
ระเบียบและเง่ือนไขในการประกวดหางเคร่ืองลูกทุ่ง 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถพเิศษในการเต้นประกอบเพลงลูกทุ่ง หัวข้อ “ รําลกึกรุงเก่า ” 

ณ เวทตีลาดนํา้ งาน THAILAND ONE STOP SHOPPING EXPO 

คุณสมบัตขิองผู้เข้าแข่งขัน 

• ผุส้มคัรตอ้งมีอายรุะหวา่ง 12-25ปี 

• ใน 1 ทีมตอ้งประกอบดว้ย 4 คนข้ึนไปแต่ไม่เกิน 12 คนไม่จาํกดัเพศ 

• ผูส้มคัรตอ้งสังกดัทีมใดทีมหน่ึงเพียงเท่านั้น  

• ผูส้มคัรจะตอ้งไม่ติดภาระผกูพนั การเซ็นสัญญากบัองคก์รหน่วยงานหรือบริษทัใดๆ 

วนั เวลา และสถานที่ 

• ขอรับใบสมัครไดท่ี้เบอร์ 063-723-0381 หรือ 02-314-6096 หรือดาวน์โหลดใบสมคัรไดท่ี้ 

www.onestopshoppingexpo.com  และ Email : Thailandcoverdance@gmail.com  หรือท่ีอยู ่:  เลขท่ี 33 

รามคาํแหง 24  แยก 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

• ส่งใบสมัครพร้อมแนบสาํเนาบตัรประชาชนของผูเ้ขา้สมคัรทุกท่าน ภายในวนัท่ี 10 ตุลาคม 2559 เวลา 17.00 น.

เท่านั้นกบักองประกวดบริษทั โฮมโชว ์จาํกดั  

• รอบคดัเลือกวนัอาทิตยท่ี์ 16 ตุลาคม  2559 เวลา 13.00 น. ท่ีงาน ONE STOP SHOPPING EXPO  ณ อิมแพค็ เมือง

ทองธานี ( บริเวณโซนเวทีกิจกรรมตลาดนํ้า )  

• รอบตดัสินวนัอาทิตยท่ี์ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ท่ีงาน ONE STOP SHOPPING EXPO   

ณ อิมแพค็ เมืองทองธานี ( บริเวณโซนเวทีกิจกรรมตลาดนํ้า ) โดยจะคดัเลือกใหเ้หลือเพียง 6 ทีมเท่านั้น  

ข้อกาํหนด 

รอบแรก 

ในวนัประกวด ใหผู้เ้ขา้ประกวดรายงานตวัท่ีจุดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. เพ่ือจบัฉลากเลือกลาํดบัการข้ึน

ประกวดผูล้งทะเบียนหลงั 12.00 น. เลือกลาํดบัท่ีเหลือ ( ผูล้งทะเบียนก่อน 12.30 น.ถือวา่มาถึงพร้อมกนั )  

ใหผู้เ้ขา้ประกวดแจง้ช่ือเพลงและช่ือทีมท่ีจะใชใ้นการประกวดอีกคร้ัง พร้อมส่งแผน่เพลง CDใหฝ่้ายควบคุม

เคร่ืองเสียงหรือกองประกวด 

• ในการแข่งขนัรอบแรก ผูเ้ขา้แข่งขนัจะถูกคดัเลือกใหเ้หลือไม่เกิน 6 กลุ่มเท่านั้นเพ่ือเขา้แข่งขนัในรอบ

ตดัสินต่อไป 

• ในรอบแรก แต่ละทีมกาํหนดการเวลาแสดงไดไ้ม่เกิน 5 นาที  

http://www.onestopshoppingexpo.com/
mailto:Thailandcoverdance@gmail.com


รอบตดัสิน 

• ในวนัประกวดใหผู้เ้ขา้ประกวดรายงานตวัท่ีจุดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น. ทางคณะการประกวด

ขอสงวนสิทธ์ิในการจดัลาํดบัการข้ึนประกวดในรอบน้ี ใหผู้เ้ขา้ประกวดแจง้ช่ือเพลงและช่ือทีมท่ี

จะใชใ้นการประกวดอีกคร้ังพร้อมส่งแผน่เพลงใหฝ่้ายควบคุมเคร่ืองเสียงหรือกองประกวด 

• ในรอบตดัสิน กาํหนดการแสดงไดไ้ม่เกิน 7 นาที 

                        รางวลัในการประกวด 

• รางวลัชนะเลิศ  เงินสดมูลค่า 20,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

