ใบสมัครประกวดร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง
โครงการอนุรักษ์ และส่ งเสริมศิลปะเพลงไทยลูกทุ่ง ครั ง้ ที่ 6
วันที่ 17 และ 20 พฤศจิกายน 2557

ติดรูปถ่าย
1 นิ ้ว

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ ือสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

1. ข้ อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประกวด ........................................................................................ชื่อเล่น.......... ........................เพศ....................
วัน เดือน ปี เกิด ............................................................................ อายุ ..... .........ปี
กาลังศึกษา ........................................... ชื่อสถานศึกษา .................................................................................................... ........
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้ านเลขที่ ................... หมู.่ ................. ซอย ......................................................... ตาบล .......................................
อาเภอ ................................................ จังหวัด............................................................. รหัสไปรษณีย์................................. ........
เบอร์ โทรศัพท์ .................................................................................................................................................................. ..........
หลักฐานในการสมัคร



1. ใบสมัคร



3. สาเนาทะเบียนบ้ านหรื อหนังสือรับรองของโรงเรี ยน (กรณีอายุไม่เกิน 12 ปี )



4. สาเนาบัตรประชาชน (กรณีอายุเกิน 15 ปี ขึ ้นไป) , หนังสือรับรองของโรงเรี ยน

***หมายเหตุ***



2. รูปถ่ายขนาดใดก็ได้ 1 รูป

การปลอมแปลงเอกสารทางราชการมีความผิดตามกฎหมาย

2. ข้ อมูลด้ านการร้ องเพลง รอบคัดเลือกรายงานตัวตังแต่
้ เวลา 12.00 น. เป็ นต้ นไป และเริ่มคัดเลือกเวลา 13.00 น.
รอบแรก ร้ องเพลงช้ าที่ตนเองถนัด 1 เพลง (ต้ องเป็ นเพลงไทยลูกทุง่ เท่านัน)้
ชื่อเพลง ...................................................................... ศิลปิ น .....................................................................................
รอบชิงชนะเลิศ (ต้ องเป็ นเพลงไทยลูกทุง่ เท่านัน)้
เพลงช้ า ชื่อเพลง ......................................................... ศิลปิ น .....................................................................................
เพลงเร็ว ชื่อเพลง ........................................................ ศิลปิ น .....................................................................................
***หมายเหตุ*** 1. ผู้เข้ าประกวดต้ องเตรี ยมสือ่ / ซีดี / วีซีดี / คาราโอเกะมาเองโดยต้ องปรับเสียงมาแล้ วให้ เรี ยบร้ อย
2. หากเกิดเหตุขดั ข้ องเกี่ยวกับสือ่ ตามข้ อ 1 ทางผู้จดั จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
3. กรณีเมื่อขับร้ องเพลงไปแล้ ว เกิดเหตุการณ์ขดั ข้ องใดๆ จะไม่อนุญาตให้ ร้องใหม่ยกเว้ นแต่เกิดเหตุขดั ข้ องจากเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความที่กรอกในใบสมัคร และหลักฐานที่แนบมานี ้เป็ นความจริงทุกประการ และยอมรับผลการตัดสิน
ของคณะกรรมการทุกประการ
ลงชื่อ ......................................................ผู้สมัคร
(......................................................)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

รอบคัดเลือก
รอบชิงชนะเลิศ

ลงชื่อ ..........................................................อาจารย์ที่ปรึกษา
(.........................................................)
รายงานตัวเวลา 12.00 น. ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วข.วังไกลกังวล
รายงานตัวเวลา 16.00 น. ณ ห้ างสรรพสินค้ ามาร์ เก็ตวิลเลจ หัวหิน

ระเบียบการประกวดร้ องเพลงไทยลูกทุ่ง
วันที่ 17 และ 20 พฤศจิกายน 2557
วัตถุประสงค์

รางวัลการประกวด

1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ เยาวชนไทยได้ แสดงความสามารถทางการร้ องเพลงไทย

