ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี ๒๕๕๗
…………………………………………..
ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดให้มีการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัว ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจ าปี ๒๕๕๗ เพื่อ เทิดพระเกี ย รติ ส มเด็ จพระนเรศวรมหาราช และเฉลิ มพระเกียรติพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นอกจากนี้ การประกวด
วงดนตรีลูกทุ่ง ยังเป็นกิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมให้เยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อกัน มีความสามัคคี มีการทางาน
เป็ น ที ม อี กทั้งยั งช่ว ยให้ ร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ ของเยาวชน มี ความผ่ อนคลาย ส่ ง ผลให้ มีความสมบูร ณ์
ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ของเยาวชนได้อย่างสร้างสรรค์
จั งหวัด สุ พรรณบุ รี ขอเชิญชวนสถานศึกษา/สถาบัน เข้าร่ว มการประกวดวงดนตรีลู กทุ่ ง
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปี ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
สมาชิกในวงต้องเป็นนักเรียน /นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา/สถาบัน และมีอายุ
ไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
๒. จานวนผู้เข้าร่วมการประกวด
๒.๑ สมาชิกในวง ไม่เกิน ๕๕ คน
๒.๒ จานวนสมาชิกในวง ประกอบด้วย
๑) นักร้อง ต้องไม่เคยมีผลงานการทาอัลบั้มเพลงมาก่อน
๒) นักดนตรี
๓) Dancer และผู้แสดงประกอบ
๔) พิธีกร
๕) ห้ามใช้อุปกรณ์ SEQCENCER (ดนตรี) หรือคอมพิวเตอร์
/๓.หลักเกณฑ์…

๒
๓. หลักเกณฑ์การประกวด
๓.๑ เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบแรก จานวน ๖ เพลง ดังนี้
๑) เพลงพระราชนิพนธ์ จานวน ๑ เพลง
๒) เพลงช้า
จานวน ๒ เพลง
๓) เพลงเร็ว
จานวน ๒ เพลง
๔) เพลงตามความถนัด จานวน ๑ เพลง
๓.๒ เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบสอง จานวน ๔ เพลง ดังนี้
๑) เพลงพระราชนิพนธ์ จานวน ๑ เพลง
๒) เพลงช้า
จานวน ๑ เพลง
๓) เพลงเร็ว
จานวน ๑ เพลง
๔) เพลงตามความถนัด จานวน ๑ เพลง
ทั้งนี้ สามารถนาเพลงที่ใช้ในการประกวดในรอบแรกมาร้องซ้าได้
๓.๓ เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ จานวน ๖ เพลง ดังนี้
๑) เพลงพระราชนิพนธ์ จานวน ๑ เพลง
๒) เพลงช้า
จานวน ๒ เพลง
๓) เพลงเร็ว
จานวน ๒ เพลง
๔) เพลงตามความถนัด จานวน ๑ เพลง
๓.๔ เวลาที่ใ ช้ใ นการประกวด รอบแรกวงละไม่เ กิน ๔๐ นาที รอบสอง วงละไม่ เกิ น
๓๐ นาที รอบชิง ชนะเลิ ศ วงละไม่ เ กิน ๔๐ นาที โดยเริ่ ม จับ เวลาตั้ ง แต่ ผู้ เ ข้ าประกวดคนแรกเดินขึ้ นเวที
และผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายลงจากเวที (รวมตั้งแต่การ Set up และเก็บอุปกรณ์เครื่องดนตรี) หากเกินจะถูกตัด
คะแนน ๑๐ คะแนน และอนุญาตให้ผู้ควบคุมวงขึ้นไปเทสเสียงติดตั้งเครื่องได้
๓.๕ สามารถเสนอแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์ทางดนตรีได้ แต่การร้องให้ยึดทานองต้นฉบับเดิม
๓.๖ เฉพาะวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ห้ามนาเพลงที่ใช้ประกวดในรอบคัดเลือก
มาร้องซ้า ในรอบชิงชนะเลิศอีก (ยกเว้นเพลงพระราชนิพนธ์)
๓.๗ เป็นการแสดงดนตรีสด โดยไม่ใช้โปรแกรม หรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด
๓.๘ วงดนตรีที่สมัครเข้าร่วมการประกวดต้องสมัครในนามสถานศึกษา/สถาบัน โดยใบสมัคร
และเอกสารการตรวจสอบคุณสมบัติต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บริหารเป็นผู้รับรอง โดยให้ประทับตราของสถานศึกษา/สถาบัน
๓.๙ การประกวดตั้งแต่รอบคัดเลือกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ถ้ามีเหตุต้องปรับเปลี่ยนตัว
ผู้เข้าประกวดสามารถกระทาได้ แต่ต้องเป็นตัวสารองที่ได้กาหนดไว้เท่านั้น

