
กติกา และข้อปฏิบัตกิารแข่งขัน 
การประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี  

“อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017” 
๑.  กติกาการแข่งขันการประกวดวงดนตรีสากล 
 ๑.๑ วงดนตรีสากลที่เข้าร่วมการประกวด ให้มีสมาชิกของวงได้จ านวน ไม่เกิน ๘ คน 
    ๑.๒ ผู้เข้าแข่งขันตอ้งมาถึงสถานท่ีประกวด และรายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนถึงก าหนดเวลาการแข่งขันไม่น้อย

กว่า ๑ ชั่วโมง 
 ๑.๓ เวลาที่ใช้ในการประกวด 
   ๑.๓.๑  รอบคัดเลือก ใช้เวลาในการแข่งขัน วงละไม่เกิน ๑๕ นาท ี
   ๑.๓.๒  รอบชิงชนะเลิศ ใช้เวลาในการแข่งขัน วงละไม่เกิน ๑๕ นาท ี
 ๑.๔ เพลงที่ใช้ในการประกวดทุกรอบการแข่งขัน  จ านวน ๓ เพลง มีรายละเอียด  ดังนี้ 
   ๑.๔.๑  เพลงบังคับ จ านวน ๒ เพลงได้แก่ 

๑. เพลงไทยสากล หรือ เพลงสากล  ประเภทเพลงช้า จ านวน  ๑ เพลง    
๒. เพลงไทยสากล หรือ เพลงสากล ประเภทเพลงเร็ว จ านวน  ๑ เพลง    

 ๑.๔.๒ เพลงลองซาวด์ไม่นับคะแนนและไมต่้องร้องจบเพลง (จ านวน ๑ เพลง) 
หมายเหตุ      เพลงที่ใช้ในการประกวดของทุกรอบการแข่งขัน ให้จัดล าดับการร้อง ดังนี้ 
 ๑. เพลงลองซาวด์ 
 ๒. เพลงไทยสากล หรือ เพลงสากล ประเภทเพลงช้า  (สามารถดัดแปลง ท านองเนื้อร้องก็ได้)                         
 ๓. เพลงไทยสากล หรือ เพลงสากล ประเภทเพลงเร็ว (สามารถดัดแปลง ท านองเนื้อร้องก็ได้)  
 ๑.๔.๓   เพลงที่ใช้ในการแข่งขันการประกวดวงดนตรีในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ เพลงที่ใช้เล่นต้อง

เป็นเพลงที่ไม่ซ้ ากัน  
 ๑.๕  ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถโชว์วิสัยทัศน์โดยใช้วาทศิลป์ในการพูดในหัวข้อ ดังนี้ 
  ๑. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน  
   ๒. รณรงค์ให้เยาวชน……. 
    ๒.๑ ไม่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือไม่ดื่มสุรา  
    ๒.๒ ไม่สูบบุหรี่   
    ๒.๓ ต่อต้านยาเสพติด  
   การแสดงความสามารถโชว์วิสัยทัศน์ให้แสดงต่อคณะกรรมการและผู้ชม ทั้งในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ      

โดยพูดเชิญชวนก่อนเริ่มประกวดในเพลงที่หนึ่ง ตามแนวทางข้างต้น 
 ๑.๖   ห้ามน าคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบในการเล่นดนตรี 
 ๑.๗ วงดนตรีทุกวงต้องใช้ตู้แอมป์เฉพาะที่คณะกรรมการจัดการประกวดจัดไว้ให้เท่านั้น 
 ๑.๘ วงดนตรีทุกวงต้องใช้กลองชุดเฉพาะที่คณะกรรมการจัดการประกวดจัดให้เท่านั้น (ยกเว้นกระเดื่องกลองเดี่ยว
  หรือ คู่ สแนร์ ฉาบ แฉ น ามาเพ่ิมเติมได้) 
 ๑.๙ วงดนตรีทุกวงต้องน าสายแจ๊กกีตาร์และเบสมาเอง 
              /๑.๑๐ วงดนตรี..... 
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 ๑.๑๐ วงดนตรีทุกวงต้องมีอุปกรณ์เครื่องดนตรีไม่ต่ ากว่าจ านวน ๓ ชิ้น    
    ๑.๑๑ การจับเวลาการประกวดคณะกรรมการจัดการประกวดจะเริ่มจับเวลาเมื่อพิธีกรได้เชิญวงดนตรีเริ่ม  
     ประกวดเป็นต้นไป 
  

๒. ข้อปฏิบัติ 
๒.๑  ภายในระยะเวลา ๑ ชั่วโมงก่อนการประกวดจะเริ่มขึ้นขอให้นักดนตรีส่งตัวแทนมารับเอกสาร บัญชีรายชื่อ     

นักดนตรีจากเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเพ่ือน าไปให้นักดนตรีทุกคนภายในวงได้กรอกรายละเอียดและเซ็นชื่อแล้วน า
ส่งคืนภายในระยะเวลา ๓๐ นาทีก่อนเวลาการประกวดจะเริ่มข้ึน 

 ๒.๒  เมื่อถึงก าหนดวันประกวด วงดนตรีสากลวงใดที่ไม่สามารถส่งรายชื่อนักดนตรีมาครบตามกติกา หรือมา ไม่ครบ
ตามกติกาการประกวด วงสตริงวงนั้นจะน าเอานักดนตรีหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อนักดนตรี
มาร่วมวงเพ่ือประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันหากมีการประท้วงจากผู้เข้าร่วมแข่งขัน หรือคณะกรรมการ
จัดการประกวดทราบ ไม่ว่าการประกวดรอบใดก็ตามคณะกรรมการฯ สามารถปรับให้วงดนตรีสากลวงนั้น       
ตกรอบทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๒.๓  ก าหนดการประกวดวงดนตรีสากล คณะกรรมการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาการประกวดได้ตาม
ความเหมาะสม ดังนั้นนักดนตรีต้องมาถึงสถานที่จัดประกวดก่อนเวลาในตารางก าหนดการประกวดอย่างน้อย   
๓  ชั่วโมงเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเวลาการประกวดจะเริ่มขึ้น ๓๐ นาทีหากถึงก าหนดเวลาท าการประกวด
พิธีกรได้ประกาศเชิญวงดนตรีสากลวงนั้นขึ้นสู่เวทีเพ่ือท าการประกวดปรากฏว่าไม่สามารถที่จะท าการประกวด
ได้ภายใน ๕ นาที คณะกรรมการผู้ตัดสินสามารถตัดสิทธิ์ให้วงดนตรีสากลวงนั้นตกรอบทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๒.๔  ก าหนดการประกวดวงดนตรีสากลที่ได้ก าหนดไว้แล้ว วงดนตรีสากลทุกวง ทุกประเภทจะท าการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขก าหนดเวลาการประกวดไม่ได้ เว้นแต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการจัดการประกวดทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
และต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการจัดการประกวดแล้วเท่านั้น 

๒.๕  ในระหว่างการประกวดถ้าวงดนตรีสากลก าลังแสดงอยู่ แล้วหยุดเล่นโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร คณะกรรมการ
จัดการแข่งขันจะถือว่าเป็นการกระท าผิดมารยาทอย่างร้ายแรง และให้ปรับคะแนนวงดนตรี 

๒.๖ นักดนตรีทุกคนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่รองเท้าแตะ หมวก สิ่งปกคลุมใบหน้า แว่นตาด า แว่นตา
กันแดด และกางเกงขาสั้น (ยกเว้นมือกลองเท่านั้น) โดยเด็ดขาด ถ้าหากมีนักดนตรีคนใดฝ่าฝืนนักดนตรีคนนั้นไม่
มีสิทธิ์เข้าประกวดโดยไม่มีข้อโต้แย้งกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชน 

 ๒.๗  วงดนตรีสากลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทุกประเภท องค์การ
บริหารส่วนจังกวัดสุพรรณบุรี อาจขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรีจัดขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุพรรณบุรีจะมีค่าใช้จ่ายให้ตามความเหมาะสม   

 
 

/๒.๘ วงดนตรี... 
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  ๒.๘ วงดนตรีสากลวงใดเม่ือคณะกรรมการจัดการประกวดได้ขอความร่วมมือโดยการติดต่อสื่อสารด้วยการเจรจาปาก
เปล่า หรือ โทรศัพท์พูดคุย หรือ มีหนังสือส่งไปถึงสมาชิกภายในวงคนหนึ่งคนใดเพ่ือให้วงดนตรีสากลวงนั้นไป
แสดงหรือ เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือให้เกิดความช านาญ เกิดทักษะและประสบการณ์ เมื่อมีหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนขอความอนุเคราะห์ผ่านคณะกรรมการฯ ถ้าวงดนตรีสากลวงนั้นไม่ให้ความร่วมมือโดยมีเหตุผลไม่
เพียงพอคณะกรรมการฯ มีสิทธิ์ไม่รับสมัครให้เข้าร่วมการประกวดที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
จัดขึ้นในครั้งต่อๆ ไป โดยไม่มีข้อยกเว้นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นและวงดนตรีสากลวงนั้นไม่สามารถน าเหตุผลใด ๆ      
มาหักล้าง หรือ ยกข้ึนมาเป็นข้อโต้แย้ง อุทธรณ์และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเด็ดขาด 

 ๒.๙ วงดนตรีสากลที่สมัครเข้าร่วมการประกวดทุกวงและทุกประเภทต้องยอมรับและนับถือค าตัดสินของ
คณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นสิทธิ์ เด็ดขาด ผลการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการจัดการประกวดและ
คณะกรรมการผู้ตัดสินไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือว่าเป็นสิทธิ์เด็ดขาดไม่สามารถยกขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้ง อุทธรณ์และ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด 

