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หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ To Be Number One ท่ีประสบความสาํเร็จมามาอย(างต(อเนื่อง  12 ป- 
ในกลุ(มกลุ(มวัยทีนที่สร1างความ มุ(งม่ัน ทุ(มเท สร1างความสามัคคี และปลุกความคิดสร1างสรรค4ใหม(  
เพื่อมุ(งเน1นการแข(งขัน Dancecise  โดยไม(ต1องพึ่งยาเสพตดิ ตามวัตถุประสงค4ของโครงการ To Be Number 
One 

ระเบิดความมนัส์ กบัการแข่งขนั โดยรวมวยัทีน 12 -  20  คน 

Junior    6 – 9 ปี / Pre-Teenage   10 – 14 ปี / Teenage 15 – 22 ปี 
ชิงถว้ยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี 

พร้อมทุนการศึกษากวา่ 2 ลา้นบาท 
 

ทีมชนะที� 1 และชนะที� 2  ทุกภาค  

• เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ   

• Pre Teenage และ  Teenage  ทุกภาค   ร่วมกิจกรรม  To Be Number One Teen  

Dancercise CAMP      ปฏิบัตกิาร 3 วัน 2 คืน    
 
ระเบิดความมันส์ ค้นหาตวัแทนภาค 

 
 ใต1   : 1 – 2 พฤศจิกายน 2557 
    ณ ศูนย4การค1าจังซีลอน  จังหวัดภูเก็ต 
 ตะวันออกเฉียงเหนือ : 8 - 9  พฤศจิกายน  2557  
    ณ ห1างสรรพสินค1าเดอะมอลล4 จังหวัดนครราชสีมา 
 กรุงเทพและปริมณฑล :  15 - 16  พฤศจิกายน  2557  
    ณ  ศูนย4การค1าเซ็นทรัลเวิร4ล 
 เหนือ  : 22 - 23 พฤศจิกายน 2557   
    ณ  อุทยานการค1ากาดสวนแก1ว จังหวัดเชียงใหม(  
 กลางและตะวันออก : 29 - 30  พฤศจิกายน  2557   
    ณ ศูนย4การค1าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จังหวัดชลบุรี 
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TO BE NUMBER ONE TEEN  DANCERCISE CAMP 2015 
         : 17 - 19 ธันวาคม 2557  ณ  วังรี รีสอร4ท จ.นครนายก 
 

ชิงชนะเลิศระดับประเทศ   : 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ4  2558 
    ณ  ห1างสรรพสินค1าเดอะมอลล4 บางกะปS 
 
คณะกรรมการตัดสิน 
                          ผูท้รงคุณวฒิุและเชี0ยวชาญดา้นการเตน้และศิลปิน ดารา ที0มีชื0อเสียง  

และมีประสบการณ์ จาํนวน 7 ท่าน รวมตดัสินคน้หาสุดยอดทีมทั0วทุกภาคทั0วประเทศ  
 
 
เกณฑ#การพิจารณาตัดสิน 
 

1. ความพร(อมเพรียง และความแข็งแรง พิจารณาจากความพร1อมเพรียงของทุกคนในทีม ท่ีแสดงให1
เห็นถึงศักยภาพความแข็งแรงของร(างกาย 

2. ความคิดสร(างสรรค# พิจารณาจากลีลาของท(าเต1นท่ีโดดเด(น และสวยงามด1วยความคิดสร1างสรรค4  ซ่ึง
สอดคล1องกับเพลงและจังหวะดนตรี 

3. อารมณ#และความสนุกสนาน พิจารณาจากการแสดงออก ท่ีทําให1ผู1ชมเกิดอารมณ4คล1อยตาม และเกิด
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเต1น 

4. การใช(ท7าเต(นที่ทําให(เกิดประโยชน#ต7อสุขภาพและสอดคล(องกับจังหวะดนตรี พิจารณาจากท(าเต1นที่
สวยงาม มีประโยชน4ต(อร(างกาย เสริมสร1างสร1างความแข็งแรง และมีความสอดคล1องกับท(วงทํานอง
และจังหวะดนตรี 

5. การแต7งกาย พิจารณาจากการแต(งกายที่สวยงามเหมาะสมกับท(าและเพลงท่ีใช1ในการเต1น 
 
 
 

รางวัลท่ีได(รับในการแข7งขัน 

รางวัลการแข(งขันรางวัลการแข(งขัน    
รอบชิงชนะเลิศระดับภาค ทั้ง 3 รุ7น โล(เกียรติคุณจาก โครงการ To be Number One พร1อม
ทุนการศึกษา ดังนี ้

ชนะเลิศ        20,000 บาท  
 รองชนะเลิศ อันดับ 1     15,000 บาท  
 รองชนะเลิศ อันดับ 2     10,000 บาท  
 ชมเชย (2 รางวัล)    5,000 บาท  

**  ทีมที่ไม(ผ(านเข1าสู(รอบ ค(าพาหนะทีมละ 1,000 บาท  
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รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 
รุ7น Junior  

ถ1วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม(อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี 
พร1อมทุนการศึกษา ดังน้ี  
ชนะเลิศ     30,000 บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 1     20,000 บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 2     15,000 บาท  
ชมเชย ( 2 รางวัล)    10,000 บาท  

 **  ทีมที่ไม(ได1รับตําแหน(ง ค(าพาหนะทีมละ 1,500 บาท 
 
รุ7น Pre-Teenage  

ถ1วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม(อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี 
พร1อมทุนการศึกษา ดังน้ี  
ชนะเลิศ      40,000 บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 1     25,000 บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 2     18,000 บาท  
รางวัลชมเชย ( 2 รางวัล)   10,000 บาท  

