TO BE NUMBER ONE AYUTTHAYA 2017

รายละเอียดการประกวด TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป ๒๕๖๐
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การแขงขัน TO BE NUMBER ONE และประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ๒๕๖๐
แบงเปน ๓ ประเภท
รายละเอียดการแขงขัน
๑.TO BE NUMBER ONE DANCERCISE AYUTTHAYA CHAMPIONSHIP ๒๐๑๗
รวมพลังสรางสรรคคนวัยทีน ๑๒ - ๒๐ คน กับ ๓ รุน
รุน Junior อายุ ๖ ปปริบูรณ แตไมเกิน ๙ ปปริบรู ณ (ณ วันที่แขงขันระดับภาค เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
(ใชเพลง junior2017.mp3 รวม ๔.๐๕ นาที)
รุน Pre-Teenage อายุ ๑๐ ปปริบรู ณ แตไมเกิน ๑๔ ปปริบรู ณ (ณ วันที่แขงขันระดับภาค เดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐) (ใชเพลง preteenage2017.mp3 รวม ๔.๕๙ นาที)
รุน Teenage อายุ ๑๕ ปปริบรู ณ แตไมเกิน ๒๑ ปปริบรู ณ (ณ วันที่แขงขันระดับภาค เดือน พฤศจิกายน
๒๕๖๐) (ใชเพลง teenage2017.mp3 รวม ๕.๑๑ นาที)
(อายุนับถึงวันประกวดระดับภาค เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
หมายเหตุ ดาวนโหลดเพลงไดที่ http://www.tobenumber1.net/?q=node/29
หัวขอ TO BE NUMBER ONE TEEN Dancercise 2017 / ป 2560
จัดลําดับการแขงขันโดยการจับสลาก
เกณฑการพิจารณาตัดสิน
๑. ความพรอมเพรียง และความแข็งแรง พิจารณาจากความพรอมเพรียงของทุกคนในทีม ที่แสดงให เห็นถึง
ศักยภาพความแข็งแรงของรางกาย
๒. ความคิดสรางสรรค พิจารณาจากลีลาของทาเตนที่โดดเดน และสวยงามดวยความคิดสรางสรรค ซึ่ง
สอดคลองกับเพลงและจังหวะดนตรี
๓. อารมณและความสนุกสนาน พิจารณาจากการแสดงออก ที่ทําใหผูชมเกิดอารมณคลอยตาม และ เกิดความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเตน
๔. การใชทาเตนทีท่ ําใหเกิดประโยชนตอสุขภาพและสอดคลองกับจังหวะดนตรี พิจารณาจากทา เตนที่
สวยงาม มีประโยชนตอรางกาย เสริมสรางความแข็งแรง และมีความสอดคลองกับ ทวงทํานองและจังหวะ
ดนตรี
๕. การแตงกาย พิจารณาจากการแตงกายที่สวยงามเหมาะสมกับทาและเพลงที่ใชในการเตน
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รางวัล
รุน Junior
ทุนการศึกษา ดังนี้
รางวัลตัวแทนจังหวัด ๒ รางวัล
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
รุน Pre-Teenage
ทุนการศึกษา ดังนี้
รางวัลตัวแทนจังหวัด ๒ รางวัล
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
รุน Teenage
ทุนการศึกษา ดังนี้
รางวัลตัวแทนจังหวัด ๒ รางวัล
รางวัลชมเชย ๓ รางวัล
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เงินสด รางวัลละ
เงินสด รางวัลละ
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครไดที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือ โรงพยาบาลในพื้นที่

TO BE NUMBER ONE AYUTTHAYA 2017

ใบสมัครการแขงขัน (ตองผานการประกวด/แขงขันระดับอําเภอมากอน)
***(ผูชนะรางวัลตัวแทนจังหวัดมีพันธะสัญญาเขาแขงขันระดับภาค)***
TO BE NUMBER ONE DANCERCISE AYUTTHAYA CHAMPIONSHIP ๒๐๑๗
รุน Junior/ Pre-Teenage / Teenage
ชื่อทีม........................................................................................................................................
ผูฝกสอน / ผูควบคุมทีม...........................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล.ผูป ระสาน............................................................................................................
ที่อยู..............................ถนน.................................แขวง/ตําบล.................................................
เขต/อําเภอ................................................จังหวัด.....................................................................
โทรศัพท.....................................................โทรสาร...................................................................
