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T.U.Hospital Singing-Dancer Contest 2017 ครัง้ ที่ 9
คว้าไมค์แจ้งเกิด...นักร้องลูกทุ่ง สตริง แดนเซอร์

ชิงรางวัลเงินสดกว่า 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
รับสมัครตัง้ แต่บดั นี้ จนถึงวันที ่ 10 พฤศจิกายน 2560
รศ.นพ.พฤหัส ต่ อ อุ ด ม ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล แจ้ง ว่า ชมรมนัก ร้ อ ง-ดนตรี โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิ มพระเกี ยรติ กาหนดจัดกิ จกรรม “T.U.Hospital Singing-Dancer Contest 2017 ครั้ งที่ 9”
ในวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงกิจกรรม ชั้ น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุ วพรรณ สนิทวงศ์ โดยมีวตั ถุประสงค์ส่งเสริ ม
ให้บุ คลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ และบุคลากรคณะในศูนย์สุ ขศาสตร์ ที่ มี ความสามารถและสนใจในการ
แสดงออกด้านร้องเพลงและการเต้น ได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์อนั เป็ นการสร้ างความสุ ขให้บุคลากรได้ผ่อน
คลายความเครี ยดจากการทางาน เป็ นกิ จกรรมที่ ส่งเสริ ม ให้เกิ ดความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่า งบุ ค ลากรโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ ฯ และบุคลากรในกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ อีกทั้งยังเป็ นการเฟ้ นหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านการร้อง
เพลงและดนตรี อีกด้วย
รศ.นพ.พฤหัส กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมดังกล่าวทางโรงพยาบาลจัดขึ้นมาครั้งนี้ เป็ นครั้งที่ 9 แล้ว โดย
ได้รับเสี ยงตอบรับที่ดีท้ งั จากบุคลากรที่สมัครเข้าร่ วมประกวดอย่างมากมายในทุกๆ ปี รวมทั้งผูใ้ ช้บริ การที่มีส่วนร่ วม
ในการรับชมการประกวดดังกล่าว ซึ่ งปั จจุบนั ชมรมนักร้องและดนตรี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ มีจานวนนักร้อง
เพิ่มมากขึ้นและมีส่วนร่ วมแสดงความสามารถในกิจกรรมสาคัญของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุ น
กิ จกรรมดี ๆ ของบุค ลากรโรงพยาบาล ชมรมนักร้ อง-ดนตรี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ จึ ง มี ความมุ่ งมัน่ ที่ จะจัด
กิจกรรมเช่ นนี้ ต่อไป โดยในปี นี้ แบ่งการประกวดออกเป็ น 2 ประเภท คือ 1. การประกวดร้ องเพลง 1.1 ประเภทไทย
ลูกทุ่ง แยกชาย-หญิง 1.2 ประเภทไทยสากล (สตริ ง) รวมชาย-หญิง 2. การประกวดแดนเซอร์ 1 ทีม / แดนเซอร์ 6 คน
(หรื อมากกว่า 6 คน) สาหรับรางวัลที่ผชู้ นะการประกวดจะได้รับมีรายละเอียดดังนี้ การประกวดร้ องเพลง
มีต่อด้ านหลัง

ประเภทไทยลูกทุ่ง รางวัลชนะเลิศ ชาย-หญิง รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ชาย-หญิง
อันดับ 1 รางวัลละ 3,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ชาย-หญิง อันดับ 2 รางวัลละ 2,500 บาท พร้อม
ถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชย ชาย-หญิง 1,500 บาท การประกวดร้ องเพลงประเภทไทยสากล รางวัลชนะเลิศ รวม
ชาย-หญิง รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ รวมชาย-หญิง อันดับ 1 รางวัลละ 3,500 บาท
พร้ อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิ ศ รวมชาย-หญิง อันดับ 2 รางวัลละ 2,500 บาท พร้ อมถ้วยรางวัล และรางวัล
ชมเชย รวมชาย-หญิง รางวัลละ 1,500 บาท การประกวดแดนเซอร์ รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วย
รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลละ
5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และรางวัลชมเชย รางวัลละ 3,000 บาท
สาหรับกฎกติ กาการสมัครผูม้ ี สิทธิ เข้าร่ วมการประกวดฯ จะต้องเป็ นบุ คลากรสังกัดโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ หรื อคณะในกลุ่มศูนย์สุขศาสตร์ และผูช้ นะเลิศการประกวดร้องเพลงประเภทลูกทุ่งและ
ไทยสากล T.U.Hospital
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ไม่ มี สิ ท ธิ ล งประกวดร้ อ งเพลงในปี นี้

แต่สามารถประกวดประเภทที่ตนเองไม่ได้รางวัลชนะเลิศได้ บุคลากรผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้ อมส่ งไฟล์ เพลง
ทีใ่ ช้ ประกวด ตั้งแต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ได้ที่ คุณนฤทธิ์ เซ็นน้อย งานส่ งเสริ มสุ ขภาพ ชั้น 2 อาคาร
บริ การ 0 2926 9916 และคุณกาญจนา สมบัติศิรินนั ท์ งานการพยาบาลตรวจโรคสู ติ-นรี เวชกรรม ชั้น 2 อาคาร ม.ร.ว.
สุ วพรรณ สนิทวงศ์ โทร. 0 2926 9882-3 วันและเวลาราชการ

นฤภร ผลฉัตร (นักประชาสัมพันธ์) / ผูเ้ ขียนข่าว

