ใบสมัครผู้เข้ าประกวดร้ องเพลงลูกทุ่ง “ดาวประดับฟ้ า” ประเภทนักร้ องหญิง
วันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ไทย อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
*********************************
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.............
๑. ชื่อ........................................สกุล......................................ชื่อเล่น.......................อาชีพ........................................
วัน / เดือน / ปี เกิด...................................อายุ...............ปี หมายเลขบัตรประชาชน..............................................
๒. บ้านเลขที่...................หมู่ที่.................ตาบล..............................................อาเภอ................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ ................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
๓. เพลงบังคับ ชื่อเพลง “ล้นเกล้าเผ่าไทย”

นักร้องต้นฉบับ......................................................................

เพลงที่เลือกประกวด ชื่อเพลง..............................................นักร้องต้นฉบับ...................................................

ลงชื่อ.....................................................ผูส้ มัครประกวด
(............................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผูร้ ับสมัครประกวด
(............................................................)
หมายเหตุ : รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ ๑๑ กันยายน ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
: จับฉลากเลือกลาดับและประกวดร้องเพลงในวันเสาร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ : อ.พินิจ ถนอมทรัพย์ ๐๘๗-๑๙๕-๙๔๓๓
นายศรายุทธ ศรี เบญจโชติ ๐๘๗-๗๓๖-๓๖๑๑ , นายชานาญ ส่ งแสงทอง ๐๘๑-๙๔๔-๒๗๘๔
นางสมพิศ ผิวทอง ๐๘๗-๒๓๘-๔๒๔๗ และ นางสาวกันย์ลภัส เอมดี ๐๙๙-๔๙๕-๔๙๕๕
: พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ ไทย โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๓-๒๐๖๑ , ๐-๓๔๓๓-๒๖๐๗ และ ๐๙-๐๔๐๔-๐๓๐๔

ใบสมัครผู้เข้ าประกวดร้ องเพลงลูกทุ่ง “ดาวประดับฟ้ า” ประเภทนักร้ องชาย
วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ไทย อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
*********************************
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.............
๑. ชื่อ........................................สกุล......................................ชื่อเล่น.......................อาชีพ........................................
วัน / เดือน / ปี เกิด...................................อายุ...............ปี หมายเลขบัตรประชาชน..............................................
๒. บ้านเลขที่...................หมู่ที่.................ตาบล..............................................อาเภอ................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณี ย.์ ................โทรศัพท์มือถือ.......................................................
๓. เพลงบังคับ ชื่อเพลง “ล้นเกล้าเผ่าไทย”

นักร้องต้นฉบับ......................................................................

เพลงที่เลือกประกวด ชื่อเพลง..............................................นักร้องต้นฉบับ...................................................

ลงชื่อ.....................................................ผูส้ มัครประกวด
(............................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผูร้ ับสมัครประกวด
(............................................................)
หมายเหตุ : รับสมัครตั้งแต่วนั ที่ ๑๑ กันยายน ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
: จับฉลากเลือกลาดับและประกวดร้องเพลงในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.
สอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ที่ :- อ.พินิจ ถนอมทรัพย์ ๐๘๗-๑๙๕-๙๔๓๓
นายศรายุทธ ศรี เบญจโชติ ๐๘๗-๗๓๖-๓๖๑๑ , นายชานาญ ส่ งแสงทอง ๐๘๑-๙๔๔-๒๗๘๔
นางสมพิศ ผิวทอง ๐๘๗-๒๓๘-๔๒๔๗ และ นางสาวกันย์ลภัส เอมดี ๐๙๙-๔๙๕-๔๙๕๕
: พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ ไทย โทรศัพท์ ๐-๓๔๓๓-๒๐๖๑ , ๐-๓๔๓๓-๒๖๐๗ และ ๐๙-๐๔๐๔-๐๓๐๔

รายละเอียดการสมัครประกวดร้ องเพลงลูกทุ่ง “ดาวประดับฟ้ า”

