คู่มือการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก” ระดับเยาวชน
โครงการมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ไทยแลนด์ ๔.๐ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลนครหาดใหญ่
ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๓
***************************
๑. รายละเอียดการประกวด
๒. วันที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๓. วันประกวด แบ่งออกเป็น ๒ รอบ
๓.๑ รอบคัดเลือก วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
๓.๒ รอบชิงชนะเลิศ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๔. สถานที่ประกวด ณ เวทีศาลากลางน้า สวนสาธารณะ เทศบาลนครหาดใหญ่
๕. คุณสมบัติผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก” ระดับเยาวชน
๕.๑ สัญชาติไทย อายุระหว่าง ๑๐ - ๑๘ ปี ณ วันที่ประกวด
๕.๒ มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
๕.๓ มีความซื่อสัตย์ มีน้าใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออกต่อสาธารณชน
๖. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครเข้าประกวด
๖.๑ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน/นักเรียน จ้านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
๖.๒ ส้าเนาทะเบียนบ้าน จ้านวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
๖.๓ รูปถ่ายโปสการ์ดแบบเต็มตัว จ้านวน ๑ รูป และแบบครึ่งตัว ๑ รูป
๗. รายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวด
๗.๑ เพลงที่ใช้ประกวด ๒ เพลง เพลงช้า ๑ เพลง เพลงเร็ว ๑ เพลง โดยผู้ร้องเลือกมาเอง
เป็นเพลงลูกทุ่งตามต้นฉบับเท่านั้น
๗.๒ ประกวดในรอบคัดเลือกเป็นเพลงช้า และประกวดรอบชิงชนะเลิศ กาหนดให้เป็น
เพลงเร็ว
๗.๓ ไม่มีรีวิว / หางเครื่อง / แดนเซอร์ ประกอบเพลง
๗.๔ ต้ องน้ าแถบบั น ทึกเสี ยง /ซีดี/เสียงดนตรี ส้ าหรับประกอบการร้องเพลงมาเองและ
สามารถตัด Guide melody ออกได้ (หากไม่สามารถตัดได้กรรมการจะไม่พิ จารณาคะแนนให้) โดยส่งเพลง
ให้ทีมงานอย่างน้อย ๑ ชั่วโมงก่อนการประกวด
๗.๕ รายงานตัวปฐมนิเทศและจับฉลากหมายเลขก่อนการแข่งขันอย่างน้อย ๑ ชั่วโมงภายใน
เวลาที่กองประกวดก้าหนด
๗.๖ ส่งเนื้อร้องให้คณะกรรมการในวันประกวด จ้านวน ๓ ชุด
๗.๗ การแต่งกายตามความเหมาะสม

-๒๗.๘ กรณีที่เกิดผิดพลาดอนุญาตให้เริ่มต้นใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินวรรคที่ ๒ ของเนื้อร้องท่อนที่ ๑
หากเกินจากนี้ถือว่าผิดพลาด กรรมการจะหักคะแนนตามกรณีที่ผิด
๘. การตัดสินการประกวด
การตัดสินการประกวดทั้งในรอบคัดเลือกและรอบตัดสิน จะกระท้าโดยคณะกรรมการตัดสิน
ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือ
เป็นที่สิ้นสุด ประกอบด้วยเกณฑ์การตัดสินมีดังนี้
๘.๑ ความไพเราะและคุณภาพเสียง
๓๐ คะแนน
๘.๒ เทคนิคการขับร้อง
๒๐ คะแนน
๘.๓ จังหวะ ท้านอง
๒๐ คะแนน
๘.๔ อักขระวิธี
๑๐ คะแนน
๘.๕ บุคลิก ลีลา อารมณ์
๑๐ คะแนน
๘.๖ ความยากง่ายของเพลง
๑๐ คะแนน
๙. การคิดคะแนน
๙.๑ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้รับต้าแหน่งชนะเลิศประจ้าปี และได้ผู้ที่ได้คะแนนล้าดับถัดไป
จะได้รับต้าแหน่งรองอันดับ ๒ – ๔ ตามล้าดับ
๙.๒ กรณี ที่ มี ค ะแนนเท่ า กั น จะพิ จ ารณาจากคะแนนในหมวดความยากง่ า ยของเพลง
ผู้ที่ได้คะแนนหมวดนี้สูงกว่าจะได้รับต้า แหน่งที่สูงกว่า หากกรณีที่มีคะแนนเท่ากันอีกจะพิจารณาจากคะแนน
ในหมวดบุคลิกภาพ ลีลา อารมณ์ต่อไป
๑๐. รางวัลผู้ชนะการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก” ระดับเยาวชน
๑๐.๑ รางวัลชนะเลิศ
ได้รับเงินรางวัล
๑๐.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ได้รับเงินรางวัล
๑๐.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ได้รับเงินรางวัล
๑๐.๔ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓
ได้รับเงินรางวัล
๑๐.๕ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔
ได้รับเงินรางวัล

๑๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๗,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๑. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถติ ด ต่ อ รั บ /ยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ ฝ่ า ยบริ ห ารงานทั่ ว ไป ส้ า นั ก การสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๗๔-๒๐๐๑๒๑ โทรสาร ๐๗๔-๒๔๕๒๙๖
ผู้สมัครหรือผู้แทนของผู้สมัครต้องตรวจสอบและรับรองผู้สมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ในการเข้าร่วมประกวด หากภายหลังตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบตามก้าหนด กองประกวดจะถือว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดรวมถึงได้รับรางวัลใด ๆ ในการประกวดครั้งนี้
การตัดสินของกรรมการถือ เป็นที่สิ้นสุด

ใบสมัคร
หมายเลข................
การแข่งขัน “ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “พลังปอดเหล็ก” ระดับเยาวชน”
โครงการมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ไทยแลนด์ ๔.๐ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ ๓ ประจาปี ๒๕๖๓
*****************************************
ชื่อ – นามสกุล ผู้เข้าประกวด...............................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด.......................................................................................หมายเลขโทรศัพท์................................
อยู่บ้านเลขที่..................ซอย...........ถนน....................................ต้าบล............... อ้าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................................
คติประจ้าใจ..........................................................................................................................................................
ชื่อ - นามสกุล ผู้ปกครอง............................................................................................................... .....................
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้..............................................................

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
รูปถ่าย จ้านวน............รูป
ส้าเนาบัตรนักเรียน
ส้าเนาทะเบียนบ้าน
(ลงชื่อ).................................................................ผู้สมัคร
(.................................................................)

(ลงชื่อ)................................................................ผู้รับสมัคร
(.................................................................)