   ๒.๑๐ นักดนตรีวงสตริงทุกวง ทุกประเภทและทุกคนที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมการการประกวดวงดนตรีสากล   
ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี “อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017” ต้องปฏิบัติตามรายละเอียดกติกาและ
ข้อปฏิบัติของการประกวด โดยเคร่งครัดทุกประการ  

๓. การประท้วง 
 ๓.๑ การประท้วงเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือ ละเมิดรายละเอียด กติกาและข้อปฏิบัติในการประกวดผู้จัดการวงท า

หนังสือถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเพ่ือยื่นประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรายละเอียด
หลักฐานประกอบการประท้วงและเงินค่าธรรมเนียมจ านวน ๕๐๐ บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน) และให้นักดนตรีทุก
คนลงลายมือชื่อด้วย 

 ๓.๒  นักดนตรีสมัครเข้าร่วมประกวดทุกวง ทุกประเภท มีสิทธิ์ขอตรวจสอบหลักฐานประกอบการ ยื่นสมัครและท า
การประท้วงวงดนตรีสากลคู่แข่งในวันที่มีการประกวด หรือ การประกวดคนละวันของการประกวดในระดับ หรือ 
ประเภทเดียวกันได้เฉพาะการประกวดรอบแรกเท่านั้นโดยผู้จัดการวงดนตรีสากลท าหนังสือเป็นลายลักษณ์
อักษรถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง 

 ๓.๓  การประท้วงไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องท าการประท้วงก่อนเวลาการประกวดเริ่มขึ้น ๓๐ นาที ถ้าการประกวดได้
ด าเนินไปแล้ว ห้ามท าการประท้วงและทักท้วงโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๓.๔ การประท้วงไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องท าการประท้วงเฉพาะการประกวดรอบแรกเท่านั้น การประกวดตั้งแต่รอบสอง
ห้ามมิให้ท าการประท้วงและทักท้วงกันโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๓.๕  เมื่อวงดนตรีสากลวงใดถูกประท้วง ผู้จัดการวงต้องยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือ ละเมิด กติกาและ        
ข้อปฏิบัติในการประกวดวงดนตรีสากลโดยให้นักดนตรีทุกคนภายในวงลงลายมือท าหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมการพิจารณาการประทวงเพ่ือยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งรายละเอียดหลักฐาน
ประกอบการอุทธรณ์ภายในเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งเรื่องการประท้วงจากประธาน
คณะกรรมการพิจารณาการประท้วงเพ่ือชี้แจงรายละเอียดแก้ต่างให้คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสิน
ข้อเท็จจริงต่อไป 

๓.๕ เมื่อวงดนตรี.... 
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 ๓.๖  การประท้วงที่เป็นผลได้รับเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นประท้วงคืนจ านวน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) และ
การประท้วงไม่เป็นผลคณะกรรมการพิจารณาประท้วงจะท าการริบเงินค่าธรรมเนียม ดังกล่าว 

 ๓.๗  ผลการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาประท้วงไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถยกขึ้นเป็น
ข้อโต้แย้ง อุทธรณ์และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๓.๘  สถาบันการศึกษา สถานศึกษา กลุ่มบุคคล ชมรม สมาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งวงสตริงสมัคร
เขา้ประกวดไม่มีสิทธิ์ประท้วงและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการจัดการประกวดและคณะกรรมการ
ผู้ตัดสินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์ตัดสินการประกวดวงดนตรีสากล เยาวชนชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี  
“อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017”  

 
  

เกณฑ์การตัดสิน คะแนน
เต็ม 

เพลงที่ ๑ (เพลงช้า) 
เพลง.......................... 

เพลงที่ ๒(เพลงเร็ว) 
เพลง......................... 

หมายเหตุ 

๑. ความสามารถด้านดนตรี 
 

๔๐    

๒. การร้องเพลง 
 

๓๐    

๓. บุคลิก ลีล่า ท่าทาง 
 

๒๐    

๔. ความสมดุลย์เสียง 
 

๑๐    

๕. การพูดโน้มน้าว 
   - หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
   - ไม่ดื่มสุรา 
   - ไม่สูบุหรี่ 
   - ต่อต้านยาเสพติด 
   - โรคเอดส์ 

มี/ไม่มี 

 

 

 

คะแนนรวมทั้งหมด ๑๐๐    
 
 

 วงดนตรีใด ใช้เวลาเกินที่ก าหนดไว้ ตัดคะแนน นาทีละ ๑ คะแนน แต่จะตัดไม่เกิน ๕ คะแนน 
การพูดโน้วน้าวไม่มีคะแนน ทุกวงดนตรีต้องพูด หากไม่มีจะมีผลต่อการพิจารณาตัดสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก าหนดการโครงการประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑๒  
“อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017”  

