
 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

ชื่อทีม........................................................................  
เต้น Cover………..................................จากประเทศ......................................จ านวนสมาชิกในทีม................คน 

 
รายช่ือสมาชิกภายในทีม : 

1. ชื่อ : …………………………………………………… สกุล : ……………………………………… ชื่อเล่น : …………………..………  
อีเมล : …………………………….……………………………………………………………..…… โทร : ……………………………….… 

2. ชื่อ : …………………………………………………… สกุล : ……………………………………… ชื่อเล่น : …………………..………  
อีเมล : …………………………….……………………………………………………………..…… โทร : ……………………………….… 

3. ชื่อ : …………………………………………………… สกุล : ……………………………………… ชื่อเล่น : …………………..………  
อีเมล : …………………………….……………………………………………………………..…… โทร : ……………………………….… 

4. ชื่อ : …………………………………………………… สกุล : ……………………………………… ชื่อเล่น : …………………..………  
อีเมล : …………………………….……………………………………………………………..…… โทร : ……………………………….… 

5. ชื่อ : …………………………………………………… สกุล : ……………………………………… ชื่อเล่น : …………………..………  
อีเมล : …………………………….……………………………………………………………..…… โทร : ……………………………….… 

6. ชื่อ : …………………………………………………… สกุล : ……………………………………… ชื่อเล่น : …………………..………  
อีเมล : …………………………….……………………………………………………………..…… โทร : ……………………………….… 

7. ชื่อ : …………………………………………………… สกุล : ……………………………………… ชื่อเล่น : …………………..………  
อีเมล : …………………………….……………………………………………………………..…… โทร : ……………………………….… 
 

ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน  นาย/นาง/น.ส.............................................................................ชื่อเล่น ............................... 
เบอร์โทรติดต่อ...........................................  e-Mail...................................................................................................... 
ที่อยู่ส าหรับติดต่อ  บ้านเลขท่ี......................................ซอย..........................................ถนน.......................................... 
ต าบล.......................................อ าเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์....................... 
อุปกรณ์ท่ีต้องการใช้ในการแสดง.................................................................................................................................... 

*** หมายเหตุ: กรุณาใส่ชื่อ และสกุลจริง ในส่วนต่างๆ กรุณากรอกให้ครบเพ่ือการติดต่อประสาน 

และหากท่านกรอกไม่ครบจะไม่รับพิจารณา*** 

…………………………………………………………………… 
 

รับสมัคร:    15 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2561 (ในเวลาราชการ) 
จับสลากรายช่ือทีมการแข่งขัน 2 กลุ่ม:   2 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 19.00 น. 
ประกวดแข่งขันกลุ่มท่ี 1:    5 กรกฎาคม 2561 หมายเหตุ: คัดเลือกผู้ชนะ 2ทีม 
ประกวดแข่งขันกลุ่มท่ี 2:    6 กรกฎาคม 2561 หมายเหตุ: คัดเลือกผู้ชนะ 2 ทีม 
ประกวดรอบชิงชนะเลิศ:   7 กรกฎาคม 2561 หมายเหตุ: รางวัลที่ 1, 2, 3 และชมเชย 

 

 

 

ล าดับที่สมัคร.......................... 

วันที่สมัคร.............................. 



 

 

 

 

 

 

 
ขอเชิญชวนน้องๆวัยทีนท่ีรักการเต้นและกล้าแสดงออกส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน  

ชิงเงินรางวัล และต าแหน่ง Cover Dance IT Fair ครั้งที่ 13 
 

คุณสมบัติ 
1) ชาย/หญิง หรือผสมก็ได้ 
2) ทีมมีสมาชิกเป็นนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดล าปางเท่านั้น และยังคงสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบัน 
3) ทีมมีความสามารถในการเต้น Cover Dance ไม่จ ากัดศิลปินและไม่จ าเป็นต้อง copy ศิลปินมาทั้งหมด 
4) เพลงที่ใช้ประกวด โดยใช้เพลงของศิลปินที่ Cover จะเป็นก่ีเพลงก็ได้ให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด 
5) การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ต้องการหรือเลียนแบบศิลปินได้ 
6) สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ (ควรค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และแจ้งเจ้าหน้าที่เพ่ือร่วม

พิจารณาเรื่องสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย) 
7) ผู้เข้าแข่งขันต้องสังกัดทีมเพียงหนึ่งทีมเท่านั้น 
8) ทีมใช้เวลาแสดงทีมละ  4 – 7 นาท ี

 

