
 

 

                 หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
        ในงานมหกรรมโคเนื้อภาคตะวันตก ประจ าปี 2561 
                   ในวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2561 

         .. ณ บริเวณตรงข้ามที่ว่าการอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุร.ี. 
 

1. คุณสมบัติของผู้เขา้ประกวด 
บุคคลทั่วไป แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทชาย และหญิง (รับจ านวนจ ากัด)   

2. ประเภทแข่งขันและรางวัล  จ านวน 2 ประเภท ได้แก่ 
 2.1. ประเภทชาย  
  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ จ านวน 1 รางวัล 
  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ จ านวน 1 รางวัล 
  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ จ านวน 1 รางวัล 
  รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ จ านวน 1 รางวัล 
  รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ จ านวน 1 รางวัล 
 2.2. ประเภทหญิง  
  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ จ านวน 1 รางวัล 
  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ จ านวน 1 รางวัล 
  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ จ านวน 1 รางวัล 
  รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ จ านวน 1 รางวัล 
  รางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและใบประกาศ จ านวน 1 รางวัล 
 

3. หลักฐานการสมัคร 
3.๑  กรอกรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ในใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่าย (หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นกัน

แดด)  จ านวน ๑ รูป ขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว    
3.๒  ส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ใบ (กรณีอายุไม่เกิน ๑๕ปี)   
3.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ใบ (กรณีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป)   
หมายเหตุ หลักฐานการสมัครจะต้องส่งเอกสารครบทุกรายการ หากส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนด      

ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าประกวด 
 

4. กติกาการประกวด 
4.1 ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายด้วยชุดโคบาล สุภาพ เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 
4.2 ผู้เข้าประกวดต้องเตรียม (Backing track) มาเอง และส่งให้เจ้าหน้าที่ก่อนล่วงหน้าการประกวดอย่าง

น้อย 1 ชั่วโมง 
4.3 ส่งชื่อเพลงแล้วจะเปลี่ยนเพลงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวด 1 วัน ห้ามเปลี่ยนชื่อเพลงหน้าเวที

โดยเด็ดขาด 
4.4 ผู้ เข้าประกวดจะต้องส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ตาม

ก าหนดเวลา ของการประกวด 
4.5 ผู้เข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 
4.6 เริ่มการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภทชาย ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. – 

22.00 น. และประเภทหญิงในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. – 22.00 น. ในงาน
มหกรรมโคเนื้อภาคตะวันตก บริเวณตรงข้ามท่ีว่าการอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
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4.7 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 สิงหาคม 2561 (พร้อมหลักฐาน ถ้าหลักฐานไม่ครบจะถูกตัดสิทธิ์
ในการประกวด) 

4.8 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบ่งเป็น 2 รอบ คือ 
 รอบแรก  เพลง (เลือก)  1 เพลง 
 รอบชิงชนะเลิศ เพลงเร็ว 1 เพลง,เพลงช้า 1 เพลง 
 หมายเหตุ : ทุกรอบเปลี่ยนเพลงใหม่ไม่ให้ซ้ ากับเพลงเดิม และทุกรอบให้ผู้เข้าประกวดจัดหา

ซาวด์ดนตรีมาเอง) 
4.9 นักร้องที่เข้าประกวดต้องมารายงานตัวในเวลา 17.00 น. – 18.00 น. ณ จุดลงทะเบียนหน้าเวที

กลางงานมหกรรมโคเนื้อภาคตะวันตก บริเวณตรงข้ามที่ว่าการอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  
ถ้าไม่มารายงานตัวในช่วงเวลาดังกล่าว และเม่ือรายงานตัวแล้วไม่อยู่ตรงบริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ให้ จะถือว่าสละสิทธิ์ 

4.10 การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 
 

5. เกณฑ์การตัดสิน 
 ๓.๑ รอบคัดเลือกใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้    

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้    
๑. น้ าเสียง              ๓๐ คะแนน    
๒. ท านอง              2๐ คะแนน    
๓. อักขระ              ๒๐ คะแนน    
๔. เทคนิคการขับร้อง           ๑๕ คะแนน    
๕. บุคลิกและลีลา            ๑๕ คะแนน    
รวมทั้งหมด                           ๑๐๐ คะแนน   

๓.๒ รอบชิงชนะเลิศ ใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้ 
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีเกณฑ์การตัดสินดังนี้    
๑. น้ าเสียง              ๓๐ คะแนน    
๒. ท านอง              2๐ คะแนน    
๓. อักขระ              ๒๐ คะแนน    
๔. เทคนิคการขับร้อง           ๑๕ คะแนน    
๕. บุคลิกและลีลา            ๑๕ คะแนน    
รวมทั้งหมด                           ๑๐๐ คะแนน    

 

6.  การรับสมัคร 

  - รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 สิงหาคม 2561 
๑) ส่งด้วยตนเอง  

