
 

 
 

เกณฑ์การประกวด 
กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกกรุงและประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 

ตามโครงการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 ผู้เข้าร่วมประกวดเป็นนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
 1.2 ผู้สมัครต้องไม่เคยมีผลงานออกอัลบั้มเพลงจ าหน่ายมาก่อน หรือก าลังออยู่ระหว่างการท าสัญญากับค่ายเพลงใด ๆ 

2. ประเภทการประกวด แบ่งเป็น 2 รายการ  
 2.1 ประกวดร้องเพลงลูกกรุง (อายุ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป โดยไม่แยก ชาย/หญิง) 
 2.2 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (อายุ 15 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป โดยไม่แยก ชาย/หญิง) 

3. วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร 
 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม                   
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-4251-
6293 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอใบสมัครได้ที่สถานที่รับสมัคร หรือ ดาวน์โหลดจาก 
www.nkpao.go.th และ facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 

4. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร 
 4.1 ใบสมัคร  
 4.2 ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ 1 แผ่น พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4.3 รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 รูป 

5. รางวัล 
 5.1 ประกวดร้องเพลงลูกกรุง (อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่แยก ชาย/หญิง) 
  - รางวัลที่ 1 (ชนะเลิศ) เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
  - รางวัลที่ 2 (รองชนะเลิศอันดับ 1) เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
  - รางวัลที่ 3 (รองชนะเลิศอันดับ 2) เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
  - รางวัลที่ 4 (รองชนะเลิศอันดับ 3) เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 

 5.2 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยไม่แยก ชาย/หญิง) 
  - รางวัลที่ 1 (ชนะเลิศ) เงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
  - รางวัลที่ 2 (รองชนะเลิศอันดับ 1) เงินสด 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
  - รางวัลที่ 3 (รองชนะเลิศอันดับ 2) เงินสด 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
  - รางวัลที่ 4 (รองชนะเลิศอันดับ 3) เงินสด 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
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6. เพลงที่ใช้ประกวด 
 6.1 เพลงลูกกรุง/ เพลงลูกทุ่ง (ตามประเภทที่สมัครประกวด) จ านวน 1 เพลง 
 6.2 กรณีเข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้าประกวดต้องร้องเพลงช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง รวมเป็น 2 เพลง 
 6.3 ดนตรี (ซาวด์ดนตรี) ต้องใช้ดนตรีต้นฉบับของเพลง ๆ นั้น โดยผู้เข้าประกวดต้องเตรียมมาเอง 
 6.4 ข้อบกพร่องใด ๆ ของซาวด์ดนตรี ถือเป็นข้อบกพร่องของผู้เข้าประกวด 

7. หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 7.1 น้ าเสียง ความไพเราะของเสียง (คุณภาพเสียงร้อง)   40  คะแนน 
 7.2 อักขระ (ความถูกต้องของค าร้องท านอง)    20  คะแนน 
 7.3 จังหวะ (ร้องเพลงไดถู้กต้องตามจังหวะดนตรี)    20  คะแนน 
 7.4 การแสดงออก (บุคลิกภาพ เทคนิคลีลา อารมณ์ การแต่งกาย)  20  คะแนน 

8. วัน เวลา สถานที่ประกวด 
 8.1 รอบคัดเลือก จัดประกวดในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 (ลงทะเบียนเวลา 16.00 น. และท าการจับสลาก
เรียงล าดับขึ้นประกวด) โดยเริ่มประกวดเวลา 19.00 น. เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 8.2 รอบชิงชนะเลิศ จัดประกวดในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (ลงทะเบียนเวลา 16.00 น.และท าการ               
จับสลากเรียงล าดับขึ้นประกวด) โดยเริ่มประกวดเวลา 19.00 น. ณ เวทีหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
 ทั้งนี้ กรณีมีการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ในการประกวด จะแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้าทางโทรศัพท์
ก่อนถึงวันประกวด 

