
                                                                       
 
 

ใบสมัคร 
โครงการแข่งขันขับร้องเพลงจีน 

สถาบันขงจ่ือ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 
………………………………………………………. 

ประเภทท่ีเข้าประกวด  ระดับประถม 小学组  ระดับมัธยมศึกษา 中学组  ระดับอุดมศึกษา 大学组   

    
1.  ก ำลังศึกษำอยู่ระดับ……………………………………….……........ชั้นปีที่.......................................................... .......... 

 

2.  ชื่อผู้สมัคร (ภำษำไทย).....................................................นำมสกุล................................................................... 
ชื่อ (ภำษำอังกฤษ).............................................................นำมสกุล........................................ .........................     
ชื่อ (ภำษำจีน) ..................................................อำยุ……..…..ปี หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ…………...…...…….……. 
E-Mail…………………………………………….........................................................................................………………. 

 

3.  สถำบันกำรศึกษำ (ภำษำไทย).................................................................................................................... . 
สถำบันกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ)……………………………………………………………………………………………………. 
จังหวัด …………………………………………………….…………….. 

4.  ชื่อครู/อำจำรย์(ฝ่ำยประสำนงำนด้ำนกำรสมัครและน ำนักเรียนเข้ำประกวด)………………………………………………………….     
     หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่ออำจำรย์...........................................................E-mail..................................................................... 

5.  ชื่อเพลงที่ใช้ในกำรแข่งขัน 1 เพลง (ควำมยำวไม่เกิน 5 นำท ี)        
     คือ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.  กรุณำเลือกช่องทำงกำรส่งไฟล์วิดีโอผลงำนกำรขับร้องเพลงจีน  
      □  ส่งไฟล์วิดีโอมำพร้อมกับใบสมัคร ทำง E-mail : confuciusbuu@hotmail.com หรือ 
    □  ส่งไฟล์วิดีโอมำพร้อมกับใบสมัคร ทำงไปรษณีย์ 
 

 

*หมำยเหตุ โปรดแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้สมัครและครูผู้น ำนักเรียนเข้ำประกวด  
จ ำนวน 1 ฉบับ มำพร้อมกับใบสมัครนี้ 
............................................................................................................................. ................................................. 
รับสมัครและส่งผลงำนได้ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562  
ส่งใบสมัครและไฟล์วิดีโอกำรขับร้องเพลงจีนทำงอีเมล์ที่ confuciusbuu@hotmail.com หรือทำงไปรษณีย์ที่ 
สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ 169 ถนนลงหำดบำงแสน ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
รำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 038-102602 และ 038-102605  
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รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน 

1. ผู้เข้ำแข่งขันต้องเป็นผู้ก ำลังศึกษำอยู่ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอุดมศึกษำ 
2. แบ่งประเภทกำรแข่งขัน 3 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ และอุดมศึกษำ  
3. เป็นกำรแข่งขันร้องเพลงภำษำจีนกลำง (ขับร้องเดี่ยว) เฉพำะบุคคลสัญชำติไทย ที่ใช้ภำษำจีนเป็นภำษำท่ี 2 เท่ำนั้น 
4. ผู้สมัครแข่งขันเลือกร้องเพลงจีนกลำงคนละ 1 เพลง ควำมยำวไม่เกิน 5 นำท ีโดยส่งผลงำนวิดีโอกำรขับร้องเพลงจีน ที่บันทึกใหม่

เพ่ือส่งให้กับทำงสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำพิจำรณำในรอบคัดเลือกเท่ำนั้น ไม่สำมำรถใช้ผลงำนเก่ำที่เคยบันทึกไว้จำกกำร
ประกวดหรือแสดงในครั้งก่อนได้ 

5. ผู้สมัครแข่งขันอำจมีกำรเล่นดนตรีหรือมีชุดกำรแสดง  
6. ผู้แข่งขันสำมำรถแต่งกำยตำมอัธยำศัยโดยรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยเอง 

7. หน่วยงำนสำมำรถส่งผู้เข้ำร่วมแข่งขันได้ไม่เกิน สถำบันละ 2 คน และผู้เข้ำแข่งขันต้องไม่เคยได้รับรำงวัลร้องเพลงชนะเลิศและ
รองชนะเลิศจำกสถำบันขงจื่อมำก่อน 

8. สำมำรถสมัครและส่งผลงำนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562  
9. ในวันแข่งขันรอบตัดสิน วันศุกร์ที่ 13 ธันวำคม 2562 ณ โรงเรียนดำรำสมุทร อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ผู้แข่งขันต้องมำ

รำยงำนตัวเวลำ 9.00-09.30 นำฬิกำ หำกไม่มำตำมเวลำที่ก ำหนดถือว่ำสละสิทธิ์ 
10. ค่ำยำนพำหนะส ำหรับเดินทำงมำแข่งขันรอบตัดสิน สถำบันละ 500 บำท  (โดยอำจำรย์ผู้เป็นตัวแทนสถำบันฯละ 1 ท่ำน โปรด

น ำส่งส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง จ ำนวน 1 ชุด ในวันแข่งขัน) 
11. กำรแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ (เพลงที่ใช้ในกำรแข่งขันรอบคัดเลือกและรอบตัดสินจะต้องเป็นเพลงเดียวกัน) 

