
  กลับมาอีกครั้งกับการแขงขัน UTCC Dance Contest 2019 ครั้งที ่ 3 
การแขงขันที่มีทุนการศึกษามากกวา 5 แสนบาท เพียงแคนองๆ มีใจ พี่ๆ ก็พรอมเปดใจ 
เปดสนามใหมาเตนดวยกัน พิเศษสุดปนี้ แบงสายการแขงขัน เปน Cover Dance และ 
สาย Street Dance และกอนการแขงขัน พี่ๆ UTCC The Idol ไดเตรียม Workshop  
ใหนองๆ ไดโชวความสามารถและไดใกลชิดกับพี่ๆ เด็กหัวการคาอีกดวย

  สายแดนซไมควรพลาด!!!!! งานนี้จัดแขงขันในวันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 
2562 เปดรับสมัครแลวตั้งแตวันนี้ ถึง วันศุกรที่ 1 พฤศจิกายน 2562

   1. สมาชิกในทีมตองมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ไมต่ำกวา 2 คน
   2. มีสมาชิกในทีมไมต่ำกวา 3 คน และไมเกิน 15 คน ประเภท Cover Dance
   3. มีสามาชิกในทีมไมต่ำกวา 4 คน และไมเกิน 9 ประเภท Street Dance
   4. ผูสมัครมีความสามารถในการเตน Cover Dance และ Street Dance
   5. ไมจำกัดเพศผูสมัคร

คุณสมบัติการสมัครเขารวมการแขงขัน

การแขงขัน UTCC Dance Contest 2019 (ครั้งที่ 3)
วันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2562

ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

1. เอกสารใบสมัครเขารวมการแขงขัน (จะจัดสงใหทางอีเมลล) 
2. สำเนาบัตรประชาชนผูแขงขันทุกคนในทีม 
3. Clip VDO แนะนำทีมรูปแบบใดก็ได มีความยาวไมเกิน 1 นาที Upload clip และสงอีเมลล
    : utcccoverdance@gmail.com

หมายเหตุ : หลักฐานประกอบการสมัครเขารวมการแขงขันใหสงผานชองอีเมลล 
       utcccoverdance@gmail.com เทานั้น

หลักฐานประกอบการสมัครเขารวมการแขงขัน



กำหนดการแขงขัน

กติการการเขารวมการแขงขัน

เปดรับสมัครเขารวมการแขงขัน : วันนี้ ถึง วันศุกรที่ 2 พฤศจิกายน 2562

ประกาศผลผูผานเขารอบ Audition : วันจันทรที่ 4 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรม Workshop   : วันเสารที่ 9  พฤศจิกายน 2562
*** ทีมที่ผาน จะตองเขารวมกิจกรรม Workshop ทุกคน***

รอบชิงชนะเลิศ    : วันเสารที่ 23 พฤศจิการยน 2562

รอบที่ 1. :  กติกาการตัดสินเขารอบ Audition
      - คณะกรรมการพิจารณาจาก Clip VDO แนะนำทีม ความยาวไมเกิน 1 นาที 

รอบที่ 2. :  กติกาการรอบ Audition 
  ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
       - ทีมที่ผานการคัดเลือกจาก Clip VDO ตองเขารวมกิจกรรม Workshop 
              ในวันเสารที่ 9 พฤศจิกายน 2562
        

รอบที่ 3. : กติการอบชิงชนะเลิศ 
  วันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
     - ผูเขาการแขงขันทุกคนตองมารายงานตัวและใหสงไฟลเพลงที่ใชประกวด 
     รูปแบบ MP3 ในเวลา 10.00 – 11.00 น. เทานั้น
  - สามารถใชเวลาในการแขงขัน 5 นาที ไมเกิน 7 นาที ในประเภท Cove Dance
     และ ไมเกิน 3 นาที ประเภท Street Dance 

หมายเหตุ
 1. ผูเขารวมการแขงขันลงชื่อสมัครไดทีมเดียวเทานั้น หากทีมใดที่มีผูแขงขันซ้ำกัน
     จะขอปรับตกรอบทั้ง 2 ทีม
 2. การแขงขันแตละทีมหากมีอุปกรณประกอบโชว ตองเตรียมและนำมาเอง



แจงในวันทำกิจกรรม Workshop วันเสารที่ 9  พฤศจิกายน 2562
*** ทีมที่ผาน จะตองเขารวมกิจกรรม Workshop ทุกคน***

เกณฑการตัดสิน

รางวัลชนะเลิศ
 - ทุนการศึกษาตลอด 4 ป (ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย)
 - เงินรางวัล ประเภทละ 10,000 บาท
 - ใบประกาศนียบัตร พรอมโลเกียรติคุณ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
 - ทุนการศึกษาตลอด 4 ป (ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย)
 - เงินรางวัล ประเภทละ 5,000 บาท
 - ใบประกาศนียบัตร 
 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
 - ทุนการศึกษาตลอด 4 ป (ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย)
 - เงินรางวัล ประเภทละ 3,000 บาท
 - ใบประกาศนียบัตร 

ทีมที่เขารอบ Audition ทุกทีม
 - ทุนการศึกษาตลอด 4 ป (ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย)
 - ใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : รางวัลจะเหมือนกันทั้ง 2 ประเภท

รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
“พี่มอฟน”
เบอรโทร : 09 4982 3775 
e-mail : utcccoverdance@gmail.com
Facebook Fanpage : มหาวิทยาลัยหอการคาไทย UTCC และ UTCC The Idol

https://forms.gle/4uDuGzGd31r5gDxc9
Link : ลงทะเบียนสมัคร 


