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หลักเกณฑ์การประกวด Global Warming Award 2018
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
*********************************
ข้อ 1 คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1.1 ต้องเป็นนักศึกษาชายและหญิงทุกชั้นปีที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
1.2 มีบุคลิกภาพดี (ส่วนสูงตัง้ แต่ 160 เซนติเมตร ขึน้ ไป)
ข้อ 2 การสมัครเข้าประกวด
การแสดงความจานงค์เพื่อขอสมัครเข้าประกวดชิงรางวัล Global Warming Award 2018
2.1 กรอกใบสมัครตามฟอร์มที่ฝ่ายจัดการประกวดกาหนด พร้อมหลักฐานตามที่ระบุ
2.2 ยื่นใบสมัครเข้าประกวด ที่สานักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กาหนดยื่นใบสมัคร
ตั้งแต่บัดนีถ้ ึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 การรับสมัครหรือไม่รับสมัคร (หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จัดอยู่
ในดุลยพินจิ ของผูจ้ ัดการประกวด)
2.3 หลักฐานในการสมัคร
2.3.1 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาหน้า – หลัง
จานวน 1 ชุด
2.3.2 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
จานวน 1 ชุด
2.3.3 ภาพถ่ายโปสการ์ดสี ขนาด 3*5 นิว้
จานวน 1 รูป
ข้อ 3 สถานที่ประกวด
ณ เวทีกลางหน้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ข้อ 4 รายละเอียดการเข้าประกวด
4.1 รอบโชว์ตัว : วันที่ 16 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 - 09.30 น. รายงานตัว ณ บริเวณเวทีกลางหน้าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เวลา 09.30 - 12.00 น.
เริ่มทากิจกรรม มีการให้คะแนนจากคณะกรรมการ
4.2 รอบตัดสิน : วันที่ 17 สิงหาคม 2561
หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบ
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ข้อ 5 การตัดสินผลการประกวด
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
เวลา 12.00- 13.00 น
รับรายงานตัว
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ทาการคัดเลือกผู้เข้าประกวดให้เหลือ 10 คนสุดท้าย
และแสดงความสามารถพิเศษ (ชาย 5 คน และหญิง 5 คน)
เพื่อตอบคาถาม
หมายเหตุ ผูท้ ี่มารายงานตัวไม่ทันตามกาหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ 6 การตัดสิน
เกณฑ์ตัดสินการประกวดจะพิจารณาตามรายระเอียด ดังนี้
6.1 บุคลิกภาพ
10 คะแนน
6.2 การแต่งกาย
10 คะแนน
6.3 การตอบคาถาม
10 คะแนน
6.4 การแนะนาตัว
10 คะแนน
6.5 ความสามารถพิเศษ
10 คะแนน
หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ 7 รางวัล Global Warming Award 2018
7.1 ผู้ชนะเลิศการประกวดทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จะได้รับ รางวัลเป็นเงินสด 1,000 บาท
พร้อมเกียรติบัตรและสายสะพาย
7.2 ผู้ที่ได้รับตาแหน่งรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด
500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสายสะพาย
7.3 ผู้ที่ได้รับตาแหน่งขวัญใจ Global Warming Award 2018 จะได้รับรางวัลเป็นเงินสด
1,000 บาท พร้ อ มเกี ย รติ บั ต ร และสายสะพาย (พิ จ ารณาจากจ านวนลู ก บอลจากที่ ป ระกวดจั ด
จาหน่าย)
7.4 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 20 คนสุดท้าย จะได้รับเสื้อ และเกียรติบัตรจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเหตุ การเปลี่ยนแปลงใดๆ ถือเป็นสิทธิของฝ่ายจัดการประกวด
********************************
ฝ่ายการประกวดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร. 055-267054 หรือ 087-3236656
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ใบสมัครการประกวด Global Warming Award 2018
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
**************************
1. ผู้สนับสนุนการประกวด
ชื่อ-สกุล : ...............................................................................................................................
2. ประวัติผู้เข้าประกวด
นาย/นางสาว…………………………………….......นามสกุล………………………….………………… อายุ………………ปี
เกิดวันที่……….……….เดือน……………….……………….พ.ศ……………..………….ชื่อเล่น………………………………..………..
สถานที่เกิด เขต/อาเภอ…………………………….……….…………….………จังหวัด………………………………..…………………
เชื้อชาติ…………………………….……………..สัญชาติ……………………………….…………..ศาสนา……………………….…………
3. ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้า นเลขที่ …………..…….หมู่ ที่ ………...ตรอก/ซอย………………………………..………ถนน……………..……………
ตาบล/แขวง………………………..…….………อาเภอ/เขต………………..….…………………….จังหวัด…………….……………….
รหัสไปรษณีย์……………………….โทรศัพท์มอื ถือ………………………..โทรศัพท์ (ติดต่อได้)………………………………….
4. การศึกษา
กาลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่........................สาขาวิชา………………….………………………………………………………
คณะ.................................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5. ประสบการณ์การประกวด
เคยเข้าประกวดมาก่อนหรือไม่
 เคย ตาแหน่งที่ได้รับ………………………………………………………….เมื่อปี พ.ศ. ..……………
 ไม่เคย
6. ความสามารถพิเศษ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. งานอดิเรก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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8. ความคิดเกี่ยวกับ “ลดภาวะโลกร้อนในปี 2018”
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. สัดส่วน
ส่วนสูง………………………..…ซม.
รอบสะโพก…………………….นิว้

รอบอก……………..…..นิว้
น้าหนัก………………….กิโลกรัม

10. หลักฐานในการสมัคร
10.1 บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาหน้า – หลัง
10.2 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา
10.3 ภาพถ่ายโปสการ์ดสี ขนาด 3*5 นิว้

รอบเอว…………………….นิว้

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 รูป

ข้าพเจ้าทราบรายละเอียดในการประกวดเป็นอย่างดี และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ
และขอรับรองว่า ข้อมูลในใบสมัครเป็นความจริง

ลงชื่อ……………………………………………….ผูส้ มัคร
(……………………………..………….)

ลงชื่อ………………………………………..…….ผูร้ ับรองการสมัคร
(…………………..…………………….)