/๓.๑๐ เครื่องดนตรี…

๓

๓.๑๐ เครื่องดนตรีและอุปกรณ์กลางที่จังหวัดฯ จัดเตรียมไว้ให้บนเวที ประกอบด้วย
กลองชุด
๑ ชุด
ตู้แอมป์ Guitar
๒ ตู้
ตู้แอมป์ Bass ๑ ตู้
ตู้แอมป์ Keybord ๒ ตู้
Keybord
๑ ตัว
ไมค์เครื่องเป่า
๘ ตัว
ไมค์ Percussion ๒ ตัว (เพิ่มได้ตามความจาเป็น) และ sound engineering
ต้องเป็นของส่วนกลาง
๓.๑๑ หั ว หน้ า หรื อ ผู้ แ ทนวงดนตรี ที่ เ ข้ า ประกวด จะต้ อ งมาจั บ ฉลากเพื่ อ จั ด ล าดั บ
การประกวด พร้อมทาสัญญา (ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) โดยได้รับเงินค่าพาหนะตามระยะทางที่ผู้จัดกาหนด
๓.๑๒ การแต่งกาย ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายสุภาพ สวยงาม และเหมาะสมกับการแสดง
๔. ข้อห้ามในการประกวด
๔.๑ ห้ามใช้ฉากและStage เสริมประกอบการแสดง
๔.๒ ห้ามใช้สัตว์ทุกประเภท
๔.๓ ห้ามใช้วัสดุเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดอันตราย
๔.๔ ห้ามทาการแสดงที่ขัดต่อวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม
๕. เกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย
๕.๑ นักร้อง ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
๑) น้าเสียง
๓๐
คะแนน
๒) จังหวะ / อักขระ
๒๐
คะแนน
๓) ลีลา
๑๐
คะแนน
๔) ภาพรวม
๔๐
คะแนน
๕.๒ ดนตรี ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
๑) เรียบเรียง
๓๐
คะแนน
๒) บาลานซ์
๒๐
คะแนน
๓) โดดเด่น
๑๐
คะแนน
๔) ภาพรวม
๔๐
คะแนน
๕.๓ Dancer ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
๑) ท่าเต้น
๓๐
คะแนน
๒) ชุด
๒๐
คะแนน
๓) แอ็คชั่น
๑๐
คะแนน
๔) ภาพรวม
๔๐
คะแนน
/๖. กาหนดวัน…

๔
๖. กาหนดวันประกวดรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้
๖.๑ คัดเลือกรอบแรก จานวน ๒๔ วง (โดยคัดเลือกไว้ จานวน ๑๖ วง)
๑) คัดเลือกวงที่ ๑ – ๓ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๒ วง)
๒) คัดเลือกวงที่ ๔ - ๖ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๒ วง)
๓) คัดเลือกวงที่ ๗ – ๙ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๒ วง)
๔) คัดเลือกวงที่ ๑๐ – ๑๒ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๒ วง)
๕) คัดเลือกวงที่ ๑๓ – ๑๕ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๒ วง)
๖) คัดเลือกวงที่ ๑๖ – ๑๘ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๒ วง)
๗) คัดเลือกวงที่ ๑๙ – ๒๑ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๒ วง)
๘) คัดเลือกวงที่ ๒๒ – ๒๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๒ วง)
๖.๒ คัดเลือกรอบสอง จานวน ๑๖ วง (โดยคัดเลือกไว้ จานวน ๔ วง)
๑) คัดเลือกวงที่ ๑ - ๔ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๑ วง)
๒) คัดเลือกวงที่ ๕ - ๘ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๑ วง)
๓) คัดเลือกวงที่ ๙ - ๑๒ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๑ วง)
๔) คัดเลือกวงที่ ๑๓ - ๑๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ (จานวน ๑ วง)
๖.๓ รอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
๗. เงินรางวัลการประกวด มีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมเงินรางวัล ๘๐๐,๐๐๐.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยเกียรติยศจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ พร้อมเงินรางวัล ๖๐๐,๐๐๐.- บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมเงินรางวัล ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
- รางวัลชมเชย รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐.- บาท
- รางวัลดนตรียอดเยี่ยม รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐.- บาท
- รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐.- บาท
- รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
พร้อมเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐.- บาท
/๘. วงดนตรี…

