ประกาศเทศบาลเมืองตาก
เรื่อง หลักเกณฑการประกวดวงดนตรีลูกทุงระดับมัธยมศึกษา“ดาวรุงลูกทุงกระทงสาย” จังหวัดตาก
ชิงถ)วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป. ๒๕๕๖
ด)วย เทศบาลเมืองตาก สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอเพลงลูกทุงไทย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษและสืบสานเพลงลูกทุง
อัน เป9 น มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ล้ํ า คาของชาติ สมควรที่ จ ะอนุ รั กษสงเสริ มและเผยแพรให) แพรหลายตอไป
เทศบาลเมืองตาก จึงได)จัดโครงการประกวดวงดนตรีลูกทุง ระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุงลูกทุงกระทงสาย”
จังหวั ดตาก ชิงถ) ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ มารี ขึ้ น ในระหวางวั น ที่
๑๘-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ เวทีประกวดวงดนตรีลูกทุงสวนเฉลิมพระเกียรติริมแมน้ําปCง จังหวัดตาก ใน
งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ชิงถ)วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ)าอยูหัวฯ
ประจําป. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ เพื่อสงเสริมให)เด็กและเยาวชนเรียนรู)และรวมกันอนุรักษเพลงลูกทุงให)เป9นสมบัติของ
ชาติสืบไป
เทศบาลเมื อ งตากจึ ง กํ า หนดหลั ก เกณฑการประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
“ดาวรุงลูกทุงกระทงสาย” ชิงถ)วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้
๑. รูปแบบการประกวด
การประกวดแบงออกเป9น ๒ สาย ดังนี้คือ
๑. สาย ก. คัดเลือกจากวงดนตรีที่มีผลงานการแขงขันระดับประเทศ มีชื่อเสียงเป9นที่ยอมรับ
หรือได)รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดการแขงขัน โดยกําหนดการแขงขันดังนี้
- รอบชิงชนะเลิศ
ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (๕ วง)
๒. สาย ข. คัดเลือกจากวงดนตรีลูกทุงหน)าใหม โดยกําหนดการแขงขันดังนี้
- รอบคัดเลือก
ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (๘ วง) *
- รอบชิงชนะเลิศ
ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖(๕ วง) **
หมายเหตุ
* เฉพาะวงที่ประกวด สาย ข. คณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาผลงานจากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณา DEMOในวันศุกรที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ และจะแจ)งประกาศผลให)ทราบทางเว็บไซตสํานักงาน
เทศบาลเมืองตาก (http://www.tessabantak.go.th) ในวันจันทรที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการ
จะพิจารณาคัดเลือกให)เหลือเพียง ๘ วงที่จะเข)าประกวดในรอบคัดเลือกตอไป (กําหนดส*ง DEMO ภายใน
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)
** วงที่ ไ ด) รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ในสาย ข. จะได) รั บ สิ ท ธิ์ ใ ห) เ ข) า รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ในสาย ก. ในวั น ที่
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๒

๒. เงื่อนไขและหลักเกณฑการประกวดวงดนตรีลูกทุ*ง
๒.๑ เพลงที่ใช)ในการประกวดต)องเป9นเพลงลูกทุง จําแนกตามรอบการประกวดดังนี้
รอบการประกวด

จํานวนเพลง

๑. รอบพิจารณาผลงาน
DEMO (เฉพาะ สาย ข.)

๒ เพลง

๒. รอบคัดเลือก

๒ เพลง

๓. รอบชิงชนะเลิศ

๓ เพลง

ประเภทเพลง

เวลาในการประกวด
(รวมเวลาในการ Sound Check)

