
 

ข้อกาํหนดและหลกัเกณฑก์ารประกวด 
การประกวดขับร้องเพลงพระราชนพนธ์ิ  

โครงการเฉลมพระเกียรต ิ ิ “๘๔ พรรษา ประโยชน์สขุสปูวงประชา่ ” 
โดย สาํนักงานคณะกรรมการพเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ิ 

(สาํนักงาน กปร.) 

 

ระดบัภมูภาคิ  

๑. ผูเ้ข้าประกวด 

นักเรยีน นิสติ นักศกึษา ในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย และอุดมศกึษา (ช่วงอายุระหว่าง 
๑๕-๒๕ ปี) จากสถาบนัการศกึษาในแต่ละภมูภิาค ซึง่ไดร้บัการคดัเลอืกจากสถาบนัการศกึษาสง่เยาวชนเขา้
รว่มประกวดขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ ์

๒. หวัข้อเพลงท่ีจะขบัร้อง 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศที่เข้าร่วม
ประกวดขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ จะต้องขบัรอ้งเพลงคนละ ๒ เพลง โดยเลอืกเพลงถนัด ๑ เพลง และ
เพลงบงัคบั ๑ เพลง ประกอบดว้ย 

๑. เพลงพระราชนิพนธ ์จาํนวน ๑ เพลง ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัเป็นผูเ้ลอืกเอง  
๒. เพลงอยูอ่ยา่งพอเพยีง  

(สามารถดาวน์โหลดทาํนองไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน กปร. www.rdpb.go.th) 

คณะกรรมการจะคดัเลอืกผูเ้ขา้แข่งขนัที่ไดค้ะแนนอยู่ในเกณฑ์สูงไว ้๖ อนัดบั ตามลําดบั
คะแนนประกอบดว้ย รางวลัชนะเลศิ ๑ รางวลั รองชนะเลศิ ๒ รางวลั และรางวลัชมเชย ๓ รางวลั ในแต่ละ
ภูมภิาค ทัง้ ๕ แห่ง สําหรบัผู้ที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศระดบัภาคทัง้ ๕ แห่ง จะได้เข้าร่วมแข่งขนัเพื่อ
คดัเลอืกผูช้นะเลศิระดบัประเทศ ชงิถว้ยพระราชทานของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
ณ ศนูยก์ารประชุมแหง่ชาตสิริกิติ ์ิในวนัเสารท์ี ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ ต่อไป 

๓. สถานท่ีจดักจกรรมิ  จาํนวน ๕ ครัง้ 

ครัง้ท่ี ๑ จัดการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๔  เวลา  ๑๐ .๐๐  น .                
ณ MCC Hall ชัน้ ๓ หา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลล ์นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

ครัง้ท่ี ๒ จดัการแข่งขนัในวนัศุกรท์ี ่๒๔ มถุินายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนยศ์กึษา
การพฒันาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัสกลนคร 



 

  ๒ 

 

ครัง้ท่ี ๓ จัดการแข่งขันในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐ .๐๐ น .                
ณ หา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัพลาซ่า หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

ครัง้ท่ี ๔ จดัการแข่งขนัในวนัพุธที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ศกึษา
การพฒันาหว้ยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัเพชรบุร ี

ครัง้ท่ี ๕ จดัการแขง่ขนัในวนัพุธที ่๑๔ กนัยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัพบิลูสงคราม จงัหวดัพษิณุโลก 

๔. หลกัเกณฑก์ารให้คะแนน 

๑. น้ําเสยีง 
๒. อกัขระ 
๓. ทว่งทา่ ทาํนอง 
๔. บุคลกิภาพ 
๕. ความชดัเจนของเน้ือรอ้ง 

๕. คณะกรรมการ 

คณะกรรมการตดัสนิเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิประกอบดว้ย 
๑. นายโสฬส ปณุกะบุตร  
๒. นายสาํราญ ชว่ยจาํแนก (อีด๊ วง Fly) 
๓. คณะกรรมการจากหน่วยงานรว่ม 
๔. คณะกรรมการจากพืน้ทีโ่ครงการ 
๕. ผูแ้ทนสือ่มวลชน 

๖. รางวลั ประกอบดว้ย 
การประกวดขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ ์ระดบัภมูภิาค จาํนวน ๕ ครัง้ ผูช้นะการประกวด

ขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธใ์นแต่ละภมูภิาคจะไดร้บัรางวลั ดงัน้ี  
 รางวลัชนะเลศิ  จํานวน ๑ รางวลั รบั

ถว้ยนายพลากร  สวุรรณรฐั องคมนตร ีพรอ้มทุนการศกึษา 
  ๒๐,๐๐๐ บาท 

 รางวลัรองชนะเลศิ  จํานวน ๒ รางวลั 
รับถ้วยนายพลากร   สุวรรณรัฐ  องคมนตรี พร้อม
ทุนการศกึษา  ๑๕,๐๐๐ บาท 

 รางวลัชมเชย จํานวน ๓ รางวลั รับ
ถ้วยนายเฉลมิเกยีรต ิ แสนวเิศษ เลขาธกิาร กปร. พรอ้ม
ทุนการศกึษา  ๑๐,๐๐๐ บาท 