ส่งใบสมัครโดยตรง โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร (ดังแนบ) พร้อมหลักฐานการ
สมัครข้างต้น ส่งโดยตรง ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี (กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ชั้น 
2) เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันเวลาราชการ    
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๒)  ส่งทางไปรษณีย์  
สมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น ได้ที่ส านักงาน

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 65/10 หมู ่ 1 ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 
71000 (วงเล็บมุมซองว่าประกวดร้อง เพลงลูกทุ่ง) ทั้งนี้จะถือตราประทับของไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

๓)  ส่งสมัครทางโทรสาร (แฟกซ์)           
สมัครทางโทรสารโดยส่งส าเนาใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครข้างต้น ได้ส านักงานปศุสัตว์

จังหวัดกาญจนบุรี เบอร์โทรสาร ๐๓๔ – 521027 โดยถือเอา วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา ๑๒.๐๐ น.          
เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร    

๔) สมัครทาง Internet            
โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและสมัครข้างต้น และบันทึกเป็น PDF/ไฟล์รูปภาพ Jpeg ส่งมาที ่ 

E-mail : pvlo_knr@dld.go.th โดยถือเอา วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา ๑๒.๐๐ น. สามารถดาวน์โหลดใบ
สมัครและระเบียบการประกวดได้ที่เว็บไซต์ http://pvlo-knr.dld.go.th (เมนู “ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง”) 
  - ผู้ประสานงานคุณพิมลพรรณ แล่เพ็ชร โทร. 096-0366319 
  - ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pvlo-knr.dld.go.th/


หลักฐานในการสมัคร : 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน   จ านวน     ๑   ฉบับ 

 
 
 
 
 

      
ใบสมัคร  

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
ประเภทชาย 

ในงานมหกรรมโคเนื้อภาคตะวันตก ปีงบประมาณ 2561 
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561                         

.. ณ บริเวณตรงข้ามที่ว่าการอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี.. 
 

ข้าพเจ้า ................................................................................เกิดวันที................................อายุ...............ป ี
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
โทรศัพท์..................................................E-mail..................................................................................................... 
มีความประสงค์สมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในงานมหกรรมเนื้อภาคตะวันตก ปีงบประมาณ 2561 
 

เพลงที่สมัครร้องประกวด 
รอบแรก  ชื่อเพลง................................................................เจ้าของเสียงเพลงชื่อ......... .................................... 
 
รอบชิงชนะเลิศ 1.ชื่อเพลง.......................................................... (เพลงช้า) เจ้าของเสียงเพลงชื่อ............................... 
  2.ชื่อเพลง.......................................................... (เพลงเร็ว) เจ้าของเสียงเพลงชื่อ............................... 
 
 ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดในหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในงานมหกรรมเนื้อภาคตะวันตก 
ปีงบประมาณ 2561 เป็นที่เข้าใจแล้วและจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ
หลักฐานการสมัครมาด้วยแล้ว   
     ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
           (.....................................................) 
      วัน..........เดือน..........................ปี............. 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสมัคร 
           (.....................................................) 
      วัน..........เดือน..........................ปี............. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
ใบสมัคร  

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง 

ในงานมหกรรมโคเนื้อภาคตะวันตก ปีงบประมาณ 2561 
วันพฤหัสบดีที ่16 สิงหาคม 2561                         

.. ณ บริเวณตรงข้ามที่ว่าการอ าเภอเลาขวัญ อ าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี.. 
 

ข้าพเจ้า ................................................................................ เกิดวันที................................อายุ...............ป ี
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
โทรศัพท์..................................................E-mail..................................................................................................... 
มีความประสงค์สมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในงานมหกรรมเนื้อภาคตะวันตก ปีงบประมาณ 2561 
 

เพลงที่สมัครร้องประกวด 
รอบแรก  ชื่อเพลง................................................................เจ้าของเสียงเพลงชื่อ......... .................................... 
 
รอบชิงชนะเลิศ 1.ชื่อเพลง.......................................................... (เพลงช้า) เจ้าของเสียงเพลงชื่อ............................... 
  2.ชื่อเพลง.......................................................... (เพลงเร็ว) เจ้าของเสียงเพลงชื่อ............................... 
 
 ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดในหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในงานมหกรรมเนื้อภาคตะวันตก 
ปีงบประมาณ 2561 เป็นที่เข้าใจแล้วและจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบ
หลักฐานการสมัครมาด้วยแล้ว   
     ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
           (.....................................................) 
      วัน..........เดือน..........................ปี............. 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับสมัคร 
           (.....................................................) 



หลักฐานในการสมัคร : 
๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน   จ านวน     ๑   ฉบับ 
2. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว     จ านวน    1   รูป 
3. ใบสมัคร       จ านวน     ๑   ใบ 

 
 

 
 

      วัน..........เดือน..........................ปี............. 
 
 

 
 
 
 
 
 


