
ระเบียบการประกวดเพลง  

การแข่งขนักฬีาคนพกิารแห่งชาติ คร้ังที ่35  สมหิลาเกมส์ 

"เกมส์แห่งความหวงัและพลงัใจ" 
ดาวนโ์หลดเอกสารระเบียบการประกวด พร้อมใบสมคัรไดท้าง  www.rmutsv.ac.th 

 

1. คุณสมบัต ิ

 1.1ไม่จ ากดัเพศ อาย ุอาชีพ 

 1.2 มีสัญชาติไทย และมีภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศไทย 

2. ประเภทการประกวด 

 1. ประเภทเพลงชา้ 

 2. ประเภทเพลงเร็ว 

3. หลกัเกณฑ์ และกติกา 

 3.1 ส่งผลงานไดค้นละ 1 ผลงาน ต่อประเภทการประกวด 

 3.2 เป็นบทเพลงใหม่ ประกอบดว้ยดนตรีและค าร้อง ซ่ึงไม่เคยไดรั้บรางวลั และไม่เคย

       เผยแพร่ต่อสาธารณะมาก่อน 

 3.3 เน้ือหาของเพลงเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ ส่ือถึง จังหวดั       

       สงขลา ในฐานะเจา้ภาพจดัการแข่งขนั ทั้งส่ือสาระค าขวญั"เกมส์แห่งความหวงัและ  

                  พลงัใจ"  

 3.4ไม่จ ากดัจ านวน และประเภทของเคร่ืองดนตรี โดยมีความยาวของเพลงไม่เกิน 5 นาที 

 3.5 ผลงานเพลงท่ีส่งเขา้ประกวด หากผดิกติกาขอ้ใดขอ้หน่ึง คณะกรรมการตดัสิน  

                  สามารถยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการตดัสิน รวมทั้งเรียกคืนรางวลัไดท้ั้งหมด 

 3.6 คณะกรรมการตดัสินมีสิทธ์ิก าหนดวธีิการตดัสิน โดยใหถื้อการตดัสินของ   

       คณะกรรมการเป็นท่ีส้ินสุด 

 3.7 ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัถือเป็นลิขสิทธ์ิของ จงัหวดัสงขลา 



4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย 

 1. ผูท้รงคุณวฒิุดา้นดนตรีจากมหาวทิยาลยัราชภฏั สงขลา 

 2. ผูท้รงคุณวฒิุดา้นดนตรีจากมหาวทิยาลยัทกัษิณ สงขลา 

 3. ผูท้รงคุณวฒิุดา้นดนตรีจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั สงขลา 

 4. ผูท้รงคุณวฒิุดา้นดนตรีจากโรงเรียนมหาวชิราวธุ สงขลา 

5. รางวลัชนะเลศิ 

 5.1 เพลงเร็ว : รางวลัเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

 5.2 เพลงชา้ : รางวลัเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

6. การสมคัรและส่งผลงานเพลงประกวด   

 สมคัรดว้ยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย ์ 

 ณ  กองพฒันานกัศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั สงขลา 

 เลขท่ี 1 ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

7. หลกัฐานการสมคัรพร้อมผลงานทีต้่องส่ง 

 7.1 ใบสมคัร ติดรูปถ่ายหนา้ตรงท่ีถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน 

 7.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 7.3 ผลงานเพลงบนัทึกลงใน CD หรือ DVD 

 7.4 โนต้เพลงพร้อมเน้ือร้อง 

 8. รับสมคัร-ประกาศผล 

 8.1 รับสมคัรตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป จนถึง วนัท่ี 1 – 7 ตุลาคม 2558 

 8.2 ส่งผลงาน วนัท่ี 7 – 20 ตุลาคม 2558 

 8.3 ประกาศผล วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558  ทาง www.rmutsv.ac.th 
.................................................................... 

 

 



ใบสมคัรประกวดเพลง 

กฬีาคนพกิารแห่งชาติ คร้ังที ่35 สมหิลาเกมส์ 

"เกมส์แห่งความหวงัและพลงัใจ" 
     

    ช่ือ-สกลุ ...................................................อาย.ุ..........ปี 

    ท่ีอยู.่............................................................................ 

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

    เบอร์โทร......................................................................... 

 

สมคัรประกวดประเภท................................................. ( ระบปุระเภทเพลง ช้า / เร็ว ) 

ช่ือเพลง......................................................................... 

ช่ือผู้ขบัร้อง.................................................................... 

ช่ือผู้แตง่ค าร้อง............................................................... 

ช่ือผู้ เรียบเรียงดนตรี......................................................... 

