
 
 

เกณฑ์การตัดสินและกฎกติกาการประกวดร้องเพลง   

 โครงการ  PSU English Singing Contest 2019: English is an International Language 

สาขาภาษาต่างประเทศ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                                           

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี 

วนัจันทร์ท ี 18  สิงหาคม พ.ศ.2562                                                                                                                  
 

การแข่งขันประกวดร้องเพลงโครงการ PSU English Singing Contest 2019  เป็นโครงการ

ประกวดร้องเพลงสากลภาษาองักฤษทีมีการจดัการแข่งขนัมาอย่างต่อเนืองเป็นประจาํทุกปี  ชิงรางวลั

เงินสดพร้อมเกียรติบตัรจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการ   เนืองในสัปดาห์ มอ.วิชาการ  จดัโดย

สาขาภาษาต่างประเทศ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขต           

สุราษฎร์ธานี ประจาํปีการศึกษาที 1/ 2562    ซึงในปีนีตรงกบัวนัจนัทร์ที 19  สิงหาคม พ.ศ.2562  โดยมี

วตัถุประสงค์ให้นักเรียน  นักศึกษา  ผูเ้ขา้ประกวดและผูเ้ขา้ชมการประกวดมีทศันคติทีดีต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ  และตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพือการสือสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยา่งยิงในบริบททีประเทศไทยเป็นหนึงในสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน และ

บริบททางสังคมปัจจุบันทีมีลักษณะเป็นสังคมแบบพหุวฒันธรรม (Intercultural Context) ซึงใช้

ภาษาองักฤษเป็นเครืองมือในการสือสาร  นอกจากนีภาษาอังกฤษยงัมีความสําคัญในฐานะภาษา

นานาชาติ (International Language) ทีมีการใชใ้นการสือสารกนัอยา่งกวา้งขวางทวัโลกอีกดว้ย 

เพือประโยชน์สูงสุดของผู ้เข้าประกวดร้องเพลงทุกคน ทุกประเภทการแข่งขัน  ขอให ้                           

ผูเ้ขา้ประกวดทุกคนศึกษากฎ กติกาและรายละเอียดเกียวกบัการแขง่ขนั ดงันี 

1.  ประเภทของการแข่งขัน 

การประกวดร้องเพลงในโครงการ PSU English Singing Contest 2019: English is an 

International Language  ประจาํปี 2562   จดัใหมี้การประกวดร้องเพลงสากลภาษาองักฤษ  3  ประเภท   

       1)  ประเภทเดียวระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (*นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีที 5 และ 6 

            สามารถเขา้ร่วมการประกวดได)้  

       2)  ประเภทเดียวระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (**นกัศึกษาระดบั ปวช.   นกัเรียน กศน.    

            หรือเทียบเท่าระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสามารถเขา้ร่วมการประกวดได)้   

       3)  ประเภทอุดมศึกษา  (***นกัศึกษาวทิยาลยัระดบั ปวส.ชนัปีที 1, 2  หรือเทียบเท่า  

            สามารถเขา้ร่วมการประกวดได)้ 
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2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 

2.1  ประเภทเดียวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

2.1.1 มีใจรักการร้องเพลงสากลภาษาองักฤษ  และมีความกลา้แสดงออกอยา่ง

สร้างสรรคแ์ละดีงามโดยไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของสังคมไทย  

2.1.2 กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้สังกดัโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน                                  

และมีสถานภาพนกัเรียนในปีการศึกษา 2562                                                                                  

2.1.3 เพศชายหรือหญิง  อายไุม่เกิน  15  ปี 
   

2.2  ประเภทเดียวระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2.2.1 มีใจรักการร้องเพลงสากลภาษาองักฤษ  และมีความกลา้แสดงออกอยา่ง

สร้างสรรคแ์ละดีงามโดยไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีของสังคมไทย  

2.2.2 กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายสังกดัโรงเรียนรัฐบาลหรือ

