
 

 

 

 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลบ้านเขว้า 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง   

ในงานส่งท้ายปีเก่า  ต้อนรับปีใหม่ “บ้านเขว้า  เฟสติวัล  ๒๕๖๖” 
เทศบาลต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

**************************  
 ด้วยเทศบาลต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  ได้ก าหนดจัดโครงการส่งท้าย 
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “บ้านเขว้า เฟสติวัล  2566”  ระหว่างวันที่  27  ธันวาคม  2565  ถึง วันที่ 1 มกราคม 
2566  ณ  บริเวณสวนสาธารณะสระหลวงเทศบาลต าบลบ้านเขว้า  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ให้คงอยู่กับสังคมไทย
ตลอดไป และเพ่ือเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ของชุมชนทุกภาคส่วน โดยจัดให้มี
กิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การแสดงดนตรีพ้ืนบ้านของชุมชน และสถานศึกษาในเขตเทศบาลต าบลบ้านเขว้า , การ
ประกวดเทพีกระดังงา, การประกวดธิดาบ้านเขว้า ,การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง และการจ าหน่ายสินค้า
ตลอดจนอาหารพ้ืนบ้านของชุมชน  ซึ่งในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม  2565 ก าหนดจัดการประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. ชื่อการประกวด/จัดงาน  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด 

 ๒.๑ เพศชายหรือหญิง   
 ๒.๒ มีสัญชาติไทย 

 ๒.๓ อายุ  ๑๕  ปีขึ้นไป 

 ๒.๔ ต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทย 

 ๒.๕ ไม่เป็นนักร้องอาชีพ หรือบันทึกเสียงเผยแพร่มาก่อน 

๒.๖  ไม่ติดสัญญากับค่ายเพลงใด ๆ  
๓. หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด 

 ๓.๑  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

 ๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๓.๓  รูปถ่ายสีเต็มตัว ขนาดโปสการ์ด ขนาด  ๔ x ๖ นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป 

 ๓.๔  แผ่น VCD  หรือ DVD  เพลงที่ใช้การประกวดเพลงช้าหรือเร็ว  (โดยไม่มีเสียงร้อง)  จ านวน ๑ แผ่น 
หรือใส่  USB thumbdrive. Flashdrive มาได้ ในวันประกวด 
 ** ดนตรีที่ใช้เป็นดนตรีคาราโอเกะที่คณะท างานก าหนดไว้ให้  ทั้งนี้  ผู้เข้าประกวดสามารถน าดนตรี  
Sound midi  Backing  track มาเองได้    
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เพลงที่ใช้ในการประกวด 

รอบคัดเลือก 

 ๑ . ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่งตามความถนัด  โดยผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อ
เพลงที่จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือกให้ชัดเจน 

 ๒ . ผู้เข้าประกวดเตรียมซาวด์ดนตรีมาในรูปแบบซีดี/USB thumbdrive. Flashdrive  โดยแยกเพลงที่ 
ใช้ประกวดรอบตัดสินและรอบคัดเลือก  อย่างละ 1 แผ่น  พร้อมเขียนชื่อเพลง และชื่อผู้เข้าประกวดให้ชัดเจน 
 

รอบชิงชนะเลิศ 

 ๑ . ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง สองรอบ คือ รอบเพลงช้า และรอบเพลงเร็ว  
โดยผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อเพลงที่จะใช้ประกวดในรอบชิงชนะเลิศให้ชัดเจน 

 ๒ . ผู้เข้าประกวดเตรียมซาวด์ดนตรีมาในรูปแบบซีดี/USB thumbdrive. Flashdrive  โดยแยกเพลงที่ 
ใช้ประกวดรอบตัดสินและรอบคัดเลือก  อย่างละ 1 แผ่น  พร้อมเขียนชื่อเพลง และชื่อผู้เข้าประกวดให้ชัดเจน 
 

๔. วัน เวลา และสถานที่ประกวด 

 - วันศุกร์ที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๘.๐๐ น. เวทกีารประกวด  สวนสาธารณะสระหลวง 
( ตลาดเย็น )  ต าบลบ้านเขว้า  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
 