แนวคิดด้านค าร้อง / ดนตรี.................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

 

 

ส าหรับปิดภาพถ่าย 

ของผู้สมคัรสง่ผลงาน 



ระเบียบการประกวด สัญลกัษณ์ และ มาสคอต  

การแข่งขนักฬีาคนพกิารแห่งชาติ คร้ังที ่35 สมหิลาเกมส์ 

"เกมส์แห่งความหวงัและพลงัใจ" 
ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการประกวด พร้อมใบสมคัรไดท้าง   www.rmutsv.ac.th 

1. คุณสมบัต ิ

 1.1ไม่จ ากดัเพศ อาย ุอาชีพ 

 1.2 มีสัญชาติไทย และมีภูมิล าเนาอยูใ่นประเทศไทย 

2. ประเภทการประกวด 

 1. ออกแบบสัญลกัษณ์การแข่งขนั 

 2. ออกแบบมาสคอตประจ าการแข่งขนั 

3. หลกัเกณฑ์ และกติกา 

 3.1 ส่งผลงานออกแบบไดค้นละ 1 ผลงาน ต่อประเภทการประกวด 

 3.2 เป็นผลงานออกแบบ ซ่ึงไม่เคยไดรั้บรางวลั และไม่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณะมาก่อน 

 3.3 ผลงานสะทอ้นถึงการแข่งขนักีฬาคนพิการแห่งชาติ และ ความเป็นจงัหวดัสงขลา  

      ในฐานะเจา้ภาพจดัการแข่งขนั ทั้งส่ือสาระค าขวญั"เกมส์แห่งความหวงัและพลงัใจ"  

 3.5 ผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด หากผดิหลกัเกณฑก์ติกาขอ้ใดขอ้หน่ึง คณะกรรมการตดัสิน  

                  สามารถยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการตดัสิน รวมทั้งเรียกคืนรางวลัไดท้ั้งหมด 

 3.6 คณะกรรมการตดัสินมีสิทธ์ิก าหนดวธีิการตดัสิน โดยใหถื้อการตดัสินของ   

       คณะกรรมการเป็นท่ีส้ินสุด 

 3.7 ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัถือเป็นลิขสิทธ์ิของ จงัหวดัสงขลา 
4. คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย 

 ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

            มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั สงขลา 

 



 

5. รางวลัชนะเลศิ 

 5.1 สัญลกัษณ์การแข่งขนั รางวลัเงินสด             25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

 5.2 มาสคอตประจ าการแข่งขนั รางวลัเงินสด   25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

6. การสมคัรและส่งผลงานเพลงประกวด   

 สมคัรดว้ยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย ์ 

 ณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั สงขลา 

 เลขท่ี 1 ถ.ราชด าเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 

7. หลกัฐานการสมคัรพร้อมผลงานทีต้่องส่ง 

 7.1 ใบสมคัร ติดรูปถ่ายหนา้ตรงท่ีถ่ายมาไม่เกิน 3 เดือน 

 7.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

 7.3 ผลงานบนัทึกลงใน CD หรือ DVD  

 7.4 ผลงานตน้แบบพร้ินสีจริง ลงกระดาษหนาขนาด A4 จ านวน 7 แผน่ 

 7.5 พิมพค์  าอธิบายความหมายส่ือสาระของ รูปแบบ ลวดลาย เส้น สีสัน องคป์ระกอบ

       ต่างๆซ่ึงปรากฏในผลงาน ใหช้ดัเจนครบถว้น ความยาวไม่เกิน 2 หนา้กระดาษ A 4 

8. รับสมคัร-ประกาศผล 

 8.1 รับสมคัรตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป จนถึง วนัท่ี 1 – 7 ตุลาคม 2558 

 8.2 ส่งผลงาน วนัท่ี 7 – 20 ตุลาคม 2558 

 8.3 ประกาศผล วนัท่ี 31 ตุลาคม 2558  ทาง www.rmutsv.ac.th 
 

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

 

 



ใบสมคัรประกวด สัญลกัษณ์ และ มาสคอต  

การแข่งขนักฬีาคนพกิารแห่งชาติ คร้ังที ่35 สมหิลาเกมส์ 

"เกมส์แห่งความหวงัและพลงัใจ" 
     

    ช่ือ-สกลุ ...................................................อาย.ุ..........ปี 

    ท่ีอยู.่............................................................................ 

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

    เบอร์โทร......................................................................... 

 

ช่ือ ผลงาน......................................................                                    ช่ือผลงาน........................................................ 

 

 

 

 

ส าหรับปิดภาพถ่าย 

ของผู้สมคัรสง่ผลงาน 

 

 

 

ส าหรับปิดภาพผลงานออกแบบ สญัลกัษณ์ 

( ปริน้ยอ่สว่น ) 

 

 

 

ส าหรับปิดภาพผลงานออกแบบ มาสคอต 

( ปริน้ยอ่สว่น ) 

 


