ใบสมัคร
การประกวดร้ องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563
ชื่อ…………….……………………..นามสกุล………………………………
อายุ…………….ปี ชื่อสถานศึกษา……..……………………………………
ติดรู ปถ่าย
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ (บ้านเลขที่)…………………………………………..
ตรอก/ซอย……………………………..ถนน….……….…………………….
ตําบล/แขวง……………………………………… อําเภอ……………………………….............
จังหวัด…………………………………………….รหัสไปรษณี ย…
์ …………………….............
เบอร์โทรศัพท์ ………………………………........ID LINE……………………………………..
E-MAIL………………………...…………………………………………………………………
มีความประสงค์สมัครเข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563
- เพลงที่ใช้ประกวด
เพลงเร็ ว ชื่อ………………………………....................ศิลปิ น………………………………..
เพลงช้า ชื่อ………………………………....................ศิลปิ น………………………………..
- ได้แนบหลักฐานที่ใช้ในการประกวดดังต่อไปนี้
หนังสื อรับรองจากสถานศึกษา
รู ปถ่ายปัจจุบนั ขนาด 1 นิ้ว
CD หรื ออุปกรณ์บนั ทึกเสียงร้อง
สําเนาสูติบตั ร / สําเนาบัตรประชาชน หรื อเอกสารที่ตรวจสอบอายุของผูส้ มัครได้
โดยข้าพเจ้ายินดีปฏิบตั ิตามกฎ-ระเบียบของกองประกวดอย่างเคร่ งครัดและขอรับรองว่าข้อมูล
ในใบสมัครเป็ นความจริ งทุกประการ และยอมรับผลการตัดสิ นจากคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็ นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ………….…………………………………………
(
)

ผูส้ มัคร
……/……/……

ระเบียบการ
การประกวดร้ องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ศูนย์การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี กําหนดจัดการประกวดร้ องเพลงลูกทุง่ เยาวชน
ชิงรางวัลถ้ วยเกียรติยศ พร้ อมทุนการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเปิ ดโอกาสและส่งเสริ มให้ เยาวชนได้ แสดง
ความสามารถในการขับร้ องเพลง และร่วมอนุรักษ์ เพลงลูกทุง่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ประเภทของการประกวดและคุณสมบัติในการรับสมัคร
1.1 อายุระหว่าง 12 – 18 ปี ( เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2545 – 31 ธันวาคม 2551 )
1.2 ผู้สมัครต้ องมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
1.3 ผู้ที่เคยได้ รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในรายการนี ้มาแล้ ว ไม่ สามารถเข้ าร่ วมประกวดได้
2. การรับสมัคร
2.1 ปิ ดรับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2563
2.2 สามารถขอรับใบสมัครได้ ทเี่ คาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1 ศูนย์การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค ศรี ราชา
และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ฝ่ ายการตลาด โทรศัพท์ 0-3877-1111- 20 ต่อ 8069
หรื อ www.pacificpark.co.th
2.3 ผู้สมัครต้ องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ มใบสมัคร และต้ องติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ ้ว จํานวน 1 รูป
พร้ อมทังแนบหนั
้
งสือรับรองจากสถานศึกษาและหลักฐานอื่นๆ
2.4 ผู้สมัครต้ องส่งใบสมัครพร้ อมหลักฐานและ CD หรื ออุปกรณ์บนั ทึกเสียงร้ อง โดยเลือกเพลงช้ า 1 เพลง
เพลงเร็ ว 1 เพลง พร้ อมทังบอกชื
้
่อเพลงและชื่อผู้ร้อง , ชื่อสถานศึกษา โดยใช้ เครื่ องบันทึกเสียงธรรมดา
. ห้ ามใช้ เทคนิคใดๆ ในห้ องบันทึกเสียงและห้ ามบันทึกเสียงร้ องร่วมกับผู้อื่น ผู้เข้ าประกวดสามารถ
กําหนดลีลาการร้ องเพลงเป็ นของตนเองได้ โดยไม่ต้องเลียนแบบการร้ องจากเพลงต้ นฉบับ
2.5 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ซึง่ ถือเป็ นวันประทับตราลงวันที่ ณ
ไปรษณีย์ต้นทาง เป็ นวันสุดท้ ายของการรับสมัคร ( ส่งถึง ฝ่ ายการตลาด ศูนย์การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค
ศรี ราชา เลขที่ 90 ถ.สุขมุ วิท ต.ศรี ราชา อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110 )
2.6 ผู้เข้ าประกวดจะต้ องจัดหาเสื ้อผ้ า , เครื่ องแต่งกาย รวมทังแต่
้ งหน้ าและทําผมเองสําหรับการประกวด
2.7 ถ้ าตรวจสอบได้ วา่ ผู้สมัครท่านใด ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อประสงค์ที่จะหลีกเลีย่ ง โดยให้ ข้อมูลในใบ
สมัครไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง คณะกรรมการจัดการประกวดจะดําเนินการในการเรี ยกร้ องรางวัลคืน
และตัดสิทธิ์ในการประกวดทันที
2.8 ผู้เข้ าประกวดที่ผา่ นการคัดเลือก จะต้ องเข้ าปฐมนิเทศหรื อส่งตัวแทนเข้ าร่วม เพือ่ รับฟั งรายละเอียด
และกติกา ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. บริ เวณหน้ าแปซิฟิค ฮอลล์ ชัน้ 4
ศูนย์การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค ศรี ราชา หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้ าประกวด
3. หลักฐานการรับสมัคร
3.1 ใบสมัคร
3.2 CD หรื ออุปกรณ์บนั ทึกเสียงร้ อง