วันที่  ๔ – ๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
ณ  เวทีบริเวณลานหน้าตลาด M-Park สุพรรณบุรี 

-------------------------------------------------- 
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
 เวลา  ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. วงดนตรีสากลรายงานตัว  
 เวลา  ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. พิธีเปิดโครงการ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี หรือผู้แทน  
 เวลา  ๑๙.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.  เริ่มประกวดวงดนตรีสากล ตามล าดับ  
 เวลา  ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น. ประกาศผลทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ (๕ วง) 
 

วันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐   
 เวลา  ๑๗.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. วงดนตรีสากลรายงานตัว  
 เวลา  ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.  เริ่มประกวดวงดนตรีสากล ตามล าดับ  
 เวลา  ๒๒.๐๐ – ๒๒.๓๐ น. ประกาศผลทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ (๕ วง) 
 
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 เวลา  ๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น.  วงดนตรีสากลที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รายงานตัว 
 เวลา  ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ประกวดวงดนตรีสากลระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี รอบชิงชนะเลิศ 
 เวลา  ๒๐.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. การแสดงของศิลปินรับเชิญ  

  เวลา    ๒๑.๐๐ -  ๒๒.๓๐ น. ประกวดวงดนตรีสากลระดับอายุไม่เกิน ๒๕ ปี รอบชิงชนะเลิศ    
   เวลา   ๒๒.๓๐ - ๒๓.๐๐  น.  ประกาศผลการประกวด มอบรางวัล และพิธีปิดโครงการ 

 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



เอกสารประกอบ 
การประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี  

“อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017”   
******************** 

ระเบียบการแข่งขัน 
  

๑. การประกวดวงดนตรีสากล เป็นการประกวดวงดนตรีสากล แบ่งเป็น ๒ ระดับ  
  ๑.๑ ระดับ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี 
  ๑.๒ ระดับ  อายุไม่เกิน ๒๕ ปี 

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร 
๒.๑ ต้องไม่เป็นนักดนตรีที่อยู่ในสังกัด หรือมีผลงานและหรือมีสัญญาผูกมัดตามกฎหมายกับบริษัทเทป หรือค่าย

เพลงใด ๆ ทั้งสิ้น                                
๒.๒ ต้องไม่เป็นวงดนตรีสากลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดระดับประเทศบนเวทีต่าง ๆ 

 

๓. หลักฐานการสมัคร  มีรายละเอียดดังนี้ 
๓.๑ ใบสมัคร 
๓.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
๓.๓ ส าเนาใบสูติบัตร (กรณียังไม่ท าบัตรประจ าตัวประชาชน) หรือบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน    

๑ ฉบับ 
๓.๔ รูปถ่ายนักดนตรีขนาด ๑ นิ้ว คนละ ๒ รูป ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ห้ามถ่ายรูปเอกสารสีและ
ขาวด า (ติดรปูถ่ายที่ทะเบียนภาพถ่ายนักดนตรี ๑ รูป และรวบรวมส่งท าบัตรประจ าตัวนักดนตรี ๑ รูป) 
๓.๕ ค ารับรองผู้สมัคร  
๓.๖ บัญชีรายชื่อและทะเบียนภาพถ่ายนักดนตรี 

 

    ๔.  สถาบันการศึกษา  สถานศึกษา  กลุ่มบุคคล ชมรม สมาคม หน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ สามารถส่งวงดนตรี 
        สากลสมัครเล่นเข้าร่วมประกวดจ านวนกี่วงก็ได้ ไม่จ ากัดจ านวน 
    ๕.  นักดนตรีทุกคน  มีสิทธิลงชื่อสมัครเข้าร่วมประกวดได้เพียงหนึ่งวงเท่านั้น หากวงดนตรีวงใดมีรายชื่อนักดนตรีคน

เดียวกันเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า ๑ วง  หากตรวจพบ คณะกรรมการจัดการประกวด หรือคณะกรรมการ        
ผู้ตัดสินสามารถตัดสิทธิ์ให้ตกรอบได้ทันที โดยไม่ต้องท าการประกวดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยไม่มีการอุทธรณ์
หรือโต้แย้งแต่ประการใด 

     ๖. จ านวนวงดนตรีที่รับสมัคร  มีรายละเอียดดังนี้ 
         ๖.๑ ระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  ไม่เกินจ านวน ๒๐ วง 
  ๖.๒ ระดับอายุไม่เกิน ๒๕ ปี ไม่เกินจ านวน ๒๐ วง 
 
 

-/ ๗. ก าหนด ... 



