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กติกา และข้อปฏิบัต ิ

โครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งสุพรรณบุรี  ประจ าปี ๒๕๖๑  ชิงแชมปจ์ังหวัดสุพรรณบุร ี
๑.  กติกาการแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
 ๑.๑ ผู้เข้าแข่งขันต้องมาถึงสถานที่ประกวด และรายงานตัวต่อคณะกรรมการก่อนถึงก าหนดเวลาการแข่งขัน
ไม่นอ้ยกว่า ๑ ชั่วโมง 
 ๑.๒ เพลงที่ใช้ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ จ านวนรอบละ ๑ เพลง  
    ๑.๓ เพลงที่ใช้ในการแข่งขันการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ เพลงทีร่้อง    
ต้องเป็นเพลงที่ไม่ซ้ ากัน  
   

๒. ข้อปฏิบัติ 
    ๒.๑ นักร้องทุกคนต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามใส่รองเท้าแตะ หมวก สิ่งปกคลุมใบหน้า แว่นตาด า 
แว่นตากันแดด และกางเกงขาสั้น โดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เยาวชน 
 ๒.๒ นักร้องที่สมัครเข้าร่วมการประกวดทุกคนและทุกประเภทต้องยอมรับและนับถือค าตัดสินของ
คณะกรรมการผู้ตัดสินเป็นสิทธิ์ เด็ดขาด ผลการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการจัดการประกวดและ
คณะกรรมการผู้ตัดสินไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือว่าเป็นสิทธิ์เด็ดขาดไม่สามารถยกขึ้นมาเป็นข้อโต้แย้ง อุทธรณ์และ
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นโดยเด็ดขาด 
    ๒.๓ นักร้องที่สมัครเข้าร่วมการประกวดทุกคนทุกประเภท ที่มีความประสงค์สมัครเข้าร่วมการการประกวด
ร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งสุพรรณบุรี  ประจ าปี ๒๕๖๑  ชิงแชมป์จังหวัดสุพรรณบุรี ต้อง
ปฏิบัติตามรายละเอียดกติกาและข้อปฏิบัติของการประกวด โดยเคร่งครัดทุกประการ  
๓. การประท้วง 
 ๓.๑ การประท้วงเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือ ละเมิดรายละเอียด กติกาและข้อปฏิบัติในการประกวดผู้เข้า
ประกวดต้องท าการยื่นหนังสือการประท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมรายละเอียดหลักฐานประกอบการ
ประท้วงต่อคณะกรรมการตัดสิน 
 ๓.๒ ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน ทุกประเภท มีสิทธิ์ขอตรวจสอบหลักฐานประกอบการ ยื่นสมัครและท าการ
ประท้วงได้เฉพาะการประกวดรอบคัดเลือกเท่านั้น โดยท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการตัดสิน
การประกวด 
 ๓.๓ การประท้วงไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องท าการประท้วงก่อนเวลาการประกวดเริ่มขึ้น ๓๐ นาที ถ้าการประกวด
ได้ด าเนินไปแล้ว ห้ามท าการประท้วงและทักท้วงโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๓.๔ การประท้วงไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องท าการประท้วงเฉพาะการประกวดรอบคัดเลือกเท่านั้น การประกวด 
ในรอบชิงชนะเลิศห้ามมิให้ท าการประท้วงและทักท้วงกันโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๓.๕ เมื่อผู้เข้าประกวดคนใดถูกประท้วง ผู้นั้นต้องยื่นอุทธรณ์เกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือ ละเมิด กติกาและ        
ข้อปฏิบัติในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โดยลงลายมือท าหนังสือถึงคณะกรรมการตัดสินการประกวด เพ่ือยื่น
อุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งรายละเอียดหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ภายในเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง
หลังจากได้รับแจ้งเรื่องการประท้วงจากคณะกรรมการตัดสินการประกวด เพ่ือชี้แจงรายละเอียดแก้ต่างให้คณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณาตัดสินข้อเท็จจริงต่อไป 
 

/ ๓.๖ ผลการตัดสิน .... 
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 ๓.๖ ผลการตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการตัดสิน ให้ถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้อโต้แย้ง อุทธรณ์
และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๓.๗  สถาบันการศึกษา สถานศึกษา กลุ่มบุคคล ชมรม สมาคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่งนักร้อง
สมัครเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์ประท้วงและฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาก หน่วยงานผู้จัด คณะกรรมการจัดการ
ประกวดและคณะกรรมการตัดสิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
๔. เกณฑ์การพิจารณาการตัดสิน 
    - ความสามารถในการร้องเพลง  (๔๐ คะแนน) 
    - น้ าเสียง     (๒๐ คะแนน) 
    - อักขระ วิธีในการร้อง ค าควบกล้ า  ร  ล (๒๐ คะแนน) 
    - บุคลิกภาพ     (๑๐ คะแนน) 
    - อารมณ์ ลีลา ท่าทาง    (๑๐ คะแนน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ระเบียบการแข่งขัน 
โครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งสุพรรณบุรี  ประจ าปี ๒๕๖๑  ชิงแชมปจ์ังหวัดสุพรรณบุร ี

