
การประกวด “เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ลูกทุ่งซิงกิ งคอนเทสต์ ประจําปี 2557”
รอบคัดเลือก วันที 12 กรกฏาคม 2557 และ รอบชิงชนะเลิศ วันที 13 กรกฏาคม 2557

ณ บริเวณลานลูกยางลิ วลม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ขอเชิญบุคคลทั วไป ที รัก
ในเสียงเพลงไทยลูกทุ่ง อายุ 15 ถึง 21 ปี ไม่ใช่นักร้องอาชีพ และไม่เคย
ได้รับรางวัลประกวดร้องเพลงลูกทุ่งระดับประเทศ สมัครเข้าร่วมการ
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ลูกทุ่งซิ
งกิ งคอนเทสต์ ประจําปี 2557” ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 70,000
บาท เปิดรับสมัครตั งแต่วันนี ถึงวันที 4 กรกฏาคม 2557

รายละเอียดในการประกวด
1. เกณฑ์ในการประกวด

1.1 อายุระหว่าง 15 – 21 ปีบริบูรณ์ ในรอบชิงชนะเลิศ และไม่จํากัดเพศ
1.2 ไม่เป็นผู้มีอาชีพหลักในการร้องเพลงอยู่แล้ว
1.3 ไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับประเทศ
1.4 ผู้สมัครประกวด ต้องเป็นบุคคลเดียวกันทั งรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
1.5 ถ้าหากคณะกรรมการจัดการประกวด ตรวจพบว่า ท่านทุจริตหลักฐานในการสมัคร จะปรับให้
หมดสิทธิ ในการเข้าร่วมการประกวดทันที
1.6 ต้องใช้ใบสมัครตามแบบฟอร์มที คณะกรรมการจัดงานกําหนดเท่านั น โดยสามารถรับใบสมัครที 
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั น 1
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที www.guideubon.com
1.7 ส่งใบสมัครภายในวันที 4 กรกฏาคม 2557 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา อุบลราชธานี หรือ ส่งใบสมัครมาที “แผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา (คุณอาคม) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา อุบลราชธานี เลขที 311 ม.7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000”

2. กําหนดการ วัน เวลา สถานที 
2.1 รอบคัดเลือก : วันที 12 กรกฏาคม 2557
- ลงทะเบียน เวลา 13.00 – 15.00 น.ณ ลานลูกยางลิ วลม ชั น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
- เริ มการคัดเลือก เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
- การประกวดรอบคัดเลือกผู้เข้าประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งจะต้องร้องเพลงแบบสดๆ โดยไม่มีดนตรี
ประกอบ
- คณะกรรมการจะทําการคัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ จํานวน 10 คน



- คณะกรรมการจัดงานจะจับฉลากลําดับการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ หลังการประกาศผลการตัดสินรอบ
คัดเลือก
- ผู้ที เข้ารอบชิงชนะเลิศทุกคน จะต้องมาซ้อมที เวทีจริง เพื อต่อคีย์เพลงกับนักดนตรี ในวันที 13
กรกฏาคม 2557 เวลา 10.00 น.
*หมายเหตุ ผู้เข้าคัดเลือกทุกคนจะต้องมีความพร้อมในการประกวดหากมาไม่ทันในลําดับการประกวด จะ

ถูกหักคะแนนรวม 5 คะแนน และจะเลื อนให้ไปคัดเลือกในลําดับสุดท้าย
2.2 รอบชิงชนะเลิศ : วันที 13 กรกฏาคม 2557
- เวลา 10.00 น. ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศต่อคีย์เพลงประกวดกับวงดนตรี
- ลงทะเบียน เวลา 15.00 –16.00 น.ณ ลานลูกยางลิ วลม ชั น 1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี
- เริ มการประกวด เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
- การประกวดรอบชิงชนะเลิศ กําหนดให้ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง จํานวน 2 เพลง ประกอบด้วยเพลงช้า 1
เพลง และเพลงเร็ว 1 เพลง
- ทางกองประกวดจะมีแดนเซอร์ประกอบเพลงเร็วให้
*หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องมีความพร้อมในการประกวด หากมาไม่ทันในลําดับการประกวด
จะถูกหักคะแนนรวม 5 คะแนน และจะเลื อนให้ไปคัดเลือกในลําดับสุดท้าย

3. รางวัลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ
3.1 รางวัลชนะเลิศ “เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ลูกทุ่งซิงกิ งคอนเทสต์ ประจําปี 2557”
ได้รับเงินรางวัล 20,000.-
พร้อมถ้วยรางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
3.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้รับเงินรางวัล 10,000.-
พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี
3.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับเงินรางวัล 7,000.-
พร้อมถ้วยรางวัลจากผู้อํานวยการ ททท.อุบลราชธานี
3.4 รางวัลขวัญใจประชาชน
ได้รับเงินรางวัล 5,000.-
พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแจระแม
3.5 รางวัลปลอบใจ
ผู้ที ไม่ได้รับรางวัลใดๆ จะได้รับเงินรางวัล คนละ 1,000.-
*หมายเหตุ เงินรางวัลที ได้ หักภาษี ณ ที จ่าย 5% และเงินรางวัลอาจมีการเปลี ยนแปลงตามความ
เหมาะสม



เกณฑ์การให้คะแนนการประกวด
คณะกรรมการตัดสินทั งหมดทั ง 2 รอบ เป็นผู้มีความชํานาญการและทรงคุณวุฒิทางด้านการประกวดร้อง
เพลงไทยลูกทุ่งและด้านดนตรี ซึ งเป็นอาจารย์ผู้สอนชื อดัง
1.การใช้เสียง/นํ าเสียง (30 คะแนน) หมายถึง การควบคุมและบังคับลมในการขับร้องดี มีการใช้เทคนิคการ
ขับร้องอย่างครบถ้วนและถูกวิธี นํ าเสียงสดใสกังวาน มีพลังเสียงที ดี และมีความกลมกลืนในการเอื อน
2.ทํานอง (20 คะแนน) หมายถึง ร้องเพลงตรงคีย์ เพลงที ร้องมีการร้องโน้ตที ร้องยาก สามารถร้องได้ดีเสียง
ร้องไม่แกว่งหรือเสียงเพี ยน
3.จังหวะ (20 คะแนน) หมายถึง ไม่ร้องคร่อมหรือหลงจังหวะ มีความมั นใจในการเข้าจังหวะในการวรรค
ตอนต่างๆ
4.เนื อร้อง/ภาษา (15 คะแนน) หมายถึง คําร้องถูกต้อง ครบถ้วน คําควบกลํ า ร/ล และอื นๆ
5.บุคลิกภาพ (15 คะแนน) หมายถึง การใช้อารมณ์ ลีลาการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม และการแต่งกาย
*หมายเหตุ สําหรับรางวัลขวัญใจประชาชน เกณฑ์การตัดสินรางวัลนี จะใช้วิธีการโหวตจากผู้ชมภายใน
บริเวณงาน จํานวน 100 เสียง โดยการโหวตในใบโหวตที ทางกองประกวดกําหนดให้เท่านั น

สอบถามรายละเอียดเพิ มเติม
ติดต่อ นายอาคม พุฒพิมพ์ แผนกกลยุทธ์การตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี

โทร 045 – 950699 ต่อ 1302 หรือ 087-6410449
และwww.facebook.com/CentralPlazaUbonratchathani


