กติกาการประกวด
ร้องเพลง TO BE NUMBER ONE IDOL ชาย/หญิง
งานลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP
๒๕๖๑
โดย ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
วันเสาร์ ที่ 2๒ กันยายน 256๑
ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
*****************************************

การประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE IDOL ชาย/หญิง
1. กติกา มีดังนี้
1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา
(ผู้ประกวด จัดหา Backing track มาเอง เป็นแผ่น CD/DVD ไฟล์ Mp ๓หรือaudio ๑ ชุด)
2. อายุ ๑๕ – ๒๐ ปี (แนบบัตรประชาชน/สถานศึกษาสามารถรวบรวมส่งใบสมัครให้นักเรียนได้)
3. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
- ณ เวทีประกวดร้องเพลงด้านศาลาจัตุรมุข เวลา ๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.
- รอบคัดเลือก เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐น เลือกร้องเพลงได้ตามถนัด ๑ เพลง
- ประกาศผู้เข้ารอบชาย ๑๐/ หญิง ๑๐ (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับจานวนผู้สมัคร)
- รอบตัดสินลงทะเบียน เวลา ๑๘.๐๐ เริ่มประกวดเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
๔. ประกาศผลการตัดสิน ผู้เข้าประกวดขึ้นบนเวทีพร้อมกัน
๕. ประธานมอบเงินรางวัลพร้อมโล่และเกียรติบัตรบนเวที
๒. เกณฑ์การตัดสิน
1. น้าเสียง
๓๐ คะแนน
2. อักขระถูกต้องชัดเจน
๒0 คะแนน
3. ลีลาท่าเต้นสวยงานอารมณ์และความสนุกสนาน
๒0 คะแนน
4. จังหวะถ่วงทานองถูกต้อง
๒๐ คะแนน
5. การแต่งกาย
๑๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
3. รางวัล มี ๑๐ รางวัล (โดยแยกประเภทชาย/ประเภทหญิง)
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 3,0๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล ๒,5๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 2,0๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จานวน ๗ รางวัล ได้รับเงินรางวัล 1,0๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. เอกสารที่ใช้ในการรับเงินรางวัล (หลักฐานใบสาคัญรับเงิน / บัตรประจาตัวประขาชน จานวน 1 แผ่น
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 แผ่น)
5. วันเวลาและสถานที่ประกวด
รับใบสมัครและเริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประสานงาน
TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร จังหวัดอุตรดิตถ์
ใบสมัครดาวน์โหลดที่ www.uttaradit.go.th และ facebook: To Be Number 1 Uttaradit สอบถามข้อมูล
โทร ๐๘๗ -๘๓๘๑๓๓๗ / ๐๙๕ – ๔๔๕๑๔๙๑ (การตัดสินของกรรมการถือว่ายุติธรรมและสิ้นสุด)
*******************************

กติกาการประกวด
ประกวดถ่าย “ใส่เสื้อทูบีกับของดีอุตรดิตถ์”
งานลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP
๒๕๖๑
โดย ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์
วันเสาร์ ที่ 2๒ กันยายน 256๑
ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
*****************************************