โทรศัพทมือถือ...........................................................................................................................
๑. ชื่อ..........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๒. ชื่อ..........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๓. ชื่อ..........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๔. ชื่อ..........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๕. ชื่อ..........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๖. ชื่อ..........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๗. ชื่อ..........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๘. ชื่อ..........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๙. ชื่อ..........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๑๐.ชื่อ.........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๑๑.ชื่อ.........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๑๒.ชื่อ.........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๑๓.ชื่อ.........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๑๔.ชื่อ.........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๑๕.ชื่อ.........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๑๖.ชื่อ.........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๑๗.ชื่อ.........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๑๘.ชื่อ.........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๑๙.ชื่อ.........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
๒๐.ชื่อ.........................................................................อายุ................การศึกษา..............................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ รับสมัครถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ติดตอสงใบสมัครที่ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ หรือ โรงพยาบาลในพื้นที่
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๒.การประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
ประจําป ๒๕๖๐
คุณสมบัติผูเขาประกวด
๑) เปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE
๒) อายุระหวาง ๑๕ ปบริบูรณ ถึง ๑๙ ปบริบรู ณ (ณ วันที่แขงขันระดับภาค เดือน มีนาคม ๒๕๖๑)
๓) เกรดเฉลี่ยผลการเรียนในภาคเรียนที่ผานมา ไมต่ํากวา ๒.๗๕ หรือในกรณีที่ผเู ขาประกวด จบการศึกษา
แลว ใหใชเกรดเฉลี่ยผลการศึกษาครั้งสุดทาย
๔) มีความกตัญูรูคุณ
๕) มีความซื่อสัตย
๖) เห็นแกประโยชนสวนรวม
๗) มีมนุษยสัมพันธดี
๘) มีความฉลาดทางอารมณ (ตามแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต)
๙) มีจิตอาสา (ดูจากประวัติทเี่ คยเขารวมกิจกรรมชวยเหลือโรงเรียน ชุมชน และสังคมดานตางๆ)
๑๐) มีความสามารถพิเศษ (รองเพลง / เตน / เลนดนตรี / รํา เปนตน)
๑๑) บุคลิกภาพดี (รูปราง หนาตา การพูดจา มารยาท การแตงกาย การแสดงออก ฯลฯ)
หมายเหตุ : มีผูรับรองคุณสมบัติตามแนวทางทีก่ ําหนด
: กรณีขาดคุณสมบัติในขอใดขอหนึ่ง ผูจัดการประกวดมีสิทธิยกเลิกผลการประกวดได
เงื่อนไขการเขารวมประกวด
๑) ผูปกครองและสถานศึกษายินยอมใหเขาประกวดและรับรองความประพฤติตามแบบฟอรมทีก่ ําหนด
๒) สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดทีก่ ําหนด
๓) ผูไดรับการคัดเลือกเปน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด มีพันธะในการเปนสื่อบุคคลของ
โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด
๔) ผูไดรับการคัดเลือกเปน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค มีพันธะในการปฏิบัตงิ านภายใต
โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามโอกาสทีเ่ หมาะสม
๕) ผูไดรับการคัดเลือกเปน TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ตองทําสัญญากับโครงการ
TO BE NUMBER ONE เพื่อปฏิบัติงานภายใตโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามที่โครงการ พิจารณา
เห็นเหมาะสม
๑. การแสดงความสามารถพิเศษ บนเวทีการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL มีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ผูประกวดชาย หญิง ตองแสดงความสามารถพิเศษโดยการรองเพลงคนละ ๑ นาที และเตนโชว
รวมกันชายหญิงความยาวไมเกิน ๑ นาที หรือจะเลือกรองเพลงโชวและเตนรวมกันชาย หญิงโดยใชเพลง
เดียวกันความยาวไมเกิน ๓ นาที หรือ รองเพลงและเตนโชวเดี่ยวคนละ ไมเกิน ๑ นาที ๓๐ วินาที สําหรับ
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กรณีโชวรองเพลงและเตนเดี่ยว ถารองเพลงชา ตองเตรียมเพลงเร็วสําหรับเตนโชวมาดวย หรือถาเพลงทีร่ อง
เปนเพลงที่เตนไปดวยได ใหแสดงความสามารถในเพลงที่รองเลย เพือ่ ไมใหเปนการเสียเวลา
๑.๒ ผูประกวดตองจัดหา Backing Track มาเอง
๑.๓ ผูประกวดสามารถเลือกเพลงไดตามความถนัด (รองไมเกินคนละ ๑ นาที เตนรวมกัน ชายหญิงไมเกิน
๑ นาที หรือรองและเตนรวมกันชายหญิงไมเกิน ๓ นาที) หรือรองเพลง และเตนเดี่ยวไมเกิน ๑ นาที ๓๐
วินาที (ผูเขาประกวดตองแสดงความสามารถทัง้ รอง และเตน ใหคณะกรรมการชม)
