
ใบสมัครการแข่งขันประกวดเต้น COVER DANCE    
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งท่ี 5 “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (CHIANGMAI NEXT)” 

วันที ่ 17 – 18  มกราคม  2563   
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

…………………………………………………………………………… 

 
ประเภทการแข่งขัน  (ให้ท ำเครื่องหมำย ลงในช่อง   ตำมประเภทที่เข้ำร่วมกำรแข่งขัน) 

  ประถมศึกษำ   
  มัธยมศึกษำ – อำชีวศึกษำ 

ชื่อผู้สมัคร 
ที ่ ชื่อ – สกุล ระดับชั้นที่ศึกษา สถานศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 

๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
๕.     
๖.     
๗.     
๘.     
๙.     
๑๐     

ครูผู้สนับสนุน/ควบคุมทีม 
1. ชื่อ............................................................................  ชื่อสกุล................................... .............................. 

  โทรศัพท์มือถือ.............................................................E – mail………………......................................... 
2. ชื่อ............................................................................  ชื่อสกุล................................... .............................. 

โทรศพัท์มือถือ ............................................................E – mail……………….......................................... 
 
หมายเหตุ 

1. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12  มกรำคม 2563  
2. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐำนด้วยตนเอง หรือส่งทำงไปรษณีย์ ได้ที่  

ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้น 3 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่   
เลขที่ 888  ถนนโชตนำ  ต ำบลช้ำงเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300   
โทรศัพท์ 053 998 333 ต่อ 506  โทรสำร 053 998 333 ต่อ 500 
หรือส่งทำง e-mail: kunnongmaew.pao@gmail.com 

3. ตรวจสอบรำยชื่อ และก ำหนดกำรแข่งขัน ได้ทำงเว็ปไซต์  http://edu.chiangmaipao.go.th/ 
4. ผู้ประสำนงำน  นำงสำวรัตติกำล  ชมภูรัตน์  นักวิชำกำรศึกษำ  โทรศัพท์ 088-252-7743   

 

mailto:kunnongmaew.pao@gmail.com
http://edu.chiangmaipao.go.th/


รายละเอียดการประกวดเต้น COVER DANCE   
งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งท่ี 5 “พลเมืองเชียงใหม่พร้อมไปต่อ (CHIANGMAI NEXT)” 

วันที ่ 17 – 18  มกราคม  2563   
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

…………………………………………………………………………… 

 
1.  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด  

1) แข่งขันเป็นทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เข้ำแข่งขันรวมตัวกันจ ำนวน 5 - 12 คน (ชำย/หญิง หรือผสม) 
2) เป็นนักเรียน นักศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจังหวัดเชียงใหม่ อำยุระหว่ำง 6 – 20 ปีบริบูรณ ์
 ระดับประถมศึกษำ – มัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ  
3) มีควำมสำมำรถในกำรเต้น Cover Dance และอ่ืนๆ ไม่จ ำกัดศิลปิน 
4) แข่งขันโดยใช้เพลงของศิลปินที่ Cover กี่เพลงก็ได้แต่ต้องอยู่ในเวลำที่ก ำหนด   
   และผู้ประกวดแข่งขันต้องจัดเตรียมเพลงที่จะน ำเข้ำประกวดเอง อยู่ในรูปแบบของ Audio CD  
    (และส่ง Audio CD ในช่วงลงทะเบียน)  
5) กำรแต่งกำย สำมำรถออกแบบเครื่องแต่งกำยได้ตำมสไตล์ที่ต้องกำรหรือเลียนแบบศิลปินได้ 
6) สำมำรถใช้อุปกรณ์ประกอบกำรแสดงได้ (ควรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยเป็นหลัก) 
7) ใช้เวลำแสดงทีมละ 5 นำที  บวกลบไม่เกิน 1 นำท ี 
8) ผู้เข้ำประกวดทุกคน สำมำรถลงชื่อสมัครได้เพียงทีมเดียวเท่ำนั้น หำกเกิดกรณีทีมที่มีผู้แข่งขันซ้ ำ 
    คณะกรรมกำรกำรประกวดจะขอปรับให้แพ้ทันที  
9) แต่ละสังกัดสำมำรถส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้ทั้ง 2 รุ่น ๆ ละ 1 ทีม 
    - ระดับประถมศึกษำ  อำยุระหว่ำง 6 – 12 ปีบริบูรณ์ (นับอำยุถึงวันที่ 30 มกรำคม 2563) 
    - ระดับมัธยมศึกษำ/อำชีวศึกษำ  อำยุระหว่ำง 13 - 21 ปี  (นับอำยุถึงวันที่ 30 มกรำคม 2563) 
10) ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นข้อสิ้นสุด  