  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ตามโครงการฯ แบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้ 
 ๑. การประกวดในระดับชั้นประถมศึกษา (ไม่แยกประเภทชาย,หญิง) 
 ๒. การประกวดในระดับชั้นมัธยมศึกษา (ไม่แยกประเภทชาย,หญิง)  
 ๓. การประกวดในระดับประชาชน อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป (แยกประเภท ชาย,หญิง) 
 

๑. คุณสมบัติผู้สมัคร 
 ๑.๑ ผู้ เข้าประกวดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน จังหวัด
สุพรรณบุรีหรือก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีเท่านั้น และต้องไม่เป็นนักร้องที่อยู่ใน
สังกัด หรือมีผลงานและหรือมีสัญญาผูกมัดตามกฎหมายกับบริษัทเทป หรือค่ายเพลงใด ๆ ทั้งสิ้น                                
 ๑.๒ ผู้เข้าประกวดในระดับประชาชนทั่วไป (ชาย,หญิง) ต้องเป็นผู้มีภูมิล าเนาหรือท างานอยู่ใน จังหวัด
สุพรรณบุรี มาไม่ต่ ากว่า ๓ เดือน และต้องไม่เป็นนักร้องที่อยู่ในสังกัด หรือมีผลงานและหรือมีสัญญาผูกมัดตาม
กฎหมายกับบริษัทเทป หรือค่ายเพลงใด ๆ ทั้งสิ้น 
    ๑.๓ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ในการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดประกวดขึ้นในครั้งทีผ่่านมา 
 

๒. หลักฐานการสมัคร  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๒.๑ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  - ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวนักเรียนพร้อมใบรับรองจากสถานศึกษา 
  - ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 ๒.๒ ระดับประชาชน อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป 
  - ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ชุด  
    (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

๓.  จ านวนนักร้องที่รับสมัคร  มีรายละเอียดดังนี้ 
        ๔.๑ ระดับประถมศึกษา รับสมัครไม่เกินจ านวน ๓๐ คน 
 ๔.๒ ระดับมัธยมศึกษา รับสมัครไม่เกินจ านวน ๓๐ คน 
 ๔.๓ ระดับประชาชน อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป (ชาย,หญิง แยกประเภท) รับสมัครประเภทละไม่เกินจ านวน   
       ๒๐ คน 
 
 
 

 
/ ๔. ก าหนดหลักเกณฑ์ .... 
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๔. ก าหนดการประกวดแข่งขัน 
 ๔.๑ การประกวดการแข่งขัน 

๔.๑.๑ การประกวดรอบคัดเลือก  ระดับ ประชาชน อายุ ๑๘ ปี ข้ึนไป (ชาย,หญิง) 
          วันที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

๔.๑.๒ การประกวดรอบคัดเลือก ระดับประถมศึกษา   
          วันที ่๑ กันยายน ๒๕๖๑  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 

๔.๑.๓ การประกวดรอบคัดเลือก ระดับมัธยมศึกษา   
          วันที ่๒ กันยายน ๒๕๖๑  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
    

  ๔.๑.๔ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับ 
           วันที ่๗ กันยายน ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
  

๕. รายละเอียดการประกวดการแข่งขัน 
  ๕.1 รอบคัดเลือก ระดับประชาชน อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป (ชาย,หญิง แยกประเภท)  
  วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกวดร้องเพลงเพ่ือคัดเลือกผู้ที่เข้ารอบ ประเภทละ ๕ คน 
   ๕.2 รอบคัดเลือก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  วันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ ประกวดร้องเพลงเพ่ือคัดเลือกผู้ที่เข้ารอบ ระดับละ ๕ คน 
  ๕.3 รอบชิงชนะเลิศ ทุกประเภท/ระดับ วันที่ ๗  กันยายน ๒๕๖๑ 
 

๖. ก าหนดการรับสมัคร  
  ก าหนดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  ๓๐ สิงหาคม 256๑  ในเวลาราชการ   
เว้นวันหยุดราชการ 
  

๗. สถานที่รับสมัคร 
  กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  ถนนประชาธิปไตย ต าบลท่าพ่ีเลี้ยง       
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพ่ิมเติมหรือสมัครทางโทรศัพท์ได้ที่
หมายเลขโทรศัพท/์โทรสาร ๐๓๕ – ๕๒๒๘๔๔  
 

๘. รางวัลการประกวด  
    การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจะได้รับเงินรางวัล 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 
 

/ขอสงวนลิขสิทธ์ .... 