 และเกียรติบตัรจากบริษทั โฮมโชว ์จาํกดั  

• รางวลัรองชนะเลิศ  เงินสดมูลค่า 10, 000 บาท พร้อมของท่ีระลึก 

และเกียรติบตัรจากบริษทั โฮมโชว ์จาํกดั 

• รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1  เงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมของท่ีระลึก 

และเกียรติบตัรจากบริษทั โฮมโชว ์จาํกดั  

                      เกณฑ์คะแนนตดัสิน 

• ความพร้อมเพรียงของการเตน้  35  คะแนน 

• ความสวยงาม ลีลาท่าทางประกอบเพลง 30 คะแนน 

• ความคิดสร้างสรรค ์   15 คะแนน 

• การส่ืออารมณ์ ความเอน็เตอร์เทน 10 คะแนน 

• เคร่ืองแต่งกาย   10 คะแนน 

รวมคะแนน  100 คะแนน 

** หมายเหตุ**   : ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุดและเดด็ขาด จะคดัค้านมไิด้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

                            : ทางทีมทีช่นะเลศิ จะต้องทาํการแสดงโชว์หลงัจากประกาศผลเป็นทีส้ิ่นสุดลงแล้วอกี 1 รอบภายในงาน 

 

 

ผู้ประสานงานและตดิต่อสอบถามรายละเอยีดการสมคัร 

• คุณดิว / คุณแอน  063-723-0381 หรือ 0-2314-0855 ( ตามเวลาทาํการ 09.30 -17.00 น. ) 

• ส่งใบสมคัร ตามท่ีอยู ่:  เลขท่ี 33 รามคาํแหง 24  แยก 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

หรือ Email :  Thailandcoverdance@gmail.com 
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ใบสมคัรการแข่งขนัประกวดหางเคร่ืองลูกทุ่ง 

 เวทตีลาดนํา้ งาน THAILAND ONE  STOP  SHOPPING  EXPO 

ณ อมิแพค็ เมืองทองธานี  

 

หมายเลข....................... 

 

ช่ือทมี.................................................................................................................................................................... 

เบอร์ตดิต่อคณะ..................................................................................................................................................... 

ทีอ่ยู่ ( เพ่ือส่งใบประกาศนียบัตร).......................................................................................................................... 

ช่ือเพลงทีใ่ช้ในการประกวดหรือช่ือชุดการแสดง................................................................................................ 

 

จํานวนสมาชิกในทมี 

1.ช่ือ-สกลุ...........................................................................................................................      

  ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................... 

 

 

 

2.ช่ือ-สกลุ...........................................................................................................................  

   ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................... 

   

 

 

3.ช่ือ-สกลุ.........................................................................................................................     

 ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................... 

 

 

4.ช่ือ-สกลุ........................................................................................................................     

ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................... 

 



 

 

                 5.ช่ือ-สกลุ...................................................................................................................... 

                   ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................... 

 

 

6.ช่ือ-สกลุ........................................................................................................................      

 ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................... 

 

 

7.ช่ือ-สกลุ........................................................................................................................... 

   ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................... 

  

 

8.ช่ือ-สกลุ......................................................................................................................... 

   ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน...................................  

   

 

 

9.ช่ือ-สกลุ.........................................................................................................................      

  ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................... 

 

 

 

10.ช่ือ-สกลุ........................................................................................................................      

  ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................... 

 

 



 

 

11.ช่ือ-สกลุ......................................................................................................................      

  ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................... 

 

 

12.ช่ือ-สกลุ........................................................................................................................      

    ช่ือเล่น...............................................เลขบตัรประจาํตวัประชาชน................................... 

 

 

• กรณีมาในนามของสถานศึกษา 

สถานศึกษา..............................................................................................................จังหวดั............................................ 

 

      ขา้พเจา้ไดท้ราบรายละเอียดในหลกัเกณฑก์ารประกวดเป็นท่ีเขา้ใจแลว้ และจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑก์าร

ประกวดทุกประการ พร้อมน้ีไดแ้นบหลกัฐานการสมคัรมาดว้ยแลว้  

 

      ลงช่ือ....................................................................ผูส้มคัร (ตวัแทน) 

           (..............................................................................) 

       วนัท่ี ...................... / ................/2559  

 

     ลงช่ือ..............................................................ครูท่ีปรึกษา (ถา้มี) 

           (..............................................................................) 

       วนัท่ี ...................... / ................/2559 

 

        ผู้ประสานงานและตดิต่อสอบถามรายละเอยีดการสมคัร 

• คุณดิว / คุณแอน  063-723-0381 หรือ 0-2314-6096  ( ตามเวลาทาํการ ) 

• เลขท่ี 33 รามคาํแหง 24  แยก 24 แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

หรือ Email :  Thailandcoverdance@gmail.com 
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