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(สิง่ที่สง่มาด้วย ๑) 
แนวทางการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๙ ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

๑. เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
๒. อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๙ ปีบริบูรณ์   

(นับจากวันเกิด จนถึงวันแถลงขา่ว ๙ มกราคม ๒๕๖๒  ต้องอายุครบ ๑๕ ปีบริบูรณ์ ขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียว) 
๓. เกรดเฉลี่ยผลการเรียนในปีที่ผ่านมา ไม่ต่ ากว่า ๒.๗๕  หรือในกรณีที่ผู้เข้าประกวดจบการศึกษาแล้ว ให้ใช้เกรดเฉลี่ย    

ผลการศึกษาปีสดุท้าย 
๔. มีความกตญัญูรู้คณุ 
๕. มีความซื่อสตัย ์
๖. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
๗. มีมนุษยสมัพันธ์ด ี
๘. มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ตามแบบประเมินของกรมสุขภาพจติ 
๙. มีจิตอาสา (ดูจากประวัติที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชน และสังคมด้านต่างๆ) 
๑๐. มีความสามารถพิเศษ (ร้องเพลง / เต้น / เล่นดนตรี / ร า  เป็นต้น) 
๑๑. บุคลิกภาพดี (รูปร่าง  หน้าตา  การพูดจา  มารยาท  การแต่งกาย  การแสดงออก  ฯลฯ) 

 หมายเหตุ   :  มีผู้รับรองคุณสมบัตติามแนวทางที่ก าหนด 
   :  กรณีขาดคณุสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดมีสิทธิยกเลิกผลการประกวดได้ 
 
เง่ือนไขการเข้าร่วมประกวด 

๑. ผู้ปกครองและสถานศึกษายินยอมให้เข้าประกวดและรับรองความประพฤติตามแบบฟอร์มที่ก าหนด   
๒. สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการประกวดที่ก าหนด  
๓. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด มีพันธะในการเป็นสื่อบุคคลของโครงการ TO BE 

NUMBER ONE จังหวัด 
๔. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค มีพันธะในการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER 

ONE ตามโอกาสที่เหมาะสม 
๕. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ต้องท าสัญญากับโครงการ  TO BE NUMBER ONE  เพื่อ

ปฏิบัติงานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามที่โครงการพิจารณาเห็นเหมาะสม  
 
ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด 
       ขั้นตอนที่ ๑  การสมัคร  และคัดเลือกในระดับพ้ืนที ่
  เยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูมภิาค  

๑.  ติดต่อสอบถามรายละเอียด และแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมประกวด ได้ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด                  
    หรือหน่วยงานท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  
๒.  คณะกรรมการระดับจังหวัดจะพิจารณาคัดเลือก ชายหญิง ไม่เกิน ๔  คู่  (จากผู้สมัครทั้งหมดในจังหวัด)   
    เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด เข้าประกวดระดับภาค  ต่อไป 
๓.  หลักฐานการสมัครตามที่โครงการก าหนด 

 เยาวชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร 
๑.  ติดต่อสอบถามรายละเอียด  และแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมประกวดฯ ไดด้้วยตนเองที่ 
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  ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
   กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 
    ถนนติวานนท์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุร ี  ๑๑๐๐๐ 

     โทรศัพท ์ ๐ - ๒๕๙๐ - ๘๑๐๖ , ๐ - ๒๕๙๐ - ๘๑๘๗ 
     E-mail  :  social_dmh@hotmail.com   
    และ บริษัท SONIX YOUTH ๑๙๙๙  
     คุณเบญจวรรณ   เผด็จพล , คณุขจิรา   ศิริวรรณ  
     โทรศัพท์  ๐๖๔ – ๖๓๕ – ๖๔๙๒, ๐๘๕ - ๑๕๙ - ๔๔๐๔ 

๒.  หลักฐาน และเอกสารประกอบการสมคัร ประกอบด้วย  
๑) ใบสมัครผู้เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าปี ระดับภาค / กรุงเทพหมานคร      
๒) ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน 
๓) ส าเนา ทะเบยีนบ้านท่ีมีชื่อผูส้มัครเข้าประกวด 
๔) หนังสือยินยอม / รับรองความประพฤติ และรับรองผลการเรียน จากผู้ปกครอง และ ผู้บริหารสูงสุดของ

