
กิจกรรมประกวดรองเพลง 
“เพลงคาราโอเกะ (ลูกทุงหรือลูกกรุง)” 

ภายใตกิจกรรมงานมหกรรมสรางความตระหนักในการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ       

โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ 
 

 

ลักษณะและรูปแบบการประกวด 

 ประกวดรองเพลงคาราโอเกะ (ลูกทุงหรือลูกกรุง) 

คุณสมบัติผูสมัคร 

๑. มีอายุ ๖๐ ป ข้ึนไป  

๒. เปนสมาชิกชมรม / สภา / มูลนิธิ หรือองคกรอื่นที่ดําเนินงาน หรือทํากิจกรรมเกี่ยวกับผูสงูอายุในจงัหวัด
เชียงใหม 

วัน เวลา การแขงขัน 

๑. ทําการประกวดวันที่ ๑ มีนาคม  ๒๕๕๙  

๒. ลงทะเบียนและรายงานตัว เวลา ๐๙.๐๐ น. และจบัฉลากลําดับการประกวด เวลา ๐๙.๓๐ น. 

๓. เริ่มทําการแขงขัน เวลา ๑๐.๐๐ น. (พักรบัประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) 

สถานท่ีจัดการแขงขัน 

อาคารอเนกประสงค ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 

หลักเกณฑ ขอปฏิบัติและเง่ือนไขการประกวด 

๑. ผูสมัครเลือกเพลงตามความถนัด (ลกูทุงหรอืลูกกรงุ) จํานวน ๑ เพลง  
๒. หนวยงาน / องคกร / ชมรมสงผูสมัครเขาประกวดรองเพลง ไมเกิน ๓ คน ไมจํากัดเพศ  

 
เกณฑการตัดสิน 

 กําหนดใหมีคะแนนรวมทัง้หมด ๕๐ คะแนน โดยแบงรายละเอียดดังน้ี 
๑. ความไพเราะของนํ้าเสียง   ๒๐ คะแนน  

๒. จังหวะและทวงทํานอง    ๑๐ คะแนน  

๓. อักขระความชัดเจน    ๑๐ คะแนน 

๔. บุคลิก ลลีา อารมณ    ๑๐ คะแนน 

 
รางวัลการแขงขัน 

๑. รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท (หน่ึงพันสองรอยบาทถวน) พรอมถวยรางวัล 

๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ไดรับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถวน) พรอมถวยรางวัล 

๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ไดรับเงินรางวัล ๘๐๐ บาท (แปดรอยบาทถวน) พรอมถวยรางวัล 

 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
วิธีการสมัคร 

๑. กรอกแบบฟอรมใบสมัคร และกรอกรายละเอียดใหครบถวนถูกตอง สามารถโหลดใบสมัครไดที ่
http://thammapakorn.go.th 

๒. แบบฟอรมใบสมัคร จํานวน ๑ ชุด  
๓. แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมเซ็นรบัรองสําเนาถูกตองของผูสมัคร จํานวน ๑ แผน 
๔. ชองทางสงใบสมัคร 

- สงดวยตนเองไดที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) เวลา  
๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  

- สงทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ 
(เชียงใหม) เลขที่ ๑ ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐  โดยวงเล็บที่มุมซองวา      
“สมัครประกวดขบวนพาเหรด” 

- สงทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 
- สงทาง E-mail : thammapakorn@dop.mail.go.th 

๕. สมัครไดต้ังแตวันน้ี ถึง ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ (กรณีที่สมัครทางไปรษณียใหนับวันที่ประทบัตราไปรษณีย  
ณ ที่ทําการไปรษณียปลายทางเทาน้ัน) 

 
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) 
เลขที่ ๑ ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท : ๐-๕๓๒๗-๘๕๗๓ ตอ ๑๐๔ โทรสาร : ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

ใบสมัครประกวดรองเพลง 

“เพลงคาราโอเกะ (ลูกทุงหรือลูกกรุง)” 

กิจกรรมงานมหกรรมสรางความตระหนกัในการเขาสูสังคมผูสูงอายอุยางมีคณุภาพ       

โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสูสังคมผูสงูอายุอยางมีคณุภาพ 
 

 

ขอมูลผูสมัคร 
 ชื่อหนวยงาน / องคกร / ชมรม ............................................................................................................................................... 

ชื่อ – สกุล (นาย / นาง / นางสาว) .............................................................................................................. อายุ ................ป  

หมายเลขประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 

ที่อยูปจจุบัน ....................... อาคาร................................................. หมูที่ ............... ถนน ...................................................... 

ตําบล ............................... อําเภอ ................................... จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ................................. 

เบอรโทรศัพท ............................... เบอรโทรศัพทมือถือ .................................... E-mail :...................................................... 

เพลงที่ประกวด.................................................................ศิลปน............................................................................................... 
  

ขาพเจามีความประสงคจะสมัครเขารวมเปนผูประกวดรองเพลง โดยที่ขาพเจารับทราบ ไดอานและเขาใจกฎกติกาและเงื่อนไข
ตามโครงการที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) ประกาศเปนอยางดีและตกลงตามกฎกติกาและ
เงื่อนไขที่ผูจัดโครงการฯ ไดประกาศไวหรือที่จะแจงใหทราบตอไป ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของใบสมัครน้ีทุกประการ 
 

ขาพเจาขอรบัรองวาขอมลูที่ใหไวขางตนถูกตองเปนความจรงิ ตลอดจนไดอานและรบัทราบเงื่อนไขในใบสมัครน้ี
แลวทุกประการ 
 

ลงช่ือ………………………….…….…………หัวหนากลุม 
        (................................................) 

                            สมัครวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. ............... 
 

 

๑. กรุณากรอกขอมูลในใบสมัคร และศึกษารายละเอียดเงื่อนไขใหครบถวนพรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      
พรอมรับรองสําเนาถูกตองของผูสมัคร 

๒. ปดรับสมัครวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

๓. ชองทางสงใบสมัคร 
- สงดวยตนเองไดที่ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  
- สงทางไปรษณียลงทะเบียนมาที่ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานธรรมปกรณ (เชียงใหม) เลขที่ ๑  

ถนนมูลเมือง ตําบลพระสิงห อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ โดยวงเล็บที่มุมซองวา “สมัครประกวดรองเพลง” 
- สงทางโทรสาร (Fax) ที่หมายเลขโทรศัพท ๐-๕๓๒๘-๑๒๐๖ 
- สงทาง E-mail : thammapakorn@dop.mail.go.th 

หมายเลขใบสมัคร 
 
 

(สําหรับเจาหนาที)่ 


