เกณฑ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
Techno Voice 2019 งานวันเทคโนโลยี ครั้งที่ 6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง ลานเกียร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.1 เป็นนักเรียน/นักศึกษา กาลังศึกษาอยู่ระดับ มัธยมศึกษา หรือ ปวช.
1.2 ผู้เข้าประกวดต้องไม่สังกัดค่ายเพลงใด ๆ ทั้งสิ้น
1.3 ผู้เข้าประกวดต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการกาหนดไว้และการตัดสินของกรรมการ
ถือว่าสิ้นสุด
2. การรับสมัคร (ค่าสมัคร ฟรี)
2.1 ส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดมาที่
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จัง หวัดอุตรดิตถ์ 53000
พร้อมวงเล็บมุมซอง (ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง)
2.2 ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ณ สานักงานคณบดี (อาคารสีส้ม) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2.3 สมัครและส่งใบสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่หน้างาน ณ จุดลงทะเบียน (Center Point)
2.4 หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
2. สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรนักเรียน/นักศึกษา
หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับสมัคร
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (คณะกรรมการจะยึดการประทับตรา
ไปรษณียเป็นสาคัญ)
- ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (ก่อนการแข่งขัน)
3. วิธีการดาเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑ์การแข่งขัน
3.1 ประกาศรับสมัคร
3.2 เพลงที่ใช้ในการประกวด
เพลงไทยลูกทุ่งจังหวะช้า 1 เพลง และเพลงไทยลูกทุ่งจังหวะเร็ว 1 เพลง
3.3 วัน/เวลาที่ประกวด
รอบแรก (รอบเพลงช้า)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
รอบตัดสิน (รอบเพลงเร็ว)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

3.4 หลักเกณฑ์การประกวด
ผู้เข้าประกวดที่จะเข้ารับการร้องเพลงในรอบแรกจะต้องเตรียมเพลงประกอบซาวด์ดนตรีที่นามาเอง
(ทางผู้ดาเนิ นการจะไม่รั บผิ ดชอบการจัดหา เพื่อความยุติธ รรมในการแข่งขัน) และส่ งแผ่น หรือ แฮนดี้ไดร์ฟ
(Handy Drive) ซาว์ดดนตรีในรูปแบบ ไฟล์ออดิโอ (Audio) หรือไฟล์ MP3 ที่บันทึกมาในรูปแบบที่ตัดเสียงร้อง
เพลงของนักร้องต้นฉบับออกไปเรียบร้อยแล้วเท่านั้น เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อหน้าคณะกรรมการ โดย
ผู้สมัครต้องส่งเพลงก่อนการแข่งขัน เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าแข่งขันเอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก่อน
การดาเนินการแข่งขัน
รอบแรก (เพลงช้า)
วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง ลานเกียร์
ลงทะเบียน
เวลา 08.00 – 09.30 น.
เริ่มประกวด
เวลา 10.00 - 12.00 น.
การแต่งกาย
ให้แต่งกายตามความเหมาะสมของเนื้อเพลง หรือ ชุดนักเรียนนักศึกษา
รอบตัดสิน (เพลงเร็ว) วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง ลานเกียร์
ลงทะเบียน
เวลา 08.00 - 09.30 น.
เริ่มประกวด
เวลา 10.00 - 12.00 น.
การแต่งกาย
ให้แต่งกายตามความเหมาะสมของเนื้อเพลง
3.5 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1,000 บาท
รางวัลชมเชย เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 500 บาท (1 รางวัล)
รางวัลขวัญใจประชาชน เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 500 บาท (1 รางวัล)
หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน
3.6 เกณฑ์การให้คะแนน รวม 100 คะแนน
1. น้าเสียง ความไพเราะของเสียง 40 คะแนน
2. ความถูกต้องของคาร้อง ทานอง อักขระ 20 คะแนน
3. จังหวะถูกต้อง 20 คะแนน
4. การแต่งกายเหมาะสม 10 คะแนน
5. การแสดงออก เทคนิคลีลา อารมณ์ 10 คะแนน
3.7 สถานที่การแข่งขัน
ณ เวทีกลาง ลานเกียร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สนใจสอบถามรายละเอียด สานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 061-269-2772 หรือ 055- 416629 ต่อ 1361
คุณกิตติพงษ์ ยินดีสิทธิ์ , คุณณัฐพงศ์ เวรุริยะ

รูปถ่าย

ใบสมัครประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
Techno Voice 2019 งานวันเทคโนโลยี ครั้งที่ 6
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวทีกลาง ลานเกียร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อผู้ประกวด...............................................................................................ชื่อเล่น.........................เพศ...............
วัน/เดือน/ปี เกิด.................................................อายุ.............ปี กาลังศึ กษาระดับชั้น......................................
ชื่อสถานศึกษา............................................................................................จังหวัด...............................................
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................................................หมู่ที่...................ซอย..................................................
ถนน.........................................ตาบล..............................................อาเภอ...........................................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์.............................เบอร์โทรศัพท์......................................................
หลักฐานในการสมัคร

1.ใบสมัคร
2.รุปถ่าย
3. สาเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา 4.บัตรประชาชน

2. ข้อมูลด้านการร้องเพลง
เพลงที่ใช้สาหรับการประกวดรอบแรก 1 เพลง (วันที่ 14 ก.พ. 2562)
เพลงช้า ชื่อเพลง................................................................................ศิลปิน........................................
เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบตัดสิน 1 เพลง (วันที่ 15 ก.พ. 2562)
เพลงเร็ว ชื่อเพลง................................................................................ศิลปิน........................................
ข้าพเจาขอรับรองวา ขอความที่กรอกในใบสมัคร และหลักฐานที่แนบมานี้เปนความจริงทุกประการ และ
ขอยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกประการ
(ลงชื่อ)..............................................ผู้เข้าประกวด
(..............................................)
........./........../..........
ลายมือชื่อ จนท. ................………….
วันที่.................................................

