SINGING
BATTLE ROUND

คุณสมบัตผิ เู ้ ข้าประกวด SINGING
• ผูเ้ ข้าประกวดต้องมีอายุ 13 - 25 ปี เท่านั้น (พ.ศ.2537 - 2549) ในกรณี
ที่อายุตา่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์ ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องได้รบั ความยินยอมจาก
ผูป้ กครอง (ให้ผปู ้ กครองรับทราบกติกาการแข่งขัน และลงชื่อยินยอมใน
สาเนาบัตรประชาชนพร้อมใส่วนั ที่กากับ)
• ไม่จากัดสัญชาติหรือเชื้ อชาติ
• ผูเ้ ข้าประกวดต้องไม่มีสญ
ั ญาผูกพันกับศูนย์การค้าและหรือห้างสรรพสินค้า
อื่น ตลอดจนหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รบั รางวัลชนะเลิศ การประกวด The Mall Korat
Isan Young Talent Season 2 ในประเภท Singing

หลักฐานประกอบการลงทะเบียนรอบ BATTLE
• นาบัตรประชาชน ตัวจริง หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่ายและหมายเลข
ประจาตัวประชาชน ที่ทางราชการออกให้ มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
• กรณีไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้นาพาสปอร์ต หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่ทาง
ราชการออกให้
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กติกาการประกวด SINGING รอบ AUDITION 21 มิ.ย. 2562
• ผูเ้ ข้าประกวดที่ผ่านรอบคัดเลือก (ร้องสด) ส่งไฟล์ Backing Track (ไฟล์ .mp3
หรือ ไฟล์ .wma ) มาทาง Isanyoungtalent@gmail.com ผูจ้ ดั จะส่ง Email ตอบกลับ
เพื่อยืนยันการได้รบั ไฟล์ Backing Track
• ผูเ้ ข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนพร้อมกับส่ง
หลักฐานการสมัคร ได้แก่ สาเนาบัตรประชาชน และรูปถ่ายที่เห็นหน้าชัดเจนขนาด
4 x 6 นิ้ ว จานวน 1 ใบ และตรวจสอบ Backing Track ที่จะใช้ในการประกวด ณ
จุดลงทะเบียน ชั้น 1 Fashion Hall The Mall Korat ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
เวลา 8.00 – 10.00 น. และจับสลากเพื่อจับคู่ Battle (หากไม่มาลงทะเบียน
ภายในเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธ์)

• เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบคัดเลือก (Battle) ต้องเลือก 1 เพลงจากรายชื่อเพลง
ที่ทางผูจ้ ดั งาน ระบุไว้เท่านั้น
• เริ่มการประกวด เวลา 10.30 น. เพื่อคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจานวน 25 คน
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รายชื่อเพลงที่สามารถใช้ในการประกวดรอบ BATTLE และรอบชิงชนะเลิศ
จานวน 67 เพลง
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เรือเล็กควรออกจากฝั ง่
นิ รนั ดร์
เรา
ไม่เดียงสา
บินเข้ากองไฟ
ภาพจา
ความเงียบที่ดงั ที่สุด
ขอโทษหัวใจ
ผิดที่ไว้ใจ
จิ๊จะ๊
ฉันอยูต่ รงนี้
ยิง่ โตยิง่ สวย
บังเอิญโลกกลม
เพียงพอ
Circle
เธอทาให้ได้รู ้
คาอธิษฐาน
แมน
อากาศ
สุดท้าย
รักคาโตโต
เขียนในใจ
นาทีที่ยงิ่ ใหญ่
สุดฤทธิ์สุดเดช

