การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบุคคลชาย / หญิง
“งานต้นกาเนิดไม้แกะสลัก และของดีอาเภอแม่ทา” ครั้งที่ 7
วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ณ หมู่บ้านแกะสลัก ตาบลทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า) อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
*********************************
1. คุณสมบัติของนักร้อง (บุคคลประเภทชาย / หญิง)
ประเภทชาย
1. เพศชาย บุคคลทัว่ ไป
2. อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
3. ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอแม่ทา และมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
ก่อนวันรับสมัคร
4. ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเวทีระดับจังหวัด และงานไม้แกะสลักแม่ทา
5. ไม่เป็นนักร้องอาชีพตามร้านอาหาร หรือรับจ้างทั่วไป
6. ต้อ งมี ชื่ อ ในทะเบี ย นบ้ า นที่ อ ยู่ ในต าบลของตนเอง และต้ อ ง ส่ง ในนามขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น (จานวน 1 คน)
หมายเหตุ สาหรับสหกรณ์บริการแกะสลักไม้แม่ทา จะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ
เท่านั้น และส่งในนามของสหกรณ์ฯ นอกนั้นเหมือนเดิม (จานวน 1 คน)
ประเภทหญิง
1. เพศหญิง บุคคลทั่วไป
2. อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
3. ต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในอาเภอแม่ทา และมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
ก่อนวันรับสมัคร
4. ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเวทีระดับจังหวัด และงานไม้แกะสลักแม่ทา
5. ไม่เป็นนักร้องอาชีพตามร้านอาหาร หรือรับจ้างทั่วไป
6. ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในตาบลของตนเองเท่านั้น และต้องส่งในนามขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จานวน 1 คน)
หมายเหตุ สาหรับสหกรณ์บริการแกะสลักไม้แม่ทา จะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ
เท่านั้น และส่งในนามของสหกรณ์ฯ นอกนั้นเหมือนเดิม (จานวน 1 คน)

-22. หลักฐานการสมัคร
1. สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานของรัฐออกให้ จานวน 1 ใบ
3. วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัคร
1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
2. สถานที่รับสมัคร สานักงานเทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
ในวัน และเวลาราชการ เบอร์โทรศัพท์ 053-574159 ,574775
4. วัน เวลา และสถานที่ในการประกวด
1. วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.00 น. ณ เวทีกลาง ศูนย์ OTOP
ตาบลทาทุง่ หลวง (บ้านหนองยางฟ้า) อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
2. รายงานตัวลงทะเบียน เวลา 19.00 – 19.30 น. และเตรียมตัวพร้อมสาหรับการ
เรียกตัวประกวด และจับฉลากลาดับการขึ้นประกวดในเวลา 20.00 น.
5. หลักเกณฑ์การประกวด /บทเพลง และการแต่งกายของผู้เข้าประกวด
รอบแรก
-เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งเท่านั้น(ตามความถนัด และความสามารถ)
จานวน 1 เพลง
(คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกให้เหลือ จานวน 4 คน)
รอบชิงชนะเลิศ ผูผ้ า่ นการคัดเลือกในรอบแรก (4 คน)
- เพลงประกวดต้องเป็นเพลงไทยลูกทุ่งเท่านั้น (ตามความถนัด) จานวน 1 เพลง
อาจใช้บทเพลงเดิม หรือบทเพลงใหม่ก็ได้
- การแต่งกายชุดไทยพื้นเมือง หรือ ชุดสากลแบบสุภาพเหมาะสมกับเพลงที่ร้อง หรือ
ชุดประจากลุ่ม
(อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ การคัดเลือก ตามความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ)
(คณะกรรมการฯ ตัดสินผู้เข้าประกวดตามลาดับที่ 1 – 3 และชมเชย)
6. เกณฑ์การตัดสิน
1. การร้องเพลง (50 คะแนน)
- เทคนิคการใช้เสียง พลังเสียง น้าเสียง
15 คะแนน
- จังหวะ ทานอง
15 คะแนน
- อักขระ เนื้อร้อง
15 คะแนน
- บุคลิกภาพ ลีลา ท่าทาง การแต่งกาย
5 คะแนน
รวมคะแนน 50 คะแนน
 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
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7. รางวัลในการประกวด (ประเภทชาย/หญิง)
ชนะเลิศ
ถ้วยรางวัล และเงินสด 2,000.- บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยรางวัล และเงินสด 1,500.- บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรางวัล และเงินสด 1,200.- บาท
รางวัลชมเชย
เงินสด 1,000 บาท
ขวัญใจประชาชน
ถ้วยรางวัล และเงินสด 1,500.- บาท
8. ผู้ประสานงาน
เทศบาลตาบลทาทุ่งหลวง
1. นายถวิล เมืองแทน
2. นางวิไลยลักษณ์ อินต๊ะ

เบอร์โทรศัพท์ 086-1945303
เบอร์โทรศัพท์ 081-1801013

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

ลาดับที่ใบสมัคร..................

ใบสมัคร
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบุคคลชาย / หญิง
“งานต้นกาเนิดไม้แกะสลัก และของดีอาเภอแม่ทา” ครั้งที่ 7
วันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561
ณ หมู่บ้านแกะสลัก ตาบลทาทุ่งหลวง (บ้านหนองยางฟ้า) อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
*************************************
ข้าพเจ้าชื่อ..............................................................นามสกุล................................................
ตาแหน่ง.................................................................... หน่วยงาน.......................................................
เลขที่.............หมู่ที่ ......... ตาบล........................................อาเภอ แม่ทา จังหวัดลาพูน หมายเลข
โทรศัพท์................................ มีความประสงค์จะส่งนักร้อง เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ในงานต้นกาเนิดไม้แกะสลักและของดีอาเภอแม่ทา ครั้งที่ 7 ประจาปี 2561 วันศุกร์ ที่ 23
ภุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ OTOP ตาบลทาทุง่ หลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน โดยส่งในนาม
(ชื่อหน่วยงาน).................................................................................................
นักร้อง (ชาย)
ชื่อ..........................................................................นามสกุล..................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................................อายุ...................ปี
ภูมิลาเนา/ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่.............หมู่ที่ .........ตาบล..........................................
อาเภอ..................... จังหวัดลาพูน หมายเลขโทรศัพท์............................... บทเพลงที่ใช้ประกวด
ชื่อเพลง..........................................................................ศิลปิน..........................................................
นักร้อง (หญิง)
ชื่อ..........................................................................นามสกุล..................................................
ตาแหน่ง.................................................................................................................อายุ...................ปี
ภูมิลาเนา/ที่อยู่ตามบัตรประชาชน บ้านเลขที่.............หมู่ที่ .........ตาบล..........................................
อาเภอ..................... จังหวัดลาพูน หมายเลขโทรศัพท์............................... บทเพลงที่ใช้ประกวด
ชื่อเพลง..........................................................................ศิลปิน..........................................................
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว เป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

ผู้สมัคร

(
)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่สมัคร............./ ภุมภาพันธ์ / 2561

