
 
 

ระเบยีบหลกัเกณฑในการแขงขนัประกวดจนิตลลีาเทิดพระเกยีรติประกอบเพลง 
ชิงถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เนือ่งในงานวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๑ ป  
“๑๑ ป RMUTP คดิ(ส)ดี ทาํด.ี..เพือ่สังคม” 
วันที ่๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ 

ณ หองประชุมมงคลอาภา ๑ อาคารมงคลอาภา ชัน้ ๓ 
คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ศนูยพณชิยการพระนคร 

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

๑.  การรับสมัคร   
ต้ังแต�บัดนี้ ถึงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ สมัครทางไปรษณีย�เท�านั้น (ยึดถือวันประทับตราไปรษณีย�         

เป#นสําคัญ) ส�งเอกสารการสมัครได ท่ี ผู อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เลขท่ี ๓๙๙ ถนนสามเสน เขตดุสิต แขวงวชิรพยาบาล ๑๐๓๐๐ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได ท่ี  

- ผศ.ยุทธภูมิ สุวรรณเวช   รองอธิการบดีฝ8ายกิจการนักศึกษาฯ  ๐๘-๑๙๐๔-๖๐๐๓  
- คุณธีรพล ชมชื่น    หัวหน างานกิจกรรมนักศึกษา   ๐๖-๒๑๙๕-๔๓๒๘  
- ว�าท่ี ร.ต.สราทตรา  เล�งไพบูลย>  นักวิชาการศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา ๐๙-๕๗๔๑-๙๒๘๘   

 
๒.  ประเภทการแข�งขัน แข�งขันระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท�า ทีมละ จํานวน  ๘ – ๑๒  คน 
 
๓.  วันประกวด      

- วันอังคารท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙  ณ  ห องประชุมมงคลอาภา ๑ อาคารมงคลอาภา ชั้น ๓ คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย>พณิชยการพระนคร)        
- ลงทะเบียนรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 
- เริ่มประกวด  เวลา ๑๑.๐๐  น. เปDนต นไป     

 
๔.  คุณสมบัติผู2เข2าประกวด     
   ๑.  กําลังศึกษาอยู�ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท�า ในสถาบันการศึกษาท่ีส�งเข าประกวด 

๒.  ไม�จํากัดเพศผู สมัคร 
 
๕.  เพลงท่ีใช2ในการประกวด  

๑.  ใช เวลาในการแสดงจินตลีลาเทิดพระเกียรติประกอบเพลง ทีมละ ๑๐ นาที รวมการติดต้ังและการจัดเก็บ
อุปกรณ> บวกลบได ไม�เกิน ๒ นาที ท้ังนี้สามารถตัดต�อเพลงได และ/หรือเพ่ิม Sound Effect ได ตามความเหมาะสม 

๒.  เพลงบังคับ ๑ เพลง คือเพลงพระราชนิพนธ> หรือเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ าอยู�หัวฯ 
หรือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
 ๓.  เพลงลูกทุ�ง ช า หรือ เร็ว ตามความเหมาะสม 
 
 
 



 
 
๕.  หลักฐานท่ีใช2ในการสมัคร 

๑. สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรท่ีทางราชการออกให และปรากฏรูปถ�าย ของ           
ผู เข าประกวดทุกคน พร อมรับรองสําเนาถูกต อง 

๒. รูปถ�ายหน าตรงขนาด ๑ นิ้ว ของสมาชิกทุกคนๆ ละ ๑ ใบ 
๓. ใบสมัครตามแบบฟอร>ม (สามารถถ�ายสําเนาได  / เอกสารหมายเลข ๑) 
๔. รายชื่อผู เข าประกวดและทีมงาน (เอกสารหมายเลข ๒) 
๕. ทะเบียนผู เข าประกวด พร อมติดรูปถ�ายขนาด ๑ นิ้ว (เอกสารหมายเลข ๓) 
๖. ซีดีเพลงท่ีใช ในการประกวด ๑ แผ�น 

 
๖.  หลักเกณฑ�การตัดสิน  คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากเกณฑ>  ดังนี้ 

๑.  ความพร อมเพรียง                  ๒๐   คะแนน      
๒.  ความคิดสร างสรรค>       ๓๐   คะแนน 
๓.  ลีลาท�าทาง ความยากง�ายของท�าเต น     ๒๐   คะแนน    
๔.  การแต�งกาย  / อุปกรณ>    ๑๐   คะแนน 
๕.  มารยาทในการแสดง / ความประทับใจ        ๑๐   คะแนน  
๖.  การนําเสนอ / ความกลมกลืน    ๑๐   คะแนน 

 
๗.  รางวัลในการประกวด    

๑. รางวัลชนะเลิศ จะได รับถ วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
    พร อมเงินรางวัล   ๓๐,๐๐๐  บาท 
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได รับถ วยรางวัลจาก พลเอกประยุทธ> จันทร>โอชา นายกรัฐมนตรี 
    พร อมเงินรางวัล   ๑๕,๐๐๐  บาท  
๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะได รับถ วยรางวัลจาก หม�อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานัก 
    นายกรัฐมนตรี พร อมเงินรางวัล   ๑๐,๐๐๐  บาท 