 
- ๓ - 

ข้อสงวนสิทธิ์ 
๑. คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานประกอบการยื่นสมัคร 
๒. ส าเนาหลักฐานเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นสมัครต้องเซ็นชื่อลงรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓. เมื่อปิดรับสมัครและก่อนท าการจับสลากจัดล าดับการประกวดแล้ว ผู้เข้าประกวดทุกคน

และทุกประเภทต้องส่งส าเนาหลักฐานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามระเบียบ 
๔. ผู้เข้าประกวดและมีสิทธิ์จับสลากวันประกวดต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านการตรวจเอกสารหลักฐาน

เรียบร้อยแล้ว 
๕. นักร้องที่สมัครเข้าประกวดต้องส่งเอกสารหลักฐานตามข้อ ๓ ให้ครบถ้วน หากเอกสาร 

       ไม่เรียบร้อยหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ตัดสิทธิ์การสมัครได้   
       โดยที่ผู้สมัครเข้าประกวด  ไม่มีสิทธิ์ยื่นค าร้องฟ้อง หรือ เรียกค่าเสียหายจากคณะ 
       กรรมการฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

๖. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

1. ความสามารถในการร้องเพลง  (40 คะแนน) 
 - เนื้อร้อง 
 - ท านอง 
 - จังหวะ 
 - เทคนิค 
 

2. น้ าเสียง    (20 คะแนน) 
 - แก้วเสียงและเนื้อเสียง 
 - ความเป็นธรรมชาติของเสียง 
 

3. อักขระ วิธีในการร้อง ค าควบกล้ า  ร , ล (20 คะแนน) 
 

4. บุคลิกภาพ    (10 คะแนน) 
 - การแต่งตัว 
 - รูปร่าง หน้าตา 
 

5.อารมณ์ ลีลา ท่าทาง (10 คะแนน) 
- ประกอบกับบทเพลงที่ร้องอย่างเหมาะสม     

 
 
 
 



 

ก าหนดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง  
โครงการสืบสานเพลงลูกทุ่งสุพรรณบุรี  ประจ าปี ๒๕๖๑  ชิงแชมปจ์ังหวัดสุพรรณบุร ี

 
รอบคัดเลือก  ในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน  256๑ 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
วันที่  ๓๑ สิงหาคม  256๑  (ระดับประชาชน ชาย-หญิง) 
    เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ผู้เข้าประกวด ระดับประชาชน อายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป รายงานตัว  
 เวลา  ๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. จับฉลากล าดับการประกวด 
      เวลา  ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เริ่มประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ตามล าดับ 
      - ประเภทประชาชนหญิง อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป 
      - ประเภทประชาชนชาย  อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป 
 เวลา  ๑๗.๐๐ น.    ประกาศผลนักร้องเข้ารอบชิงชนะเลิศ (ชาย ๕ คน หญิง ๕ คน) 
 

 วันที่  ๑ กันยายน  256๑  ระดับประถมศึกษา   
    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ผู้เข้าประกวด ระดับประถมศึกษา รายงานตัว  
 เวลา  ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. จับฉลากล าดับการประกวด 
      เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เริ่มประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา ตามล าดับ 
 เวลา  ๑๖.๐๐ น.   ประกาศผลนักร้องเข้ารอบชิงชนะเลิศ (๕ คน) 
วันที่  ๒ กันยายน  256๑  ระดับมัธยมศึกษา   
    เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ผู้เข้าประกวด ระดับมัธยมศึกษา รายงานตัว  
 เวลา  ๐๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. จับฉลากล าดับการประกวด 
      เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เริ่มประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา ตามล าดับ 
 เวลา  ๑๖.๐๐ น.   ประกาศผลนักร้องเข้ารอบชิงชนะเลิศ (๕ คน) 
 

รอบชิงชนะเลิศ  วันที่ ๗  กันยายน  256๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 เวลา  ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ผู้เข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รายงานตัว 
 เวลา  ๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.  จับฉลากล าดับการแข่งขัน 
 เวลา  ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เริ่มประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา 
 เวลา  ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  พิธีเปิดโครงการโดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

                                            หรือผู้แทน  
 เวลา  ๑๒.3๐ – ๑๔.0๐ น.  เริ่มประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา 
 เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๖.0๐ น.  เริ่มประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รอบชิงชนะเลิศ ระดับประชาชน 
 เวลา  ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.  ประกาศผลการประกวด มอบรางวัลและพิธีปิดโครงการ 
หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 