 ** ทีมท่ีไม(ได1รับตําแหน(ง  ค(าพาหนะทีมละ  1,500  บาท  
  
รุ7น Teenage  

ถ1วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม(อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี 
พร1อมทุนการศึกษา ดังน้ี  
ชนะเลิศ     50,000 บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 1     30,000 บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 2     20,000 บาท  
ชมเชย ( 2 รางวัล)    10,000 บาท  

**  ทีมที่ไม(ได1รับตําแหน(ง  ค(าพาหนะทีมละ 2,000 บาท  
 

มหกรรมรวมพลคนกองเชียร#  To Be Number One 
รับสมัครกองเชียร4จากสถาบันการศึกษา จาํนวน  80 – 100 คน ร(วมประกวดกองเชียร4 ชิงถ1วย

เกียรติยศพระราชทานจากทูลกระหม(อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  พร1อมทุนการศึกษากว(า 
100,000 บาท    
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได(ที่ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  โทรศัพท4  0-2590-8411, 0-2590-8188 
บริษัท อะเบาท4 ไอเดีย อีเว1นท4 เอเจนซ่ี จํากัด   โทรศัพท4 0-2375-5020-22 



 
 
 
  
กําหนดการแข7งขันกําหนดการแข7งขัน  TToo  BBee  NNuummbbeerr  OOnnee        
Teen Dancercise Thailand Championship 2015  
 

 
วันเสาร# – การแข7งขันรอบคัดเลือก 
 

08.00 น. ทีมตัวแทนจังหวัด รุ7น Junior / รุ7น Pre-Teenage และรุ7น Teenage 
ลงทะเบียนและรายงานตัวเข1าร(วมการแข(งขันระดับภาค 

11.00 น. ทีมตัวแทนจังหวัด รุ(น Junior/ รุ(น Pre-Teenage /รุ(น Teenage  
ประชุมกฎกติกาการแข(งขัน 

 
12.00 น.    เปYดเวที  
12.15 – 12.45 น. เร่ิมต1นการแข(งขัน รอบคัดเลือก รุ7น Junior  
 พร1อมกันรอบละ 2 ทีม ต(อเนื่อง 
12.45 – 14.00 น. เร่ิมต1นการแข(งขัน รอบคัดเลือก รุ7น Pre-Teenage 
 พร1อมกันรอบละ 2 ทีม ต(อเนื่อง 
14.00 - 14.20 น. คณะกรรมการพักเบรกการแข7งขัน 
14.20 – 15.30 น. เร่ิมต1นการแข(งขัน รอบคัดเลือก รุ7น Teenage 
 พร1อมกันรอบละ 2 ทีม ต(อเนื่อง 
15.30 น. เสร็จสิ้นการแข(งขันรอบคัดเลือก 
15.40 น.  การแสดงพิเศษ จาก To Be Idol #4 
 คณะกรรมการตัดสินการแข(งขัน แนะนํา และกล(าวถึงการแข(งขัน 
16.20 น. พิธีกรประกาศผลการแข(งขันทีมที่เข1ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท1าย  

ท้ัง 3 รุ(น (Junior, Pre-Teenage, Teenage) 
 16.45 น.  เสร็จสิ้นการแข7งขันรอบคัดเลือก  
 
 
 

----------------------------------------------- 
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Teen Dancercise Thailand Championship 2015  
 

 
 
วันอาทิตย#การแข7งขันรอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท(าย 
 

09.00 น. ทีมตัวแทนจังหวัด ทั้ง 3 รุ(น (Junior, Pre-Teenage, Teenage) 
ลงทะเบียนและรายงานตัวเข1าร(วมการแข(งขันระดับภาค 

10.00 น.  ประชุมกฎกติกาการแข(งขัน 
11.00 น.    เปSดเวที  
11.30 น. เร่ิมต1นการแข(งขัน รอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท1าย รุ7น Junior  
 รอบละ 1 ทีม บนเวที ต(อเน่ือง 
12.00 น. พักเบรกการแข(งขัน 
12.15 น. การแข(งขัน รอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท1าย รุ7น Pre-Teenage 
 รอบละ 1 ทีม บนเวที ต(อเน่ือง 
12.45 น. พักเบรกการแข(งขัน 
13.00 น. การแข(งขัน รอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท1าย รุ7น Teenage 
 รอบละ 1 ทีม บนเวที ต(อเน่ือง 
13.30 น. เสร็จสิ้นการแข(งขันรอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท1ายของทุกรุ(น 
14.00 น.  ช(วงพิธีการประกาศผลและมอบรางวัล  

- พิธีกรเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท(านข้ึนเวที 
- พิธีกรสัมภาษณ#คณะกรรมการ  
- พิธีกรกล(าวเรียนเชิญ ผู1ว(าราชการจังหวัด กล(าวต1อนรับ   
- พิธีกรเรียนเชิญ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล(าววัตถุประสงค4การแข(งขัน

และชื่นชมผู1ร(วมแข(งขัน  
- พิธีกรประกาศผลการแข(งขัน และเรียนเชิญผู1ว(าราชการจังหวัด มอบ

รางวัลแก(ผู1ชนะการแข(งขันรุ(น Junior และ Pre-Teenage 
- พิธีกรประกาศผลการแข(งขัน และเรียนเชิญอธิบดีกรมสุขภาพจิต มอบ

รางวัลแก(ผู1ชนะการแข(งขันรุ(น Teenage 
- ถ(ายภาพเปcนที่ระลึก 

 15.00 น.   เสร็จสิ้นการแข(งขัน 
---------------------------------------------    