 

  ๓ 

 

๗. เกณฑก์ารรบัสมคัร 

๑. สมคัรไดท้ีส่าํนกังาน กปร. ๗๘ ทาํเนียบรฐับาล โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 
(เดมิ) อาคาร ๑ ถนนราชดาํเนินนอก เขตดุสติ กรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

๒. ดาวน์โหลดใบสมคัรที่เว็บไซต์สํานักงาน กปร. www.rdpb.go.th ระบุข้อมูลให้
ครบถว้นแลว้สง่มายงั อเีมลล ์pr.rdpb@rdpb.mail.go.th หรอืโทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๙๑๘๑ 

๓. สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีโ่ทรศพัทห์มายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๙๓-๒๐๐ ต่อ 
๑๕๕, ๑๕๗ และโทรศพัทม์อืถอื ๐๘ ๐๘๑๒ ๔๗๙๑ 

ระดบัประเทศ 

๑. ผูเ้ข้าประกวด 

ผูไ้ดร้บัรางวลัชนะเลศิ และรองชนะเลศิจากการประกวดขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ์ ระดบั
ภมูภิาค ทัง้ ๕ ครัง้ 

๒. หวัข้อเพลงท่ีจะขบัร้อง 

นิสติ นักศกึษา จากมหาวทิยาลยัทัว่ประเทศทีเ่ขา้ร่วมประกวดขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ ์
จะตอ้งขบัรอ้งเพลงคนละ ๓ เพลง โดยเลอืกเพลงถนดั ๑ เพลง และเพลงบงัคบั ๒ เพลง ประกอบดว้ย 

๑. เพลงพระราชนิพนธ ์จาํนวน ๑ เพลง ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขนัเป็นผูเ้ลอืกเอง 
๒. เพลงอยูอ่ยา่งพอเพยีง  
๓. เพลงโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ

(สามารถดาวน์โหลดไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องสาํนกังาน กปร. www.rdpb.go.th) 

๓. สถานท่ีจดักจกรรมิ  
ศนูยก์ารประชุมแหง่ชาตสิริกิติ ์ิในวนัเสารท์ี ่๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๔ 

๔. หลกัเกณฑก์ารให้คะแนน 

๑. น้ําเสยีง 
๒. อกัขระ 
๓. ทว่งทา่ ทาํนอง 
๔. บุคลกิภาพ 
๕. ความชดัเจนของเน้ือรอ้ง 

๖. คณะกรรมการ 



 

  ๔ 

 

คณะกรรมการตดัสนิเป็นผูท้รงคุณวุฒ ิประกอบดว้ย 
๑. นายโสฬส ปณุกะบุตร  
๒. นายสาํราญ ชว่ยจาํแนก (อีด๊ วง Fly) 
๓. คณะกรรมการจากหน่วยงานรว่ม 
๔. ศลิปินรบัเชญิ 
๕. ผูแ้ทนสือ่มวลชน 

๘. รางวลั 
การประกวดขบัรอ้งเพลงพระราชนิพนธ ์ระดบัประเทศ มรีางวลั ดงัน้ี  

 รางวลัชนะเลศิ  จํานวน ๑ รางวลั รบัถ้วยพระราชทาน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
พรอ้มทุนการศกึษา  ๕๐,๐๐๐ บาท 

 รางวลัรองชนะเลศิ  จํานวน ๒ รางวลั 
รับถ้วยนายพลากร   สุวรรณรัฐ  องคมนตรี พร้อม
ทุนการศกึษา ๒๐,๐๐๐ บาท 

๙. เกณฑก์ารรบัสมคัร 

๑. สมคัรไดท้ีส่าํนกังาน กปร. ๗๘ ทาํเนียบรฐับาล โรงเรยีนนายรอ้ยพระจุลจอมเกลา้ 
(เดมิ) อาคาร ๑ ถนนราชดาํเนินนอก เขตดุสติ กรงุเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

๒. ดาวน์โหลดใบสมคัรที่เว็บไซต์สํานักงาน กปร. www.rdpb.go.th ระบุข้อมูลให้
ครบถว้นแลว้สง่มายงั อเีมลล ์pr.rdpb@rdpb.mail.go.th หรอืโทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๙๑๘๑ 

๓. สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีโ่ทรศพัทห์มายเลข ๐ ๒๒๘๐ ๖๑๙๓-๒๐๐ ต่อ 
๑๕๕, ๑๕๗ และโทรศพัทม์อืถอื ๐๘ ๐๘๑๒ ๔๗๙๑, ๐๘ ๑๑๗๑ ๓๙๙๑ 

หมายเหต/ุข้อเสนอพเศษิ  : ผู้ชนะเลิศระดบัประเทศในการขบัร้องเพลงพระราชนิพนธ์จะได้รบัการ
อัดเสียงบทเพลงโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เพื่อใช้ในการ
เผยแพรป่ระชาสมัพนัธท์างสือ่ต่างๆ ต่อไป 

 
 


