
การประกวดร้องเพลงไทยลกูทุง่ “งานประเพณีรบับัว” ประจ าปี 2565 
ณ  บริเวณหน้าพระมหาเจดยี์วัดบางพลีใหญก่ลาง อ าเภอบางพลี  จังหวดัสมทุรปราการ   

ระหว่างวนัที่ 6 – 7  ตุลาคม  2565 
****************************** 

  ด้วย เทศบาลเมืองบางแก้ว ร่วมกับอ าเภอบางพลี ด าเนินการจัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ในงาน
ประเพณีรับบัว ประจ าปี 2565 ขึ้น  ระหว่างวันท่ี  6 – 7  ตุลาคม  2565  ณ  บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์วัดบางพลีใหญ่
กลาง อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ต้ังแต่เวลา  16.00  น. เป็นต้นไป  เพื่อเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม  ในการ
สนับสนุนการแสดงออกถึงความสามารถ  ซึ่งเป็นเวทีกิจกรรมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่ง อันเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม จากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ ภายในพื้นท่ีของอ าเภอบางพลี  

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร   ประเภทการประกวดเป็นการประกวดร้องเพลงเด่ียว  จ านวน  2  รุ่น  
     (รวมชายและหญิง)    
 1.1  รุ่นที่ 1  ประกวดเฉพาะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบุคลากรฝ่ายปกครอง  

       การประกวดเฉพาะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี จ านวน  7  แห่ง  ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ี 
อ าเภอบางพลี  ประกอบด้วย  เทศบาล  2  แห่ง  ได้แก่ เทศบาลเมืองบางแก้ว  และเทศบาลต าบลบางพลี  องค์การบริหารส่วน
ต าบล  จ านวน 5 แห่ง  ได้แก่ อบต. บางพลีใหญ่  อบต.บางโฉลง  อบต.บางปลา  อบต.ราชาเทวะ และ อบต.หนองปรือ  และ
บุคลากรฝ่ายปกครอง ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  สารวัตรก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  ท้ัง  6  ต าบล  ประกอบด้วย  
ต าบลบางพลีใหญ่  บางแก้ว  บางโฉลง  บางปลา  ราชาเทวะ และหนองปรือ   

โดยให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมการประกวด หน่วยงานละไม่เกิน  2 คน และในใบสมัครให้นายกฯ หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าท่ีรักษาการ หรือผู้ท่ีนายกฯ มอบหมายเป็นผู้รับรองใบสมัคร  ส าหรับบุคลากรฝ่ายปกครอง  
ให้ก านันประจ าต าบลนั้น ๆ เป็นผู้รับรองใบสมัคร  

 1.2  รุ่นที่ 2  รุ่นนักเรียน นักศึกษา จากสถานศึกษาในเขตอ าเภอบางพลี 
        การประกวดรุ่นนักเรียน  นักศึกษา  จากสถานศึกษาในเขตอ าเภอบางพลี ท้ังภาครัฐและเอกชน  ส่งเข้าประกวด
ได้แห่งละไม่เกิน  2  คน  ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุต้ังแต่  15  ปีขึ้นไป สถานศึกษาสังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2            
สพม.สมุทรปราการ, อาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัย ในเขตอ าเภอบางพลี โดยมีผู้บริหาร/หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้รับรอง           
ในใบสมัครฯ  

2.  หลักฐานและเอกสารในการรับสมัคร 
2.1  กรอกใบสมัครให้ชัดเจน ถูกต้อง ตามใบสมัครที่ สพป.สมุทรปราการ เขต 2  ออกให้  (รุ่นท่ี 1 ขอรับใบสมัครและ

ส่งใบสมัครโดยตรงกับเทศบาลเมืองบางแก้ว   ส าหรับ รุ่นท่ี 2  ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัคร  โดยตรงท่ี สพป.สมุทรปราการ  
เขต 2) 

2.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  1  ใบ  ส าหรับรุ่นท่ี 1  ให้ส าเนาบัตรประจ าตัวของรัฐ หรือหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด  ส าหรับ รุ่นท่ี 2  ให้ส าเนาบัตรนักเรียน/นกัศึกษา  
 2.3  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นด า ไม่ใส่หมวก ขนาด  2  นิ้ว  จ านวน  1  รูป  (ติดใบสมัครต้องเป็นรูปปัจจุบัน) 

