
 

                                วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
ใบสมัครการประกวดวงดนตรีสากล  ปีการศึกษา 2565 

 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรวทิยำลัยอำชีวศึกษำดรุณำรำชบุรี 
 ข้ำพเจ้ำ........................................................................................ต ำแหน่ง......................................................... 

สถำนศึกษำ......................................................................................................................................................... 
ยินดีส่งนักเรียน / นักศึกษำเข้ำร่วมกำรประกวดวงดนตรีสำกลจ ำนวน 1  ทีม สมำชกิไม่เกิน 7 คน คือ 

 

ชื่อวง........................................................................................................................................... 
รำยชื่อนักเรียน / นักศึกษำ  ( ระดับชั้น ม.1- ม.6 / ปวช.1- ปวช.3 / ปวส.1- ปวส.2 ) 
1. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อำยุ.......................................ปี 

ระดับชั้น....................................................................ต ำแหน่งในวง.......................................................... 
2. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อำยุ.......................................ป ี

ระดับชั้น...................................................................ต ำแหน่งในวง........................................................... 
3. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อำยุ.......................................ป ี

ระดับชั้น..................................................................ต ำแหน่งในวง............................................................ 
4. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อำยุ.......................................ป ี

ระดับชั้น..................................................................ต ำแหน่งในวง............................................................. 
5. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อำยุ........................................ป ี

ระดับชั้น..................................................................ต ำแหน่งในวง............................................................. 
6. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อำยุ........................................ป ี

ระดับชั้น..................................................................ต ำแหนง่ในวง............................................................ 
7. ชื่อ-สกุล.....................................................................................................อำยุ........................................ปี 

ระดับชั้น..................................................................ต ำแหน่งในวง.............................................................. 
เบอร์ติดต่อประสำนงำน.............................................................................................................................. 
 

เพลงที่ใช้ในกำรประกวด เพลงช้ำ...................................................................................................... 
    เพลงเร็ว..................................................................................................... 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
      (.........................................................) 
               ตัวแทนผู้เข้ำประกวด 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ข้อควำมข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร     
  

 ลงชื่อ......................................................... 
    (............................................................) 
              อำจำรย์ / ผูค้วบคุมวง 

 

 
   ส่งใบสมัครที่ฝ่ำยกิจกรรม อ.สิริวรรณ  เพ็งเลำ  เบอร์โทรติดต่อ   086-1731038 

ค่ำสมัคร  100 บำท + เงินประกันวง  300 บำท (เงินประกัน รับคืนในวันประกวด) 

7.1 



 

 

 
 
 

รายการ รายละเอียด 
1.วัตถุประสงค์กำรประกวด 1.1 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถทำงดำ้นดนตรี และ 

     แสดงออกโดยผำ่นกำรประกวดต่อชุมชน 
1.2 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลำวำ่งให้เกิดประโยชน์ 
1.3 เพื่อให้นักเรียนต่ำงสถำนศึกษำ ได้สร้ำงสัมพนัธ์ระหว่ำงกัน 
1.4 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ด้ำนกำรเคำรพกฎ กติกำ มำรยำท และควำม   
     รับผิดชอบในหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำย 

2.คุณสมบัติของนักเรียน/นักศึกษำที่เข้ำ 
   ประกวด 
 
 

2.1 ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ  ม.1-ม.6  หรือ  
     อำชีวศกึษำ  ปวช.1-ปวช.3  และ  ปวส.1-ปวส.2 
2.2 แต่งกำยชุดนักเรียน/นักศึกษำในวันเข้ำประกวด 
2.3 มีสมำชกิในวงไม่เกิน  7  คน  (รวมนักร้อง) 

3.หลักฐำนประกอบกำรสมัคร 3.1 ใบสมัครทีก่รอกรำยละเอียดเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว 
3.2 ส ำเนำบัตรนักเรียน/นักศึกษำ 
3.3 ค่ำสมัคร 100 บำท และเงินประกันวง 300 บำท ให้ช ำระเงิน 
     ในวันยื่นใบสมัคร  (ส่วนเงินประกันวงให้รับคืนในวันประกวด) 
3.4 สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ำยกิจกรรม วิทยำลัย- 
     อำชีวศกึษำดรุณำรำชบุรี (อ.สิริวรรณ  เพ็งเลำ โทร.086-1731038) 

4.อุปกรณ์ที่ใชใ้นกำรประกวด ผู้เข้าประกวดเตรียมเครื่องดนตรีมาเอง ผู้จัดประกวดจดัเตรียมเวทกีำร
ประกวดให ้

