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โครงการประกวดวงดนตรีวิถีไทยมหาสงกรานต์บงึ หัวทะเล (วันที่ 10-13 เมษายน 2561)
จัดการประกวดวงดนตรีวิถีไทย สมาชิกวงดนตรีตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ไม่จากัดอายุ ที่มี
ความสามารถโดดเด่นจัดรูปแบบการแสดงดนตรีได้สนุกสนานประสานวิถีไทย โดนใจผู้ฟัง
ไปจนกระทั่งกรรมการ ภายในเวลาจากัดไม่เกิน 20 นาที โดยสานักงานเทศบาลตาบลหัว
ทะเล ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา และ June Music มีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวด
1.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้กลุ่มคนดนตรีได้ร่วมกันสร้างสรรค์การจัดการแสดง
ดนตรีวิถีไทยที่สนุกสนานในงานมหาสงกรานต์บึงหัวทะเล
1.2) เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงาม ประเพณีสงกรานต์ของไทย
1.3) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องของบึงหัวทะเลโคราชเมืองย่าโม
2. คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้าประกวดและข้อตกลงทั่วไป
2.1) วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 12 คน
2.2) ไม่จากัดอายุ เชื้อชาติและสัญชาติของผูเ้ ข้าประกวด ไม่จากัดสถาบัน หรือ
สถานศึกษา สามารถรวมวง จากหลายๆ สถาบันได้
2.3) ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสมัครแข่งขันได้เพียง 1 วงเท่านั้น และสมาชิกในวงต้อง
เป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบตัดสิน
2.4) วงดนตรีที่เข้าประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพ หรือเหมาะสมกับงาน
2.5) วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวงจะต้องสมัคร ลงชื่อและส่งหลักฐานทางออนไลน์
หรือ ทางโทรสารเท่านั้น
2.6) วงดนตรีทุกวงที่เข้าประกวดต้องใช้เครื่องดนตรีทุกชิ้นเล่นสดเท่านั้น
2.7) ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ทางผู้จัดการประกวดสามารถนารูปภาพ คลิปภาพ และ
คลิปเสียง ไปเผยแพร่เพื่อในการโปรโหมดในสื่อได้ทุกชนิด
2.8) ถ้าทางคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการ
สมัครจะปรับให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที
2.9) วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวง จะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขในการเข้าร่วม
ประกวดโดยเคร่งครัด
3. การสมัครเข้าประกวด
3.1) ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
 สานักงานเทศบาลตาบลหัวทะเล
 ห้องปฏิบัติการดนตรี วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
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 https://sites.google.com/site/drsurapolnamsena/
(ห้องปฏิบัติการดนตรี วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา)
 email :mrsaxkorat@gmail.com
 ID Line : mrsaxkorat (ครูสุรพล 081 976 8852)
 June Music (อ.อานาจ 081 879 2241)
3.2) ผู้สมัครทุกทีมต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ในช่องทางที่กาหนดให้
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 เมษายน2561 ไม่เกินเวลา 08.00 น.ในช่องทางต่อไปนี้
 email :mrsaxkorat@gmail.com
 ID Line : mrsaxkorat (ครูสุรพล 081 976 8852)
 June Music (อ.อานาจ 081 879 2241)
 โทรสาร 044 923 302
3.3) หลักฐานประกอบการสมัคร
 ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ยื่นออนไลน์ตามช่องทางในข้อ 3.2 ตัวจริง
นาส่งกรรมการในวันรายงานตัว)
 สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาที่มีรูปตนเอง ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้
ออกให้ ของสมาชิกทุกคนในวงดนตรี จานวน คนละ 1 ใบ (นาส่งกรรมการใน
วันรายงานตัว)
4. ขั้นตอนในการประกวด
4.1) วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวงจะต้องมารายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานการสมัครตัวจริง
และจับอันดับในการแสดงรอบคัดเลือกโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องปฏิบัติการดนตรี
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
4.2) วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.
วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวงต้องทาการแสดงรอบคัดเลือกตามลาดับ โดยกาหนดให้
บรรเลงเพลงที่สนุกสนาน 2-3 เพลงต่อเนื่องหรือใช้เวลาในการแสดงรวมทั้งการปรับ
เช็คระบบเสียง วงละไม่เกิน 15 นาที โดยทางวงดนตรีสามารถ Re Arrange หรือ
จัดการแสดงได้อย่างอิสระ ณ ห้องปฏิบตั ิการดนตรีวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา
4.3) วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 18.00 น.
วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวงต้องส่งตัวแทนเข้ารับฟังการประกาศรายชือ่ วงที่ผ่าน
การคัดเลือกได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 วง พร้อมจับอันดับและเวลาในการแข่งขัน
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จริงซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ เวทีการแสดง เทศบาลตาบลหัวทะเล
4.4) วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
วงดนตรีที่เข้าประกวดทุกวงจะต้องมารายงานตัว แสดงความพร้อมในการแสดงรอบ
ชิงชนะเลิศโดยพร้อมเพียงกัน ณ เวทีการแสดง บริเวณเทศบาลตาบลหัวทะเล
4.5) วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. รอบชิงชนะเลิศ
วงดนตรีที่เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศทุกวงต้องทาการแสดงตามลาดับ โดยกาหนด
ให้บรรเลงเพลงที่สนุกสนาน 3-6 เพลงต่อเนื่องหรือใช้เวลาในการแสดงรวมทั้งการ
ปรับเช็คระบบเสียง วงละไม่เกิน 20 นาที โดยทางวงดนตรีสามารถ Re Arrange
หรือจัดการแสดงได้อย่างอิสระ ณ เวทีการแสดง บริเวณเทศบาลตาบลหัวทะเล
4.5) วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 19.30 น. ประกาศผล-มอบรางวัลใน
การประกวด ซึ่งคณะกรรมการตัดสินมีเกณฑ์ในการตัดสินดังต่อไปนี้
1) ความสมบูรณ์ของดนตรี
20 คะแนน
2) จังหวะและทานอง
20 คะแนน
3) ความยากของเพลง
20 คะแนน
4) ความสามารถในการแสดง
20 คะแนน
5) สีสัน / บรรยากาศ / อารมณ์ร่วม 20 คะแนน
คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากเกิดปัญหา สามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดต่อคณะกรรมการกลางได้ แต่หากเกิดปัญหาเพราะตัวนักดนตรีเองหรือการไม่
มีน้าใจในการประกวด ทางคณะกรรมกลางมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดได้ทันที
5. รางวัลสาหรับผู้เข้าประกวด
รางวัลชนะเลิศ
เงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมถ้วยเกียรติยศ ท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯสุวัฒน์ ลิปตพันลภ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท
พร้อมถ้วยเกียรติยศ ท่านอดีต ส.ส.นครราชสีมา นายวัชรพล โตมรศักดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
พร้อมถ้วยเกียรติยศ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลหัวทะเล นายเอกภพ โตมรศักดิ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลชมเชย อันดับที่ 1-6 เงินรางวัล 1,000 บาท
พร้อมถ้วยเกียรติยศ ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลหัวทะเล นายเอกภพ โตมรศักดิ์
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ใบสมัคร
การประกวดวงดนตรีวิถีไทยมหาสงกรานต์บึงหัวทะเล
ระหว่างวันที่ 10-13 เมษายน 2561
ชื่อวง..................................................................จานวนสมาชิกวง.............คน ตามลาดับดังต่อไปนี้
เลขประจาตัว
ลาดับ ผู้เล่นตาแหน่ง
ชื่อ
นามสกุล
ประชาชน 13 หลัก
1 Drum Set
2

Bass

3

Guitar 1

4

Guitar 2

5

Piano/Keyboard

6

Trombone

7

Trumpet

8

Tenor Sax

9

Alto Sax

10

Vocal 1

11

Vocal 2

12

Percussion

โทรศัพท์

วงดนตรี.......................................................................ซึ่งมีสมาชิกวงจานวน ............คน ทั้งหมดทุกคน
ได้รับทราบ เข้าใจ และพร้อมที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ กติกา และข้อตกลงในการประกวดวงดนตรีวิถไี ทย
มหาสงกรานต์บึงหัวทะเล ทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผู้ควบคุมวง/หัวหน้าวง/ตัวแทนสมาชิกวงผู้ยื่นใบสมัคร
(.............................................................) โทรศัพท์.............................................................

