
 

การประกวดวงดนตรี 

“String Combo Nop phra Music Award 2018” 

จัดประกวดการแข่งขันวงดนตรีประเภท “String Combo” มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

หลักเกณฑ์ 

1. นักดนตรี / นักร้อง เป็นนิสิต นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน 
2. ให้มีนักดนตรีตามก าหนดขนาดวง 5 –9 คน (นักดนตรีสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีได้มากกว่า 1 ชิ้น) 
3. ศิษย์เก่าในสถาบันเดียวกันสามารถเข้าร่วมวงได้ไม่เกิน 2 คน มีอายุไม่เกิน 18 ปี (นับถึงวันที่สมัคร) 
4. นักดนตรี / นักร้อง สมัครเข้าประกวดแข่งขันได้เพียงวงเดียวเท่านั้น 
5. แต่ละสถาบันสามารถส่งวงดนตรีเข้าประกวดแข่งขันได้ไม่เกิน จ านวน 2 วง 
6. เพลงที่ใช้ในการประกวดแข่งขันวงละ 2 เพลง ดังนี้ 

6.1 เพลงช้า 1 เพลง 
6.2 เพลงทีเ่ร็ว 1 เพลง 
6.3 เวลาที่ใช้ในการแข่งขันท้ัง 2 เพลงรวม Sound Check แล้วต้องไม่เกิน 15 นาท ี

7. การขับร้องและการบรรเลงสามารถเปลี่ยนแปลงบันไดเสียงได้ตามความเหมาะสม 
8. วงดนตรีที่สมัครเข้าประกวดแข่งขันต้องได้รับอนุญาตจากสถาบันหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้

ท าการแทนเป็นลายลักษณ์อักษร 

ก าหนดวันรับสมัคร 

ตั้งแตว่ันที่ 1 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 

ก าหนดการแข่งขัน 

 วันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ เวทีกลางงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง รายละเอียดดังนี้ 

16.30 – 17.30 น. ลงทะเบียนสัมมนา ชี้แจงรายละเอียดและจับฉลากล าดับ และล าดับการ
แข่งขัน 

18.00 น. เป็นต้นไป พิธีเปิดและเริ่มการประกวดแข่งขัน โดยแต่ละวงมีเวลาในการประกวด 
                              แข่งขัน วงละ 15 นาท ี

 

 



หลักเกณฑ์การตัดสิน 

1. เกณฑ์การตัดสินเป็นไปตามรายละเอียดที่แนบมาด้วย 
2. คณะกรรมการตัดสินเป็นกรรมการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

รางวัลการประกวด 

1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท 
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 
4. รางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล รางวัลละ1,000 บาท รวม 2,000 

บาท 
 

สถานที่รับสมัคร 

- อาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เลขที่ 69 หมู่ 1  ต าบล นครชุม  อ าเภอ เมือง  จังหวัด ก าแพงเพชร  รหัสไปรษณีย์ 62000 
- ส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่ : Nop_Gibson@hotmail.com 

ติดต่อสอบถาม  

 อาจารย์ณัฐพงศ์   บุญครอบ  โทร 083-6287194 
 อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง           โทร. 099-294-7199 
  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัคร 

การประกวดวงดนตรี  
“String Combo Nop phra Music Award 2018” 

เขียนที่....................................................... 

วันที่...............เดือน............................พ.ศ................. 

เรื่อง  การประกวดวงดนตรีโครงการ “Nop Phra Music Contest 2018” 
เรียน ประธานคณะกรรมการด าเนินงานโครงงาน “Nop Phra Music Contest 2018” 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ใบสมัคร 
  2. บัญชีรายชื่อและภาพถ่ายนักดนตรี/นักร้อง 
  3. รูปถ่ายจ านวน 2 รูปต่อคน รวมเป็น.................รูป 

4. ส าเนาบัตรประชาชน จ านวน...............แผ่น 
5. ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา จ านวน.............แผ่น 
6. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน..............แผ่น  

 
ข้าพเจ้า..........................................................................................ต าแหน่ง.................... ................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี......................................หมู่ที่.............ถนน......................................แขวง/ต าบล........................... 
เขตอ าเภอ...................................................จังหวัด............. ...............................รหัสไปรษณีย์.......................... 
โทรศัพท์สถาบัน.....................................................มือถือ...........................................แฟ็กซ์... .......................... 
 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ส่งวงดนตรี สมัครเข้าประกวด 
 
ชื่อวง..................................................................................................................... .... 

