
PNU Radio 10 ป- ดนตรีในสวน  

วันเสาร9ที่ 6 สิงหาคม 2565 

ณ ลานหนFาคณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร9                                                 

ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 

1. คุณสมบัติของผูFเขFาประกวด 

1.1 ประเภทประชาชนทั่วไป 

1.2 มสีมาชิกไม7เกิน 5 คน ต7อ 1 ทีม 

1.3 ผู?เข?าประกวดต?องมีรายชื่อตามใบสมัครที่ยื่นสมัครเท7านั้น 
 

2. กติกาการประกวด 

 2.1 รับสมัครรอบ Audition ตั้งแต7วันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2565 โดยส7งคลิปการแสดงดนตรี 

จำนวน 1 เพลง ได?ทุก Style ความยาวไม7เกิน 5 นาที โดยต?องเห็นสมาชกิทุกคนและไม7มีการตัดต7อ

และการแต7งเสียงหรือใช? Effect จาก โปรแกรมใดๆ แนบไฟลeและส7งมาที่ (ไฟลe.MP4) 

pnuradio.nara@gmail.com   

 2.2 รูปถ7ายสมาชิกในวง  

รูปรวมสมาชิกทุกคน เห็นใบหน?าชัดเจนจำนวน 1 ภาพ 

รูปเดี่ยวสมาชิกแต7ละคนเห็นใบหน?าชัดเจนโดยบันทึกชื่อไฟลeเปrนชือ่ - นามสกุลของเจ?าของรูป (1คน 

ต7อ 1 ภาพ) แนบมากับคลิปการแสดงดนตรพีร?อมใบสมัคร ส7งมาที ่pnuradio.nara@gmail.com   

2.3 คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกคลิปให?เหลือ 10 ทีม สุดท?าย (ประกาศผลผ7านทาง 

Facebook Fan Page : PNU Radio 92.25FM Narathiwat Thailand , Website : 

www.pnu.ac.th ) โดยการคัดเลือกของกรรมการ ซึ่งจะแข7งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสารeที่ 6 

สิงหาคม 2565 ณ ลานหน?าคณะแพทยศาสตรe มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรe ตำบลโคกเคียน 

อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และผู?เข?าประกวดในรอบ 10 ทมีสุดท?าย จะต?องนำบัตรประจำตัว

ประชาชนมาแสดง และมารายงานตัวก7อนเวลา 14.00 น.   



2.4 แข7งขันรอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม สุดท?าย จำนวน 3 เพลง ตาม Style ที่ถนัด ไม7มีเพลง

บังคับ โดยใช?เวลาไม7เกิน 15 นาที รวมเวลา Set up  

 

 

3. ทางกองประกวดเตรียมอุปกรณ9ดนตรีใหFท\าน 

ตู?แอมป� กีต?ารe จำนวน 2 ตู? 

ตู?แอมป� เบส จำนวน 1 ตู? 

ตู?แอมป� คียeบอรeด จำนวน 1 ตู? 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเปrนที่สิ้นสุด  

 

รับสมัคร  4-22 กรกฎาคม 2565  

ประกาศรายชื่อวงที่ผ\านการคัดเลือก 10 ทีมสุดทFาย 1 สิงหาคม 2565  

(ประกาศผลผ7านทาง Facebook Fan Page : PNU Radio 92.25FM Narathiwat 

Thailand , Website : www.pnu.ac.th ) 

กำหนดการแข\งขันและสถานที่ทำการแข\งขัน วันเสารe ที่ 6 สิงหาคม 2565 ตั้งแต7เวลา 16.00 น.             

ณ ลานหน?าคณะแพทยศาสตรe มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรe ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง 

จังหวัดนราธิวาส 
 

เกณฑ9การใหFคะแนน 100 คะแนน 

 1. นักร?อง (น้ำเสียง จังหวะ ทำนอง อักขระ)   20 คะแนน 

 2. เทคนิคการเล7นดนตรี     20 คะแนน 

 3. ความสมดุลของเสียง (Balance)   20 คะแนน 

 4. ภาพรวมของการแสดง ความพร?อมเพรียง  20 คะแนน 

 5. ความคิดสร?างสรรคe     20 คะแนน 



                                  รวม 100 คะแนน 

ติดตามข\าวสารเพิ่มเติม  

Facebook Fan Page : PNU Radio 92.25FM Narathiwat Thailand 

Website : www.pnu.ac.th  

ติดต\อสอบถาม 

นายธนาวิทยe แดงประสิทธิ์ 08-5079-5548  

นายสุรเชษฐe แซ7ลิ้ม 08-9464-4874 

งานประชาสัมพันธe 073709030  

ใบสมัคร 

PNU Radio 10 ป- ดนตรีในสวน  

วันเสาร9ที่ 6 สิงหาคม 2565 

ณ ลานหนFาคณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร9                                                 

ตำบลโคกเคียน อำเภอเมอืง จังหวัดนราธิวาส 

 

 

ชื่อวง............................................................................................ 

อำเภอ....................................จังหวัด........................................... 

                       โทร......................................... 

 

ชื่อ-สกุลผูFเขFาประกวด 

1. ชื่อ – สกุล ....................................................................   ตำแหน7ง.................................. 

2. ชื่อ – สกุล ....................................................................   ตำแหน7ง.................................. 

3. ชื่อ – สกุล ....................................................................   ตำแหน7ง.................................. 

4. ชื่อ – สกุล ....................................................................   ตำแหน7ง.................................. 



5. ชื่อ – สกุล ....................................................................   ตำแหน7ง.................................. 
 

รายชื่อเพลงที่ใชFในการประกวด 

1. เพลง..................................................................... ศิลป�น.............................................. 

2. เพลง..................................................................... ศิลป�น.............................................. 

3. เพลง..................................................................... ศิลป�น.............................................. 

 

ผูFควบคุมวง  

ชื่อ – สกุล ....................................................................  โทรศัพทe ....................................... 

 

 

 

กำหนดการ 

PNU Radio 10 ป- ดนตรีในสวน 

วันเสาร9ที่ 6 สิงหาคม 2565 

ณ ลานหนFาคณะแพทยศาสตร9 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร9  

ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

-------------------- 

เวลา 13.00 – 14.00 น.   ลงทะเบียน 

เวลา 14.00 -  14.30 น.    จับสลากเพื่อเรียงลำดับวงที่จะขึ้นประกวด  

เวลา 16.00 – 18.00 น.    เริ่มการประกวด 

เวลา 19.00 น.     ประกาศผลและมอบรางวัล  

 

 



หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได?ตามความเหมาะสม 


