


ก าหนดการ 

โครงการประชาสัมพันธ์สื่อสาร สร้างสุข โคก หนอง นา โมเดล 
วันที่ 11 - 13 สิงหาคม 2564 

ณ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 อุบลราชธานี 

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

 

11 สิงหาคม 2564  
เวลา 09.00-10.00 น. ลงทะเบียน /จัดแสดงนิทรรศการ โคก หนอง นา โมเดล 
เวลา 10.00-10.30 น. พิธีเปิด 

- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเปิดงาน และปาฐกถา 
- ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 กล่าวรายงาน 

เวลา 10.30-11.30 น. “เสวนา “โคก หนอง นา ทางรอดวิกฤติโควิด-19”  
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หรือ ผู้แทน  
- ผอ.ส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 
- พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี 
- ตัวแทนเกษตรกร 
ด าเนินการเสวนาโดย นายวีรยุทธ  น้อยพรหม 

เวลา 11.30-12.00 น. ชมการนิทรรศการ โคก หนอง นา โมเดล 
เวลา 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-15.00 น. การแสดงดนตรี โคก หนอง นา (ศิลปินรับเชิญ) (live เพจ สปข.2) 
เวลา 15.00-16.00 น. ชมกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า “ตลาดนัด โคก หนอง นา” (live เพจ สปข.2) 
12 สิงหาคม 2564  
เวลา 09.00-10.00 น. 
เวลา 10.00-11.00 น. 

ชมนิทรรศการและจ าหน่ายสินค้าชุมชน “ตลาดนัด โคก หนอง นา” 
“เสวนา “โคก หนอง นา ทางรอดวิกฤติโควิด-19”  
- ผู้แทนเกษตรกร แปลงโคก หนอง นา(ต้นแบบ) 
- ผู้แทนเกษตรกร แปลงโคก หนอง นา(เริ่มต้น) 
- ผู้แทนเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ด าเนินการเสวนาโดย นางสาวนันท์นภัส พิมพา 
 

เวลา 11.00-12.00 น. ชมการแสดงนิทรรศการ โคก หนอง นา โมเดล และจ าหน่ายสินค้าชุมชน 
 “ตลาดนัด โคก หนอง นา” (live เพจ สปข.2) 

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-16.00 น. 
เวลา 16.00-17.00 น. 

การประกวดร้องเพลง “ลูกทุ่ง โคก หนอง นา” (live เพจ สปข.2) 
ชมนิทรรศการและจ าหน่ายสินค้าชุมชน “ตลาดนัด โคก หนอง นา”  
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13 สิงหาคม 2564  
เวลา 06.00-07.00 น. พิธีพราหมณ์ 
เวลา 07.00-08.30 น. พิธีสงฆ์ 
เวลา 08.30-09.00 น. ชมการแสดงนิทรรศการผลงานการประชาสัมพันธ์ โคก หนอง นา โมเดล สปข.2 

(live เพจ สปข.2) 
เวลา 09.00-09.15 น. ชมวิดีทัศน์ งาน 35 ปี สปข. 2 สื่อสารโคก หนอง นา (live เพจ สปข.2) 
เวลา 09.15-11.00 น. พิธีมอบรางวัลหน่วยงานดีเด่น ด้านต่างๆ   
เวลา 11.00-11.30 น. ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์เขต 2 มอบนโยบายการปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ 2565  
เวลา 11.30-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00-16.00 น. ชมการแสดงนิทรรศการ และจ าหน่ายสินค้าชุมชน “ตลาดนัด โคก หนอง นา” 
เวลา 16.00 น. เสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

 
 
 

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

 
หมายเหตุ   
 

- พิธีเปิด แบบออนไลน์ (live เพจ สปข.2, NBT, ปชส.และสวท. 9 จังหวัด) 
- Live กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้า “ตลาดนัด โคก หนอง นา” ผ่าน เพจ สปข.2 
- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 น. และ 14.00 น. 