๕. การรับสมัคร 

 - รับสมัครตั้งแต่วันนี้  ถึง  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

 - การรับสมัคร ผู้สมัครจะต้องมาสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง  ณ  เทศบาลต าบลบ้านเขว้า  
 - สอบถามรายละเอียดได้ที่  คุณลัดดาวัลย์ ๐๙๓-๔๓๕๗๒๐๓ , คุณสุภัสสร ๐๙๗-๓๑๕๕๙๘๗ 

(ในวันและเวลาราชการ) 

๖. สถานที่รายงานตัว 

 - ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัว ในวันศุกร์ที่ ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๗.๐๐ น. 
ณ สวนสาธารณะสระหลวง ( ตลาดเย็น )  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 

     การตัดสินการประกวดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ จะกระท าโดยคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งการ 

ตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด เกณฑ์การตัดสินมีดังนี้ 
     ๑. น้ าเสียง (แก้วเสียงการสั่นเครือของเสียง)    3๐ คะแนน  
     ๒. อักขระ(การออกเสียงเนื้อร้องถูกต้องควบกล้ าสั้นยาวหนักเบา   3๐ คะแนน  
     ๓. จังหวะ ( ถูกต้องตามจังหวะดนตรี)             ๒๐ คะแนน                                      รวม ๑๐๐ คะแนน 
     ๔. อารมณ์บุคลิกภาพ ( ลีลาท่าทางการแต่งกาย)  ๒๐ คะแนน  
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๘. รายละเอียดต าแหน่งและของรางวัล 

 ๑. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับสายสะพาย พร้อมถ้วยรางวัล   ๓,๐๐๐ บาท 

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ พร้อมถ้วยรางวัล    ๒,๐๐๐ บาท 

 ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ พร้อมถ้วยรางวัล    ๑,๐๐๐ บาท 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลบ้านเขว้า  ๐๔๔ ๘๙๑๐๙๗ ต่อ  18 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ  ณ  วันที่    21    เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.   ๒๕65 
 

                                                                                            

                                (นายธวัช  จินชัย) 
                                           นายกเทศมนตรีต าบลบ้านเขว้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

ล าดบัท่ี ............ / .................    วนัท่ี ........ เดือน ......................... พ.ศ. .................. 
 

ใบสมัครประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

1.ขา้พเจา้ .................................................................................... ช่ือเล่น ...........................   อาย ุ............ ปี 

เกิดวนัท่ี ...... เดือน ..........................พ.ศ ............... เลขบตัรประจ าตวัประชาชน................................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี ....................... หมู่ท่ี ............ ต  าบล......................................... อ  าเภอ ............................................... 

จงัหวดั ................................. รหสัไปรษณีย ์....................... เบอร์โทรศพัท ์.......................................................... 

2. เพลงท่ีใชใ้นการประกวด 

    2.1 รอบคดัเลือก       ช่ือเพลง...................................................ช่ือศิลปิน/นกัร้อง............................................... 

    2.2 รอบชิงชนะเลิศ   ช่ือเพลง...................................................ช่ือศิลปิน/นกัร้อง............................................... 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามท่ีกองประกวดก าหนดทุกประการ 

หลกัฐานในการสมคัร 

□   รูปถ่ายหนา้ตรงขนาด ๒ น้ิว จ านวน ๑ รูป 

□   ส าเนาบตัรประชาชน ๑ ฉบบั 

□   ส าเนาทะเบียนบา้น ๑ ฉบบั 

      ลงช่ือ...................................................(ผูส้มคัร) 

              (...................................................) 

      ลงช่ือ...................................................(ผูรั้บสมคัร) 

              (...................................................) 

 

*** สอบถามรายละเอียดได้ที่  กองการศึกษาฯ เทศบาลต าบลบ้านเขว้า  ๐๔๔ ๘๙๑๐๙๗ ต่อ  18 
  คุณลัดดาวัลย์ ๐๙๓-๔๓๕๗๒๐๓ , คุณสุภัสสร ๐๙๗-๓๑๕๕๙๘๗  ( ในวันและเวลาราชการ ) 

 

รูปถ่าย 



 

 