ก าหนดการ การด าเนินกิจกรรม 
1. รอบคัดเลือก 
- รับสมัครและส่งผลงำนวิดีโอกำรขับร้องเพลงจีน 
(ภำยในวันที่ 8 พฤศจิกำยน 2562) 
 

ผู้สมคัรต้องส่งใบสมัครและวดิีโอกำรขับร้องเพลงจีน พร้อมเอกสำรดงันี ้ 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ของผู้เข้ำแข่งขัน 1 ฉบับ 
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ของครู/อำจำรยผ์ู้น ำนักเรียนเข้ำ 
  ประกวด  1 ฉบับ 
 

มำยังสถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบรูพำเพื่อพิจำรณำผลงำนรอบคดัเลอืก           
ทำงอีเมล confuciusbuu@hotmail.com หรือทำงไปรษณีย์ที่  
สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลยับูรพำ 169 ถนนลงหำดบำงแสน  
ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 
 

*หมำยเหตุ*  
1.ให้ระบุชื่อไฟล์ที่มรีำยละเอียดดังนี้เป็นภำษำอังกฤษ   
“ช่ือผู้สมัคร +ช่ือสถำนศึกษำ+ช่ือผลงำน”  
2.โปรดน ำส่งผลงำนในช่วงเวลำที่ก ำหนดเท่ำน้ัน 

- พิจำรณำผลงำนวิดีโอกำรขับร้องเพลงจีนรอบคัดเลือก กรรมกำรพิจำรณำผลงำนวิดีโอกำรขับร้องเพลงจีน  

- ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำแข่งขันรอบตัดสิน 
(วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562) 

ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำแข่งขันในรอบตัดสินทำง 
www.confuciusbuu.ac.th หรือ www.facebook.com/confuciusbuu 
จ ำนวน 22 คน ดังนี้ 
-ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 6 คน 
-ระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 10 คน 
-ระดับอุดมศึกษำ จ ำนวน 6 คน 

2.รอบตัดสิน 
- การแข่งขันรอบตัดสิน  
ณ โรงเรียนดำรำสมุทร อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 
(วันที่ 13 ธันวำคม 2562 ) 

รอบตัดสินผู้เข้ำแข่งขันที่ผ่ำนกำรคัดเลือก จะต้องเดินทำงเข้ำร่วม       
กำรแข่งขัน ณ โรงเรียนดำรำสมุทร อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 
(ก ำหนดกำรสำมำรถดูได้จำกเอกสำรแนบ) 
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12. รางวัลทุนการศึกษา 
ระดับการแข่งขัน รางวัลที่ จ านวนรางวัล จ านวนเงิน 

ระดับประถมศึกษำ รำงวัลที่ 1 1 รำงวัล 1,500 บำท 
รำงวัลที่ 2 2 รำงวัล 1,000 บำท 
รำงวัลที่ 3 3 รำงวัล 800 บำท 

ระดับมัธยมศึกษำ รำงวัลที่ 1 1 รำงวัล 1,500 บำท 
รำงวัลที่ 2 2 รำงวัล 1,000 บำท 
รำงวัลที่ 3 3 รำงวัล 800 บำท 

รำงวัลชมเชย 4 รำงวัล 300 บำท 
ระดับอุดมศึกษำ รำงวัลที่ 1 1 รำงวัล 1,500 บำท 

รำงวัลที่ 2 2 รำงวัล 1,000 บำท 
รำงวัลที่ 3 3 รำงวัล 800 บำท 

 

ก ำหนดกำร 
กำรแข่งขันขับร้องเพลงจีน (รอบตัดสิน) 

วันศุกร์ท่ี 13 ธันวำคม 2562 เวลำ 09.00-14.00 น. 
ณ โรงเรียนดำรำสมุทร อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 

   ............................................................     
                   เวลำ 09.00-09.30 น.   ผู้สมัครเข้ำแข่งขันรำยงำนตัว   
                           เวลำ 09.30-09.45 น.   พิธีเปิดกำรแข่งขัน 
           เวลำ 09.45-09.55 น.     ถ่ำยภำพหมู่ร่วมกัน 
                           เวลำ 10.00-12.00 น.    เร่ิมกำรแข่งขัน    
                   เวลำ 12.00-13.00 น.   พักกลำงวัน                     
                           เวลำ 13.00-13.20 น.    รวบรวมคะแนนและฟังข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำร             
                           เวลำ 13.30-14.00 น.  ประกำศผลกำรแข่งขัน มอบรำงวัลทุนกำรศึกษำ  
                                                          และประกำศนียบัตร 
 
 * หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 

 
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
 สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 www.confucius.buu.ac.th  

E-mail: confuciusbuu@hotmail.com (ไทย); kzxydf@hanbanthai.org (จนี)  
โทรศัพท์: 038-102602;  038-102603 
ที่อยู่:  สถำบันขงจื่อ มหำวิทยำลัยบูรพำ 169 ถนนลงหำดบำงแสน ต ำบลแสนสุข อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131  
 

 