                                                                - ๒ - 
 

      ๗. ก าหนดการประกวดแข่งขัน 
 ๗.๑ การประกวดการแข่งขัน 
  ๗.๑.๑ การประกวดรอบคัดเลือก   
  ก าหนดจัดในระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ เวทีบริเวณลานหน้าตลาด M-Park  สุพรรณบุรี  
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  - ระดับ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี  ประกวดในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  - ระดับ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี  ประกวดในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  ๗.๑.๒ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง ๒ ระดับ 
            ก าหนดจัดการประกวดในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เปน็ต้นไป ณ เวทีบริเวณ

ลานหน้า ตลาด M-Park  สุพรรณบุรี 
 

    ๘. รายละเอียดการประกวดการแข่งขัน 
  ๘.๑ รอบคัดเลือก   
        - ประกวดวงดนตรีเพ่ือคัดเลือกทีมที่เข้ารอบ ระดับละ จ านวน ๕ วง 
  ๘.๒ รอบชิงชนะเลิศ   
   

 ๙. วันที่รับสมัคร  
รับสมัคร  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น.   
เว้นวันหยุดราชการ  

       หมายเหตุ  กรณีท่ีมีการสมัครทีมครบตามจ านวนแล้ว  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับสมัครทันที             
 

        ๑๐. สถานที่รับสมัคร 
กองการศึกษาฯ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี   ถนนประชาธิปไตย ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง       
อ าเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕ – ๕๒๒๘๔๔ 

        ๑๑.รางวัลแข่งขัน ดังนี้ 
            - รางวัลชนะเลิศได้รับโล่รางวัลเกียรติยศและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล       จ านวน   ๑๒,๐๐๐ บาท 
             - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ          

   และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล                จ านวน   ๑๐,๐๐๐ บาท 
   - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ                              
     และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล               จ านวน    ๘,๐๐๐  บาท 

             - รางวัลชมเชยได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ                  
               และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๆ ละ                                    จ านวน     ๕,๐๐๐ บาท 
    -  รางวัลวงดนตรีดาวรุ่งสุพรรณบุรี(Suphanburi Dreamtaem)  ประเภทละ ๑ รางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
หมายเหตุ  รางวัลชมเชยมีจ านวน ๔ รางวัล แบ่งเป็นประเภทละ ๒ รางวัล รวมเงินรางวัล ๒ ระดับ   

/ ๑๒.นักดนตรี .... 



- ๓ - 
  

       ๑๒. นักดนตรีทุกคนที่เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลได้รับ 
  ๑๒.๑ ประกาศเกียรติคุณส าหรับทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ 
  ๑๒.๒ บัตรประจ าตัวนักดนตรี 
       ๑๓. ในการเข้าประกวดการแข่งขันทุกประเภทนักดนตรีทุกคนต้องแต่งกายให้สุภาพหรือเสื้อตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน และคล้องบัตรนักดนตรีเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทุกครั้ง หาก  
ฝ่าฝืนนักดนตรีคนนั้นต้องถูกปรับคนละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หรือไม่มีสิทธิ์เข้าประกวดและ
คณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ปรับวงดนตรีสากลวงนั้นให้ตกรอบทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้งกรณี ใด ๆ 
ทั้งสิ้น 

๑๔. กรณีที่วงดนตรีผู้เข้าร่วมประกวดได้ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ หากคณะกรรมการจัดการแข่งขัน    
ได้ตรวจพบหรือมีผู้ยื่นค าขอทักท้วงกรณีขาดคุณสมบัติ และหรือกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบแล้วมีข้อมูล   
ที่เป็นจริง คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันที หากเสร็จสิ้นการแข่งขันและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล    
จะถูกปรับให้แพ้ และต้องคืนถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล พร้อมต้องช าระค่าปรับเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท          
(ห้าพันบาทถ้วน)      

       ๑๕. ผู้ประสงค์สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถคัดเอกสารการสมัครและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทาง website 
www.suphan.go.th  หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๕ – ๕๒๒๘๔๔   
 
      ข้อสงวนสิทธิ์ 

๑. คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานประกอบการยื่นสมัคร 
๒. ส าเนาหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นสมัครต้องเซ็นชื่อลงรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓. การเปลี่ยนแปลงล าดับประกวดหรือเพ่ิมเติมรายชื่อนักดนตรีต้องได้ความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการจัดการประกวดก่อนการแข่งขันอย่างน้อย ๒ วันก่อนการแข่งขัน 
๔. เมื่อปิดรับสมัครและก่อนท าการจับสลากจัดล าดับเวลาประกวดแล้ว  นักดนตรีทุกวงและ 

ทุกประเภทต้องส่งส าเนาหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบหลักฐานประกอบการ 
     ยื่นสมัครและหากวงดนตรีผู้สมัครและนักดนตรีไม่สามารถส่งหลักฐานเอกสารให้ครบถ้วน 
     สมบูรณ์ตามระเบียบ  คณะกรรมการจะท าการตัดสิทธิ์เข้าประกวดและมีสิทธิ์ปรับวงดนตรี 
     วงนั้นให้ตกรอบทันทีโดยไม่มีข้อโต้แย้ง  กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๕. วงดนตรีที่จับสลากวันประกวดต้องเป็นวงที่ได้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐานเรียบร้อยแล้ว 
๖. วงดนตรีที่สมัครเข้าประกวดต้องส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓ ให้ครบถ้วน หากเอกสาร 