๑. เพลงเร็ว
๒. เพลงช)า
๑. เพลงเร็ว
๒. เพลงช)า
๑. เพลงเร็ว
๒. เพลงช)า
๓. เพลงถนัด

๓๐ นาที
๓๐ นาที
๔๐ นาที

๒.๒ ทางผู)จัดการประกวดได)จัดเตรียมเครื่องดนตรีกลางไว)ดังนี้
- อุปกรณเครื่องเสียง จํานวน ๑ ชุด
- กลองชุด แบบมาตรฐาน ๕ ใบ จํานวน ๑ ชุด
- แอมปfกีตาร
จํานวน ๒ ตู)
- แอมปfเบส
จํานวน๑ตู)
- แอมปfคียบอรด จํานวน ๑ ตู)
- เป.ยโนไฟฟhา
- เครื่องดนตรีประเภท Percussion
สวนเครื่องดนตรีประกอบอื่นๆให)วงที่เข)ารวมแขงขันจัดเตรียมมาเอง
๒.๓ ทางคณะกรรมการตัดสิน ไม*อนุญาตให)ใช)เวทีเสริม (Stage) หรือฉากใดๆบนเวทีทั้งสิ้น
ยกเว)นเฉพาะอุปกรณประกอบการแสดง ซึ่งยกเข)าออกประกอบการแสดงโดยนักแสดง (Prop)เทานั้น
๓. ขนาดของเวทีที่ใช7ในการประกวด
๓.๑ สถานที่ประกวด ณ เวทีประกวดวงดนตรีลูกทุงในสวนเฉลิมพระเกียรติริมแมน้ําปCง จังหวัดตาก
ประกอบด)วย เวที ๒ ชั้น ซึ่งมีขนาด ดังนี้
เวที ชั้ น ที่ ๑ ใช) สํ า หรั บ นั ก ร) อ ง,แดนเซอรและการแสดงตางๆมี ข นาดความสู ง จากพื้ น
๑.๕๐ เมตร มีขนาดความกว)าง ๑๙.๕๐ เมตร มีขนาดความลึก ๔.๘๐ เมตร
เวทีชั้นที่ ๒ ใช)สําหรับนักดนตรี และเครื่องดนตรีอื่นๆ มีขนาดความกว)าง ๑๖ เมตร มีขนาด
ความลึก ๓.๖๖ เมตร
๓.๒ ทางขึ้นเวทีในการแสดงขึ้นได) ๒ ทาง คือ ด)านซ)ายและด)านขวาของเวที
๔. คุณสมบัติของผู7เข7าประกวด
๔.๑ สมาชิกภายในวงทุกคน จะต)องเป9นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาป.ที่ ๑-๖ และกําลัง
ศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น
๔.๒ ผู) ส มั ครแตละคน จะต) อ งมี ชื่ ออยู ในที ม ที่ เ ข) า รวมการแขงขั น ได) เ พี ย งที ม เดี ย ว และเป9 น
นักเรียนในโรงเรียนเดียวกันเทานั้น

๓

๔.๓ หลักฐานในการสมัครต)องสงภายในวันจันทรที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ
ในใบสมั ค รจะไมมี สิ ทธิ์ เ ข) า รวมการประกวด และกอนการประกวดจะมี ก ารตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ทุก ครั้ ง
ไมอนุญาตให)เพิ่มเติมหรือแก)ไขหลังจากตรวจสอบหลักฐานเสร็จสิ้นแล)ว (กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร
ต)องแจ)งคณะกรรมการจัดการประกวดอยางน)อย ๗ วัน กอนการประกวด) โดยจะมีคณะกรรมการตรวจสอบ
หลักฐานด)านหลังเวทีกอนขึ้นทําการประกวด หากมีการเปลี่ยนแปลงตัวหรือหลักฐานไมครบ ทางกรรมการจะ
พิจารณาตัดสิทธิ์การแขงขันทันที โดยให)ทีมที่เข)ารวมการแขงขัน รายงานตัว และทดสอบระบบเสียง ในเวลา
๑๕.๐๐ น ในวันประกวด
๔.๔ กําหนดให)สมาชิกของวงดนตรีประกอบด)วย รวมทั้งวงไมเกิน ๔๐ คน
๔.๕ กําหนดให)มีทีมงานด)านหลังเวทีได)ไมเกิน ๑๐ คน
๕. ใบสมัคร
ให)ใช)ใบสมัครตามแบบที่เทศบาลเมืองตากกําหนดเทานั้น รายละเอียดในใบสมัครประกอบด)วย
๕.๑ ข)อมูลนักเรี ยนต)องกรอกข)อมูล นักเรียนทุกคน พร)อมตําแหนงในวง และเบอรโทรศัพท
ติดตอ (ถ)ามี)
๕.๒ ติ ดรู ปถายชุด นักเรี ยน ขนาด ๑ นิ้ว จํ านวน ๑ ภาพ (ไมสวมแวนดํ าและถายไว)ไมเกิ น
๖ เดือน)
๕.๓ ผู) อํา นวยการสถานศึกษาต)องลงนามรับ รองข) อมู ลในใบสมัครทุ กหน)า พร)อมประทับ ตรา
สถานศึกษา
๕.๔ เอกสารประกอบใบสมัครของนักเรียนทุกคน ได)แก
- ใบรับรองการเป9น นักเรียน (ปพ.๗) พร)อมติดรูป ขนาด ๑ นิ้ว ผู)อํานวยการสถานศึกษา
ลงนาม พร)อมประทับตราสถานศึกษา
- สําเนาบัตรประชาชน พร)อมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ หลักฐานในการสมัครต)องสงภายในวันจันทรที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๖. บทลงโทษ
ในกรณีที่ผู)เข)ารวมการประกวดกระทําผิดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑการแขงขัน คณะกรรมการผู)จัด
งาน กําหนดบทลงโทษ ดังนี้
๖.๑ ทําผิดระเบียบการประกวดหรือกอเหตุทะเลาะวิวาท หรือ นํานักเรียนที่มิได)สังกัดในโรงเรียน
นั้นๆ มาเข)ารวมการประกวด หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรุปวาโรงเรียนนั้นได)กระทําผิดระเบียบ
จริง จะถูกปรับเป9นเงินสด จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห)าหมื่นบาทถ)วน)
๖.๒ โรงเรียนที่กระทําความผิด จะถูกทางคณะกรรมการตัดสิน และ คณะกรรมการฝpายจัดการ
ประกวด ตัดสิทธิ์ในการเข)ารวมการประกวดวงดนตรี ที่เทศบาลเมืองตากจัดขึ้นเป9นเวลา ๓ ป. และจะถู ก
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางเว็บไซตของเทศบาลเมืองตาก

