รูปถ่าย
(หน้าตรงไม่สวมหมวก)

ใบสมัครประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจาปี ..............
ข้าพเจ้า.....................................................เกิดวันที่..........เดือน.......................พ.ศ...............อายุ.........ปี
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.............ถนน.........................ตาบล/แขวง............................... ........อาเภอ/เขต
.......................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี...........................................
สถานที่ติดต่อสะดวก บ้านเลขที่.................หมู่ที่..........ถนน.................................ตาบล/แขวง.............................
อาเภอ/เขต....................................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์....................................
สถานะ ( ) เด็ก ( ) เยาวชน ( ) นักเรียน ( ) นิสิต นักศึกษา
ชื่อสถานศึกษา..................................................................
เบอร์โทรศัพท์ทตี่ ิดต่อสะดวก.....................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.......................................... .
อีเมล..............................................................................Face Book...................................................................
มีความประสงค์สมัครประกวดขับร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ระดับ อายุ ๑๑-๑๔ ปี
ระดับ อายุ ๑๕-๑๘ ปี

เพลงที่ใช้ประกวด
ชื่อเพลง..................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดในหลัดเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยระดับเยาวชน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดทุกประการ รวมทั้งยินดีให้ความร่วมมือกับ
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมงานด้านวัฒนธรรม พร้อมกันนี้ได้แนบหลักฐานการสมัครมาด้วย
( ) สาเนาสูจบัตรหรือบัตรประชาชน
( ) พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก (ภาพถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน)
ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร
(...................................................)
ข้าพเจ้า.......................................ผูป้ กครอง/ผู้บริหารสถานศึกษา ตาแหน่ง.........................................................
ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส. .....................................................................................เป็นบุตร / นักเรียน/
นักศึกษา / ของ ................................................................................................ ..................จริง
ลงชื่อ.............................................ผู้ปกครอง/ผู้บริหารสถานศึกษา
(...............................................)

หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย ประจาปี ๒๕๕๗
๑. ชื่อ การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย (ประเภทขับร้องเดี่ยว)
๒. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด มี ๒ ระดับ ไม่จากัดเพศ
๒.๑ ระดับอายุตั้งแต่ ๑๑ – ๑๔ ปี โดยนับอายุตามปีเกิดสากล (ไม่นับเดือนเกิด)
๒.๒ ระดับอายุตั้งแต่ ๑๕ – ๑๘ ปี โดยนับอายุตามปีเกิดสากล (ไม่นบั เดือนเกิด)
๓. เพลงที่ใช้ประกวด จานวน ๒๐ เพลง ดังต่อไปนี้
๑. ต้นตระกูลไทย
๒. ใต้ร่มธงไตร
๕. เดิน
๖. สยามานุสติ
๙. ตื่นเถิดชาวไทย
๑๐. รักกันไว้เถิด
๑๓. เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทย ๑๔. อยุธยา
๑๗. ความฝันอันสูงสุด
๑๘. ไร้รักไร้ผล

๓. รักชาติ
๗. ไทยรวมกาลัง
๑๑. ทหารพระนเรศวร
๑๕. รักไทย
๑๙. ภาพเธอ

๔. รักเมืองไทย
๘. เพื่อนไทย
๑๒. เราสู้
๑๖. สุดแผ่นดิน
๒๐. โชคมนุษย์

๔. การประกวด ระดับจังหวัด
๔.๑ ผู้เข้าประกวดต้องใช้เพลงตามข้อ ๓ ขับร้อง จานวน ๑ เพลง
๔.๒ การประกวด ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงต่อ
หน้าคณะกรรมการ โดยแต่งกายสุภาพ หรือตามความเหมาะสมกับเนื้อเพลง
๕. เกณฑ์การตัดสิน
๕.๑ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งออกเป็น
๑) ความถูกต้องของจังหวะและทานอง
๒) เสียงร้อง
๓) อักขระภาษา
๔) การแสดงออก
๕) การแต่งกาย
๕.๒ ผลการตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

๓๐
๓๐
๒๐
๑๐
๑๐

๖. รางวัล
๖.๑ ระดับจังหวัด
๖.๑.๑ ระดับ อายุ ๑๑ – ๑๔ ปี
รางวัลที่ ๑
เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
รางวัลที่ ๒
เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
รางวัลที่ ๓
เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๕,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

๖.๑.๑ ระดับ อายุ ๑๕ – ๑๘ ปี
รางวัลที่ ๑
เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
รางวัลที่ ๒
เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
รางวัลที่ ๓
เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล

๕,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท

๗. การส่งใบสมัคร
- สถานที่รับสมัคร สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
- ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
ในเวลาราชการ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๘. วิธีการส่งใบสมัคร
ส่งใบสมัครโดยตรง โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม (ดังแนบ) พร้อมติดภาพถ่ายหน้าตรงไม่สวม
หมวก ขนาด ๒ นิ้ว (ภาพถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ลงชื่อผู้สมัคร และผู้รับรอง พร้อมแนบสาเนาสูจิบัตร หรือสาเนา
บัตรประชาชน ที่มีลายมือชื่อเซ็นรับรอง

กาหนดการ
โครงการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย จังหวัดลพบุรี
ในวันศุกร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี
.................................................
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น.

- ผู้เข้าประกวดลงทะเบียน และจับฉลาก หมายเลขการ
ประกวดร้องเพลง

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.

- พิธีเปิด โดย นางสาวมนัสนิจ คัมภีรยศ วัฒนธรรม
จังหวัดลพบุรี

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

- เริ่มการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

- ประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย (ต่อ)
- ประกาศผลการตัดสินการประกวดร้องเพลง

............................................

หมายเหตุ

- กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- การแต่งกายให้ความเหมาะสมกับเนื้อเพลง
- รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น.