2.4  ผู้เข้าประกวดต้องเตรียมแผ่นซาวด์   (CD หรือแฟลชไดท์เสียงดนตรีที่จะใช้ในการประกวด       
โดยตัดเสียงร้องของศิลปินต้นแบบให้พร้อมใช้  และน าแผ่นไปทดสอบความพร้อมก่อนการประกวด แผ่นซาวด์ 1 แผ่น ต่อ
เพลง 1 เพลง 
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3.  การประกวด 
 3.1  รุ่นท่ี 1  ในวันท่ี  6  ตุลาคม  2565  ลงทะเบียน/รายงานตัว  ณ  บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคล
มหาชนบูชิต วัดบางพลีใหญ่กลาง  ต าบลบางพลีใหญ่  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ต้ังแต่เวลา  16.00 น. ถึง  
17.00  น.   ก่อนการประกวดอย่างน้อย  1  ช่ัวโมง 
 3.2  รุ่นท่ี 2  ในวันท่ี  7  ตุลาคม  2565   ลงทะเบียน/รายงานตัว   ณ  บริเวณหน้าพระมหาเจดีย์พิศาลวุฒิกิจมงคล
มหาชนบูชิต วัดบางพลีใหญ่กลาง  ต าบลบางพลีใหญ่  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ต้ังแต่เวลา 16.00 น. ถึง    
17.00 น. ก่อนการประกวดอย่างน้อย  1  ช่ัวโมง   

หมายเหตุ   ในแต่ละรุ่นจัดการประกวดฯ  รุ่นละ  1 วัน  โดยใช้เพลงลูกทุ่งตามถนัด  1  เพลง  จะตัดสินการประกวด และ
มอบรางวัล ให้เสร็จสิ้นภายในวันทีป่ระกวด 

4.  เกณฑ์การตัดสิน   คะแนนรวม  100  คะแนน 
  1.  น้ าเสียง / ชัดเจน  30 คะแนน 
  2.  อักขระ / ถูกต้อง  25   คะแนน 
  3.  จังหวะ / ท านอง  20 คะแนน   
  4.  การแต่งกาย   10 คะแนน 
  5.  ลีลา ท่าทาง   10 คะแนน 
  6.  การตรงต่อเวลา    5 คะแนน 

**** คณะกรรมการใช้เกณฑ์การตัดสินนี้ กับทุกประเภท และทุกรางวัล **** 
หมายเหตุ     1.   กรณีท่ีมีการผิดพลาดเรื่องแผ่นซาวด์  และผู้ประกวดมาไม่ตรงเวลาท่ีก าหนดคณะกรรมการ 
    จะพิจารณาตัดคะแนนผู้เข้าประกวด 

       2.   การตัดสินของคณะกรรมการให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส อยู่ในดุลยพินิจ 
                       ของคณะกรรมการตัดสินเท่านั้น  และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการส้ินสุด 

5.  การรับสมัคร    
รับสมัครได้ต้ังแต่วันท่ี  12  กันยายน  2565  ถึงวันศุกร์ท่ี  30  กันยายน  2565  ต้ังแต่ 

เวลา  09.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ  โดยสามารถสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ี สพป.สมุทรปราการ เขต 2  หรือกรอก
รายละเอียดลงในแบบฟอร์ม ส่งทาง e-mail : Kamonwan1536@gmail.com  สามารถดาวโหลด์ใบสมัคร ได้ที่เว็ปไซด์ 
สพป.สมุทรปราการ เขต 2  http://samut2.spn2.go.th  และขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี  นายธวัชชัย ภูนุช  โทร 
081–802-2052  / พ.จ.อ.เศวต   อวยจินดา            โทร. 083-123-9514  และสามารถสมัครโดยตรงได้ท่ี เทศบาล
เมืองบางแก้ว  ฝ่ายกองการศึกษาฯ    นางวรรณวิภา  มีพวงผล  โทร. 02 710 2784  : 105  โทรมือถือ 084-880-1864 