9. ผู้สมัครเข้าประกวดจะได้สิทธิเป็นผู้เข้าประกวด  
 เมื่อคณะกรรมการรับสมัครได้ตรวจสอบหลักฐานและลงนามรับรองคุณสมบัติในใบสมัครแล้วเท่านั้น ถ้าผู้เข้า
ประกวดมาไม่ทันเวลา ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าประกวดร้องเพลงในครั้งนี้ทันที 

10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด 

หมายเหตุ : ส าหรับผู้เข้าร่วมประกวด เมื่อได้รับรางวัลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จะต้องสามารถมาร่วม
     กิจกรรมสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 
 

     
 

 
     
 

 



เวลา กิจกรรม
เวลา 15.00 - 16.00 น. - เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมกัน ณ เวทีหอนาฬิกา

เวียดนามอนุสรณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพือ่เตรียมสถานที่
และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการประกวด

เวลา 16.00 - 17.00 น.
- รับลงทะเบียนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกกรุงและประกวดร้องเพลงลูกทุง่ (รอบคัดเลือก) 

เวลา 17.00 - 18.00 น. - หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม แขกผู้มีเกียรติ 
ประชาชนทัว่ไปเดินทางถึง เวทีหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 
- รับชมการแสดง

เวลา 18.00 - 18.30 น.
- พิธีเปิด กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกกรุงและประกวดร้องเพลงลูกทุง่ ตามโครงการประกวด
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
- เจ้าหน้าทีโ่ครงการ/คณะกรรมการด าเนินการประกวด ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
- ให้บริการอาหารเย็นพร้อมน้ าด่ืม

เวลา 19.00 - 21.30 น.
- เร่ิมท าการประกวดร้องเพลงลูกกรุงและประกวดร้องเพลงลูกทุง่ (รอบคัดเลือก) 

เวลา 21.30 - 22.00 น.
- รับชมการแสดง

เวลา 22.00 - 21.30 น.
- ประกาศผลการประกวดร้องเพลงลูกกรุงและประกวดร้องเพลงลูกทุง่ (รอบคัดเลือก)

เวลา 22.30 น.
- ปิดเวทีการประกวด

 ** ก าหนดการกิจกรรม **
 การประกวดร้องเพลงลูกกรุงและประกวดร้องเพลงลูกทุง่ (รอบคัดเลือก) 

วันอังคารที ่27 ธันวาคม 2565 
ณ เวทีหอนาฬกิาเวียดนามอนุสรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม



เวลา กิจกรรม
เวลา 15.00 - 16.00 น. - เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมกัน ณ เวทีหอนาฬิกา

เวียดนามอนุสรณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม เพือ่เตรียมสถานที่
และเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการประกวด

เวลา 16.00 - 17.00 น.
- รับลงทะเบียนผู้สมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกกรุงและประกวดร้องเพลงลูกทุง่ (รอบคัดเลือก) 

เวลา 17.00 - 18.30 น. - หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม แขกผู้มีเกียรติ 
ประชาชนทัว่ไปเดินทางถึง เวทีหอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม 
- รับชมการแสดง

เวลา 18.30 - 19.00 น.
- เจ้าหน้าทีโ่ครงการ/คณะกรรมการด าเนินการประกวด ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
- ให้บริการอาหารเย็นพร้อมน้ าด่ืม

เวลา 19.00 - 21.00 น.
- เร่ิมท าการประกวดร้องเพลงลูกกรุงและประกวดร้องเพลงลูกทุง่ (รอบชิงชนะเลิศ) 

เวลา 21.00 - 21.30 น.
- รับชมการแสดง

เวลา 21.30 - 22.00 น. - ประกาศผลกการประกวดร้องเพลงลูกกรุงและประกวดร้องเพลงลูกทุง่ (รอบชิงชนะเลิศ) 
และมอบรางวัล

