ระเบียบการประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค ประจําปี ๒๕๖๑
สถาบันวิ จยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
๑. การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกแบ่งออกเป็ น ๔ ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้
๒. การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูกแบ่งการประกวดออกเป็ น ๒ ประเภท คือ
๑) ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
- แนบเอกสารรับรองจากสถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นปจั จุบนั และสําเนาบัตรประชาชน
๒) ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
- แนบเอกสารรับรองจากสถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาอยูใ่ นปจั จุบนั หรือสําเนาบัตรของนักศึกษา (ให้มอี าจารย์
ผูร้ บั รองลงลายมือชือ่ กํากับ) และสําเนาบัตรประชาชน
๓. ผูส้ มัครเข้าประกวดต้องร้องเพลงกล่อมลูกภาคใดภาคหนึ่ง ด้วยบทและทํานองกล่อม (ภาษาถิ่ น)
ไม่มดี นตรีประกอบ ภาคเหนือ
ใช้ทาํ นอง อือ่ ภาษาคําเมือง
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคใต้

-

ใช้ทาํ นอง นอนสาหล้า ภาษาอีสาน
ใช้ทาํ นองกล่อมลูก ภาษากลาง
ใช้ทาํ นอง ชาน้อง หรือน้องนอน ภาษาใต้

บันทึกเป็ นไฟล์เสียง (CDA หรือ CD Audio หรือ WMA หรือ WAVE หรือ MP3 ) ลงแผ่น ซี.ดี. จํานวน
๑ เพลง (บันทึก ๑ แผ่นต่อ ๑ ท่าน โดยผูเ้ ข้าประกวดจะต้องเป็ นผูร้ อ้ งเพลงกล่อมลูกเองเท่านัน้
๔. เขียนชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่ อได้ทนั ที พร้อมทัง้ ประเภทและภาคของการประกวด
อย่างละเอียดและชัดเจน ลงบนปกของแผ่น ซี.ดี และบนแผ่นซีดี ส่งไปทีน่ างสาวอําไพ หนูเล็ก สถาบันวิจยั
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
รับ สมัค รตัง้ แต่ วัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หมดเขตรับ สมัค ร วัน ที่ ๒๒ มิ ถ ุน ายน ๒๕๖๑
(คณะกรรมการจะถือวันทีป่ ระทับตราไปรษณียเ์ ป็ นวันส่งประกวด)
๕. ผูท้ เ่ี คยได้รบั รางวัลชนะเลิศในการประกวดภาคใดภาคหนึ่งแล้ว ไม่สามารถสมัครเข้าประกวดในภาคนัน้ ซํ้าได้อกี
๖. คณะกรรมการฯ จะแจ้งผลผูผ้ า่ นการคัดเลือกในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ www.lullaby.lc.mahidol.ac.th
๗. ผู้ผ่ า นการคัด เลือ ก ต้อ งมาขับ ร้อ งเพลงกล่ อ มลู ก ต่ อ หน้ า คณะกรรมการตัด สิน เพื่อ คัด เลือ กผู้ช นะเลิศ และ
รอง ชนะเลิศ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชัน้ ๒ อาคารภาษาและวัฒนธรรม
สยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๔๕ น.)
๘. การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นการสิ้ นสุด คณะกรรมการมีสทิ ธิ์คัดเลือกผลงานทีส่ ง่ เข้าประกวด ไปจัด
แสดงรวมถึ ง ทํ า ซํ้ า ดัด แปลงหรือ เผยแพร่ ต่ อ สาธารณะชนไม่ ว่ า จะในเอกสารหรือ สื่อ ทุ ก ประเภท ทัง้ นี้
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบในกรณีทม่ี บี ุคคลอื่นกระทําการอันเป็ นการละเมิดสิทธิ์ในผลงานทีส่ ่ง
เข้าประกวด และผลงานทีส่ ่งเข้าประกวดทางผูจ้ ดั สงวนสิทธิ์ทีจ่ ะไม่คนื ไม่ว่ากรณีใด ๆ และให้ถอื เป็ นลิขสิทธิ์
ของ มหาวิทยาลัยมหิดล
๙. รางวัลแบ่งออกเป็ น
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทและภาคละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบตั ร
รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทและภาคละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาทพร้อมเกียรติบตั ร
ผูร้ บั รางวัลเข้ารับรางวัลในงาน มหิดล-วันแม่ ประจําปี ๒๕๖๑
****************************
สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอําไพ หนูเล็ก หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๘๐๐-๒๓๔๑ หรือ
e-mail : umpainu04@gmail.com หรือ umpai.nul@mahidol.ac.th,