การประกวดภาพถ่าย ใส่เสื้อทูบีกับของดีอุตรดิตถ์
1. กติกา มีดังนี้
1. ผู้สมัคร บุคคลทั่วไป มีภูมิลาเนาจังหวัดอุตรดิตถ์ (อาศัยอยู่จริงมีบุคคลรับรอง)
2. หลักฐานการสมัคร ใบสมัคร/บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/พร้อมภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
3. กรรมการคัดเลือกภาพถ่ายที่ผ่านเกณฑ์ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖1 และประกาศผลภาพถ่าย
ที่ได้รับการคัดเลือกทาง www.uttaradit.go.th
๔. วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ กรรมการสัมภาษณ์แรงบันดาลใจผู้ที่ส่งภาพถ่ายผ่านการคัดเลือก
๕. วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายและนาภาพถ่ายที่ชนะ
การประกวด จัดแสดงนิทรรศการในบริเวณเวทีประกวดร้องเพลงทูบีนัมเบอร์วัน
๖. ประธานมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดภาพถ่ายบนเวที
(ภาพถ่ายเป็นกรรมสิทธิ์ของศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ของศูนย์ฯต่อไป)
๒. เกณฑ์การตัดสิน
1. ภาพถ่ายบุคคล แบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม ใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์
สีม่วงแบบใหม่ปี ๒๕๖๑ โดย ถ่ายภาพกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือของดีอุตรดิตถ์เช่น ผลไม้ สิ่ งประดิษฐ์ ฯลฯ
2. ความละเอียดของกล้องไม่ต่ากว่า ๕ megapixel
3. ขนาดรูปภาพ ๘ X ๑๐ นิ้วภาพสี
4. ลักษณะภาพถ่ายเป็นธรรมชาติไม่มีการตัดต่อภาพ
5. เป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ด้วยตนเองและไม่นาภาพของบุคคลอื่นมาส่งประกวด
3. รางวัล มี ๑๒ รางวัล
รางวัลที่ 1
ได้รับเงินรางวัล 2,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2
ได้รับเงินรางวัล 1,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3
ได้รับเงินรางวัล 1,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จานวน 10 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. เอกสารที่ใช้ในการรับเงินรางวัล (หลักฐานใบสาคัญรับเงิน / บัตรประจาตัวประขาชน จานวน 1 แผ่น
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 แผ่น)
5. วันเวลาและสถานที่ประกวด
รับใบสมัครและเริ่มสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประสานงาน
TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร จังหวัดอุตรดิตถ์
ใบสมัครดาวน์โหลดที่ www.uttaradit.go.th และ facebook: To Be Number 1 Uttaradit สอบถามข้อมูล
โทร ๐๘๗ -๘๓๘๑๓๓๗ / ๐๙๕ – ๔๔๕๑๔๙๑ (การตัดสินของกรรมการถือว่ายุติธรรมและสิ้นสุด)
*******************************

เลขที่ใบสมัคร

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลง TO BE NUMBER ONE IDOL ในงาน
ลางสาด ลองกองหวานและสินค้า OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจาปี 2561
ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561
ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร..........................................................................................................อายุ.. ...................ปี
ที่อยู่......................................................................................................................................................................
โรงเรียน........................................................................................................................... .....................................
ชมรม TO BE NUMBER ONE………………………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์ผู้สมัคร................................................................โทรศัพท์ครูผู้ประสาน..................................................
เพลงที่ใช้ประกวดรอบคัดเลือก 1....................................................................................................................
เพลงที่ใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศ เพลงช้า (ลูกทุ่ง)
1...........................................................
เพลงทีใ่ ช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศ เพลงเร็ว (สตริงหรือสากล) ครึ่งเพลง 2............................................................
ผู้สมัคร..................................................................
(...........................................................)
วันที่สมัคร.............................................................
สมัครด้วยตนเองหรือสถานศึกษารวบรวมส่งใบสมัครที่
ศูนย์ประสานงานชมรม TO BE NUMBER ONE อุตรดิตถ์ ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อุตรดิตถ์ 53000 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 087 – 8381337 /
095 - 4451491

รับสมัครตั้งแต่บดั นี้ ถึง วันที่ 14 กันยายน 2561

เลขที่ใบสมัคร

ใบสมัครประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “ใส่เสื้อทูบีกับของดีอุตรดิตถ์”
…………………………………………………………………….
ชื่อ - สกุล ผู้สมัคร..........................................................................................................อายุ.. ...................ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้)
เลขที่..................หมู่..............ซอย..............................ถนน...............................................ตาบล………………………
อาเภอ..........................................................................จังหวัด..............................................................................
โทรศัพท์................................................................................................................................................................
ชื่อผลงาน............................................................................................................................. .................................
สถานที่ถ่ายภาพ....................................................................................................................................................
คาบรรยายแนวคิดผลงานพอสังเขป
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
ขอยืนยันว่าผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าวข้างต้น ได้สร้างสรรค์ด้วยตนเอง โดยไม่ได้ทาซ้า
ดัดแปลง ลอกเลียนแบบภาพบุคคลอื่น และไม่ได้นาภาพของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวดในนามตนเองหรือส่งใน
นามบุ คคลอื่น ทั้งนี้ หากมีบุ คคลอื่นที่กล่าวอ้างว่าภาพที่ส่ งเข้ าประกวดนั้น มีการละเมิดสิ ทธิ์ตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่
เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว และยอมรับกติกาที่กาหนดขึ้นทุกประการ
ผู้สมัคร..................................................................
(...........................................................)
วันที่สมัคร.............................................................
สมัครด้วยตนเองหรือสถานศึกษารวบรวมส่งใบสมัครที่
ศูนย์ประสานงานชมรม TO BE NUMBER ONE อุตรดิตถ์ ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อุตรดิตถ์ 53000 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 087 – 8381337 /
095 - 4451491

รับสมัครตั้งแต่บดั นี้ ถึง วันที่ 14 กันยายน 2561