เวลา 22.00 น.
- ปิดเวทีการประกวด

 การประกวดร้องเพลงลูกกรุงและประกวดร้องเพลงลูกทุง่ (รอบชงิชนะเลิศ) 
วันพุธที ่28 ธันวาคม 2565 

หมายเหต ุ:  ก าหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

ณ เวทีหอนาฬกิาเวียดนามอนุสรณ์ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครพนม จังหวัดนครพนม

 ** ก าหนดการกิจกรรม **



 
 
 
 

ใบสมัครการประกวดร้องเพลงลูกกรุง 
ตามโครงการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ...........................................................................  
ชื่อเล่น .....................................................วัน/เดือน/ปี เกิด ...........................................................   
อายุ ............... ปี  ....... เดือน  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  ................................................................................. 
วุฒิการศึกษา  ก าลังศึกษา / จบการศึกษาแล้ว ระดับชั้น ..........................................................................................  
ชื่อสถาบันการศึกษา....................................................................................................................................................  
ที่อยู่ปัจจุบัน....................................................................................................... ........................................................  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เบอร์มือถือ.....................................................เบอร์โทรศพัท์บ้าน .......................................  

  ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกกรุง ตามโครงการประกวดกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพลงที่ใช้ร้องประกวด (รอบคัดเลือก) จ านวน 1 เพลง : 

 1. ชื่อเพลง ................................................................ชื่อศิลปินเจ้าของบทเพลง ......................................... 

เพลงที่ใช้ร้องประกวด (รอบชิงชนะเลิศ) จ านวน 2 เพลง : 

 1. ชื่อเพลง ................................................................ชื่อศิลปินเจ้าของบทเพลง ......................................... 

 2. ชื่อเพลง ................................................................ชื่อศิลปินเจ้าของบทเพลง ......................................... 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร   

 ใบสมัคร               
 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ( ๒ รูป )   
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน     
 ไฟร์เพลง Backing Track ส าหรับการประกวดร้องเพลง    
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า กรอกเอกสารฉบับนี้ดว้ยตนเอง และข้อความทั้งหมดในใบสมัครนีเ้ป็นความจริงทุกประการ      
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ ฯ ทุกประการ  

 

ลงชื่อผู้สมัคร........................................................ 
                           (............................................................) 

 
ติดรูปถ่าย 
(ขนาด 2 นิ้ว) 



 
 
 
 

ใบสมัครการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
ตามโครงการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
 

 
 

  ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ...........................................................................  
ชื่อเล่น .....................................................วัน/เดือน/ปี เกิด ...........................................................   
อายุ ............... ปี  ....... เดือน  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน  ................................................................................. 
วุฒิการศึกษา  ก าลังศึกษา / จบการศึกษาแล้ว ระดับชั้น ..........................................................................................  
ชื่อสถาบันการศึกษา....................................................................................................................................................  
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  ขอสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ตามโครงการประกวดกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

เพลงที่ใช้ร้องประกวด (รอบคัดเลือก) จ านวน 1 เพลง : 

 1. ชื่อเพลง ................................................................ชื่อศิลปินเจ้าของบทเพลง ......................................... 

เพลงที่ใช้ร้องประกวด (รอบชิงชนะเลิศ) จ านวน 2 เพลง : 

 1. ชื่อเพลง ................................................................ชื่อศิลปินเจ้าของบทเพลง ......................................... 

 2. ชื่อเพลง ................................................................ชื่อศิลปินเจ้าของบทเพลง ......................................... 

หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร   

 ใบสมัคร               
 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว ( ๒ รูป )   
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน     
 ไฟร์เพลง Backing Track ส าหรับการประกวดร้องเพลง    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า กรอกเอกสารฉบับนี้ดว้ยตนเอง และข้อความทั้งหมดในใบสมัครนีเ้ป็นความจริงทุกประการ      
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ ฯ ทุกประการ  

 

ลงชื่อผู้สมัคร........................................................ 
                           (............................................................) 
 

 
ติดรูปถ่าย 
(ขนาด 2 นิ้ว) 