บทเพลงครูชลธี ธารทอง ศิลปิ นแห่ งชาติ
วันที่ ๑๖ – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ ไทย อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
...............................................................
๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมี
พระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา
๑.๒ เพื่อส่ งเสริ ม อนุรักษ์ สื บทอดและเผยแพร่ ผลงานเพลงของครู ชลธี ธารทอง ศิลปิ นแห่งชาติ และ
นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสี ยงในวงการลูกทุ่งไทย
๑.๓ เพื่อส่ งเสริ มให้ผสู ้ นใจทัว่ ไป ได้เห็นความสาคัญของเพลงลูกทุ่ง และร่ วมกันอนุรักษ์ไว้เป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมทางภาษาให้คงอยูส่ ื บไป
๑.๔ เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ ข้าประกวดแสดงความสามารถ กล้าแสดงออกในด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง
รวมทั้งร่ วมอนุรักษ์และสื บทอดบทเพลงลูกทุ่งไทย
๒. ประเภทของการประกวด
๒.๑ เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป หญิง
๒.๒ เยาวชนและประชาชนทัว่ ไป ชาย
๓. คุณสมบัติของผู้เข้ าประกวด
๓.๑ มีความสามารถในด้านการขับร้องเพลงลูกทุ่ง (ไม่จากัดอายุ)
๓.๒ มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความมัน่ ใจในตนเอง และกล้าแสดงออก
๓.๓ การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย เหมาะสมกับบทเพลง
๔. เพลงทีใ่ ช้ ในการประกวด
๔.๑ เพลงที่ใช้ในการประกวด ต้องเป็ นบทเพลงที่แต่งโดยครู ชลธี ธารทอง ศิลปิ นแห่งชาติ เท่านั้น
๔.๒ ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องร้องเพลงบังคับ ๑ เพลง คือ เพลงล้นเกล้าเผ่ าไทย และร้ องเพลงอิสระ

ประกวด ๑ เพลง โดยให้ระบุชื่อเพลงและชื่อนักร้องต้นฉบับที่ใช้ในการประกวด
๔.๓ ให้ผเู ้ ข้าประกวดหญิงเลือกร้องเพลงลูกทุ่งหญิง และผูเ้ ข้าประกวดชายเลือกร้องเพลงลูกทุ่งชาย

-๒๕. การสมัครและขั้นตอนการประกวด
๕.๑ เริ่ มรับสมัครตั้งแต่วนั ที่ ๑๑ กันยายน ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๕.๒ สมัครได้ดว้ ยตนเองที่สานักงานพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ ไทย หรื อสมัครทางไลน์ ID Line : thim 1989
และสมัครทางอีเมล์ Email : thim1pr@gmail.com
๕.๓ ค่าสมัครคนละ ๑,๐๐๐.- บาท กรณี ที่สมัครทางไปรษณี ยห์ รื อทางไลน์ ให้โอนเข้าบัญชีพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ ไทย ธนาคารกสิ กรไทย สาขาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บญั ชี
๖๔๕-๒-๑๑๑-๔๔๔ พร้อมส่ งสาเนาใบโอนเงินไปยังพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ ไทย ID Line : thim 1989
๕.๔ เอกสารการสมัคร ยืน่ ใบสมัครโดยกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน ๑ ใบ พร้อมรับรองสาเนา และรู ปถ่ายหน้าตรงขนาดโปสการ์ ด ๑ รู ป
๕.๕ ประเภทนักร้องหญิง ประกวดร้องเพลงในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่ มลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ น. (ให้นาแผ่นซาวด์เพลงมาด้วย) จับฉลากเลื อกลาดับเวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่ ม
ประกวดร้องเพลง เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็ นต้นไป ประกวดและตัดสิ นมอบรางวัลภายในวันประกวด
ณ เวทีการประกวดพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ ไทย อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
๕.๖ ประเภทนักร้องชาย ประกวดร้องเพลงในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เริ่ มลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ น. (ให้นาแผ่นซาวด์เพลงมาด้วย) จับฉลากเลือกลาดับเวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่ ม
ประกวดร้องเพลง เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็ นต้นไป ประกวดและตัดสิ นมอบรางวัลภายในวันประกวด
ณ เวทีการประกวดพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ ไทย อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
๕.๗ คณะกรรมการจัดประกวดพิจารณาจากใบสมัครและเอกสารที่สมบูรณ์ถูกต้องเท่านั้น
๖. หลักเกณฑ์ ในการตัดสิ น
๖.๑ ความไพเราะและคุณภาพเสี ยงร้อง
๖.๒ ความถูกต้องของจังหวะ และทานอง
๖.๓ ความถูกต้องอักขระ เนื้อร้อง
๖.๔ ลิลาท่าทางและการแต่งกายที่สอดคล้องกับเนื้อร้อง
รวม

๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗. ประธานคณะกรรมการตัดสิ น โดย...ครู ชลธี ธารทอง ศิลปิ นแห่ งชาติ ปี ๒๕๔๒

๗.๑ กรรมการตัดสิ น ผูท้ รงคุณวุฒิ อาทิ ครู ประยงค์ ชื่ นเย็น ศิลปิ นแห่ งชาติ ปี ๒๕๕๒
ครู แดน บุรีรัมย์ (สี่ ดาว) และครู กติ ติศักดิ์ สายนา้ ทิพย์
๗.๒ ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด

-๓-

ถ้ วยรางวัลเกียรติยศ พร้ อมเงินรางวัล ประเภทนักร้ องหญิง – ชาย
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศ จาก...
พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี พร้ อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยเกียรติยศ จาก...
นายออมสิ น ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจาสานักนายรัฐมนตรี พร้ อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยเกียรติยศ จาก...
นายวีระ โรจน์ พจนรัตน์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้ อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓ ถ้วยเกียรติยศ จาก...
นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ์ ศิลปะ กระทรวงศึกษาธิการ พร้ อมเงินรางวัล ๓,๕๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๔ ถ้วยเกียรติยศ จาก...
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร กระทรวงการท่ องเทีย่ วและกีฬา พร้ อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐.- บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๕ ถ้วยเกียรติยศ จาก...
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิ งแก้ ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์
พร้ อมเงินรางวัล ๒,๕๐๐.- บาท
รางวัลขวัญใจดาวประดับฟ้า ถ้วยเกียรติยศ จาก...
นายชาญนะ เอีย่ มแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้ อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐.- บาท
รางวัลการแต่งกายสวยงาม
* ประเภทนักร้องชาย

ถ้ วยเกียรติยศ จาก...นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พร้ อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐.- บาท
* ประเภทนักร้องหญิง ถ้ วยเกียรติยศ จาก...นายสุ พจน์ ยศสิ งห์ คา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
พร้ อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐.- บาท

...............................................................
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ :อ.พินิจ ถนอมทรัพย์ ๐๘๗-๑๙๕-๙๔๓๓ , นายศรายุทธ ศรี เบญจโชติ ๐๘๗-๗๓๖-๓๖๑๑
นางสมพิศ ผิวทอง ๐๘๗-๒๓๘-๔๒๔๗ , นายชานาญ ส่ งแสงทอง ๐๘๑-๙๔๔-๒๗๘๔ นางสาวกันย์ลภัส เอมดี
๐๙๙-๔๙๕-๔๙๕๕ และนางผ่องศรี นลินธรรมรัชต์ ๐๘๑-๓๔๕-๖๕๕๕ หรื อ ที่สานักงานพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ งึ ไทย
๔๓/๒ หมู่ ๑ ถนนบรมราชชนนี กม.๓๑ ตาบลขุนแก้ว อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๒๐
โทรศัพท์ ๐๓๔-๓๓๒-๖๐๗ , ๐๓๔-๓๓๒-๐๖๑ , ๐๙๐-๔๐๔-๐๓๐๔ โทรสาร ๐๓๔- ๓๓๒-๐๖๑
E-mail : thim1pr@gmail.com , ID Line : thim 1989

