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การแขงขันประกวดวงดนตรีสากล  
“ NPE MUSIC AWARD 2007 ” 

                   
          เพ่ือเปนการสงเสรมิใหนักเรียน นิสิต และนกัศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชน และมีโอกาสไดแสดง
ความสามารถทางดานดนตรีสากล และเพื่อใหนักดนตรี ผูสนใจดนตรี และประชาชนทั่วไป ไดรูจักกับสินคาและ
เครื่องเสียงสําหรับงานดนตรี ดังนั้นบริษัท นัฐพงษ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนายเครื่อง
เสียง อุปกรณอิเล็กทรอนิกส อิเล็กทริค และสินคาอุตสาหกรรมภายใตโลโก NPE BEST BUY THE 
TECHNOLOGY CITY รวมกับบริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด) จํากัด ซึ่งเปนบริษทัผูผลติเครื่องเสียง
ที่ใชในบาน ในเวทีกลางแจง และเครื่องเสียงสําหรับงานดนตร ี ไดจัดการแขงขันการประกวดวงดนตรสีากล
สําหรับนักเรียน นิสิต นักศกึษา ภายในงาน NPE ELECTRONICS SHOW & AV FAIR 2007 ในวันอาทติยที่ 
9 กันยายน 2550 ณ. บริษัท นฐัพงษ เซลสแอนดเซอรวิส จํากัด สาขาเซียรรังสิต ชั้น G โซนดานใน เวลา 
11.00น. - 17.00 น.  

คุณสมบัติของวงดนตรทีี่เขาแขงขัน 
            วงดนตรีที่สมคัรเขาแขงขัน ตองเปนวงดนตรีที่สงในนามของโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลยั หรือ
สถาบันการศกึษา โดยมีอาจารยเปนผูดูแล และรับผิดชอบ สมาชิกในวงมีจํานวนไดไมเกิน 6 คน และตองเปน
นักเรียน นิสิต หรือนักศึกษา ตั้งแตระดับมัธยมตน มัธยมปลาย หรือเทียบเทา (ปวช) ถึงระดับอุดมศึกษา
เทานั้น 
            การสมัครและการพิจารณาคัดเลือก 
            วงดนตรีที่จะเขาแขงขัน ตองสงใบสมัครตามแบบฟอรมที่กาํหนด โดยกรอกรายละเอยีดทุกหัวขอ และ
หลักฐานการสมัครใหครบ พรอมกับผลงานการเลนดนตรีของวงทีบ่ันทึกลงบนแผนซีดี (CD DEMO) หรือเทป
คาสเซ็ท (TAPE DEMO) โดยกําหนดใหมีผลงานดนตรีรวมจํานวน 2 เพลง เปนเพลงชา 1 เพลง และเพลงเร็ว 
1 เพลง จะเปนแนวดนตรีแบบใดก็ได แตตองมีอาจารยเซ็นตรับรอง โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะพิจารณา
ผลงานดังกลาว และคัดเลือกผลงานของวงดนตรีที่ดีที่สดุจํานวนไมเกิน 10 วง เพ่ือเขาไปแขงขนัในรอบตัดสนิ
ในวันอาทิตยที่ 9 กันยายน 2550  
          สถานที่รับสมัคร  

จะเปดรับใบสมัคร และรับผลงานทางไปรษณียเทานั้น ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันพุธที่ 15 สิงหาคม 
2550 โดยจะดูวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ ผูสมัครสามารถสงผลงานโดยจาหนาซองถึง … 
                              คุณชัยวัฒน  ถนอมทอง    
                              บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด) จํากัด 
                              เลขที่ 29/5 หมู 2 ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน  
                              จังหวัดนครปฐม 73210 และวงเล็บมุมซองวา “แขงขันวงดนตร”ี 
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ผลการพิจารณาและคัดเลือกในรอบแรก  
ทางบริษัทฯ จะประกาศผลการคัดเลือกในวันพุธที ่ 22 สิงหาคม 2550 ทางเวบ็ไซด www.mynpe.com 