๑.๔ สามารถมี Dancer ประกอบได แตตองไมเกิน ๔ คน และไมมีคะแนนในสวน Dancer
๑.๕ สามารถมีเครื่องดนตรีที่ไมใชไฟฟา เชน กีตารโปรง ขลุย ประกอบการรองและเตนได ทั้งนี้ ขอให
ประสานกับผูจ ัดการประกวดทราบลวงหนาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึง่
๑.๖ ทีมผูเขาประกวดตองจัดใหมีกองเชียร เพื่อไปใหกําลังใจผูเขาประกวดของแตละทีม ไมจํากัด
จํานวน แตตองไมนอยกวาทีมละ ๒๐ คน
จัดลําดับการแขงขันโดยการจับสลาก
รางวัล
ประเภทชาย
รางวัลดีเดน เงินสด จํานวน ๔ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย เงินสด จํานวน ๙ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท
ประเภทหญิง
รางวัลดีเดน เงินสด จํานวน ๔ รางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย เงินสด จํานวน ๙ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครไดที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือ โรงพยาบาลในพื้นที่
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ใบสมัครทีมผูเขาประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL กรอกขอมูล ที่สงเขาประกวด
(ตองผานการประกวด/แขงขันระดับอําเภอมากอน)
***(ผูชนะรางวัลดีเดนมีพันธะสัญญาเขาแขงขันระดับภาค)***
ชื่อทีม..............................................................................................
คนที่ ๑ (ระบุชื่อ/สกุล).....................................................................
คนที่ ๒ (ระบุชื่อ/สกุล).....................................................................
คนที่ ๓ (ระบุชื่อ/สกุล).....................................................................
คนที่ ๔ (ระบุชื่อ/สกุล).....................................................................
คนที่ ๕ (ระบุชื่อ/สกุล).....................................................................
คนที่ ๖ (ระบุชื่อ/สกุล).....................................................................
ลงชื่อ(เขียนตัวบรรจง)....................................................................ผูจ ัดสง
หนวยงาน..................................................................................
โทรศัพท..................................................................................
ผูประสานงาน..................................................................................โทร................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ รับสมัครถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ติดตอสงใบสมัครที่ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ หรือ โรงพยาบาลในพื้นที่
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ใบสมัครผูเขาประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจําป ๒๕๖๐ พระนครศรีอยุธยา
(ตองผานการประกวด/แขงขันระดับอําเภอมากอน)
-----------------------------------------------------------------ชื่อ (นาย/นางสาว) ...................................................... นามสกุล ......................................................
วันเกิด ............................. เดือน .................................. พ.ศ. .......................................
อายุ .................................... ป โรคประจําตัว ..........................................................................
อาหารทีง่ ด ...................................................................
ที่อยูปจ จุบันทีส่ ามารถติดตอได ……………………………………………………………………………....................................
โทรศัพท...............................................โทรสาร...................................................
EMAIL…………….....................….……… กําลังศึกษา/จบการศึกษาแลว ระดับชั้น................................................
สถานศึกษา........................................................
คุณสมบัตผิ ูประกวดตามหลักเกณฑทกี่ ําหนด เปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ตั้งแต......................................................เกรดเฉลี่ย(ครั้งที่ผานมา)......................... ผลการประเมินความฉลาด
ทางอารมณ……………...................…....มีความประพฤติดี ไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด ความสนใจ /
กิจกรรมยามวาง...........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษและคุณสมบัติอื่นๆ (มีขอใดบางใหกรอกรายละเอียดเพื่อเปนขอมูลในการพิจารณา
ใหคะแนนของ การประกวด)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจากรอกเอกสารฉบับนี้ดวยตนเอง และขอความดังกลาวทั้งหมดในใบสมัครนีเ้ ปน
ความจริงทุกประการ หากมีขอใดไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิออกจากการประกวด พรอมกัน
นี้ ขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL
ทุกประการ
ลงชื่อ ................................................................