รางวัลชนะเลิศ

7,000 บาท

ลูกทุง่

รองชนะเลิศอันดับ 1

5,000 บาท

2. เพื่อต้ องการให้ เยาวชนไทยซาบซึ ้งกับเพลงไทยลูกทุง่

รองชนะเลิศอันดับ 2

4,000 บาท

3. เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ และส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรมเพลงไทยลูกทุง่ ให้ ดารง

รองชนะเลิศอันดับ 3

3,000 บาท

สืบไป

รองชนะเลิศอันดับ 4

2,000 บาท

4. เพื่อสร้ างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย 5 รางวัลๆ ละ

1,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้ าประกวด
- ผู้เข้ าประกวดต้ องเป็ นนักเรี ยน นิสติ นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่
และมีอายุไม่เกิน 22 ปี บริ บรู ณ์
กาหนดการและสถานที่
รอบคัดเลือก วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 (วข.วังไกลกังวล)
- รายงานตัวเวลา 12.00 น.
รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (ห้ างสรรพสินค้ ามาร์ เก็ตวิลเลจ)
-

รายงานตัวเวลา 16.00 น.
หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 รูป ขนาดใดก็ได้ ที่เห็นใบหน้ าชัดเจน
2. ใบเกิด หรื อทะเบียนบ้ าน , หนังสือรับรองของโรงเรี ยน
(กรณีที่อายุไม่เกิน 12 ปี )
3. สาเนาบัตรประชาชน , หนังสือรับรองของโรงเรี ยน
การสมัครประกวดรอบคัดเลือก
- รับสมัครเพียง 40 คนเท่านัน้ เริ่ มตังแต่
้ วนั นี ้เป็ นต้ นไป
- ฝ่ ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล โทร. 032-618558
การขับร้ องประกวด
รอบแรก ร้ องเพลงถนัด (เพลงช้ า) 1 เพลง

รางวัลขวัญใจมหาชน 5

,000 บาท

หลักเกณฑ์ การให้ คะแนน ด้ านการร้ องเพลง
1. น ้าเสียงสดใส กังวาน 20 คะแนน
2. จังหวะ 20 คะแนน
3. ทานองเพลง 10 คะแนน
4. เนื ้อร้ อง/อักขระ/คาควบ 10 คะแนน
5. ลีลา/อารมณ์ 10 คะแนน
ด้ านการแต่ งกาย
1. สวยงาม / สร้ างสรรค์ 10 คะแนน
2. เหมาะสมกับผู้สวมใส่ 10 คะแนน
3. เข้ ากับบทเพลงที่ใช้ ขบั ร้ อง 10 คะแนน
ข้ อบังคับของการประกวด
1. ผู้ประกวดต้ องไม่สงั กัดค่ายเพลง / บริ ษัท มาก่อน
2. ต้ องมารายงานตัวให้ ทนั ก่อนประกวด 1 ชัว่ โมง
3. การเปลีย่ นแปลงข้ อกาหนดใดๆ เพื่อความเหมาะสมของการ
ประกวด อาจไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด ซึง่ ผู้หนึง่ ผู้ใดจะทา
การทักท้ วงมิได้

- ใส่ชดุ นักเรี ยน นิสติ นักศึกษา
*** เกณฑ์ การให้ คะแนนด้ านการร้ องเพลง 70 คะแนน ***
รอบชิงชนะเลิศร้ องเพลงถนัด
- เพลงช้ า 1 เพลง

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม
สาขาวิชาเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

- เพลงเร็ ว 1 เพลง
*** ต้ องเป็ นเพลงไทยลูกทุ่งเท่ านัน้ ***
*** เกณฑ์ การให้ คะแนนด้ านการร้ องเพลง 70 คะแนน
และการแต่ งการ 30 คะแนน***

วิทยาเขตวังไกลกังวล
โทร. 032-618558

เว็บไซต์ :

www.idt.rmutr.ac.th

Facebook : โครงการอนุรักษ์ และส่งเสริ มศิลปะเพลงไทยลูกทุง่

