ใบสมัครประกวดร้องเพลง
โครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท

รู ปถ่ายเห็นหน้า
ชัดเจน แต่งกายไม่
ต้องทางการก็ได้

วันที่………เดือน………………………….พ.ศ………..
ข้าพเจ้า..............................................………………….. เกิดวันที่…….….. เดือน………..……….. พ.ศ…………..
อายุ……...…ปี อยู่บ้านเลขที่……….…… หมู่ที่…….. ถนน……..……………. ตาบล………….…….. อาเภอ…..……………..
จังหวัด……………….... สถานศึกษา................................................................................ ..................................
มีความประสงค์สมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
เพลงที่สมัครร้องประกวด
1. เพลงที่เลือกเอง ชื่อเพลง ................................................O เร็ว O ช้า ชื่อศิลปิน......................................
2. เพลงบังคับ เลือกเพลง................................................... O เร็ว O ช้า (ผู้เข้าประกวดเลือกเพลงบังคับ
จากเอกสารแนบ 2 และเป็นประเภทเพลงเร็ว/ช้า ไม่ซ้ากันกับข้อ 1)
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดในหลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท เป็นที่เข้าใจแล้วและจะปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การประกวดทุกประการ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน การสมัครมาด้วยแล้ว
ลงชื่อ…………………………………….ผู้สมัคร
(……………………………….……..)
ลงชื่อ…………………………………….......ผู้รับรอง
(……………………………….……..)
สถานที่ติดต่อได้สะดวก………………………………………………………………………………………….…………….......…….
เบอร์โทรศัพท์ อาจารย์ที่ปรึกษา (……………………………………….…) มือถือ (……………………….……………………)
*******สาหรับผูร้ บั สมัคร*****************************************************************
เอกสารหลักฐานการสมัคร
O รูปถ่าย
O สาเนาบัตรนักเรียนนักศึกษา หรือใบรับรองจากสถานศึกษา
O อาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้อานวยการโรงเรียน ลงชื่อรับรอง
ลงชื่อ…………………………………….ผู้รับสมัคร
(……………………………….……..)

เอกสารแนบ 1
หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
โครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท
1. ผู้สมัครเข้าแข่งขันเป็นนักเรียนนักศึกษา (ชาย, หญิง)
2. อายุไม่เกิน 23 ปี (ชาย, หญิง)
3. กาลังศึกษาอยู่โดยมีโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุน โดยผู้ควบคุมต้องเป็นครู อาจารย์ ที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานศึกษา
นั้นๆ
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด และเด็ดขาด จะคัดค้านมิได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
5. ผู้เข้าประกวด และผู้ที่เกี่ยวข้องแสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพทาให้เกิดความเสียหาย จะถูกตัดคะแนน
6. หลักเกณฑ์ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายสุภาพ สวยงาม (ไม่โป๊) เช่น ไม่สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์หรือรองเท้า
แตะ
7. ประกวดร้องเพลง ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 เป็น ต้นไป ณ หอประชุมศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
8. การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
9. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2559 ตามช่องทางดังนี้
1. สมัคร ณ ศูน ย์ การศึ กษามหาวิทยาลั ยราชภัฏ จันทรเกษม-ชั ยนาท อาคารเทพหิ รัณย์ มหามงคลรั ฐ
ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท โทร. 056 482 444 ต่อ 110
2. ดาวโหลดใบสมั ค รได้ จ ากเว็ บ ไซต์ http://teacher.chandra.ac.th/chainat/ หรื อ Facebook
https://www.facebook.com/pr.pr.cruc
กรอกใบสมั ค รให้ เ รี ย บร้ อ ย แล้ ว ส่ ง มาที่ Email
:
phongphat.s@chandra.ac.th
(สามารถแนบเอกสารหลั ก ฐานพร้ อ มใบสมั ค รทั น ที่ ห รื อ น ามาส่ ง ใน
วันแข่งขันได้)
10. การประกวดร้องเพลงแบ่งเป็น 2 รอบ คือ
1. รอบแรก แข่งร้องเพลงช้า โดยวิธีการจับฉลาก เพื่อเรียงลาดับการขึ้นเวทีร้องเพลง และเก็บสะสม
คะแนน
2. รอบสอง แข่งร้องเพลงเร็ว โดยวิธีการจับฉลาก เพื่อเรียงลาดับการขึ้นเวทีร้องเพลง และรวมคะแนนกับ
รอบแรก ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ชนะ
12. เพลงที่ร้องต้องไม่เป็นเพลงสองแง่สองง่าม และไม่เป็นเพลงที่ยั่วยุกามอารมณ์
13. ให้ผู้เข้าประกวด แจ้งเบอร์โทรบ้าน และมือถือให้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการติดต่อ
14. บรรดากฎกติกาการแข่งขัน ความผิดพลาดอันเกิดจากการพิมพ์ ให้ถือผลการพิจารณาของคณะกรรมการ
ดาเนินงานเป็นที่สิ้นสุด
หลักเกณฑ์การพิจารณาการตัดสิน
- นาเสียง (แก้วเสียง, การสั่นเครือของเสียง)
35
คะแนน
- อักขระ (การออกเสียง, เนื้อร้องถูกต้อง, คาควบกล้า, คาสั้น – คายาว)
25
คะแนน
- จังหวะ (ถูกต้องตามจังหวะดนตรี)
20
คะแนน
- อารมณ์ บุคลิก (ลีลา, สาเนียง, การแต่งกาย)
20
คะแนน

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

เอกสารแนบ 2

เพลงบังคับชาย
เพลงช้า
1. วอนพ่อตากสิน
2. ล่องเรือหารัก
3. พบรักที่ปากน้าโพ
4. ลูกทุ่งคนยาก
5. ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

เพลงเร็ว
1. ทหารเกณฑ์ผลัดสอง
2. กลับมาทาไม
3. ฉันทนาที่รัก
4. รักจริงให้ติงนัง
5. เรี่ยมเร้เรไร

เพลงบังคับหญิง
เพลงช้า
1. สัญญากับใจ
2. สาวเพชรบุรี
3 แก้วรอพี่
4. สัญญาบ้านทุ่ง
5. ไร่อ้อยรอยช้า

เพลงเร็ว
1. กระแซะเข้ามาซิ
2. จะขอก็รีบขอ
3. คุณลาใย
4. มนต์รักส้มตา
5. ดาวเต้น ม.ต้น