 



หลักเกณฑการประกวดรองเพลง 
 “ลูกทุง โคก หนอง นา”  

ตามโครงการประชาสัมพันธสื่อสารสรางสุข โคก หนอง นา โมเดล 
************************ 

1.คุณสมบัติผูสมัคร 
 1.1 เปนผูมีสัญชาติไทย  
 1.2 ไมเปนศิลปน นักรอง ที่มีตนสังกัด หรือเปนนักรองอาชีพ 
2. หลักฐานการสมัคร 

2.1 ใบสมัครพรอมรูปถาย   จํานวน 1 ฉบับ 
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง)  จํานวน 1 ฉบับ 

3.กติกาการแขงขัน 
3.1 การแขงขันจัดในรูปแบบออนไลน เชื่อมโยงสัญญาณระหวาง สํานักประชาสัมพันธ เขต 2 

(อุบลราชธานี) กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยในพ้ืนท่ี 9 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 9 
จังหวัด ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี  บุรีรัมย  สุรินทร  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อํานาจเจริญ  มุกดาหาร นครพนม      
และ รอยเอ็ด 
 3.2 ผูเขาแขงขันตองมารายงานตัวและสงไฟลเสียงดนตรี ในรูปแบบไฟล MP3 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง

แหงประเทศไทยจังหวัดในพ้ืนที่  
3.3 เพลงที่ใชในการแขงขัน มี 2 เพลง ดังนี้ 

- เพลงท่ี 1 เปนเพลงบังคับ คือเพลง “ลูกทุง โคก หนอง นา”  
- เพลงท่ี 2 ผูแขงขันเลือกเอง โดยเปนเพลงลูกทุงไทย หรือ ลูกทุงอีสาน  

4. เกณฑการตัดสิน  
4.1 กรรมการผูใหคะแนน จํานวน 3 ทาน โดยแตจะทานจะให คะแนนเต็ม 100 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 

300 คะแนน 
4.2 เกณฑการตัดสิน 

- ความถูกตองของอักขระและเนื้อรอง  25 คะแนน 
- ความถูกตองของจังหวะและทํานอง  25 คะแนน 
- ความไพเราะและคุณภาพเสียงรอง  25 คะแนน 
- การสื่อสารอารมณเพลง   25 คะแนน 

5. วัน เวลา และสถานท่ีแขงขัน 
 วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัด   
ในพ้ืนที่ โดยมีการเชื่อมโยงสัญญาณกับสํานักประชาสัมพันธเขต 2 (อุบลราชธานี) 
6.รางวัลการประกวด 

- รางวัลชนะเลิศ     เงินรางวัล  5,000  บาท   พรอมโลรางวัล 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1   เงินรางวัล  3,000  บาท   พรอมโลรางวัล  
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2    เงนิรางวัล  2,000  บาท   พรอมโลรางวัล  
- รางวัลชมเชย (2 รางวัล)  เงินรางวัล  1,000  บาท   พรอมใบประกาศ 

7.ผูประสานงาน 
-  นายวีรพล  สุธาอรรถ 
   โทร. 081-2665101 
-  นางสาวเบญจวรรณ  สุภาพ 
   โทร. 085-6112427 
 

 
                                                                    

 

https://bit.ly/3f7yMEV 

เนื้อรอง/ทํานองเพลง “ลูกทุง โคก หนอง นา” 



 

 
ใบสมัครเขารวมประกวดแขงขันรองเพลง 

“ลูกทุง โคก หนอง นา”  
ตามโครงการประชาสัมพันธสื่อสารสรางสุข โคก หนอง นา โมเดล 

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

 
เขียนที่  .......................................................... 

วันที่ .............  เดือน ................................. พ.ศ. .......................... 

 

ขอมูลผูสมัคร 

ชื่อ-สกุล ............................................................ เกิดวันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ............................ 

อายุ ............. ป  อยูบานเลขที่ ............. หมูที่ .............. ถนน ................................ ตําบล ......................................... 

อําเภอ ...................................... จังหวัด ........................................... เบอรโทรศัพท ................................................... 

เพลงที่ใชในการประกวด (ท่ีเลือกเอง)....................................................................................................................... 
 
หมายเหต ุ เพลงท่ีใชในการประกวดมี 2 เพลง  

1. เพลงบังคับ คือเพลง “ลูกทุง โคก หนอง นา”   
2. เพลงท่ีผูแขงขันเลือกเอง (เปนเพลงลูกทุงไทย หรือ ลูกทุงอีสาน)  
 
ขาพเจาไดทราบรายละเอียด ในหลัก เกณฑการประกวดรองเพลงเปนที่เขาใจแลว และจะปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑการประกวดทุกประการ พรอมนี้ไดแนบหลักฐาน การสมัครมาดวยแลว 

 

       ลงชื่อ.......................................................ผูสมคัร 

        (....................................................................) 

 

       ลงชื่อ...................................................ผูรับสมคัร 

       (....................................................................) 

 
 
หลักฐานการสมัคร 

- รูปถาย  1  ใบ 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)  1 ฉบับ 