เอกชนและมีสถานภาพนกัเรียน/ นกัศึกษา ในปีการศึกษา 2562                                                                                  

2.2.3 เพศชายหรือหญิง  อายไุม่เกิน  20  ปี 
            

2.3  ประเภทเดียวระดับอุดมศึกษา 

2.3.1 มีใจรักการร้องเพลงสากลภาษาองักฤษ  และมีความมีความกลา้แสดงออก

อยา่งสร้างสรรคแ์ละดีงามโดยไม่ขดัตอ่ศีลธรรมอนัดีของสังคมไทย  

2.3.2 กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษา  หรือสถาบนัการศึกษาอืนทีเทียบเท่า

ระดบัอุดมศึกษา  และมีสถานภาพนกัศึกษาในปีการศึกษา  2562                                                                                  

2.3.3 เพศชายหรือหญิง  อายไุม่เกิน  25  ปี 

3. วธีิสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

 3.1   ผูเ้ขา้ประกวดสมคัรผา่นระบบ online  หนา้ website ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

             วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  ภายในระยะเวลาทีกาํหนดเท่านนั 

             3.2   สําเนาบตัรประจาํตวัประชน    จาํนวน   1  ฉบบั  

        ***  หมายเหต:ุ  ให้ผู้ เข้าประกวดทุกคนทีผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  นาํสาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนมอบให้กับนักศึกษาทีทาํหน้าทีรับลงทะเบียนประจาํเวทีประกวด (staff)  เพือเป็นเอกสารประกอบ          

การรับเงินรางวลั  (หากผู้เข้าประกวดไม่มีเอกสารดงักล่าว จะไม่สามารถรับเงินรางวลัได้)     
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4.  คําแนะนําในการสมัครผ่าน website ของมหาวิทยาลยั 

4.1  เขา้ website ของมหาวทิยาลยัโดยการพิมพ ์ http://www.surat.psu.ac.th    ต่อจากนนัให้

เลือกเมนูสมคัรแข่งขนั ม.อ.วิชาการ ๒๕๖๒   

4.2  เมือเขา้สู่หนา้ website ของการรับสมคัรแข่งขนั ม.อ.วชิาการ ๒๕๖๒   ใหเ้ลือกเมนู   

“สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน”   

4.3  ต่อจากนนั  กรอกขอ้มูลของตวัท่านใหถู้กตอ้งและครบถว้น  ไดแ้ก่  รายการการแข่งขนั  

ระดบัชนั  โรงเรียน  ชือโรงเรียน  ทีอยู ่ ชืออาจารยรั์บผูรั้บผิดชอบ (ถา้มี)   หมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อ  

อีเมลที์ใชใ้นการติดต่อ  คาํนาํหนา้ผูส้มคัร (เช่น นาย นางสาว)  ชือและนามสกุลของผูส้มคัร  

4.4  กดปุ่ ม “สมัครเข้าร่วมโครงการ”    

4.5  ตรวจสอบผลการสมคัรดว้ยตวัของท่านเอง  หากมีขอ้มูลของท่านปรากฏอยูใ่นระบบ                    

รับสมคัรบนหนา้ website ของมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี  แสดงวา่การสมคัร      

ของท่านเสร็จสินสมบูรณ์แลว้  หากท่านไม่สามารถสมคัรผา่นระบบดงักล่าวได ้ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที

ผูเ้กียวขอ้งเพือให้ความช่วยเหลือต่อไป   

4.6  หรือสมคัรเขา้ร่วมการประกวดดว้ยการสแกน QR Code เพอืเขา้สู่ระบบ  ต่อจากนนัให้ผูเ้ขา้

ประกวดดาํเนินการตามคาํแนะนาํขอ้ 4.2 - 4.5 

หมายเหตุ:  ผู้สมคัรไม่ต้องกรอกข้อมลูใดๆ ลงในช่อง “ชือโครงงาน”  และไม่ต้องแนบไฟล์ใดๆ  

 

 

 

 

 

5. กฎ กติกาการประกวด 

 5.1  กฎ กติกาการประกวดรอบคัดเลือก  (ช่วงเช้า) 

           5.1.1   ประเภทเดียวระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา 

         ผูเ้ขา้ประกวดทุกคน  ทุกประเภทใชก้ฎ กติกาและการตดัสินเกณฑเ์ดียวกนั  ดงันี                                       

                     1)  ผูเ้ขา้ประกวดร้องเพลงทีตนสามารถร้องไดดี้ทีสุด 1 -2 ท่อน    ผูเ้ขา้ประกวด

ตอ้งขบัร้องบนเวทีต่อหนา้คณะกรรมการโดยไม่ใชด้นตรีประกอบ    ทงันีผูเ้ขา้ประกวดมีสิทธิใชเ้วลา             

