
กาํหนดการ 

การประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ เพลงสหกรณ์การเกษตร ครัง้ที่ 1 ประจาํปี 2556 

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2556 

ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกัด 

 
 08.00 – 09.00  น.     ลงทะเบียนและรายงานตวั  

เฉพาะประเภท 
- ชาย อายเุกิน 30 ปีขึน้ไป 
- หญิง อายเุกิน 30 ปีขึน้ไป 

09.00 น.      คณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียดการประกวดร้องเพลง ประเภท อายเุกิน 30 ปีขึน้ไป 
   ผู้ เข้าประกวดจบัฉลากเพ่ือเรียงลําดบัการประกวดแตล่ะประเภท   
09.30 น.  เร่ิมการประกวดร้องเพลง ประเภท  ชาย อายเุกิน 30 ปีขึน้ไป 
10.45 น.  เร่ิมการประกวดร้องเพลง ประเภท  หญิง อายเุกิน 30 ปีขึน้ไป 
11.00 – 12.00 น.     ลงทะเบียนและรายงานตวั  

เฉพาะประเภท 
- ชาย อายไุมเ่กิน 30 ปี 
- หญิง อายไุมเ่กิน 30 ปี 

12.00  น.      พกัรับประทานอาหาร 
13.00 น.      คณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียดการประกวดร้องเพลง ประเภท อายไุมเ่กิน 30 ปี   

ผู้ เข้าประกวดจบัฉลากเพ่ือเรียงลําดบัการประกวดแตล่ะประเภท 
13.30 น.  เร่ิมการประกวดร้องเพลง ประเภท ชาย อายไุมเ่กิน 30 ปี 
14.45 น.  เร่ิมการประกวดร้องเพลง ประเภท หญิง อายไุมเ่กิน 30 ปี 
16.00 น.   ประกาศผลการตดัสนิ มอบของรางวลั และโลเ่กียรตยิศ  
 

หมายเหตุ  :  กําหนดการนีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 



 

ระเบยีบการประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ เพลงสหกรณ์การเกษตร ครัง้ที่ 1 ประจาํปี 2556 

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2556   

ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) 

โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกัด 

********************** 

1.  หลักเกณฑ์ในการประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ สหกรณ์การเกษตร ครัง้ที่ 1 

การประกวด แบง่เป็น 4 ประเภท คือ  
1.1 ชาย อายไุมเ่กิน 30 ปี 1.2 หญิง อายไุมเ่กิน 30 ปี 

1.3 ชาย  อาย ุ30 ปีขึน้ไป  1.4 หญิง อาย ุ30 ปีขึน้ไป 

2.  รายงานตวัและประกวดขับร้องสด 
 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ในวันที ่11 ธันวาคม 2556  

3.  ผู้เข้าประกวดต้องร้อง 2 เพลง  
คณะกรรมการมีมตเิปล่ียนแปลงการคดัเลือกเพลงเพ่ือเข้าประกวดใหม ่ดงันี ้

3.1  ทัง้สองเพลงท่ีเข้าประกวดสามารถใช้เพลงเดมิท่ีสง่ในรอบคดัเลือกได้ 
3.2  เลือกจากเพลงในอลับัม้เพลงสหกรณ์การเกษตร 1 เพลง 
3.3  เลือกตามความถนดัของผู้ เข้าประกวด 1 เพลง 
3.4 เพลงถนัดให้ผู้เข้าประกวดเตรียมแผ่นคาราโอเกะ หรือ Backing Track มาด้วยตัวเอง  

และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน 

4.  เกณฑ์การให้คะแนน 
4.1  นํา้เสียง     15  คะแนน 
4.2  เทคนิคท่ีใช้ในการร้องเพลง   20  คะแนน 
4.3  การร้องถกูอกัขระและชดัเจน   25  คะแนน 
4.4  การถ่ายทอดอารมณ์   25  คะแนน 
4.5  บคุลภาพและการแสดงออก   15  คะแนน 
           รวม                            100  คะแนน 

5.  การแต่งกายสุภาพ 



6.  คณะกรรมการตดัสิน 
 6.1  อ.วินยั  พนัธุรักษ์  ศลิปินวงดอิิมพอสซเิบิล้    
 6.2  อ.ณรงค์ศกัดิ ์ อ่ิมเจริญ โปรดวิเซอร์ 
 6.3  อ.นํา้ตาล  นํา้เพชร  ศลิปินนกัร้องพระพิฆเนศทองคําพระราชทาน 

6.4  อ.สรุพล  ธญัญวิบลูย์ หวัหน้าสาขาดนตรีตะวนัตก  ม.เกษตรศาสตร์ 
6.5  นิค นิรนาม    ศลิปินนกัร้อง 

7.  รางวัล 
รางวลัชนะเลศิ  4  รางวลั  เงินรางวลั ๆ ละ  30,000  บาท  พร้อมโลเ่กียรตยิศ  

รางวลัรองชนะเลศิ  8  รางวลั  เงินรางวลั ๆ ละ  15,000  บาท  พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

 รางวลัชมเชย  11  รางวลั  เงินรางวลั ๆ ละ  5,000  บาท  พร้อมโลเ่กียรตยิศ 

8.  การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิน้สุด 

9.  สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จาํกัด 

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จํากดั  (ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานกุาร)    
 เลขท่ี  79  ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ  10900 
 รายละเอียดตดิตอ่ โทรศพัท์ 0 2561 4567 ตอ่ 105, 106  โทรสาร 0 2561 3327, 0 2941 1238 
 


