ระเบียบการประกวด
บ
ACT Healthy Boy & Girl 201
2019
 คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. ผูส้ มัครต้องเป็ นนักเรี ยนของโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรีเท่านัน
2. ผูส้ มัครต้องอยู
อยูใ่ นระดับชันมัธยมศึกษาปี ที 3 - 6
3. ผูส้ มัครต้องมีสุขภาพร่ างกายและจิตใจทีสมบูรณ์แข็งแรง
4. ผูส้ มัครต้องกล้าแสดงออกอย่างส
งสมวัย สดใส เป็ นธรรมชาติ
5. ผูส้ มัครต้องประพฤติตนอยูใ่ นกฎระเบียบของโรงเรี ยน
6. ผูส้ มัครต้องมีความพร้อมทีจะเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาการประกวดทีกําหนดไว้
 การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองได้
ได้ทีเคาน์เตอร์ศูนย์ฟิตเนส
ตเนส อาคารโกลเด้นจูบิลี ชัน 2 โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการ
สมัคร
2. หลักฐานทีทีใช้ในการประกวด
- สําเนาบับัตรประจําตัวนักเรี ยน
- ภาพถ่าย ขนาด 4*66 นิว จํานวน 2 รู ป
(รู ปครึ งตัว 1 รู ป และ รู ปเต็มตัว 1 รู ป ใส่ ชุดออกกําลังกาย )
การคัดเลือก และสถานทีประกวด
1. คัดเลือกรอบแรก วันอังคารที
คาร 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.20 – 18.00 น. ณ ACT Fitness Center
- การประกวดในรอบนี ผูเ้ ข้าประกวดต้
ประกวด องเตรี ยมชุชุดออกกําลังกายมาเอง
- ผูเ้ ข้าประกวดจะต้
จะต้องเดิ
ง นและโพสต์ท่าทาง พร้อมกับแนะนําตัวต่อหน้าคณะกรรมการ เพือทํา
การคัดเลือกผูท้ ีผ่านเข้ารอบการตัดสิ น
- คณะกรรมการจะคัคัดเลือกผูผ้ า่ นเข้ารอบ และจะประกาศผลผูเ้ ข้ารอบในวั
ในวันถัดไป
- ผูท้ ีผ่านเข้ารอบจะต้
จะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมตามทีคณะกรรมการนันัดหมายทุกครัง จนเสร็จสิ นการ
ประกวด
2. รอบตัดสิน วันอังคารที 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ อาคารหลุยส์ มารี ฯ ชัน 2
- ทางคณะกรรมการจะ
จะมีชุดสําหรับการประกวดให้ 1 ชุด
- ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องเดินและโพสต์ท่าทาง พร้อมกับแนะนําตัวต่อหน้าคณะกรรมการ
- ผูเ้ ข้าประกวดจะต้
จะต้องตอบคําถามเกียวกับการออกกําลังกายจากคณะกรรมการคนละ 1 คําถาม

 เกณฑ์ การให้ คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. คะแนนการเข้าร่ วมกิจกรรม ( 20 คะแนน )
2. คะแนนรอบตัดสิ น ( 80 คะแนน )
ลําดับ
1.ด้านบุคลิกภาพ
2.ด้านความมันใจ
3.ด้านการแนะนําตัว
-

เกณฑ์ การตัดสิน

คะแนน

รู ปร่ างหน้าตา
สัดส่ วน
ความแข็งแรง
การโพสต์ท่าทาง
การยืน การเดิน
บุคลิกภาพในการพูด นําเสี ยง สําเนียงและจังหวะในการพูด
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการตอบคําถาม
การตอบคําถามได้ตรงประเด็น

15
15
15
10
10
5
5
5

คะแนนรวม
** หมายเหตุ : การตัดสิ นของคณะกรรมการให้ถือเป็ นทีสิ นสุ ด **

80

 รางวัลสํ าหรับผู้เข้ าประกวด
1. ผูไ้ ด้รับตําแหน่ง ACT Healthy Boy & Girl 201
2019 ชาย 1 รางวัล , หญิง 1 รางวัล จะได้รับ
- เป็ นพรี เซ็นเตอร์ของ ACT Fitness Center ตลอด 1 ปี การศึกษา
- เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท
- โล่รางวัล
- สายสะพาย
- Gift
ift voucher ACT Fitness Center มูลค่า 8,000 บาท
2. ผูไ้ ด้รับตําแหน่ง ACT Healthy popular vote จะได้รับ
- เป็ นพรี เซ็นเตอร์ของ ACT Fitness Center ตลอด 1 ปี การศึกษา
- เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท
- สายสะพาย

ใบสมัครการประกวด ACT Healthy Boy & Girl 2019
ชือ - สกุล .................................................................................... ชือเล่ น ………........................... อายุ ................... ปี
กําลังศึกษาอยู่ระดับชัน......................ห้ อง........................ เลขประจําตัวนักเรียน ....................................................
เพศ

ชาย

หญิง วัน /เดือน / ปี เกิด ................................. เบอร์ โทรติดต่ อ ..........................................

E-mail ..............……......………………..………......................

ID Line ..............................................................

ส่ วนสู ง ...................เซนติเมตร นําหนัก...................กิโลกรัม โรคประจําตัว

มี .......................

ไม่ มี

ครู ประจําชัน ................................................................................
ชือผู้ปกครอง ................................................................................. มีความสัมพันธ์ เป็ น ..............................................
เบอร์ ตดิ ต่ อ ................................................................................
ทังนี ข้ าพเจ้ าจะปฏิบัติตามกฎกติกาของการประกวดทีตังไว้ อย่ างเคร่ งครัด โดยยึดถือคําตัดสิ นของคณะกรรมการ
เป็ นทีสิ นสุ ด
ลงชื อ ........….......……………………………… ผู้สมัคร
วันที .........../............../.............

หมายเหตุ
-

ผู้เข้ าประกวดส่ งใบสมัครพร้ อมหลักฐานได้ ทีศูนย์ ฟิตเนส ตังแต่ วันนี จนถึง 8 พ.ย. 2562
แนบเอกสารสํ าเนาบัตรนักเรียน
แนบภาพถ่ ายใส่ ชุดออกกําลังกายขนาด 4 x 6 จํานวน 2 รู ป (รู ปครึงตัว 1 รูป และ รูปเต็มตัว 1 รู ป)
ผู้สมัครไม่ ปฏิบัติตามเงือนไขดังกล่ าวจะถูกตัดสิ ทธิในการประกวด
ติดต่ อ โทร 02-807-9555 ต่ อ ศูนย์ ฟิตเนส 912 หรือ www.facebook.com/Act fitness center