ในการขบัร้องไดค้นละ 1 นาที  แต่ไม่เกนิ 1 นาท ี 30 วนิาท ี(ตามความเหมาะสม)  หากผู้เข้าประกวด    

ใช้เวลาเกนิกว่าทกีาํหนด  อาจถูกกรรมการพจิารณาตัดคะแนนได้ 
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สมัครร้องเพลงสากลองักฤษ 
 



2)  ผูเ้ข้าประกวดสามารถแต่งกายได้อย่างอิสระ เช่น ผูเ้ข้าประกวดสามารถแต่งกาย

สุภาพดว้ยชุดนักเรียน  หรือแต่งกายอย่างอิสระให้เขา้กบับทเพลงทีใช้ในการประกวด   ทงันี

ลกัษณะของการแต่งกายดงักล่าวตอ้งมีความเหมาะสมกบัความเป็นนกัเรียน  นักศึกษาและไม่

ขดัต่อขนบธรรมเนียมและศีลธรรมอนัดีงามของความเป็นไทย  ได้แก่  ไม่แต่งตวัโป๊  ไม่แต่ง

กายด้วยเครืองประดับหรือตกแต่งด้วยวสัดุ อุปกรณ์ใดทีสือความหมายว่ามี เจตนาเสียดสี 

ลอ้เลียน ประชดประชนับุคคลที 3  หรือแต่งกายดว้ยลกัษณะอืนใดทีไม่เหมาะสม 

3)  ประกาศผลผูผ้า่นเขา้รอบชิงชนะเลิศทุกประเภทหลงัเสร็จสินการคดัเลือกของ

ประเภทอุดมศึกษา  “เวลาประมาณ  12.00  -  12.30 น.”   
 

 5.2  แนวปฏิบัติสําหรับผู้ทผ่ีานเข้ารอบชิงชนะเลิศ (ช่วงบ่าย) 

5.2.1  ทนัทีทีทราบผลการคดัเลือก   ใหผู้ผ้า่นเขา้รอบชิงชนะเลิศทุกประเภทนาํไฟล์

ดนตรีประกอบการร้องเพลง เช่น  backing track / CD/ DVD  มอบใหก้บันกัศึกษาทีทาํหนา้ที

ฝ่าย sound technician  โดยผูเ้ขา้ประกวดตอ้งระบุชือเพลงและลาํดบัของเพลงทีใชใ้นการ

ประกวดใหก้บัเจา้หนา้ที ฝ่าย sound technician  (โดยเฉพาะอยา่งยงิในกรณีทีในไฟล์นนัมีเพลง

อยูห่ลายเพลง  เพอืป้องกนัความสับสนและความผดิพลาดทีอาจเกิดขึนระหวา่งการประกวด)  

และ ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องตรวจสอบความถูกต้องของดนตรีประกอบการร้อง ทเีตรียมมา

กบัฝ่าย  sound technician  ด้วยตนเอง  รวมถงึการตรวจสอบสภาพของไฟล์เสียงทเีตรียมมา               

ว่าอยู่ในสภาพทสีามารถใช้การได้หรือไม่  โดยถอืเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าประกวดทุกคน   

5.2.2   ผูเ้ขา้รอบชิงชนะเลิศทุกประเภทตอ้งขบัร้องสดบนเวทีประกวดกบัดนตรีที                                

ผูเ้ขา้ประกวดเตรียมมา  จาํนวน  1  เพลงเตม็  ต่อหนา้คณะกรรมการ (เพลงชา้หรือเร็วก็ได)้ 

5.2.3 ความยาวของการแสดงขึนอยูก่บัความยาวของเพลงทีขบัร้องและ/ หรือความ

สร้างสรรคก์ารแสดงของผูเ้ขา้ประกวด   โดยคณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม               

ของการแสดง  ทงันีไมค่วรมีระยะเวลาเกิน 10 นาที  หากผูเ้ขา้ประกวดใชเ้วลาเกินกวา่ 10 นาที 