- BodySlam
– BodySlam
– BodySlam
- Big Ass
- Big Ass
- ป๊ อป ปองกูล
– Getsunova
– Instinct
- Silly Fools
- Silly Fools
– แบล็คเฮด
– แบล็คเฮด
– Potato
– Potato
– Potato
– Potato
- โดม จารุวฒ
ั น์
- ป้ าง นครินทร์
- ป้ าง นครินทร์
– แคลช
– ลุลา
- ดา เอ็นโดรฟิ น
– คริสติน่า
- ใหม่ เจริญปุระ
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รายชื่อเพลงที่สามารถใช้ในการประกวดรอบ BATTLE และรอบชิงชนะเลิศ
จานวน 67 เพลง (ต่อ)
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33.
34.
35.
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ซ่อนกลิ่น
สาวนาสัง่ แฟน
สาวเพชรบุรี
ดาวเรือนดาวโรย
ราคาญกะบอกกันเด้อ
ซังได้ซงั แล้ว
มีผลต่อหัวใจ
ฝื นตัวเองไม่เป็ น
รูย้ งั
เปล๊า
คงไม่ทนั
รักกินไม่ได้
ฝั งในใจ
ใครเจ็บกว่า
คนรักหรือแค่รจู ้ กั
รักควายควาย
นิ สยั หมาๆ
ทานหมาอย่าหัวซากัน
ฮักกันเเฮงๆ
กอดจูบลูบคลา
คู่ซอ้ ม
เสร็จแล้ว
7 นาที
ข้างหลัง

– ปาล์มมี่
- พุม่ พวง ดวงจันทร์
- พุม่ พวง ดวงจันทร์
- พุม่ พวง ดวงจันทร์
- ลาเพลิน วงศกร
- ต่าย อรทัย
- นน ธนนท์ จาเริญ
- นน ธนนท์ จาเริญ
- ต้น ธนษิต จตุรภุช
- ต้น ธนษิต จตุรภุช
- สงกรานต์ รังสรรค์ ปั ญญาเรือน
- สงกรานต์ รังสรรค์ ปั ญญาเรือน
- ETC.
- ETC.
- จิมมี่ สุรชัย
- มิน เฉาก๊วย
- มิน เฉาก๊วย
- เนสกาแฟ ศรีนคร
- เนสกาแฟ ศรีนคร
- L.กฮ
- L.กฮ
- L.กฮ
- L.กฮ
- L.กฮ
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ขอโสด
สายแนนหัวใจ
คู่คอง
ไสว่าสิบ่ถิ่มกัน
โอ้ละน้อ
บ่เป็ นหยัง
คาขอ
เทพบุตรใจหมา (บักพาก)
You Let Me Down (คึดนา)
คาคอ
โชคดี
Night Light
Eternity
ไม่น่าเจอเลย
Hypnotize
จะเก็บเธออยูใ่ นใจเสมอ
ฤดูที่แตกต่าง
ลมหายใจ
หยุด

– ก้องห้วยไร่
- ก้อง ห้วยไร่
- ก้อง ห้วยไร่
- ก้อง ห้วยไร่
- ก้อง ห้วยไร่
- ก้อง ห้วยไร่
- ก้อง ห้วยไร่
- ฐา ขนิ ษ
- ฐา ขนิ ษ
- ฐา ขนิ ษ
- 9By9
- 9By9
- 9By9
- 9By9
- 9By9
- บอย โกสิยพงษ์
- นภ พรชานิ
- รัดเกล้า อามระดิษ
– Groove Rider
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เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
•
•
•
•

เทคนิ คการร้อง
การออกเสียงอักขระและภาษา
จังหวะและท่วงทานอง
บุคลิกภาพ และการแสดงออก

30 คะแนน
25 คะแนน
25 คะแนน
20 คะแนน

• ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุม้ ส้นทุกครัง้ ที่
ประกวดและขึ้นแสดง
• ผูเ้ ข้าประกวดต้องยินยอมให้ทางผูจ้ ดั การประกวดสามารถนารูปภาพ
คลิปภาพ และ คลิปเสียง ไปเผยแพร่เพื่อการโปรโมทในสื่อทุกชนิ ด
• หากทางคณะกรรมการ และผูจ้ ดั การประกวด ตรวจพบว่าผูเ้ ข้าประกวด
ทุจริตหลักฐานในการสมัครจะหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที
• ผูเ้ ข้าประกวดทุกท่าน จะต้องปฏิบตั ิภายใต้ขอ้ ตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วม
ประกวดทุกข้อโดยเคร่งครัด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 097-3410614 (ในเวลาทาการ
9.00 - 20.00 น.)
• การตัดสินของคณะกรรมการและผูจ้ ดั งาน ถือเป็ นที่ส้ ินสุด

