
รายละเอียดการจัดกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
ครบรอบ 17 ปี สถาบันอสิลามและอาหรับศึกษา 

1- ชื่อกิจกรรม  การประกวดขับร้องอนาชีดประสานเสียง  
2- กลุ่มเป้าหมาย  นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนทั่วไปในจังหวัดชายแดนใต้และประเทศเพ่ือนบ้าน 
3- คุณสมบัติผู้สมัคร 

   1) เป็นนักเรียนหรือเยาวชนทั่วไป   
   2) สมัครในนามของสถานศึกษาหรืออิสระ 
   3) สมัครประเภท ชายหรือหญิง  
   4) ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและไม่ผิดหลักศาสนาอิสลามในขณะการประกวด 

4- กติกาและเกณฑ์การประกวดอนาซีด 
1. การประกวดก าหนดเป็นทีม   
2. การประกวดม ี2 ประเภท คือ  

2.1.ประเภททีมชาย  
2.1.1. ให้ใช้เสียง (Acappella) ประกอบ  
2.1.2. การเลือกเพลง เป็นเนื้อ และท านองอิสระ (จะแต่งเนื้อ ท านองเอง หรือเพลง   

 ผู้อ่ืนได้)  1 เพลง ไม่เกิน 7 นาที ไม่มี Intro 
หมายเหตุ:  (Acappella เป็นเสียงดนตรีที่ใช้ปากเปล่า) 

2.2.ประเภททีมหญิง     
                2.2.1.การเลือกเพลง เป็นเนื้อเพลงที่แต่งข้ึนมาเอง และท านองอิสระ   1 เพลง ไม่เกิน 7 
นาที ไม่ม ีIntro 
      2.2.2. ให้ถ่ายท าเอง โดยส่งไฟล์เป็นคลิป ให้กองประกวด ไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2565  พร้อมใบสมัครเข้าร่วมประกวด 
      2.2.3. เนื้อหาบทเพลงอนาซีดต้องเก่ียวกับ  
  - การสรรเสริญพระเจ้าอัลลอฮฺ (ซ.บ.) 
  - การสรรเสริญท่านศาสดา 
  - คุณธรรม/จริยธรรม 

- ครอบครัว / สันติสุข 
3. การให้ล าดับ เลือกจากคะแนนสูงสุด 1-2-3-และชมเชย 

 4. บทเพลงใช้ภาษาไทย/ภาษามลายู/อาหรับ/ผสมก็ได้ 
5- หลักเกณฑ์การตัดสิน 100 คะแนน 

 1) การใช้ภาษา 15 คะแนน 
 2) น้ าเสียง/ท านอง/เสียงประสาน 30 คะแนน 
 3)   เสียงประกอบ (Acappella) (ชาย) /เนื้อร้อง (หญิง) 35 คะแนน 
 4) สถานที่ถ่ายท า /ลีลาท่าทาง 20 คะแนน 
 5) ในกรณีคะแนนรวมเท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาจากท านอง/เสียงประสาน 30 
คะแนน และเสียงประกอบ (Acappella) 35 คะแนนเป็นหลัก 

  6) มติของกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุด 



    6– วัน / เวลา / รูปแบบและเงื่อนไขของการประกวด / ประกาศผลการประกวด 

             6.1. คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินการประกวด วันพฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 
09.00- 15.00 น. ประกาศผลการประกวด เวลา 16.30 น ในวันเดียวกัน  
   6.2. ให้ทีมที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้ชนะการประกวด ล าดับที่ 1, 2, 3 และ 4 มารับรางวัลการ
ประกวด ในศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา 
   6.3. ทีมท่ีจะเข้าร่วมประกวดจะต้องจัดแสดงที่โรงเรียนหรืออ่ืนๆให้สอดคล้องกับเรื่องที่ก าหนด  

ให้ส่งคลิปวิดีโอการแสดงมาท่ีกองประกวด (ไฟล์เป็นคลิป ) ไม่เกินวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565   

    7- รางวัล  
1- ชนะเลิศ  ทุนการศึกษา   ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
2-  รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษา ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
3- รองนะเลิศอันดับสอง ทุนการศึกษา   ถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
4- ชมเชย ทุนการศึกษาและเกียรติบัตร 

   8-  ผู้รับผิชอบหลัก       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี สาและ 
         www.aias.pnu.ac.th  E-mail : aias@pnu.ac.th 

รายละเอียด ติดต่อได้ที่  0810983756 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี สาและ   
    0811412461  ( แวลียะห์  รอนิง) (hashimic_62@hotmail.com) 

                    0807049337 (ดลรามาน  พันหวัง)   (pman_adih@hotmail.com)  

 9- สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ 
  1. www//aias.pnu.ac.th   
 

2. คิวอาร์โคดประกวดอานาชีด :  
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PNU AWARD ครั้งที่ 10 

แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดการขับร้องเพลงอนาซีดประสานเสียงระดับเยาวชนทั่วไป  
เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครบรอบ 17  ป ี   

ชื่อโรงเรียน/หน่วยงาน...................................................................................................................... ............... 
หมู่ที่.................ต าบล............................... อ าเภอ............................. จังหวัด..................................................  
 

มีความประสงค์ส่งทีมอนาซีดเข้าร่วมประกวดการขับร้องเพลงอนาซีดประสานเสียงตามโครงการ PNU 
AWARD ครั้งที ่10 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่  28  มกราคม 2557  โดยส่งที่ 
สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 99  หมู่ 8 ต าบลโคกเคียน อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 96000 
หรือโทรสาร 0-737-090309 ต่อ 3555  หรือ www. Aias-pnu.in.th  Email aias_pnu@hotmail.co.th 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
           0810983756 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรม ี

 รายละเอียด ติดต่อได้ที่  0810983756 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี สาและ   
    0811412461 แวลียะห์  รอนิง (hashimic_62@hotmail.com) 

                    0807049337 ดลรามาน  พันหวัง   (pman_adih@hotmail.com)  
 

อานาซีดประสานเสียง (ชาย) 
ชื่อทีม........................................................................................... ... 
ชื่อหัวหน้าทีม..................................ชื่อสกุล.................................... 
ชื่อลูกทีม 
   1- ชื่อ.....................................ชื่อสกุล........................................ 
   2- ชื่อ....................................ชื่อสกุล................................. ........ 
   3- ชื่อ....................................ชื่อสกุล................................... ...... 
   4- ชื่อ....................................ชื่อสกุล..................................... .... 
   5- ชื่อ....................................ชื่อสกุล..................................... .... 
ชื่อผู้ควบคุมทีม 

1........................................................โทรศัพท์......................... 

อานาซีดประสานเสียง (หญิง) 
ชื่อทีม........................................................................................... ... 
ชื่อหัวหน้าทีม..................................ชื่อสกุล.................................... 
ชื่อลูกทีม 
   1- ชื่อ.....................................ชื่อสกุล....................................... . 
   2- ชื่อ....................................ชื่อสกุล......................................... 
   3- ชื่อ....................................ชื่อสกุล.................................... ..... 
   4- ชื่อ....................................ชื่อสกุล..................................... .... 
   5- ชื่อ....................................ชื่อสกุล......................................... 
ชื่อผู้ควบคุมทีม 

1........................................................โทรศัพท์......................... 
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