อาจถูกคณะกรรมการพิจารณาตดัคะแนน 

           5.3  คณะกรรมการตัดสินและเกณฑ์การตัดสินของการประกวดร้องเพลงทุกประเภท  

       เกณฑก์ารตดัสินการประกวดร้องเพลงประจาํปีการศึกษา 1/2562   มีดงันี 
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5.3.1  กรรมการผู้ตัดสิน  

           รายชือของคณะกรรมการตดัสินการประกวดมีดงันี 

1)  อาจารยก่์อพงศ ์ เกตุแกว้  ประธานกรรมการตดัสินการประกวดร้องเพลง PSU 

English Singing Contest 2019: English is an International Language   อาจารยป์ระจาํสาขา

ภาษาต่างประเทศ    คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์    

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี   

2) อาจารยฉ์ลองชยั  โฉมทอง  คณะกรรมการตดัสินคนที 2  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิา

ดนตรีสากล  สังกดัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี   

3)  อาจารยม์าโนชญ ์ ยกเชือ  คณะกรรมการตดัสินคนที 3  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิา

ดนตรีสากล  สังกดัคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี   

4)   Mr. Jose G. Del Rosario   คณะกรรมการตดัสินคนที 4  อาจารยป์ระจาํสาขา

ภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์                       

วทิยาเขตสุราษฎร์ธานี   

5.3.2  เกณฑ์การให้คะแนน  

          คณะกรรมการใช้เกณฑก์ารตดัสินเดียวกนัสาํหรับการประกวดทุกประเภท  ดงันี 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนเต็ม                  คะแนนทไีด้ หมายเหตุ 

   1. ความถูกตอ้งในการออกเสียงภาษาองักฤษ    

       (fluency and accuracy in English) 

20   

   2. ความถูกตอ้งและ/ หรือความเหมาะสม                           

       ของโนต้เพลง  (accuracy/ note pitch) 

20   

   3.  เทคนิค/ วธีิการร้องเพลง  (singing techniques) 20   

   4. จงัหวะ  (time) 10   

   5. อารมณ์ทีสือออกมาจากการร้องเพลง  (feelings) 10   

   6. การแต่งกายของผูเ้ขา้ประกวด  (costume) 10   

   7. การแสดงบนเวที  (overall performance) 10   

                                                                        รวม       100   

หมายเหตุ:  เสียงเชียร์ของผู้ชมไม่มผีลต่อการให้คะแนนของคณะกรรมการ  เนืองจากเป็นการประกวดทีเน้น

ทักษะความสามารถด้านการร้องเพลงโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก  เช่น จังหวะ (time)  ระดับเสียงทีถูกต้องของโน้ต 

(note pitch) หรือ อารมณ์ เพลงทีใช้ในการร้องเพลง (feelings) การออกเสียงทีถูกต้องตามหลักการออกเสียง

ภาษาอังกฤษ (fluency and accuracy in English pronunciation) โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถอืเป็นทสิีนสุด 
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5.3.3  การตัดสิน        

ผูเ้ขา้ประกวดทีไดค้ะแนนรวมสูงสุด  5 อนัดบัแรกของแต่ละประเภท  จะไดรั้บรางวลั

ชนะเลิศ  รองชนะเลิศอนัดบัที 1,2,3,  และ  4  ตามลาํดบั 

  *** หมายเหตุ: ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นทีสินสุด ***  

 

6.  หมวดเงินรางวัลและเกียรติบัตร 

เงินรางวลั   จํานวน (บาท) 

      6.1  ประเภทเดียวมัธยมศึกษาตอนต้น   

                    รางวลัชนะเลิศ                                                1   รางวลั 

                    รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที 1                          1   รางวลั 

                    รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที 2                          1   รางวลั 

                    รางวลัชมเชย 1                                                1   รางวลั 

                    รางวลัชมเชย 2                                                1   รางวลั 

   

          3,000  บาท 

          2,000  บาท 

          1,500  บาท 

          1,000  บาท 

             500  บาท       

                    รวมเงินรางวลัประเภทเดียวมธัยมศึกษาตอนตน้ทงัสิน           8,000  บาท      

      6.2  ประเภทเดียวมธัยมศึกษาตอนปลาย   

                    รางวลัชนะเลิศ                                                1   รางวลั 

                    รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที 1                          1   รางวลั 

                    รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที 2                          1   รางวลั 