ไม่เรียบร้อยหรือไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การสมัครได้โดยที่วง  ดนตรีวงนั้นไม่มี
สิทธิ์ยื่นค าร้องฟ้อง หรือ เรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 
 



 

ใบสมัคร 
การประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี “อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017”   

 
 ระดับ อายไุม่เกิน ๑๘ ปี    

ระหว่างวันท่ี ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ   เวทีบริเวณลานหน้าตลาด M-Park  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบรุ ี

                                                  
วันท่ี…………เดือน……….………………พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เรื่อง   การประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี “อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017”   
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับสมคัรการประกวด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบสมัคร ค ารับรองผู้สมัคร บญัชีรายชื่อและทะเบยีนภาพถ่ายนักดนตรี 
๒. รูปถ่าย       จ านวน………..…....รูป 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร  จ านวน….………....แผ่น 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน…...………..แผ่น 

 

ข้าพเจ้า………………………………….……….…………………….ต าแหน่ง……………………….………………...... 
สถานศึกษา…….……………..……………………………………………………………………………………………..………… 
บ้านเลขท่ี……………….หมู่ที…่……...ถนน…………………….ต าบล………………..………อ าเภอ…….………………............. 
จังหวัด………….………………..รหัสไปรษณีย…์……..……….เบอร์โทรศัพท…์……………..……..เบอร์แฟกซ…์….….….……………..… 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งวงดนตรีสากลเข้าประกวด ช่ือวง……………………………..……………………….………… 
มีนักดนตรจี านวน….……….……คน เครื่องดนตรจี านวน…….…...........ช้ิน 
 เพลงที่ใช้ในการประกวด 
  รอบคัดเลือก 
  ๑. ช่ือเพลง ............................................................... ศิลปิน ...................................................... เพลงช้า 
  ๒. ช่ือเพลง ............................................................... ศิลปิน ...................................................... เพลงเร็ว 
  รอบชิงชนะเลิศ 
  ๑. ช่ือเพลง ............................................................... ศิลปิน ...................................................... เพลงช้า 
  ๒. ช่ือเพลง ............................................................... ศิลปิน ...................................................... เพลงเร็ว 
   ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสาร ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมปฏิบัติตามรายละเอียด       

กติกา และข้อปฏิบัติ ในการประกวดที่ ใ ช้ยึดถือปฏิบัติ ในการประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี               
“อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017” โดยเคร่งครัดทุกประการ 
 
       ลงช่ือ ................................................................. ผู้จัดการวง 
                  (.............................................................) 

 
 
 



ค ารับรองของผู้สมคัร 
การประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี “อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017”   

 

 ระดับ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี     
ระหว่างวันท่ี ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ   เวทีบริเวณลานหน้าตลาด M-Park  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 
ชื่อวง…………………………………………………… 

 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียด กติกาและข้อปฏิบัติในการป ระกวดวงดนตรีสากล              
ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี   ที่ใช้ยึดถือปฏิบัติในการประกวดโดยเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้อความที่กรอกรายละเอียดใน
บัญชีรายชื่อนักดนตรีนั้นเป็นความจริงทุกประการ และสมาชิกภายในวงทุกคนไม่เป็นนักดนตรี เคยสังกัด หรือมีผลงาน
และมีสัญญาผูกมัดตามกฎหมายกับบริษัทเทป หรือ ค่ายเพลงใดๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้ายินดีประกวดวงดนตรีสากล ตามวัน 
เวลา สถานที่ในก าหนดการประกวดทุกครั้งหากไม่สามารถมาได้ ถือว่าสละสิทธิ์และขอรับผิดชอบความเสียหายหากเกิด
อุบัติเหตุ หรืออันตราย หรือ บาดเจ็บที่อาจเกิดกับข้าพเจ้าทั้งก่อนและขณะที่ท าการประกวดวงดนตรีสากล และ         
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากคณะกรรมการจัดการประกวดวงดนตรีสากล ทุกประการ 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล เครื่องดนตรี ลายเซ็น โทรศัพท์ 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     

 
ผู้จัดการวง…………………………………………………..โทรศัพท์………………………………………..…… 
               

                                        ลงชื่อ………..……………….………….……  
          (ผู้จัดการวงดนตรี) 
 
 
 
 
 



 

บัญชีรายชื่อและทะเบียนภาพนักดนตรี 
การประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี “อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017”   

 

 ระดับ อายุไม่เกิน ๑๘ ปี     
 

ระหว่างวันท่ี ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ   เวทีบริเวณลานหน้าตลาด M-Park   อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 
๑.ชื่อ-นามสกุล.........................................................................  อายุ..................ปี..............เดือน 
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......   
ที่อยู่...................................................................... ...................................................................... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook …………………………………. 
 