 
2. จ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
          -  จ ำนวนไม่เกิน 10 ทีม 
 
3. เกณฑ์การพิจารณาประกอบการตัดสิน 
  3.1 ควำมพร้อมเพรียงและควำมแข็งแรง พิจำรณำจำกควำมพร้อมเพรียงของทุกคนในทีมที่แสดง 
ให้เห็นถึงศักยภำพควำมแข็งแรงของร่ำงกำย 
  3.2 ควำมคิดสร้ำงสรรค์ พิจำรณำจำก ลีลำของท่ำเต้นที่โดดเด่น และสวยงำมด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ซึ่งสอดคล้องกับเพลงและจังหวะดนตรี 
  3.3 อำรมณ์และควำมสนุกสนำน พิจำรณำ กำรแสดงออก ที่ท ำให้ผู้ชมเกิดอำรมณ์คล้อยตำมและ 
เกิดควำมสนุกสนำน เพลิดเพลินไปกับกำรเต้น 
  3.4 กำรใช้ท่ำเต้นที่ท ำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภำพและสอดคล้องกับท่วงท ำนองและจังหวะดนตรี 
  3.5 กำรแต่งกำย พิจำรณำจำก กำรแต่งกำยท่ีสวยงำมเหมำะสมกับท่ำเต้นและเพลงที่ใช้ในกำรเต้น 
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4.  หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน (คะแนนเต็ม 100)  
1) ทักษะกำรเต้น, ระเบียบร่ำงกำย และควำมพร้อมเพรียงของกำรเต้น   25 คะแนน  
2) กำรถ่ำยทอดอำรมณ์ แข็งแรงกระฉับกระเฉง และบุคลิกภำพของนักแสดง   20 คะแนน  
3) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของท่ำเต้น        15 คะแนน  
4) ควำมสวยงำม เหมำะสมกลมกลืน และลงตัวของเครื่องแต่งกำย   15 คะแนน  
5) ภำพรวมกำรแสดง        10 คะแนน  
6) กำรแสดงออกถึงควำมสุขจำกกำรแสดง (ให้ควำมบันเทิงผู้ชม)   10 คะแนน  
7) กำรรักษำเวลำ           5 คะแนน  

 
5. วัน เวลา สถานที่ ท่ีประกวด 
 วันที่  17  มกรำคม  2563   เวลำ 09.00 น.  –  16.00 น.   ณ  ห้องนิทรรศกำร 1   
 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ จังหวัดเชียงใหม่ 
  
6.  เงินรางวัล 
   รำงวัลชนะเลิศ         ทุนกำรศึกษำ  5,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   ทุนกำรศึกษำ  4,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
   รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   ทุนกำรศึกษำ  3,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
 
7. หลักฐานในการสมัคร   
 7.1 ใบสมัครผู้เข้ำประกวด 
 7.2 ส ำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรนักเรียน คนละ จ ำนวน 1 ชุด 
 7.3 ภำพถ่ำยทีมประกวด (รวมทุกคนที่ประกวด)  จ ำนวน 1 ใบ 
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