                    รางวลัชมเชย 1                                                1   รางวลั 

                    รางวลัชมเชย 2                                                1   รางวลั 

   

          3,000  บาท 

          2,000  บาท 

          1,500  บาท 

          1,000  บาท 

             500  บาท       

                    รวมเงินรางวลัประเภทเดียวมธัยมศึกษาตอนปลายทงัสิน            8,000  บาท      

เงินรางวลั   จํานวน (บาท) 

      6.3  ประเภทเดียวอุดมศึกษา   

                    รางวลัชนะเลิศ                                                1   รางวลั 

                    รางวลัรองชนะเลศิอนัดับท ี1                          1   รางวลั 

                    รางวลัรองชนะเลศิอนัดับท ี2                          1   รางวลั 

                    รางวลัชมเชย 1                                                1   รางวัล 

                    รางวลัชมเชย 2                                                1   รางวัล 

   

          3,000  บาท 

          2,000  บาท 

          1,500  บาท 

           1,000  บาท 

             500  บาท       

    รวมเงินรางวลัประเภทเดียวอุดมศึกษาทงัสิน            8,000  บาท      

                             รวมเงินรางวัลทงัสิน            24,000  บาท     
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7.  ตารางเวลาการรับลงทะเบียนและตารางเวลาการแข่งขัน 

กาํหนดการแข่งขันประกวดร้องเพลง  โครงการ PSU English Singing Contest 2019  

English is an International Language   

ณ เวทีกลางตึกตัวยู (เวทลีานซุ้มเป๊ปซี) 

วนัอาทติย์ท ี 18 สิงหาคม 2562 

เวลา ประเภทการแข่งขนั หมายเหตุ 

07.30 - 08.15 น. ผูเ้ขา้ประกวดทุกคน ทุกประเภท ลงทะเบียน ณ จุดรับ

ลงทะเบียน  พร้อมจบัสลากเพอืจดัลาํดบัการแข่งขนั 

จุดรับลงทะเบียน

บริเวณขา้งเวทีประกวด 

08.16 - 08.30 น. พิธีเปิดการแข่งขนั พิธีกร + กิจกรรมบนเวที 

เวทีกลางตึกตวัยู 

(เวทีลานซุม้เป๊ปซี) 

08.31 - 09.30 น. ประกวดรอบคัดเลือก “ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น” เวทีกลางตึกตวัยู 

(เวทีลานซุม้เป๊ปซี) 

09.31 - 09.45 น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน พิธีกร + กิจกรรมบนเวที 

09.46 - 10.45 น. ประกวดรอบคดัเลือก “ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย” เวทีกลางตึกตวัยู 

(เวทีลานซุม้เป๊ปซี) 

10.46 - 11.00 น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน พิธีกร + กิจกรรมบนเวที 

11.01 - 12.00 น. ประกวดรอบคัดเลือก “ประเภทอุดมศึกษา” เวทีกลางตึกตวัยู 

(เวทีลานซุม้เป๊ปซี) 

12.01 - 12.15 น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน                                            

ประกาศผลผูผ้า่นเขา้รอบชิงชนะเลิศทงั 3 ประเภท 

หมายเหตุ ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลศิทุกคน ทุกประเภท  ต้องนํา

สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนมอบให้กบัเจ้าหน้าท ี และนํา

ไฟล์เพลงทใีช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลศิ  มอบให้กบั

เจ้าหน้าทฝ่ีายเวทแีละตรวจสอบความถูกต้องของดนตรีทนีํามา  

ต่อจากนนัจบัสลากเพอืจดัลาํดบัการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลศิ 

พิธีกร + กิจกรรมบนเวที 

12.16 - 13.15 น. พกักลางวนั ตามอธัยาศยั 

13.16 - 14.00 น. ประกวดรอบชิงชนะเลศิประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น เวทีกลางตึกตวัยู 

(เวทีลานซุม้เป๊ปซี) 

14.01 - 14.15 น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน/ การแสดงบนเวที พิธีกร + กิจกรรมบนเวที 

14.16 - 15.00 น. ประกวดรอบชิงชนะเลศิประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย เวทีกลางตึกตวัยู 

(เวทีลานซุม้เป๊ปซี) 
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เวลา ประเภทการแข่งขนั หมายเหตุ 