๒.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ ..................ปี..............เดือน 
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่......................................................................... ................................................................... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook…………………………………. 

 
๓.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ... ...............ปี..............เดือน 
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่............................................................................. ............................................................... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook…………………………………. 
 
๔.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ....... ...........ปี..............เดือน 
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่................................................................................. ........................................................... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook…………………………………. 
 
๕.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ........... .......ปี..............เดือน 
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่..................................................................................... ....................................................... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook…………………………………. 
 

-/ ๖.ชื่อ – สกุล ... 
 



 
๖.ชื่อ-นามสกุล...................................................................... ... อายุ..................ปี..............เดือน 
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่.................................................................. .......................................................................... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook……………...…………………. 
 
 
๗.ชื่อ-นามสกุล....................................................................... .. อายุ..................ปี..............เดือน 
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่................................................................... ......................................................................... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook……………...…………………. 
 
๘.ชื่อ-นามสกุล.........................................................................  อายุ..................ปี..............เดือน 
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......  
ที่อยู่....................................................................... ..................................................................... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook……………...…………………. 
 
ผู้จัดการวง ชื่อ-นามสกุล................................................................... ...... อายุ.........................ปี 
สถานศึกษา.................................................................................................................... ............  
ที่อยู่....................................................................... ..................................................................... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook……………...…………………. 
 
 

 
                                       ลงชื่อ………..……………….………….……  

                  (ผู้จัดการวงดนตรี) 
 
หมายเหตุ  ต าแหน่ง หมายถึง ต าแหน่งนักดนตรี คือ นักร้อง มือกีตาร์ มือเบส มือกลอง เป็นต้น 
     ผู้จัดการวงดนตรี หมายถึง ผู้จัดการ หัวหน้า หรือตัวแทนวงดนตรี คือ ผู้ติดต่อประสานงานหลัก   

    เบอร์โทรศัพท์ ต้องเป็นเบอร์โทรที่ติดต่อได้จริง เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
รูปถ่าย ต้องเป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ห้ามใช้รูปถ่ายจากกล้องมือถือ  
ภาพจากการถ่ายเอกสารสี ขาวด า ภาพที่ปริ้นจากเครื่องอ้ิงเจ๊ตคุณภาพต่ า 

    สอบถามข้อมูล กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สุพรรณบุรี โทร.๐๓๕-๕๒๒๘๔๔ 
 
 
 



ใบสมัคร 
การประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี “อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017”   

 
 ระดับ อายไุม่เกิน ๒๕ ปี    

ระหว่างวันท่ี ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ   เวทีบริเวณลานหน้าตลาด M-Park   อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบรุ ี

                                                  
วันท่ี…………เดือน……….………………พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

เรื่อง   การประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี “อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017”   
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับสมคัรการประกวด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ใบสมัคร ค ารับรองผู้สมัคร บญัชีรายชื่อและทะเบยีนภาพถ่ายนักดนตรี 
๒. รูปถ่าย       จ านวน………..…....รูป 
๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาสูติบตัร  จ านวน….………....แผ่น 
๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน…...………..แผ่น 

 

ข้าพเจ้า………………………………….……….…………………….ต าแหน่ง……………………….………………...... 
สถานศึกษา…….……………..……………………………………………………………………………………………..………… 
บ้านเลขท่ี……………….หมู่ที…่……...ถนน…………………….ต าบล………………..………อ าเภอ…….………………............. 
จังหวัด………….………………..รหัสไปรษณีย…์……..……….เบอร์โทรศัพท…์……………..……..เบอร์แฟกซ…์….….….……………..… 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งวงดนตรีสากลเข้าประกวด ช่ือวง……………………………..……………………….………… 
มีนักดนตรจี านวน….……….……คน เครื่องดนตรจี านวน…….…...........ช้ิน 
 เพลงที่ใช้ในการประกวด 
  รอบคัดเลือก 
  ๑. ช่ือเพลง ............................................................... ศิลปิน ...................................................... เพลงช้า 
  ๒. ช่ือเพลง ............................................................... ศิลปิน ...................................................... เพลงเร็ว 
  รอบชิงชนะเลิศ 
  ๑. ช่ือเพลง ............................................................... ศลิปิน ...................................................... เพลงช้า 
  ๒. ช่ือเพลง ............................................................... ศิลปิน ...................................................... เพลงเร็ว 
   ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งเอกสาร ครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าได้อ่านและยินยอมปฏิบัติตามรายละเอียด       

กติกา และข้อปฏิบัติ ในการประกวดที่ ใ ช้ยึดถือปฏิบัติ ในการประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี               
“อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017” โดยเคร่งครัดทุกประการ 
 
       ลงช่ือ ................................................................. ผู้จัดการวง 
                  (.............................................................) 