เงื่อนไขการแข่งขัน 
1) ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ทาง http:// comcentre.lpru.ac.th/Itfair13/หรือขอรับ ใบสมัครได้ที่

เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 อาคาร 39 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 
จนถึง 2 กรกฎาคม 2561 (ขยายเวลาเพ่ิมเติม) 

2) ทีมงานจะรวบรวมใบสมัครในทุกช่องทาง โดยจ ากัดรับสมัครเพียง 12 ทีมเท่านั้น เรียงล าดับตามการสมัคร 
3) จัดส่งใบสมัครได้ทางโทรสาร 054-241-022  หรือส่งได้โดยตรงที่ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 อาคาร 39 ศูนย์

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
4) คณะกรรมการด าเนินการจับสลากแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม และประกาศรายชื่อทีมในแต่ละกลุ่มๆ ละ 6  ทีม ในวันที่

2 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 19.00 น. ที่หน้าเว็บไซต์หลักของงาน  
5) แต่ละทีมแจ้งยืนยันเข้าร่วมประกวดและพร้อมแสดง Cover Dance ในงาน IT Fair ครั้งที่ 13  
6) การประกวดกลุ่มที่ 1 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป เพื่อคัดเลือกเหลือผู้ชนะ 2 ทีม 
7) การประกวดกลุ่มที่ 2   ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป เพื่อคัดเลือกเหลือผู้ชนะ 2 ทีม 
8) การประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา11.00 น.ในงาน IT Fair ครั้งที่ 13 
9) ทุกทีมท่ีเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศเข้าร่วมรับรางวัล ในงาน IT Fair ครั้งที่ 13 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 

2561 เวลา 12.00น.  
 

กติกาการแข่งขัน 
1) ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกาย และท่าเต้นควรมีความเหมาะสม ไม่ลามก อนาจาร  
2) ผู้เข้าแข่งขันต้องน าแผ่น CD เพลงในรูปแบบ Audio CD มาใช้ในการประกวดเท่านั้น 
3) การตัดสินการแข่งขัน และหลักเกณฑ์การตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
4) ส าหรับทีมที่เข้ารอบในกรณีท่ีไม่สามารถมาแข่งขันในวันที่ก าหนดได้ กรุณาโทรแจ้งกับทีมงานการจัดแข่งขันก่อน 

ล่วงหน้า 3 วัน  หากไม่แจ้งให้ทราบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการตัดสิทธิ์ในการประกวดครั้งต่อๆไป  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน   
1) ทักษะการเต้นระเบียบร่างกาย และความพร้อมเพรียง   25% (Additive Score) 
2) การถ่ายทอดอารมณ์และบุคลิกภาพของนักแสดง    20% (Additive Score) 
3) ความคิดสร้างสรรค์       15% (Additive Score) 
4) เครื่องแต่งกาย        15% (Additive Score) 
5) ภาพรวมการแสดง       10% (Additive Score) 
6) การให้ความบันเทิงผู้ชม       10% (Additive Score)  
7) การรักษาเวลา        5% (Deductive Score) 

 

รางวัลผู้ชนะการแข่งขัน 
รางวัลที่ 1      ทุนการศึกษา 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบเกียรติบัตร (รายบุคคล) 
รางวัลที่ 2      ทุนการศึกษา 4,000 บาท และใบเกียรติบัตร(รายบุคคล) 
รางวัลที่ 3      ทุนการศึกษา 2,000 บาท และใบเกียรติบัตร(รายบุคคล) 
รางวัลชมเชย   ทุนการศึกษา 1,000 บาท และใบเกียรติบัตร(รายบุคคล) 
 

** พิเศษ!! ของรางวัลจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน ** 
 

เอกสารที่ใช้ในการรับเงินรางวัล 
หลักฐานการรับเงิน ส าเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประจ าตัวประขาชน  จ านวน  1  แผ่นหรือ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา / ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  แผ่น 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ส านักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคาร 39ศูนย์คอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ผู้ประสานงาน :  นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล  (พ่ีฝน)  
  นายภาสกร สีเหลือง   (พ่ีโจ) 

  นายวชิระ นันตี    (พ่ีเมย)์ 
เบอร์โทรศัพท์  :  062-159-6636, 088-241-5737 
เบอรโ์ทรสาร  :   054-241-022  
e-Mail  :  webmaster@lpru.ac.th 
เว็บไซต์ : http://comcentre.lpru.ac.th/Itfair13/ 

mailto:webmaster@lpru.ac.th

