หลักเกณฑ์การประกวด CPBS Got Talent Contest
๑. เกณฑ์การรับสมัครการประกวด CPBS Got Talent Contest
๑.๑ ผู้เข้าประกวด CPBS Got Talent ทีมละไม่เกิน จานวน ๕ คน
๑.๒ ผู้เข้าประกวด ต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ - ๒๕ ปี
๑.๓ ผู้ เข้ า ร่ ว มประกวดต้ อ งยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามกติ ก าที่ ค ณะกรรมการก าหนดไว้ แ ละการตั ด สิ น
ของกรรมการถือว่าสิ้นสุดแล้ว
๒. เกณฑ์การประกวด CPBS Got Talent Contest คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
๒.๑ ความพร้อมเพรียง
๓๐ คะแนน
๒.๒ ความคิดสร้างสรรค์
๓๐ คะแนน
๒.๓ การสื่อสารเนื้อหาและอารมณ์
๒๐ คะแนน
๒.๔ การแต่งกาย ความสวยงามและความสอดคล้องกับเนื้อหา ๒๐ คะแนน
๓. รางวัลที่ผู้เข้าประกวด มีดังนี้
๓.๑ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑
จานวน ๑ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จานวน ๑ รางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จานวน ๑ รางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๓.๔ รางวัลขวัญใจมหาชน
จานวน ๑ รางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๔ การประสานงานติดต่อ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เบอร์ โทรศั พท์ ๐-๔๔๘๑-๕๑๐๖ เบอร์โทรศั พท์ เคลื่ อนที่ ๐๙–๘๒๔๙–๕๙๐๘ อาจารย์ หทั ยกาญจน์ ทองศรีสุ ข ,
๐๖–๔๙๗๖-๙๘๓๗ คุณประสิทธิ์ นนทะเสน, ๐๘–๕๗๖๒–๓๗๓๓ คุณสุวจี จันดาเขียว
๕. ส่งใบสมัครได้ที่
สานั กงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ถนนชัยภูมิ – ตาดโตน ตาบลนาฝาย
อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ ๓๖๐ ๐๐ โท รสาร ๐-๔๔๘๑ -๕๑ ๕๑ Email : bbaaccoun59@gmail.com
เพจคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. วัน เวลา สถานที่แข่งขัน
ผู้เข้าประกวด CPBS Got Talent Contest เข้าร่วมแข่งขัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
รายงานตัวเวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีกลางลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (บริเวณหน้า
ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ)

ใบสมัครการประกวด CPBS Got Talent Contest
จัดการประกวดโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
.................................................................................
วันที่................ เดือน.................. พ.ศ. ................
ชื่อทีม ...........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ควบคุมทีม) .......................................................อยู่บ้านเลขที่ ................................................
หมู่ที่ ........ ถนน .............................................ตาบล ....................................อาเภอ ....................................................
จังหวัด..........................................................เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ............................................................................
มีความประสงค์ของส่งทีมเข้าประกวด CPBS Got Talent Contest
๑. ชื่อ.................................................................นามสกุล ...........................................................อายุ ............... ปี
๒. ชื่อ.................................................................นามสกุล ...........................................................อายุ ............... ปี
๓. ชื่อ.................................................................นามสกุล ...........................................................อายุ ............... ปี
๔. ชื่อ.................................................................นามสกุล ...........................................................อายุ ............... ปี
๕. ชื่อ.................................................................นามสกุล ...........................................................อายุ ............... ปี
รูปแบบการแสดง หรือ รายละเอียดการแสดง
............................................................................................................................. ..........................................................
..................................................................................................................................... ..................................................
.......................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ท ราบรายละเอียดในหลักเกณฑ์ การประกวด CPBS Got Talent Contest เป็นที่ เข้าใจแล้ว
และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวดทุกประการ พร้อมได้แนบเอกสารการสมัครมาด้วยแล้ว
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้เข้าร่วมประกวด
จานวน...............ชุด
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาหรับผู้คุมทีม
จานวน...............ชุด

(ลงชื่อ) ...............................................ผู้ควบคุมทีม
(....................................)
สถานที่ติดต่อประสานงาน .........................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ..............................................................................................................................................

กาหนดการประกวด CPBS Got Talent Contest
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ เวทีกลางลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
(บริเวณหน้าศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ)
……………………………………………………………
เวลา

๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๐๐ น. - รายงานตัวและลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมประกวด CPBS Got Talent Contest
๑๘.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น. - การแสดงชุดที่ ๑ จากสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
๑๘.๓๐ น.
- การแสดงชุดที่ ๒ จากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
- การแสดงชุดที่ ๓ จากนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๑๙.๐๐ น.
- ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและกล่าวเปิดงาน
- เริ่มประกวด CPBS Got Talent Contest
- ทีมเข้าประกวดแต่ละทีมรับธง
- การแสดงชุดที่ ๔ จากนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- การแสดงชุดที่ ๕ จากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- การแสดงชุดที่ ๖ จากนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
- ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัล
- การแสดงชุดที่ ๗ จากสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
๒๑.๐๐ น.
- เสร็จพิธี
……………………………………………………………

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

