เอกสารที่ตองนําสงใหโครงการฯ มี 2 สวน ประกอบดวย
สวนที่ 1 ใบสมัคร และ สวนที่ 2 คําตอบ
(โปรดกรอกขอมูลในใบสมัครใหครบถวนและถูกตองดวยตัวบรรจง
เพื่อประโยชนในการลงทะเบียนและจัดทําใบประกาศเกียรติคุณ)
พื้นที่ที่ตองการเขารวมประกวด
(กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ในชอง ไดเพียงชองเดียวเทานั้น)
 ชลบุรี (พัทยา)  กทม.และปริมณฑล  สงขลา (หาดใหญ)  เชียงใหม  อุดรธานี

 นครราชสีมา

ชื่อโรงเรียน/วิทยาลัย (โปรดระบุชื่อเต็ม) ………………………………………..……..……………………….........................................
จังหวัด ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ชื่อทีมประกวด …..………………………………………………………………...…………….………... (โปรดระบุคําอานสําหรับทีมที่คิดชื่อเฉพาะ)
สมาชิกคนที่ 1 (หัวหนาทีม)
 นางสาว  นาย ชื่อจริง ............................................ นามสกุล ………......….…........................ ชื่อเลน ….………….…......
ระดับชั้น …….…...............…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม) ….….............................................. เกรดเฉลีย่ ………………..
โทรศัพท (มือถือ) ………………………..... เลขที่บัตรประชาชน              ID Line ….………………
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถาแพ) ……………………………….……..……
สมาชิกคนที่ 2
 นางสาว  นาย ชื่อจริง ............................................ นามสกุล ………......….…........................ ชื่อเลน ….………….…......
ระดับชั้น …….…...............…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม) ….….............................................. เกรดเฉลีย่ ………………..
โทรศัพท (มือถือ) ………………………..... เลขที่บัตรประชาชน              ID Line ….………………
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถาแพ) ……………………………………………
สมาชิกคนที่ 3
 นางสาว  นาย ชื่อจริง ............................................ นามสกุล ………......….…........................ ชื่อเลน ….………….…......
ระดับชั้น …….…...............…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม) ….….............................................. เกรดเฉลีย่ ………………..
โทรศัพท (มือถือ) ………………………..... เลขที่บัตรประชาชน              ID Line ….………………
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถาแพ) ……………………………………..……
สมาชิกคนที่ 4 (ถามี)
 นางสาว  นาย ชื่อจริง ............................................ นามสกุล ………......….…........................ ชื่อเลน ….………….…......
ระดับชั้น …….…...............…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม) ….….............................................. เกรดเฉลีย่ ………………..
โทรศัพท (มือถือ) ………………………..... เลขที่บัตรประชาชน              ID Line ….………………
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถาแพ) …………………..…………………….…

สมาชิกคนที่ 5 (ถามี)
 นางสาว  นาย ชื่อจริง ............................................ นามสกุล ………......….…........................ ชื่อเลน ….………….…......
ระดับชั้น …….…...............…. แผนการเรียน (โปรดระบุชื่อเต็ม) ….….............................................. เกรดเฉลีย่ ………………..
โทรศัพท (มือถือ) ………………………..... เลขที่บัตรประชาชน              ID Line ….………………
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถาแพ) …………………..……
อาจารยที่ปรึกษาทีม 1 ทาน
 นางสาว  นาง  นาย ชื่อ - สกุล………………………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง ……………………………………………………….…………..... กลุมสาระวิชา ……………………………..……..........................
โทรศัพท (มือถือ) …………………….……….................... อีเมล …………………………………….…….……………….....………………
ID Line ………………….……………………………..........…
ประเภทอาหาร  อาหารทั่วไป  ทานเฉพาะไก, ทะเล  อาหารฮาลาล  อื่นๆ (กรณีถาแพ) …………………..………………………
หมายเหตุ : โครงการฯ รับรองอาหารวางและอาหารกลางวันสําหรับทีมที่เขาประกวดและอาจารยที่ปรึกษา
ชองทางการรับรูขาวสารประชาสัมพันธโครงการฯ
 หนังสือถึงผูอ ํานวยการโรงเรียน
 อาจารยที่โรงเรียน
 กลุม Line ตางๆ ในพีไอเอ็ม
 พี่ๆ ทีมแนะแนวและรับสมัครของพีไอเอ็มเขาไปประชาสัมพันธที่โรงเรียน
(โปรดระบุชื่อ…………………………………………...……………………………)
 Facebook Fanpage : PIM Career Academy
 เว็บไซตตางๆ อาทิ Contest War, Dek-D

ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม :
ผูประสานงาน : คุณขวัญชนก (พี่โรส)
Tel. 02 855 0202, 085 887 8829
Line ID : Rosesun04
E-mail : kwanchanokwat@pim.ac.th

สวนที่ 2 ประเด็นคําถามที่แตละทีมจะตองตอบคําถามทั้ง 4 ขอ ที่โครงการฯ กําหนดไว โดยมีความยาวไมเกิน
2 หนากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 ไมกําหนดฟอนตตัวอักษร เพื่อใหคณะกรรมการคัดเลือกทีมที่มีสิทธิ์
เขาประกวดระดับภูมิภาค คําถามมีดังนี้
คําถามที่ 1 อธิบายถึงแนวคิด และขอมูลโดยสังเขปของสินคาหรือบริการจากชุมชนที่นํามาเพิ่มมูลคาทางธุรกิจ
สูการขยายตลาด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คําถามที่ 2 การนําสินคาหรือบริการดังกลาวนี้ออกสูตลาด มีรูปแบบธุรกิจ (Business Model) อยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คําถามที่ 3 วิเคราะหและอธิบายถึงการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายของสินคาหรือบริการดังกลาว
พรอมขอมูลประกอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คําถามที่ 4 การนําเสนอสินคาหรือบริการผานรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ดังกลาวนี้ สรางคุณคา (Value)
แกลูกคาและผูมีสวนเกี่ยวของอื่นไดอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกชื่อไฟลใบสมัคร ดังนี้
ชื่อทีม_ชื่อโรงเรียน เปนไฟล .doc, .pdf ตัวอยาง ทีมพีไอเอ็ม_ปญญาภิวัฒน
สงมาที่อีเมล kwanchanokwat@pim.ac.th
ผูประสานงานโครงการฯ : คุณขวัญชนก (พี่โรส)
โทร. 02 855 0202, 085 887 8829 เพื่อยืนยันขอมูล