พรอมทั้งแจงโดยตรงทางโทรศัพทไปยังวงที่สมัครเขาแขงขัน และสามารถโทรศัพทสอบถามไดที่ บริษัท เอ็นพี
อี อินดัสตรี (ไทยแลนด) จํากัด เบอรโทรศัพทหมายเลข 0-2889-5495 

ในการบันทึกผลงาน และทาํซีดี DEMO หรือ เทป ตองเปนการบันทึกเสียงสดเทาน้ัน หามใชการตัด
ตอเพ่ิมเติมหรอืทํามิติของเสยีงมา และผลงานที่สงมาอาจารยผูดูแลจะตองเซ็นชื่อรับรองดวย โดยในการ
คัดเลือกทางผูจัดการแขงขันขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลอืกสถาบันละ 1 วงเทานั้น เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหกับ
วงดนตรีสถาบันอ่ืนๆ ที่สมัครเขารวมการแขงขัน 

กติกาการแขงขันรอบตัดสิน 
การแขงขันจะกําหนดเวลาใหแตละวงใชเวลาบนเวทีทั้งสิ้นไมเกิน 10 นาที (Setup, Sound Check, เลน

ดนตรีในการแขงขัน) โดยทุกขั้นตอนจะตองอยูในเวลา 10 นาที 
เกณฑการตดัสิน 
เกณฑการตัดสินจะพิจารณาและใหคะแนนโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู และประสพการณ

ดานดนตรีระดับมืออาชีพ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด โดยการใหคะแนนของคณะกรรมการ
จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ ดังนี้ 

1. ความสามัคคีในวง 
2. การคุมซาวดของดนตรีแตละชิ้น 
3. ลีลาการเลน และความสอดคลองกับบทเพลง 
4. อารมณของเพลง 
5. ความเปน Entertainer ระหวางผูชม 

 ทางผูจัดการประกวดจะจัดเครื่องดนตรีไวให ซึ่งประกอบดวยกลอง 1 ชุด, คียบอรด 1 ตวั, กีตาร 2 ตัว, 
กีตารเบส 1 ตวั พรอมแอมปเบส, แอมปกีตาร 2 เครื่อง และแอมปคียบอรดเทานัน้ สําหรับกีตาร, เบส และเอฟ
เฟคตางๆ ผูเขาแขงขันตองนํามาเอง 

หลักฐานการสมัคร 
1. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรยีน/นักศึกษาของสมาชิกวงทุกคน 
2.  หนังสือยินยอมจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารยผูควบคุมวงเซ็นชือ่รับรอง 

วิธีการสมัคร 
     1.  สงใบสมัครพรอมหลักฐาน และผลงานแผน CD DEMO หรือเทป ทางไปรษณียไดที่ คุณ

ชัยวัฒน ถนอมทอง บริษัท เอ็นพีอี อินดัสตรี (ไทยแลนด) จํากัด เลขที่ 29/5 หมู 2 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.
นครปฐม 73210 และวงเล็บมุมซองวา “ แขงขันวงดนตรี ” ภายในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2550 

 2.  รายละเอียดติดตอสอบถามไดที่เบอรโทร 0-2889-5495 คุณสุภกิจ แกวเกิด และคุณชยัวัฒน 
ถนอมทอง 

 

http://www.mynpe.com/
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ของรางวัล  รวมทั้งสิ้นมูลคากวา  40,000 บาท 
* รางวลัชนะเลิศมี 1 รางวัล ประกอบดวย  

 1. ถวยรางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล NPE MUSIC AWARD 2007 และใบประกาศ
เกียรติคุณ 

 2.  รางวัลเงินสด 10,000 บาท 
          3.  ตูกีตารแอมป รุน G-Pro 150FX (New product) จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 6,500 บาท 

               
* รางวลัรองชนะเลิศ มี 1 รางวัล ประกอบดวย 
               1.   ถวยรางวลัรองชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสากล NPE MUSIC AWARD 2007 และใบ
ประกาศเกียรติคุณ 
               2.  รางวัลเงินสด 5,000 บาท 

     3.  ตูกีตารแอมป รุน G-Pro 30FX (New product) จํานวน 1 เครื่อง มูลคา 3,500 บาท  
* รางวลัชมเชย  
    

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