 
หมายเหตุ        ๑.  ในวนัประกวดหากผู เข าประกวดท�านใดมารายงานตัวไม�ทันตามเวลาท่ีกําหนดจะถือว�าสละสิทธิ์ 

๒.  ผู สมัครเข าประกวดต องแต�งกายให เสร็จเรียบร อยก�อนเข ารับการรายงานตัว 
๓.  สําหรับลําดับในการประกวด ผู จัดการทีม / หัวหน าทีม ต องเปDนผู มาจับฉลากด วยตนเอง 
๔.  ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปDนอันสิ้นสุดจะทําการเรียกร องใด ๆ มิได  

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

 
จินตลลีา มทร.พระนคร 



 

ใบสมคัรประกวดจนิตลลีาเทดิพระเกยีรตปิระกอบเพลง 
ชงิถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครบรอบ ๑๑ ป� 
วันอังคารท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห%องประชุมมงคลอาภา ๑ อาคารมงคลอาภา ชั้น ๓ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย/พณิชยการพระนคร) 

 
 

ชื่อสถานศึกษา ..................................................................................................................................................... 
ชื่อทีม .................................................................................................................................................................. 
ท่ีอยู4 ......................... ซอย .................................... ถนน .............................. แขวง/ตําบล ................................ 
เขต/อําเภอ ....................................... จังหวัด ...................................................... รหัสไปรษณีย/ ....................... 
โทรศัพท/ ........................................... โทรสาร ................................................ มือถือ ........................................ 
E-mail : ............................................................................ ID Line : ................................................................. 
ขอตอบรับการเข%าร4วมและขอส4งใบสมัครเข�าร�วมประกวดจินตลีลาเทิดพระเกียรติประกอบเพลงชิงถ�วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทมัธยมศึกษาหรือเทียบเท�า        
ในวันอังคารท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห�องประชุมมงคลอาภา ๑ อาคารมงคลอาภา ช้ัน ๓             
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย/พณิชยการพระนคร) ได%ส4งหลักฐาน    
มาด%วย ดังนี้ 
 � ๑. สําเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรท่ีทางราชการออกให%และปรากฏรูปถ4าย        
ของผู%เข%าประกวดทุกคน พร%อมรับรองสําเนาถูกต%อง 

� ๒. รูปถ4ายหน%าตรงขนาด ๑ นิ้ว ของสมาชิกทุกคนๆ ละ ๑ ใบ 
� ๓. รายชื่อผู%เข%าประกวดและทีมงาน (เอกสารหมายเลข ๒) 
� ๔. ทะเบียนผู%เข%าประกวด พร%อมติดรูปถ4ายขนาด ๑ นิ้ว (เอกสารหมายเลข ๓) 
� ๕. ซีดีเพลงท่ีใช%ในการประกวด ๑ แผ4น 

 
 
ลงชื่อ .................................................................  ลงชื่อ ................................................................. 
         (..........................................................)           (..........................................................) 
     ผู%จัดการทีม           ................................................................. 
         วันท่ี  .......... / ......... /...............      ตําแหน4งผู%รับรอง 

                          วันท่ี  .......... / ......... /............... 
 

    

เอกสารหมายเลข ๑ 



 
 

ใบรายชือ่ผูเขาประกวดและทมีงาน 
การประกวดจนิตลลีาเทดิพระเกยีรตปิระกอบเพลง 

ชิงถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ช่ือทีม .................................................................................................................................................................. 
โรงเรียน ................................................................................................... จังหวัด ............................................. 

* รายชื่อรวมทุกตําแหน4ง และทีมงานโปรดใส4เสื้อผ%าโทนสีเดียวกันเพ่ือความเปOนระเบียบ 
ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหน�ง ลายมือช่ือ 

๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    
๖.    
๗.    
๘.    
๙.    

๑๐.    
๑๑.    
๑๒.    
๑๓.    
๑๔.    
๑๕.    
๑๖.    
๑๗.    
๑๘.    
๑๙.    
๒๐.    
๒๑.    
๒๒.    
๒๓.    
๒๔.    
๒๕.    

  

เอกสารหมายเลข ๒ 



 
 

ทะเบยีนผูเขาประกวด 
การประกวดจนิตลลีาเทดิพระเกยีรตปิระกอบเพลง 

ชิงถวยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ช่ือทีม .................................................................................................................................................................. 
โรงเรียน ................................................................................................... จังหวัด ............................................. 
 

  

  

 

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... ลูกทีม 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... ลูกทีม 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... ลูกทีม 

เอกสารหมายเลข ๓ 

หัวหน�าทีม 

รองหัวหน�าทีม 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... ลูกทีม 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... ลูกทีม 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... ลูกทีม 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... ลูกทีม 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... ลูกทีม 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... ลูกทีม 

 

 

ติดรูป 

ขนาด ๑ น้ิว 

 

ชื่อ – นามสกุล  ................................................................................ 

ชื่อเล4น ...................................... ตําแหน4ง  ....................................... ลูกทีม 