(.....................................................................)
วันที่ ..................../......................../.................
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หนังสือยินยอม/รับรองผูเขาประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL พระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------สวนที่ ๑ : สําหรับผูปกครอง
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................
เกี่ยวของเปน บิดา มารดา ผูปกครอง (ระบ)ุ ........................... อื่นๆ(ระบ)ุ ...................................
ผูปกครองของ (นาย/นางสาว) ……………………………...................................................อายุ ............................. ป
อนุญาตและยินยอมให(นาย/นางสาว) …………………………….................................................................................
เขารวมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจําป ๒๕๖๐ ตามขอกําหนดและเงือ่ นไขของทาง
โครงการ ทุกประการ และขอรับรองวาผูเขาประกวดเปนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จริง มีความ
ประพฤติดีไมยงุ เกี่ยวกับ สารเสพติดทุกชนิด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการประกวดทุกประการ ทัง้ นี้กรณี
ทราบภายหลังวาผูเขาประกวด ขาดคุณสมบัติตามขอกําหนดขางตน ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิออกจากการ
ประกวด หรือปรับออกจากตําแหนงที่ไดรับ
ลงชื่อ…..............................…………………………….
(.......................................................................)
วันที่ ................ / ................ / ................
สวนที่ ๒ : สําหรับโรงเรียน
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ...............................……......ตําแหนง (ผูบริหารสูงสุด) …………........……………........
โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย.......................................................................................อนุญาตและยินยอมให
(นาย/นางสาว) ……………………………..................อายุ............. ปกําลังศึกษา /สําเร็จการศึกษาชั้น......................
มีผลการเรียนในปที่ผานมาไดเกรดเฉลี่ย.....................เขารวมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจําป
๒๕๖๐ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขของทางโครงการทุกประการ และขอรับรองวาผูเขาประกวดเปนสมาชิก
TO BE NUMBER ONE จริงมีความประพฤติดีไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิดและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
การประกวดทุก ประการ ทั้ง นี้ก รณีทราบภายหลังวาผู เ ขาประกวดขาดคุณสมบัติตามขอกําหนดขางตน
ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิ ออกจากการประกวด หรือปรับออกจากตําแหนงที่ไดรับ
ลงชื่อ…..............................…………………………….
(.......................................................................)
วันที่ ................ / ................ / ................
และตองทําการประเมิน แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ นํามาสงในวันรายงานตัวดวย
http://www.tobenumber1.net/downloads/pdf/idol/2559/4EQ1217.pdf (๑๒-๑๗ ป)
http://www.tobenumber1.net/downloads/pdf/idol/2559/5EQ1860.pdf (๑๘-๖๐ ป)
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๓.การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป ๒๕๖๐
การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจําป ๒๕๖๐ จัดการประกวดทั้งสิ้น ๕ ประเภท ไดแก
๑. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
๒. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประถมศึกษา-ประถมขยาย
โอกาส)
๓. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา)
๔. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา
๕. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
รูปแบบการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เขาประกวด ทุกประเภท นําเสนอการดําเนินงานโดย
บุคคลบนเวทีการประกวด (๑๐๐ คะแนน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- จํานวนผูน ําเสนอไมเกิน ๔ คน ( ไมรวมผูดูแลคอมพิวเตอร )
- เวลาการนําเสนอไมเกิน ๑๐ นาที
- สามารถเลือกการนําเสนอ วิธีใดวิธีหนึ่ง ไดแก
วิธีที่ ๑ บรรยายโดยบุคคล ตลอด ๑๐ นาที โดยอาจมี POWER POINT ภาพหรือ สื่ออื่นใดประกอบการ
นําเสนอหรือไมก็ได หรือ
วิธีที่ ๒ บรรยายโดยบุคคลไมนอ ยกวา ๕ นาที ที่เหลือนําเสนอดวยสื่อทีท่ ําให การเสนอสมบูรณขึ้น เชน
วีดีทัศน หรือ อื่นใดที่เห็นเหมาะสม
- ขอควรคํานึงในการเลือกวิธีการนําเสนอ ความนาเชื่อถือของขอมูลทีน่ ําเสนอ ความสอดคลองกันของขอมูลที่
