ใบสมัคร
โครงการแข่งขันขับร้องเพลงจีน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ประเภทที่เข้าประกวด

ระดับประถม

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

1. กำลังศึกษำอยู่ระดับ……………………………………….……........ชั้นปีที่................................................................
2. ชื่อผู้สมัคร (ภำษำไทย).....................................................นำมสกุล................................................................
ชื่อ (ภำษำอังกฤษ).............................................................นำมสกุล...............................................................
ชื่อ (ภำษำจีน) ..................................................อำยุ………..ปี หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ………………...………….
E-Mail………………………………………………………………
3. สถำบันกำรศึกษำ (ภำษำไทย).....................................................................................................................
สถำบันกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………….
จังหวัด …………………………………………………….……………..
4. ชื่อครู/อำจำรย์(ฝ่ำยประสำนงำนด้ำนกำรสมัคร)……………………………………………………………………………….
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่ออำจำรย์........................................................E-mail.................................................
5. ชื่อเพลงที่ใช้ในกำรแข่งขัน 1 เพลง (ควำมยำวไม่เกิน 4 นำที)
คือ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. กรุณำส่งเพลงที่ใช้เข้ำร่วมประกวด ภำยในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560
□ CD คำรำโอเกะเพลงที่ใช้ในกำรประกวดมำพร้อมกับใบสมัคร หรื อ
□ ส่งเป็นไฟล์เพลง MP3 (ไม่มีเนื้อร้อง) ที่ E-mail : liberalchonburi@gmail.com
*หมำยเหตุ โปรดแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด มำพร้อมกับใบสมัครนี้
..............................................................................................................................................................................
ส่งใบสมัครทำงอีเมล์ที่ liberalchonburi@gmail.com หรือทำงไปรษณีย์ที่
คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีปทุม วิทยำเขตชลบุรี เลขที่ 79 ถ. บำงนำ-ตรำด อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000
หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
08-8741-9394; 08-1965-7006
ติดตามข่าวสารการประกวด www.east.spu.ac.th

Chinesebig

รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน
1. แบ่งประเภทกำรแข่งขัน 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอุดมศึกษำ
2. เป็นกำรแข่งขันร้องเพลงจีนกลำง (ขับร้องเดี่ยว) เฉพำะบุคคลสัญชำติไทย ที่ใช้ภำษำจีนเป็น
ภำษำที่ 2 เท่ำนั้น
3. สมัครผ่ำนนำมของโรงเรียน ตำมประเภทกำรแข่งขันที่ตรงกับระดับชั้นที่ผู้ประกวดกำลังศึกษำ
รับสมัครผู้แข่งขัน จำนวนจำกัด
1) ระดับประถม
20 คน
2) ระดับมัธยม
20 คน
3) ระดับอุดมศึกษำ
10 คน
4. โรงเรียนสำมำรถส่งผู้เข้ำร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน โรงเรียนละ 2 คน และผู้เข้ำประกวดต้องไม่เคย
ได้รับรำงวัลร้องเพลงชนะเลิศและรองชนะเลิศจำกสถำบันขงจื่อมำก่อน
5. ค่ำเช่ำรถในกำรเดินทำงมำแข่งขัน สถำบันละ 500 บำท (โดยอำจำรย์ผู้เป็นตัวแทนสถำบันฯ
ละ 1 ท่ำน โปรดนำส่งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำง จำนวน 1
ชุด ในวันแข่งขัน)
6. ผู้สมัครแข่งขันเลือกเพลงจีนกลำงคนละ 1 เพลง ควำมยำวไม่เกิน 4 นำที
7. ผู้สมัครแข่งขันอำจมีกำรเล่นดนตรีหรือมีชุดกำรแสดง
8. ผู้แข่งขันสำมำรถแต่งกำยตำมอัธยำศัยโดยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง
9. ในวันแข่งขันวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2560 ผู้แข่งขันต้องมำรำยงำนตัวเวลำ 8.30-09.00 นำฬิกำ
หำกไม่มำตำมเวลำที่กำหนดถือว่ำสละสิทธิ์
10. เกณฑ์กำรตัดสินกำรแข่งขันขับร้องเพลง มีดังนี้
1) กำรออกเสียงถูกต้อง
30 คะแนน
2) น้ำเสียงไพเรำะ
30 คะแนน
3) ลีลำกำรประกอบเพลง
20 คะแนน
4) บุคลิกภำพโดยรวม
20 คะแนน
รวมทั้งหมด 100 คะแนน
11. สำมำรถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2560 หรือ เมื่อมีผู้สมัครครบตำมจำนวน

การจัดสรรรางวัลทุนการศึกษา มีดังนี้
ประเภทกำรแข่งขันและลำดับรำงวัล

จำนวน

รำงวัลทุนกำรศึกษำ

รำงวัลที่ 1
รำงวัลที่ 2
รำงวัลที่ 3
รำงวัลชมเชย
รำงวัลที่ 1
รำงวัลที่ 2

1
2
3
5
1
2

1,500 บำท

รำงวัลที่ 3
รำงวัลชมเชย
รำงวัลที่ 1
รำงวัลที่ 2
รำงวัลที่ 3
รำงวัลชมเชย

3
5
1
2
3
5

ระดับประถมศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ
ระดับประถมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ

*หมำยเหตุ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม

1,000 บำท
800 บำท
300 บำท
1,500 บำท
1,000 บำท
800 บำท
300 บำท
1,500 บำท
1,000 บำท
800 บำท
300 บำท

กาหนดการ
การแข่งขันขับร้องเพลงจีน
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร. สุข-มาลินี พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
............................................................
เวลำ 08.30 - 09.00 น. ผู้สมัครเข้ำแข่งขันรำยงำนตัว
เวลำ 09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดกำรแข่งขัน
เวลำ 09.20 - 09.20 น. ถ่ำยภำพหมู่ร่วมกัน
เวลำ 09.20 - 12.00 น. เริ่มกำรแข่งขัน
เวลำ 12.00 - 13.00 น. พักกลำงวัน
เวลำ 13.00 - 15.30 น. กำรแข่งขันช่วงบ่ำย
เวลำ 15.30 - 15.40 น. รวบรวมคะแนนและฟังข้อคิดเห็นจำกกรรมกำร
เวลำ 15.40 - 16.00 น. ประกำศผลกำรแข่งขันมอบรำงวัลทุนกำรศึกษำ
และประกำศนียบัตร