5.หลักเกณฑ์กำรให้คะแนน/เกณฑ์กำร 
   ตัดสิน/รำงวัล 

เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน 
5.1 ควำมกลมกลืน  (30 คะแนน)  
     - ควำมเข้ำกันได้ดีของเครื่องดนตรีแตล่ะชิ้น  
5.2 ดนตรี  (25 คะแนน) 
     - ระเบียบเสียง สูง-ต่ ำ , สั้น-ยำว และ หนัก-เบำ ควำมคงที ่
       ของจังหวะที่ไพเรำะน่ำฟัง  
5.3 เสียงร้อง  (20 คะแนน) 
     - น้ ำเสียง , พลังเสยีง  
5.4 ลีลำ/อำรมณ ์ (15 คะแนน) 
     - ควำมละเอียดในกำรเล่นดนตรีแต่ละชิ้น  และกำรสื่ออำรมณ์ 
       ตำมเน้ือหำของเพลง  กำรปฏิสัมพันธก์ับชุมชน  
5.5 เสียงประสำน  (10 คะแนน) 
     - กำรประสำนเสียงที่ลงตัว ไพเรำะเป็นธรรมชำต ิและกำรใช้ 
       เวลำตำมที่ก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

หลักเกณฑ์การประกวดวงดนตรีสากล 

7.2 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ :   1.   กรุณำลงชื่อนักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขันในใบสมัครนี้ และส่งกลับทีฝ่่ำยกจิกรรมของวทิยำลัยฯ 
     ภำยในวันที ่ 21  พฤศจิกำยน  2565 สำมำรถส่งทำงโทรสำร / สแกนแนบไฟล์ 

                  2.  กรณีมีข้อสงสัยสอบถำมข้อมูลได้จำก อำจำรยส์ิริวรรณ  เพ็งเลำ  ID line : nok_siriwan  
     โทรศพัท์ 032 - 338793 / 086-173-1038            

รายการ รายละเอียด 
5.หลักเกณฑ์กำรให้คะแนน/เกณฑ์กำร 
  ตัดสิน/รำงวัล 

เกณฑ์การตัดสิน 
- เกียรติบัตรเหรียญทอง         80 – 100   คะแนน 
- เกียรติบัตรเหรียญเงิน          70 –  79    คะแนน                     
- เกียรติบัตรเหรียญทองแดง     60 – 69    คะแนน 

 รางวัล (เฉพาะระดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ) 
- รำงวัลชนะเลิศ        ถว้ยรำงวัล+ประกำศนียบัตร+ทุนกำรศกึษำ 
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรำงวัล+ประกำศนียบัตร+ทุนกำรศกึษำ 
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรำงวัล+ประกำศนียบัตร+ทุนกำรศกึษำ 
           *ทุกรางวัล มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาด้วย* 

6.หลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรประกวด 6.1 บทเพลงที่ใช้ในกำรประกวดใช ้2 เพลง คือ เพลงช้ำ 1 เพลง  
     และ เพลงเร็ว 1 เพลง พร้อมเพลงเช็คซำวด์ 
6.2 ก ำหนดเวลำกำรประกวด วงละ ไม่เกิน 20 นาที 
6.3 คณะกรรมกำรมีสิทธิก์ ำหนดวิธกีำรตัดสิน กำรคัดเลือก และ 
     กำรตัดสินของคณะกรรมกำร ถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด    
6.4 ผู้สมัครและกองเชียร์  ห้ำมน ำสิ่งเสพตดิ ของมึนเมำ ทุกชนิด 
     เข้ำมำในบริเวณกำรแข่งขัน  หำกฝ่ำฝืนคณะกรรมกำรจะตัด 
     สิทธิ์ในกำรแข่งขันทันที 
6.5 ผู้สมัครและกองเชียร์ต้องไม่ก่อเหตุทะเลำะววิำท ในบริเวณกำร 
     แข่งขัน หำกฝ่ำฝืนคณะกรรมกำรจะตัดสทิธิ์ในกำรแข่งขันทันที 

7.ก ำหนดส่งใบตอบรับ 7.1 ก าหนดส่งใบสมัครภายในวันที ่   21  พฤศจิกายน  2565 
7.2 จับฉลากล าดับในการแข่งขันวันที่ 25  พฤศจิกายน 2565 
     ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. ที่ห้องกอไผ่  วิทยำลัยอำชีวศึกษำ- 
     ดรุณำรำชบุรี  (หำกไม่มำทำงคณะกรรมกำรจะจัดล ำดับให้) 
7.3 ก าหนดประกวดวันที่ 1,2  ธันวาคม 2565  และรับ 
     รำยงำนตัวเวลำ 08.30 น. ของแต่ละวัน กำรแข่งขันจัดล ำดับ 
     ตำมทีจ่ับฉลำกได้ในวันที่ 25  พฤศจกิำยน  2565 
7.4 สถำนที่แข่งขัน เวทีหน้ำอำคำรเรียน วิทยำลยัอำชีวศึกษำ- 
     ดรุณำรำชบุร ี

8.ประกำศผล , มอบทุนกำรศกึษำและรำงวัล 8.1 ประกำศผลตัดสิน วนัที่ 2 ธันวำคม 2565  เวลำ  14.00 น. 
8.2 มอบรำงวัล 2 ธันวำคม 2565 เวลำ 14.30 น. 

   ส่งใบสมัครที่ฝ่ำยกิจกรรม อ.สิริวรรณ  เพ็งเลำ  เบอร์โทรติดต่อ   086-1731038 

ค่ำสมัคร  100 บำท + เงินประกันวง  300 บำท (เงินประกัน รับคืนในวันประกวด) 

7.3 