6.  เงินรางวัลการประกวด   รางวัลท่ีได้รับ  ท้ัง  2  รุ่น  มีดังนี้ 
  1.  ถ้วยชนะเลิศ               พร้อมเงินรางวัล    จ านวน   7,000   บาท 
  2.  ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         พร้อมเงินรางวัล    จ านวน   5,000   บาท 
  3.  ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         พร้อมเงินรางวัล    จ านวน   3,000   บาท 
  4.  ถ้วยรางวัลขวัญใจนักเพลง    พร้อมเงินรางวัล    จ านวน   1,500   บาท 
 
 

** ขอขอบคณุผู้สมคัรเข้าร่วมการประกวดทุกท่าน..... จากคณะกรรมการจัดการประกวดฯ** 
 



รูปถ่าย 
หน้าตรง 

ไม่สวมแว่น 

ใบสมัคร  
               การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  “งานประเพณีรับบัว”  ประจ าปี 2565 

  ระหว่างวันที่  7 - 8  ตุลาคม  2565   
           ณ บริเวณบริเวณพระมหาเจดีย์วัดบางพลีใหญ่กลาง  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

............................................. 

    วันท่ี….....เดือน..........................2565 

ข้าพเจ้าช่ือ  (นาย,นาง, น.ส.).........................................................นามสกุล....................................................................     
เกิดวันท่ี…............... เดือน......................................พ.ศ..................... อายุ...................ปี..........................เดือน  
ปัจจุบันอาศัยอยู่ บ้านเลขท่ี.............................ถนน..........................................ต าบล.........................................................                      
อ าเภอ.........................................จังหวัด....................................... โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้…………………………………….. 

สถานภาพ          โสด    สมรส 
 มีความประสงค์เข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “งานประเพณีรับบัว” ประจ าปี 2565  
  รุ่นที่ 1 ประกวดเฉพาะบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพื้นทีอ่ าเภอบางพลี 
   บุคลากรส่วนท้องถ่ิน                    บุคลากรฝ่ายปกครอง   
                        เทศบาลบางแก้ว        เทศบาลบางพลี                            ต าบลบางแก้ว            ต าบลบางปลา 
                        อบต.บางปลา          อบต.บางพลใีหญ่                           ต าบลบางพลีใหญ ่       ต าบลราชาเทวะ  
                        อบต.ราชาเทวะ         อบต.บางโฉลง                             ต าบลบางโฉลง           ต าบลหนองปรือ 
                         อบต.หนองปรือ                

  รุ่นที่ 2  นักเรียน นักศึกษา  มีอายุต้ังแต่  15  ปีขึ้นไป ท่ีก าลังศึกษา ณ สถานศึกษาเขตอ าเภอบางพลี      
ปัจจุบัน    

   ก าลังศึกษาอยู่ ระดับ ............................. (สถานศึกษา/โรงเรียน)................................................................. 
    ประกอบอาชีพ............................................ สถานท่ีท างาน........................................................................... 

เพลงที่ใช้เข้าประกวด  (เพลงตามความถนัด) 
      ช่ือเพลง.................................................................... ศิลปินต้นแบบ................................................. 

ช่ือผู้ส่งเข้าประกวด (นาย, นาง, นางสาว).............................................................. นามสกุล..................................................... 
อาศัยอยู่ บ้านเลขท่ี..................... ถนน................................. ต าบล....................................อ าเภอ............................................
จังหวัด สมุทรปราการ   โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้.......................................................................................  

 ขอรับรองว่าผู้เข้าประกวด ข้อมูลและเอกสาร ถูกต้อง เป็นความจริง และถือปฏิบัติ ทุกประการ. 
 
                                           ลงช่ือ...................................................................ผู้ประกวด 
                                                                      (...............................................................) 
                                                                                        
                ลงช่ือ...............................................................ผู้ส่งเข้าประกวด 
                       (...........................................................) 
ลงช่ือ......................................... 
         ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
 
หมายเหตุ    กรอกข้อมูลให้ชัดเจน  ถูกต้อง  ครบถ้วน  สมบูรณ์  และอ่านง่าย  
 


