การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHONBURI CHAMPIONSHIP

เนื่องจากการออกกาลังกายแบบแอโรบิค ในรูปแบบนาการเต้นที่เน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ประยุกต์กับท่าเต้น โดยใช้จังหวะดนตรีที่เยาวชนคนรุ่นใหม่ชื่นชอบ กาลังอยู่ในกระแสนิยมของเยาวชนวัยรุ่น
จานวนมาก โครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี จึงส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และ
เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง เปิดโอกาสการแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน โดยจัดการ
แข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHONBURI CHAMPIONSHIP ขึ้นเป็นประจาทุกปี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างกระแสของโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กว้างขวางและเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายให้แพร่หลายมากขึ้น
2. เพื่อสร้างกระแสรักสุขภาพ และการออกกาลังกายแนวใหม่ให้แก่กลุ่มเยาวชน
3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆ ได้ร่วมแสดงพลังและความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อร่วมพัฒนากีฬาใหม่ในรูปแบบการผสมผสานระหว่างดนตรีและกีฬา
5. เพื่อส่งเสริมเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE

กลุ่มเป้าหมาย
เยาวชนที่มีอายุ 6 – 22 ปี ทัว่ ประเทศ

ระยะเวลาดาเนินงาน
มิถุนายน – สิงหาคม
สิงหาคม – กันยายน
พฤศจิกายน – ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์

รับสมัคร
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัด
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภาค
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP CAMP
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

รูปแบบการแข่งขัน
กิจกรรมแสดงพลัง ความคิดสร้างสรรค์ ผสมผสานกับการออกกาลังกายแบบแอโรบิค สร้างบทบัญญัติใหม่
การผสานระหว่างดนตรีและกีฬา ด้วยลีลาตามจังหวะเสียงเร้าของหัวใจ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชลบุรี

การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHONBURI CHAMPIONSHIP

รายละเอียดการแข่งขัน
1. รับสมัครวัยรุ่นที่มีใจรักการเต้นทั่วทั้งจังหวัด รวมตัวเป็นทีม ไม่น้อยกว่า 12 คน แต่ไม่เกิน 20 คน
2. การแข่งขันการออกกาลังกาย เน้นความคิดสร้างสรรค์ กับการประยุกต์ท่าทางการเต้น ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารร่างกาย ด้วยจังหวะดนตรี ที่เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นในสไตล์ต่างๆ ทั้ง HIP HOP, JAZZ DANCE,
POP ROCK ฯลฯ ด้วยการ MIX เพลง ตามจังหวะของคนรุ่นใหม่พร้อมด้วยการแต่งกายที่เป็นการนาเสนอที่
แปลกใหม่
3. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น คือ
- Junior อายุระหว่าง 6 – 9 ปีบริบูรณ์
- Pre-Teenage อายุระหว่าง 9 ปีขึ้นไป – 14 ปีบริบูรณ์
- Teenage อายุระหว่าง 14 ปีขึ้นไป – 22 ปีบริบูรณ์
4. ระดับการแข่งขัน
4.1 จังหวัดคัดเลือกทีมตัวแทนจังหวัด เข้าแข่งขันระดับภาค
4.2 กรรมการกลางตัดสินคัดเลือกทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศระดับภาค เข้าแข่งขันระดับประเทศ
5. ทีมที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ ต้องเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP CAMP เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ชิงถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พร้อมเงินรางวัล

คณะกรรมการตัดสิน
เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้น จากสถาบันทีม่ ีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ อาทิ ผู้ฝึกสอนการเต้นให้กับ
ศิลปิน ดารา ที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่มีหัวใจรักการเต้น เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
1. ความพร้อมเพรียงและความแข็งแรง
พิจารณาจากความพร้อมเพรียงของทุกคนในทีม ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแรงของร่างกาย
2. ความคิดสร้างสรรค์
พิจารณาจากลีลาของท่าเต้นที่โดดเด่น และสวยงาม ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับเพลงและจังหวะดนตรี
3. อารมณ์และความสนุกสนาน
พิจารณาจากการแสดงออก ที่ทาให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตาม และเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการเต้น
4. การใช้ท่าเต้นที่ทาให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสอดคล้องกับจังหวะดนตรี
พิจารณาจากท่าเต้นที่สวยงาม มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรง และมีความสอดคล้องกับท่วงทานอง
และจังหวะดนตรี
5. การแต่งกาย
พิจารณาจากการแต่งกายที่เหมาะสม สวยงาม และเข้ากันกับท่าและเพลงที่ใช้ในการเต้น
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชลบุรี
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รางวัลที่ได้รับในการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัด
รางวัลที่ได้รับในการแข่งขัน ทั้ง 3 รุ่นจะได้รับโล่เกียรติคุณจากจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งทุนการศึกษา ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
รางวัลชมเชย (1 รางวัล)
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
**ทีมที่ไม่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับภาค จะได้รับค่าพาหนะทีมละ 2,500 บาท
รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาค (ส่วนกลางจัด)
รางวัลที่ได้รับในการแข่งขัน ทั้ง 3 รุ่นจะได้รับโล่เกียรติคุณจากโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้ง
ทุนการศึกษา ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทุนการศึกษา 15,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
ทุนการศึกษา 5,000 บาท
**ทีมที่ไม่ผ่านเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ จะได้รับค่าพาหนะทีมละ 1,000 บาท
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ (ส่วนกลางจัด)
รุ่น Junior มีดงั นี้
ถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อม
ทุนการศึกษา ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทุนการศึกษา 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทุนการศึกษา 15,000 บาท
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
**ทีมที่ไม่ได้รบั ตาแหน่ง (จานวน 5 ทีม) จะได้รับค่าพาหนะทีมละ 1,500 บาท
รุ่น Pre-Teenage มีดังนี้
ถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อม
ทุนการศึกษา ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 40,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทุนการศึกษา 25,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทุนการศึกษา 18,000 บาท
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
**ทีมที่ไม่ได้รบั ตาแหน่ง (จานวน 5 ทีม) จะได้รับค่าพาหนะทีมละ 1,500 บาท
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชลบุรี
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รุ่น Teenage มีดังนี้
ถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พร้อม
ทุนการศึกษา ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ทุนการศึกษา 50,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทุนการศึกษา 30,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทุนการศึกษา 20,000 บาท
รางวัลชมเชย (2 รางวัล)
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
**ทีมที่ไม่ได้รบั ตาแหน่ง (จานวน 5 ทีม) จะได้รับค่าพาหนะทีมละ 2,000 บาท

มหกรรมรวมพลคนกองเชียร์ TO BE NUMBER ONE
ในการแข่งขันระดับประเทศ จะมีการรับสมัครกองเชียร์จากสถาบันการศึกษา จานวน 80 – 100 คน
ร่วมประกวดกองเชียร์ ชิงถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริ
วัฒนาพรรณวดี พร้อมทุนการศึกษา กว่า 100,000 บาท

หน่วยประสานงาน
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สาหรับการประกวดระดับจังหวัด-ภาค-ประเทศ)
โทร. 0 3893 2478-9 โทรสาร. 0 3827 6632
คุณหนิง 08 7215 2163 คุณเล็ก 09 5365 0618
2. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สาหรับการประกวดระดับภาค-ประเทศ)
โทร. 0 2590 8411, 0 2590 8410
3. บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่ จากัด
โทร. 0 2375 5020-22

ที่มา : คู่มือการประกวดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี ๒๕๕๗
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชลบุรี

