ความสวยงามและความสอดคล้องกับเพลง
๑๐ คะแนน
๕) การแต่งกายเหมาะสมกับเพลงที่ประกวด
๑๐ คะแนน
๕.๒ ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
๖. รางวัลการประกวด
รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวดทุกประเภท
ชนะเลิศ
รับทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเหรียญทรงผนวช ๑ เหรียญ
รองชนะเลิศอันดับ๑ รับทุนการศึกษา ๑๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเหรียญทรงผนวช ๑ เหรียญ
รองชนะเลิศอันดับ๒ รับทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลและเหรียญทรงผนวช ๑ เหรียญ

หมายเหตุ บุคคลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง ๓ ระดับ ได้รับเกียรติขับร้อง ในงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ เวทีการแสดงมหรสพสมโภช จังหวัดกาแพงเพชร

