เลขที่ ...............

ใบสมัคร
การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา “ประลองเพลง ประเลงมโหรี”
ศู นย์ สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ร่ วมกับ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ครั้งที.่ ........................ ประจาปี ………………………
ประเภทการบรรเลงรับร้ อง (วงมโหรี) ถ้ วย ก ประเภทการบรรเลงรับร้ อง (วงมโหรี) ถ้ วย ข
*****************************
โปรดกรอกรายละเอียดให้ ถูกต้ องและชัดเจน
ชื่อวงดนตรี .............................................................................................................................................................................
ชื่อผูป้ รับวง 1. .........................................................................................................................................................................
ชื่อผูค้ วบคุมวงหรื อผูฝ้ ึ กซ้อม 1. ..............................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………….……………………….
3. ………………………………………………………………………….………………….
สถานที่ติดต่อ เลขที่.................หมู่ที่...............ถนน....................................................ตรอก/ซอย............................................
แขวง/ตาบล..................................................เขต/อาเภอ..............................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทรศัพท์.......................................มือถือ.....................................โทรสาร............................
รายชื่อนักดนตรี (วงหนึ่งส่ งให้ได้ไม่เกิน 16 คน เป็ นผูบ้ รรเลงและขับร้องจริ ง .................................. คน สารอง ๒ คน)
1. ชื่อ..........................................................................................................อายุปัจจุบนั .................ปี หน้าที่ในวง ซอสามสาย
ชั้น …………… โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ .....................................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย...............................................................
ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ.............................................................
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์......................................
ลงชื่อ (ลายเซ็น)...........................................................
(ตัวบรรจง)...................................................................
2. ชื่อ..........................................................................................................อายุปัจจุบนั ....................ปี หน้าที่ในวง ซอด้ วง
ชั้น ………… โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ .........................................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย...............................................................
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ............................................................ ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์.....................................
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................

เลขที่ ...............

3. ชื่อ..........................................................................................................อายุปัจจุบนั ....................ปี หน้าที่ในวง ซออู้
ชั้น ………………….…… โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ .............................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย...............................................................
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ........................................................... ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์....................................... (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................
4. ชื่อ.........................................................................................................อายุปัจจุบนั ....................ปี หน้าที่ในวง ขลุ่ยเพียงออ
ชั้น ………….…… โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ .................................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย................................................................
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ............................................................. ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์...................................... (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................
5ชื่อ...........................................................................................................อายุปัจจุบนั ....................ปี หน้าที่ในวง จะเข้
ชั้น..………………โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู.่ .................................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย................................................................
ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ............................................................. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์......................................
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................
6. ชื่อ.....................................................................................................อายุปัจจุบนั ..................ปี หน้าที่ในวง ระนาดเอกมโหรี
ชั้น..………………….……..โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ ....................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย.................................................................
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ.............................................................. ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์.......................................
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................

เลขที่ ...............

7. ชื่อ...................................................................................................อายุปัจจุบนั ....................ปี หน้าที่ในวง ระนาดทุ้มมโหรี
ชั้น..………………….โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ ..............................................................................
ถนน................................................................ตรอก/ซอย................................................................
แขวง/ตาบล........................................................เขต/อาเภอ............................................................. ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์....................................... (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................
8. ชื่อ.....................................................................................อายุปัจจุบนั ................ปี หน้าที่ในวง ฆ้องวงมโหรีหรื อฆ้ องกลาง
ชั้น………….…….……โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู.่ ..........................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย.................................................................
ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ.............................................................. (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์......................................
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................
9. ชื่อ.......................................................................................................อายุปัจจุบนั ......................ปี หน้าที่ในวง โทน รามะนา
ชั้น..………………….โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ ............................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย................................................................
แขวง/ตาบล.........................................................เขต/อาเภอ.......................................................... ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์......................................
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................
10. ชื่อ.....................................................................................................อายุปัจจุบนั ......................ปี
หน้าที่ในวง ฉิ่ง
ชั้น ………….…… โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ ................................................................................
ถนน.............................................................ตรอก/ซอย.................................................................
แขวง/ตาบล.....................................................เขต/อาเภอ.............................................................. ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์..................................... (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................

เลขที่ ...............

11. ชื่อ......................................................................................................อายุปัจจุบนั ......................ปี หน้าที่ในวง กรับพวง
ชั้น ………….…… โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ ...............................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย..............................................................
ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ...........................................................
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์....................................
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................
12. ชื่อ...................................................................................................อายุปัจจุบนั ......................ปี หน้าที่ในวง โหม่ ง
ชั้น ……….…… โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ ....................................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย...............................................................
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ............................................................. ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์..................................... (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................

13. ชื่อ......................................................................................................อายุปัจจุบนั ......................ปี หน้าที่ในวง นักร้ อง
ชั้น ……………… โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู่ ................................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย..............................................................
ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ............................................................
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์....................................
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................
14. ชื่อ..................................................................................................อายุปัจจุบนั ........................ปี หน้าที่ในวง.......................
ชั้น………….…… โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู.่ ................................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย...............................................................
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ............................................................ ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์....................................
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................

เลขที่ ...............

15. ชื่อ...............................................................................................อายุปัจจุบนั ........................ปี สารอง หน้าที่ในวง..............
ชั้น……………… โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู.่ ...............................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย............................................................
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ........................................................... ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์...................................
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................
16. ชื่อ...............................................................................................อายุปัจจุบนั ......................ปี สารอง หน้าที่ในวง.................
ชั้น……………… โรงเรี ยนที่กาลังศึกษาอยู.่ ...............................................................................
ถนน...............................................................ตรอก/ซอย............................................................
แขวง/ตาบล.......................................................เขต/อาเภอ.......................................................... ติดรู ปถ่าย 2 นิ้ว 1 รู ป
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
จังหวัด..........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทรศัพท์..................................
ลงชื่อ (ลายเซ็น).......................................................
(ตัวบรรจง)...............................................................
ข้าพเจ้าผูเ้ ข้าประกวด ทั้ง.........................คน พร้อมด้วยหัวหน้าวงและผูค้ วบคุมวงดนตรี วงนี้ ขอรับรองว่า
ข้อความข้างต้นทั้งหมดที่แจ้งไว้น้ นั เป็ นความจริ งทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นหลักฐานแล้วทุกคน หากคณะกรรมการ
ประกวดตรวจพบว่าข้อความใด ๆ ที่แจ้งเป็ นเท็จให้ปรับแพ้ได้ทนั ที
ลงชื่อ..............................................................ผูส้ มัคร
(..............................................................)
หัวหน้าวงหรื อผูฝ้ ึ กซ้อมวง
..…………/….…….…../……....….
ได้ส่งใบสมัครพร้อมใบรับรองสถานภาพของผูป้ ระกวด พร้อมทั้งแผ่น CD/DVD บันทึกเพลงประกวด จานวน............แผ่น
ยีห่ อ้ .................................................ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ..............................................................ผูส้ มัคร
(..............................................................)
…….……/………..…../………….

เจ้ าหน้ าทีจ่ ะรับใบสมัครต่ อเมื่อหลักฐานครบถ้ วนเท่ านั้น
ได้รับใบสมัครพร้อมหนังสื อรับรองสถานภาพของผูป้ ระกวดและแผ่น CD/DVD ที่บนั ทึกเพลงประกวดไว้เรี ยบร้อยแล้ว
ลงชื่อ.................................................................
(เจ้าหน้าที่)
……...……/……………../………..…

