ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ทาวน์
ประกวด The Paseo Singing Contest 2017
หลักการและเหตุผล
บริษท
ั ทีบเี อ็น พร็อพเพอร์ตี้ จากัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall , The Paseo Town และ The Paseo
Park
ได้มค
ี วามตัง้ ใจทีจ่ ะสนับสนุนและให้ความสาคญ
ั กับกิจกรรมทีส
่ ร้างสรรค์
พร้อมทัง้ มีสว่ นในการพัฒนาขีดความสามารถของยาวชน และกลุ่มคนรุน
่ ใหม่ ทีต
่ อ
้ งการแสดงออกในทางทีถ
่ ก
ู ต้อง เหมาะสม
และเป็ นประโยชน์
บริษท
ั
ทีบเี อ็น
พร็อพเพอร์ตี้
จากัด
ได้เล็งเห็นว่า
การร้องเพลงเป็ นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ช่วยสร้างความเชือ
่ มั่นในตนเองให้กบ
ั เด็กและเยาวชน
เป็ นการฝึ กสมาธิและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
และทีส
่ าคญ
ั เพือ
่ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เยาวชนไทยทีม
่ ใี จรักในการร้องเพลงได้มเี วทีในการแสดงออกทีถ
่ ก
ู ต้อง
บริษท
ั ทีบเี อ็น พร็อพเพอร์ตี้ จากัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall , The Paseo Town และ The Paseo
Park
จึงได้จดั กิจกรรมสาหรับเยาวชนและกลุม
่ คนรุ่นใหม่ทีม
่ ค
ี วามสามารถในการร้องเพลง
้ เพือ่ เปิ ดโอกาสกลุ่มคนรุน
ขึน
่ ใหม่ได้แสดงความสามารถในด้านการร้องเพลงอย่างเต็มทีด
่ ว้ ย
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ เป็ นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและสร้างสรรค์สงั คมด้วยบทเพลง
2. เพือ
่ ให้นกั เรียน ได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลง
3. เพือ
่ สร้างความสัมพันธ์อน
ั ดีระหว่างสถาบันการศึกษา
4. เพือ
่ ให้เยาวชนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รูปแบบการดาเนินงาน
ร่วมการประกวดร้องเพลงไทยสากล (ไทยสตริง)
ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 30,000 บาท
ประเภทของการประกวด
อายุ 7 – 15 ปี
วันและเวลาการประกวด
เปิ ดรับสมัคร
ประกวด

ตัง้ แต่ วันนี้ – 22 พฤศจิกายน 2560
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

เกณฑ์การสมัคร
1) รับสมัครตามประเภท ทีร่ ะบุขา้ งต้น
2) การแต่งกายเต็มยศ/เต็มที/่ จัดเต็ม
3) สถานทีใ่ ช้ประกวดร้องเพลง
ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอทาวน์ ถนนรามคาแหง 127/3
4) การสมัครไม่เสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทัง้ สิน
้
5) ผลการตัดสินจะคดั ค้านมิได้ไม่วา่ กรณีใด ๆ

สถานที่ ลานกิจกรรม ชัน
้ 1

การประกวด
1) การประกวดร้องเพลง
ผูเ้ ข้าประกวดต้องร้อง 1 เพลง
(เพลงทีถ
่ นัด) ไม่เกิน 5 นาที ผูเ้ ข้าประกวดจัดหา Sound มาเอง
2) ผูส
้ มัครต้องกรอกใบสมัครให้สมบูรณ์
โดยมีหลักฐานประกอบตามทีร่ ะบุไว้
-ใบสมัคร
-รูปถ่าย 1 รูป (เห็นหน้าชัดเจน)
-สาเนาบัตรประชาชน
3) ส่งชื่อเพลงแล้วจะเปลีย่ นเพลงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการประกวด 2 วัน
4) เจ้าหน้าทีจ่ ะโทรแจ้งเวลาและจุดออดิช่ น
ั และคอนเฟิ ร์มกับผูเ้ ข้าประกวดอีกครัง้ ก่อนจะออดิช่น
ั จริง
หรือโทรมา สอบถามก่อนหน้านัน
้ ได้ ทีห
่ มายเลข 095-952-7231 /02-105-8872
การขอใบสมัครและส่งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียด
การขอใบสมัคร

- อีเมล์ : mkt.paseotown@gmail.com / mkt.paseomall@gmail.com
หรือ จุดบริการเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าฯ
การส่งใบสมัคร
- ส่งมาทีอ
่ เี มล์ตามทีก
่ าหนด mkt.paseotown@gmail.com / mkt.paseomall@gmail.com
เกณฑ์การให้คะแนน (อาจมีการเปลีย่ นแปลงจะแจ้งให้ทราบหน้างานอีกครัง้ )
1) คุณภาพเสียงร้อง
60 คะแนน
2) จังหวะ ทานอง
20 คะแนน
3) ลีลา ท่าทาง
10 คะแนน
4) อารมณ์ การสือ
่ การ การแต่งกาย
10 คะแนน
- คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นทีส
่ น
ิ้ สุด

ใบสมัครการแข่ งขัน
การประกวดร้ องเพลง The Paseo Singing Contest 2017

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครแข่งขัน

การประกวดร้องเพลง “The Paseo Singing Contest Stage 2017”

1. ข้อมูลการสมัคร
ชื่อ................................................................ชื่อเล่น..........................วัน เดือน ปี เกิด..........................................
อี-เมลล์..................................................................................... เบอร์ตด
ิ ต่อ........................................................
ทีอ
่ ยูเ่ ลขที่ ............... หมูบ
่ า้ น ...............................................................ถนน........................................................
แขวง........................................................เขต.............................................จังหวัด............................................
LINE ID :..................................... Facebook ……………………………………………..…………...…………..
Instagram…………………………………… สถานศึกษา ...................................................................................
2. หลักฐานการสมัคร
ใบสมัครทีก
่ รอกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์
สาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
รูปถ่ายเห็นหน้าชัด 1 รูป
3. เพลงทีใ่ ช้ประกวด

ชือ
่ เพลง .............................................................................................
ศิลปิ น..................................................................