๔
๗. เกณฑการให7คะแนน
เกณฑการให) ค ะแนน การประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ ง “ดาวรุ งลู ก ทุ งกระทงสาย” จั ง หวั ด ตาก
ประจําป. ๒๕๕๖ประกอบด)วย ๓ องคประกอบ ดังนี้
๗.๑ ดนตรี (Music)จํานวน ๑๐๐ คะแนน ประกอบด)วย
- การเรียบเรียงเสียงประสาน
- การประสานกลมกลืนดนตรี
- ความตอเนื่องความพร)อมเพรียง
- อารมณ
- คะแนนภาพรวม

๓๐
๒๐
๒๐
๑๐
๒๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗.๒ การร7อง (Singing / Voice)จํานวน ๑๐๐ คะแนน ประกอบด)วย
- น้ําเสียง/อักขระ
- ทํานอง/จังหวะ/เทคนิคการร)องเพลง
- ลีลา/อารมณ
- บุคลิก/ภาพที่แสดงออก
- คะแนนภาพรวม

๓๐
๓๐
๑๐
๑๐
๒๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๗.๓ การเต7น (Dancing)จํานวน ๑๐๐ คะแนน ประกอบด)วย
- ทักษะด)านการเต)น ทาเต)น/ทารํา ความพร)อมเพรียง
- ความคิดสร)างสรรค ทาเต)นเข)ากับเนื้อหาของเพลงและดนตรี
- ชุด เสื้อผ)าการแตงกาย เข)ากับการแสดง
- ลีลา/อารมณ
- คะแนนภาพรวม

๓๐
๒๐
๒๐
๑๐
๒๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

๘. เงินรางวัลการประกวด
สาย ก.
รางวั ล ชนะเลิ ศ เงิ น รางวั ล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร) อ มถ) ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
เงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ ๓๐,๐๐๐ บาท
สาย ข.
รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท พร)อมถ)วยรางวัลเกียรติยศ จากผู)วาราชการจังหวัด
ตาก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล
เงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท

๕
หมายเหตุ
๑. ทุกวงที่ เ ข) ารวมแขงขั นในสาย ก. จะได) รั บ เงิ น สนับ สนุ นวงดนตรี รอบการแขงขั น ละ
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ)วน) วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ยกเว7น วงที่ได)รับรางวัลชนะเลิศในสาย ข.
จะไม*ได7เงินสนับสนุนในวันที่เข)ารวมแขงขันกับสาย ก. (ได)รับเงินสนับสนุนเฉพาะวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ วันละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท เทานั้น)
๒. ทุกวงที่เข)ารวมแขงขันในสาย ข. จะได)รับเงินสนับสนุนวงดนตรี ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ จํา นวน ๘ วง วงละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ)วน) และทีมที่ได)รับการคั ดเลือกเข) าสูรอบชิ ง
ชนะเลิศ ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จํานวน ๕ วง จะได)รับเงินสนับสนุน อีก ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ)วน)
๙. สถานที่ส*งเอกสารและผลงาน (DEMO)
กองการศึกษา สํานักงานเทศบาลเมืองตาก
ถนนตากสิน ตําบลระแหง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
วงเล็บมุมซอง(ดาวรุงลูกทุงกระทงสาย)
โทรศัพท. ๐-๕๕๕๑-๘๘๘๐ ตอ ๑๙๐ , ๑๙๓
โทรสาร. ๐-๕๕๕๑-๘๘๐๐
http://www.tessabantak.go.th
๑๐. คณะกรรมการตัดสินกิตติมศักดิ์
คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวดวงดนตรี ลู ก ทุ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา“ดาวรุ งลู ก ทุ งกระทงสาย”
จังหวัดตาก ชิงถ)วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบด)วย
๑. นายเรืองยศ พิมพทอง
(ครูตึ๋ง)
จากรายการชิงช)าสวรรค
๒. นายธีรพงษ ศักดิ์แก)ว
(ครูบอย)
จากรายการชิงช)าสวรรค
๓. นายชุติเดช ทองอยู
(ครูเทียม)
จากรายการชิงช)าสวรรค
๔. นายสลา คุณาวุฒิ
(ครูสลา)
จากรายการชิงช)าสวรรค
๕. นายแดน บุรีรัมย
(ครูแดน)
จากรายการชิงช)าสวรรค
หมายเหตุ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป9นที่สิ้นสุด
จึงประกาศมาให)ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