 
 
 



ค ารับรองของผู้สมคัร 
การประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี “อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017”   

 

 ระดับ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี     
ระหว่างวันท่ี ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ   เวทีบริเวณลานหน้าตลาด M-Park  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 
ชื่อวง…………………………………………………… 

 ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียด กติกาและข้อปฏิบัติในการประกวดวงดนตรีสากล              
ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี   ที่ใช้ยึดถือปฏิบัติในการประกวดโดยเคร่งครัด ขอรับรองว่าข้อความที่กรอกรายละเอียดใน
บัญชีรายชื่อนักดนตรีนั้นเป็นความจริงทุกประการ และสมาชิกภายในวงทุกคนไม่เป็นนักดนตรี เคยสังกัด หรือมีผลงาน
และมีสัญญาผูกมัดตามกฎหมายกับบริษัทเทป หรือ ค่ายเพลงใดๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้ายินดีประกวดวงดนตรีสากล ตามวัน 
เวลา สถานที่ในก าหนดการประกวดทุกครั้งหากไม่สามารถมาได้ ถือว่าสละสิทธิ์และขอรับผิดชอบความเสียหายหากเกิด
อุบัติเหตุ หรืออันตราย หรือ บาดเจ็บที่อาจเกิดกับข้าพเจ้าทั้งก่อนและขณะที่ท าการประกวดวงดนตรีสากล และ         
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากคณะกรรมการจัดการประกวดวงดนตรีสากล ทุกประการ 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล เครื่องดนตรี ลายเซ็น โทรศัพท์ 
๑     
๒     
๓     
๔     
๕     
๖     
๗     
๘     

 
ผู้จัดการวง…………………………………………………..โทรศัพท์………………………………………..…… 
               

                                        ลงชื่อ………..……………….………….……  
          (ผู้จัดการวงดนตรี) 
 
 
 
 
 



 

บัญชีรายชื่อและทะเบียนภาพนักดนตรี 
การประกวดวงดนตรีสากล ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี “อบจ.สุพรรณบุรี Strings Contest 2017”   

 

 ระดับ อายุไม่เกิน ๒๕ ปี     
 

ระหว่างวันท่ี ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ณ   เวทีบริเวณลานหน้าตลาด M-Park  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 
๑.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ..................ปี..............เดือน  
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......   
ที่อยู่................................................................................................................................... ......... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook…………………………………. 
 
๒.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ..................ปี..............เดือน  
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่....................................................................................................................................... ..... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook…………………………………. 

 
๓.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ..................ปี..............เดือน  
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่........................................................................................................................................... . 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook…………………………………. 
 
๔.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ..................ปี..............เดือน  
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่............................................................................................................................................  
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook…………………………………. 
 
๕.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ..................ปี..............เดือน  
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่............................................................................................................................................  
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook…………………………………. 
 

-/ ๖.ชื่อ – สกุล ... 
 



 
๖.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ..................ปี..............เดือน  
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่................................................................................................................................ ............ 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook……………...…………………. 
 
 
๗.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ..................ปี..............เดือน  
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......    
ที่อยู่................................................................................................................................. ........... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook……………...…………………. 
 
๘.ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ..................ปี..............เดือน  
ต าแหน่ง.....................................สถานศึกษา........................................................................ ......  
ที่อยู่..................................................................................................................................... ....... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook……………...…………………. 
 
ผู้จัดการวง ชื่อ-นามสกุล......................................................................... อายุ.........................ปี  
สถานศึกษา.................................................................................................................... ............  
ที่อยู่..................................................................................................................................... ....... 
โทรศัพท์.................................................. Email or Facebook……………...…………………. 
 
 

 
                                       ลงชื่อ………..……………….………….……  

                  (ผู้จัดการวงดนตรี) 
 
หมายเหตุ  ต าแหน่ง หมายถึง ต าแหน่งนักดนตรี คือ นักร้อง มือกีตาร์ มือเบส มือกลอง เป็นต้น 
     ผู้จัดการวงดนตรี หมายถึง ผู้จัดการ หัวหน้า หรือตัวแทนวงดนตรี คือ ผู้ติดต่อประสานงานหลัก   

    เบอร์โทรศัพท์ ต้องเป็นเบอร์โทรที่ติดต่อได้จริง เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน 
รูปถ่าย ต้องเป็นรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว ห้ามใช้รูปถ่ายจากกล้องมือถือ  
ภาพจากการถ่ายเอกสารสี ขาวด า ภาพที่ปริ้นจากเครื่องอ้ิงเจ๊ตคุณภาพต่ า 

    สอบถามข้อมูล กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.สุพรรณบุรี โทร.๐๓๕-๕๒๒๘๔๔ 