นําเสนอและสื่อที่ใชประกอบ ความเชื่อมั่นในขอมูลของผูน ําเสนอ ความสอดคลองกันของขอมูลทีน่ ําเสนอและ
สื่อที่ใชประกอบ ความเชื่อมั่นในขอมูลของผูน ําเสนอ ผูนําเสนอ ๔ คน สามารถแสดงความคิดสรางสรรค ดวย
การแตงกาย ทาทาง บทบาทสมมติ เพื่อเพิ่มสีสัน หรือจูงใจผูฟ งได แตเนื้อหาที่นําเสนอตองเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน สื่อ หรือ การแสดงที่ไมเกี่ยวของ หรือไมใชสิ่งยืนยันการดําเนินงาน นอกจากไมมีสวนในคะแนน
แลวยังจะทําใหเสียโอกาสและเสียเวลาในการนําเสนอเนื้อหาสาระการดําเนินงานที่มผี ลตอคะแนน
จัดลําดับการนําเสนอโดยการจับสลาก
เกณฑการพิจารณาตัดสิน
-การดําเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ชัดเจน เชน ความชัดเจนในเรือ่ ง แนวคิด หลักการ
โครงการฯ ความครอบคลุมของสมาชิก TO BE NUMBER ONE มีฐานขอมูลสมาชิกของชมรมฯที่ดี การ
จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ที่เปนรูปธรรม เชน มีชื่อชมรม สถานที่ตั้ง และ หมายเลขโทรศัพท
ติดตอ ที่แนนอน เปนตน มีการบริหารจัดการชมรมฯ ที่ดี แสดงองคประกอบของชมรมฯ (๓ ก.) ที่ชัดเจน
คือ ก.๑ กรรมการ ก.๒ กองทุน ก.๓ กิจกรรม
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รางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ๑ ประเภท
รางวัลตัวแทนจังหวัด ๑ รางวัล เงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๑ รางวัล
เงินสด ๕,๐๐๐ บาท
รางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ๒ ประเภท(มัธยมศึกษา,อาชีวะ-อุดมศึกษา)
รางวัลตัวแทนจังหวัด รุนละ ๑ รางวัล ๒ รุน เงินสดรางวัล ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย
รุนละ ๑ รางวัล ๒ รุน เงินสดรางวัล ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท
รางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประถม-ประถมขยายโอกาส
รางวัลชนะเลิศ ๑ รุนละ เงินสดรางวัล ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๑ รุนละ เงินสดรางวัล ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
รางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา รางวัลดีเดนรักษามาตรฐาน
รางวัลตัวแทนจังหวัด ๒ รางวัล
เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท
รางวัล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
รางวัลตัวแทนจังหวัด ๑ รางวัล เงินสด ๑๕,๐๐๐ บาท
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
เงินสด รางวัลละ ๓,๕๐๐ บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครไดที่ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หรือ โรงพยาบาลในพื้นที่
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ใบสมัครผูเขาประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประจําป ๒๕๖๐ พระนครศรีอยุธยา
(ตองผานการประกวด/แขงขันระดับอําเภอมากอน)
***(ผูชนะรางวัลตัวแทนจังหวัดมีพันธะสัญญาเขาแขงขันระดับภาค)***
ประเภท (เลือกวงกลมรอบประเภท) ชุมชน / ประถมศึกษา-ประถมขยายโอกาส / มัธยมศึกษา /
อาชีวศึกษา-อุดมศึกษา / สถานประกอบการ
๑.ชื่อ ชมรม..............................................................................................................................................
๒.ชื่อหนวยงาน.........................................................................................................................................
๓.ที่ตั้งหนวยงาน.เลขที.่ ............................................................................................................................
๔.จํานวน ประชาชน/นักเรียน/พนักงาน..................................................................................................
ผูนําเสนอ
๑.................................................ตําแหนง...................................ตําแหนงในชมรมฯ .............................
๒.................................................ตําแหนง...................................ตําแหนงในชมรมฯ .............................
๓.................................................ตําแหนง...................................ตําแหนงในชมรมฯ .............................
๔.................................................ตําแหนง...................................ตําแหนงในชมรมฯ .............................
ผูที่ติดตอประสานงานฯ กรุณากรอกรายละเอียด ดานลาง ดังนี้
๑. ชื่อ …………………………………………….นามสกุล…………………………………….
เบอรมือถือ .......................................................ตําแหนงในชมรมฯ .......................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ รับสมัครถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ติดตอสงใบสมัครที่ สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ หรือ โรงพยาบาลในพื้นที่