3.3 หนังสือรับรองจากสถานศึกษาและผู้ปกครอง
3.4 รูปถ่ายปั จจุบนั ขนาด 1 นิ ้ว คนละ 1 รูป
3.5 สําเนาสูติบตั ร / สําเนาบัตรประชาชน หรื อเอกสารที่สามารถตรวจสอบอายุของผู้เข้ าประกวดได้
4. ส่ งใบสมัครได้ ท่ ี
4.1 ส่งได้ ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1 ศูนย์การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค ศรี ราชา
4.2 ส่งทางไปรษณีย์ถึง ฝ่ ายการตลาด ศูนย์การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค เลขที่ 90 ถ.สุขมุ วิท ต.ศรี ราชา อ.ศรี ราชา
จ.ชลบุรี 20110
* หมดเขตรับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2563 กรณีสมัครทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ 1 ธันวาคม
2563 เป็ นวันสุดท้ ายของการรับสมัคร
5. กําหนดการการประกวด
5.1 รอบแรก พิจารณาจากอุปกรณ์บนั ทึกเสียงร้ อง
5.2 รอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563
5.3 รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
6. เพลงที่ใช้ ประกวด เพลงบังคับ 2 เพลง โดยแบ่งเป็ น
6.1 รอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 19 ธันวาคม 2563
- เพลงจังหวะเร็ว 1 เพลง
6.2 รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
- เพลงจังหวะช้ า 1 เพลง
- เพลงจังหวะเร็ ว 1 เพลง
7. สถานที่ประกวด
ที่เวทีกิจกรรม ลานกิจกรรม ชัน้ b ศูนย์การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค ศรี ราชา
8. รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลชมเชย 4 รางวัล

ทุนการศึกษา 15,000 บาท
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
ทุนการศึกษา 2,500 บาท

พร้ อมถ้ วยรางวัลและประกาศนียบัตร
พร้ อมถ้ วยรางวัลและประกาศนียบัตร
พร้ อมถ้ วยรางวัลและประกาศนียบัตร
พร้ อมถ้ วยรางวัลและประกาศนียบัตร

9. การติดต่ อ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ ฝ่ ายการตลาด ศูนย์การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค ศรี ราชา โทรศัพท์
0-3877-1111-20 ต่อ 8069 , 081-3505081 หรื อ www.pacificpark.co.th