15.01 - 15.15 น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน/ การแสดงบนเวที พิธีกร + กิจกรรมบนเวที 

15.16 - 16.00 น. ประกวดรอบชิงชนะเลศิประเภทสถาบันการศึกษาอืนๆ เวทีกลางตึกตวัยู 

(เวทีลานซุม้เป๊ปซี) 

16.01 - 16.30 น. คณะกรรมการรวบรวมคะแนน/ การแสดงบนเวที 

ประกาศผลผูช้นะเลิศการประกวดทงั 3 ประเภท 

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกนั 

(เสร็จสินการแข่งขนั) 

*** หมายเหตุ  ตารางการแข่งขันอาจมีการปรับเปลยีนตามความเหมาะสม *** 
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8. ใบสมัครประกวดร้องเพลง PSU English Singing Contest  2019:                                                              

English is an International Language 

8.1  ใบสมัครประกวดร้องเพลงสากลประเภทเดียว  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   

lj;lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

    ใบสมัครประกวดร้องเพลง PSU English Singing Contest 2019:                                                       
English is an International Language 

ประเภทเดียว  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

      ชือ ........................................... นามสกุล .................................... ชือเล่น .............. 

        โรงเรียน ................................................................................................................... 

      ................................................................................... จังหวัด ................................         

      ชันมัธยมศึกษาปีท ี................... เบอร์โทร .............................................................. 

           อาจารย์ผู้ฝึกสอน 1: ....................................................................  เบอร์โทร ............................................. 

      อาจารย์ผู้ฝึกสอน 2: ....................................................................  เบอร์โทร ............................................. 

      เพลงทใีช้ในการประกวด 

      รอบท ี1 ..................................................................... ...............................................................................      

      รอบชิงชนะเลิศ ......................................................... ............................................................................... 

      ประวัตส่ิวนตัวทน่ีาสนใจ: .......................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 
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8.  ใบสมัครประกวดร้องเพลง PSU English Singing Contest  2019:                                                                                        

English is an International Language 

     8.2  ใบสมัครประกวดร้องเพลงสากลประเภทเดยีว  ระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 

lj;lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

  

    ใบสมัครประกวดร้องเพลง PSU English Singing Contest 2019:                                                           

English is an International Language 

                                ประเภทเดียว  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

      ชือ ........................................... นามสกุล .................................... ชือเล่น .............. 

        โรงเรียน ................................................................................................................... 

      ................................................................................... จังหวัด ................................         

      ชันมัธยมศึกษาปีท ี................... เบอร์โทร .............................................................. 

           อาจารย์ผู้ฝึกสอน 1: ....................................................................  เบอร์โทร ............................................. 

      อาจารย์ผู้ฝึกสอน 2: ....................................................................  เบอร์โทร ............................................. 

      เพลงทใีช้ในการประกวด 

      รอบท ี1 ..................................................................... ...............................................................................      

      รอบชิงชนะเลิศ ......................................................... ...............................................................................      

 
      ประวัตส่ิวนตัวทน่ีาสนใจ: .......................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 
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8. ใบสมัครประกวดร้องเพลง PSU English Singing Contest  2019:                                                                           

English is an International Language 

             8.3  ใบสมัครประกวดร้องเพลงสากลประเภทเดียว  ระดับอุดมศึกษา       

lj;lk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

s 

 

 

 

    ใบสมัครประกวดร้องเพลง PSU English Singing Contest 2019:                                                        
English is an International Language          

ประเภทเดียว  ระดับอุดมศึกษา    

      ชือ ........................................... นามสกุล .................................... ชือเล่น .............. 

        โรงเรียน ................................................................................................................... 

      ................................................................................... จังหวัด ................................         

      วิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยชันปีท ี................... เบอร์โทร ............................................. 

      อาจารย์ผู้ฝึกสอน 1: ....................................................................  เบอร์โทร ............................................. 

      อาจารย์ผู้ฝึกสอน 2: ....................................................................  เบอร์โทร .............................................      

      เพลงทใีช้ในการประกวด 

      รอบท ี1 ..................................................................... ...............................................................................      

      รอบชิงชนะเลิศ ......................................................... ............................................................................... 
       

      ประวัตส่ิวนตัวทน่ีาสนใจ: .......................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 

      .................................................................................................................................................................... 
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