ขนาดวง...............ชิ้น  นักดนตรี.............คน นักร้องชาย............คน หญิง............คน 
 
 
 
 

ซึ่งมี 1.......................................................................................................ผู้จัดการวง  
  2.......................................................................................................ผู้ฝึกสอน  
  3.......................................................................................................หวัหน้าวง 

  
 



ทั้งนี้ ข้าพเจ้าอ านวยรายละเอียดและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อก าหนดส าหรับผู้ร่วมประกวดที่
ยึดถือปฏิบัติการประกวดวงดนตรี “Nop Phra Music Contest 2018” โดยเคร่งครัดทุกประการ 
 
 

ลายมือชื่อ................................................................ผู้จัดการวง 
       (................................................................) 
 
 

ลายมือชื่อ................................................................ผูฝ้ึกสอน 
       (................................................................) 
 
 

ลายมือชื่อ................................................................หวัหน้าวง 
       (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินผลการประกวดวงดนตร ี
“String Combo Nop phra Music Award 2018” 

 
ชื่อวงดนตรี......................................................................... 

 
เกณฑ์การตัดสิน คะแนนเต็ม เพลงที่ 1 เพลงที่ 2 หมายเหต ุ

1. ท านอง(Melody)  15    
2. เนื้อร้อง(เนื้อหา+อักขระ) 15    
3. การประสานเสียง(Harmony) 15    
4. การขับร้อง(Vocal) 15    
5. ฝีมือปฏิบัติเครื่องมือดนตรี 15    
6. ลีลา/อารมณ์ในการบรรเลงและ
ขับร้อง(พิจารณาภาพรวม) 

15    

คะแนนรวมดนตรีและขับร้อง  90    
เพลงที่ 1 +เพลงที่ 2 (หาร 2) 180/2 /2 =  
7. การแต่งกาย (พิจารณาลีลาและ
ชุดแต่งกายในบทเพลง) 

10    

คะแนนรวมทั้งหมด 100    

 
 
 
  
  ลงชื่อ 

(........................................................................................) 
คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวด 

วันท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ.................... 
 
 
 
 
 



 
 

ทะเบียนภาพถ่ายนักดนตรี / นักร้อง 
การประกวดวงดนตรี  

“String Combo Nop phra Music Award 2018” 
 

ชื่อวง........................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

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

 (ผู้จัดการ)    (ผู้ฝึกสอน)     (หัวหน้างวง)   
            
            
            
           
 

           

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

       

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



 
 

การประกวดวงดนตรี  
 “String Combo Nop phra Music Award 2018” 

 
 

ชื่อวง...................................................................... 

ค ารับรองของผู้สมัคร 

ข้าพเจ้า ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียด หลักเกณฑ์ และข้อก าหนดส าหรับผู้เข้าร่วมการ
ประกวดวงดนตรี  “Nop Phra Music Contest 2018”ที่ใช้ยึดถือปฏิบัติในการประกวดอย่างเคร่งครัดขอ
รับรองว่าข้อความที่กรอกรายละเอียดลงในบัญชีรายชื่อนักดนตรี / นักร้อง นั้น เป็นความจริงทุกประการ และ
สมาชิกภายในวงทุกคน  ไม่เป็นนักร้อง / นักดนตรี ในสังกัดหรือมีผลงานและมีสัญญาข้อมูลผูกมัดใดๆตาม
กฎหมายกับบริษัทหรือค่ายเพลงใดๆทั้งสิ้น ข้าพเจ้ายินดีประกวดวงดนตรี  “Nop Phra Music Contest 
2018”ตามวัน/เวลา/สถานที่ ที่ก าหนดทุกครั้ง หากไม่สามารถมาตามก าหนดการให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ 
และขอรับผิดชอบความเสียหายหากเกิดอันตราย/บาดเจ็บ ที่อาจเกิดข้ึนกับข้าพเจ้าทั้งหลายขณะที่ก าลังท า
การประกวดวงดนตรี และไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากคณะกรรมการด าเนินการประกวด ฯ ทุกประการ 

 

รายชื่อสมาชิกวงดนตรี.............................................................................  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ลายมือชื่อ เครื่องมือดนตรี โทรศัพท์ 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

 