๕
๘. วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดจะได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
๘.๑ วงดนตรีที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบสอง จะได้รับเงิน
เป็นค่าพาหนะตามระยะทางดังนี้
- ระยะทางไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร
จานวนเงิน ๒๐,๐๐๐.- บาท
- ระยะทางตั้งแต่ ๑๐๑ - ๓๐๐ กิโลเมตร
จานวนเงิน ๓๐,๐๐๐.- บาท
- ระยะทางตั้งแต่ ๓๐๑ กิโลเมตรขึ้นไป
จานวนเงิน ๓๕,๐๐๐.- บาท
๘.๒ วงดนตรีที่ผ่านเข้าประกวดรอบคัดเลือกรอบแรก จนถึงรอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงิน
ค่าอาหารวงละ ๕,๐๐๐.- บาท
๙. หลักฐานการรับสมัคร
๙.๑ ใบสมั ค รจ านวน ๑ ชุ ด พร้ อ มรู ป ถ่ า ยปั จ จุ บั น (ไม่ เ กิ น ๖ เดื อ น) ขนาด ๑ นิ้ ว
คนละ ๑ รูป
๙.๒ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ ส าเนาบั ต รประจ าตั ว นั ก เรี ย น และส าเนา
ทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสาเนาทุกฉบับ
๙.๓ ซี ดี บั น ทึ ก การแสดง ซึ่ ง ผ่ า นการแสดงมาไม่ เ กิ น ๑ ปี จ านวน ๒ เพลง
(เพลงช้า ๑ เพลง และเพลงเร็ว ๑ เพลง)
๙.๔ ต้องนาบัตรประจาตัวนักเรียน หรือบัตรประจาตัวประชาชน (ฉบับจริง) มาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียนรับรายงานตัว
๙.๕ เอกสารทุ ก ฉบั บ จะต้ อ งผ่ า นการตรวจสอบ และรั บ รองคุ ณ สมบั ติ จ ากผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาโดยประทับตราสถานศึกษาทุกหน้า
๑๐. กาหนดการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
๑๑. กรณีที่มีจานวนวงดนตรีสมัครเข้าร่วมการประกวดเกินกว่าที่กาหนดไว้ จะดาเนินการคัดเลือก
จากแผ่นซีดีการแสดง ให้เหลือ ๒๔ วง
๑๒. ในกรณีที่ตรวจพบว่าวงใดไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา จะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดโดยไม่มีข้อแม้
และรางวัลที่ได้รับจะถูกเรียกคืนทันที
๑๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
๑๔. วงดนตรีที่เข้าประกวด จะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานให้ครบ ตามกาหนดเวลา และปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
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๑๕. สถานที่รับสมัคร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี –
ชัยนาท ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐ ๓๕๕๓ ๖๐๕๘ โทรสาร
๐ ๓๕๕๓ ๖๐๔๕ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่ http : //Province.m- culture.go.th/
supanburi / ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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๑๕. สถานที่รับสมัคร
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี –
ชัยนาท ตาบลสนามชัย อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร.๐ ๓๕๕๓ ๖๐๕๘ โทรสาร
๐ ๓๕๕๓ ๖๐๔๕ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดที่ http : //Province.m- culture.go.th/
supanburi / ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ประกาศ ณ วันที่
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