สถานศึกษาปัจจุบัน หรือ สถานศกึษาที่เป็นวุฒิสูงสุดทีไ่ด้รับ (ในกรณีที่จบการศึกษาแล้ว) 
๕) ส าเนาผลการศึกษาในปีท่ีผ่านมา หรือ ผลการศึกษาปีสุดท้ายของผู้เข้าร่วมประกวด (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประกวด

ส าเรจ็การศึกษาขั้นสูงสุดแล้ว) 
๖) ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (ใช้แบบประเมินของกรมสุขภาพจิต) 
๗) เอกสาร หรือ หลักฐานอ่ืน ที่แสดงถึงผลงานและคุณสมบตัิตามทีโ่ครงการก าหนด เช่น แฟ้มสะสมผลงาน 

(Portfolio) ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รางวัล และเกยีรติบตัร เป็นต้น 
๓.  จัดส่งใบสมัคร และเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้ ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตามที่อยู่ในข้อ ๑ 

 
ขั้นตอนที่ ๒  การเข้าสู่การคัดเลือกระดับภาค  และกรุงเทพมหานคร 
          ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัดและระดบัพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เข้าสู่การคัดเลือกระดบั
ภาค  โดยมีรายละเอียดที่ผู้เข้าประกวดและผู้ประสานงานต้องทราบและด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑.  การจัดส่ง สื่อ เอกสาร หลักฐาน ให้ผู้จัดการประกวด ล่วงหน้าอย่างน้อย  ๒ สัปดาห์    
ก่อนการประกวด  ระดับภาค  มีข้อก าหนด ดังนี้ 

   ๑.๑ กลุ่มผู้เข้าประกวดที่เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL  ระดับจังหวัด  
     (ชาย หญิง ไม่เกิน ๔ คู่ ต่อจังหวัด) 

     ๑.๑.๑  สื่อ เอกสาร หลักฐาน ทีผู่้เข้าประกวดแต่ละคน ต้องกรอกรายละเอียด  
     และต้องจัดเตรียม  ประกอบด้วย 

- ใบสมัครผู้เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าปี ระดับภาค    
- หนังสือยินยอม/รับรองความประพฤติจากผู้ปกครองและผู้บริหารสถานศึกษา   
- ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมประกวด หน้าตรง ชัดเจน ขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป 
- Backing Track ส าหรับผู้เข้าประกวดโชว์การร้องเพลงและเต้น บนเวทีการประกวดระดับ

ภาค  เป็นแผ่น CD/DVD ไฟล์ mp3  หรือ Audio ๑ ชุด  
- ส าเนาผลการศึกษาในปีท่ีผ่านมา (กรณีก าลังศึกษา)  
     หรือปีสุดท้าย (กรณจีบการศกึษาแล้ว) 
- ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
 ด าเนินการ โดยใช้แบบประเมินของ กรมสุขภาพจิต 
- เอกสาร  หลักฐานอื่นๆ  ที่ยืนยันคุณสมบัติ (ตามที่สามารถจัดหาได้) 
- ผู้เข้าประกวดเตรียมแนะน าตัวเองพร้อมตอบค าถามคณะกรรมการ คนละไม่เกิน ๒ นาที 
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  ๑.๑.๒  เอกสาร ที่ผู้ประสานงานจังหวัด  ต้องกรอกรายละเอียด  คือ 
- ใบแจ้งรายละเอียดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าปี ระดับภาค    

๑.๑.๓  การจัดส่ง  ขอให้ผู้ประสานงานจังหวัดด าเนินการ 
- รวบรวมสื่อ  เอกสาร  หลักฐานทั้งหมด แยกตามผู้เข้าประกวดแต่ละคน  เสนอผู้ว่า

ราชการจังหวัด หรือ ผู้แทนพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือส่ง
รายชื่อ  TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัด เข้าประกวดระดับภาค            
ถึงเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE  (อธิบดีกรมสุขภาพจิต) ล่วงหน้าอย่างน้อย      
๒ สัปดาห ์ ก่อนการประกวด ระดับภาค  และจัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง 

 
 
 

 
 
 

  ๑.๒  กลุ่มผู้เข้าประกวดที่เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร   
 เยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดภูมิภาค ที่มีความประสงค์ จะสมัครเข้าร่วม
ประกวด และคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE  ระดับกรุงเทพมหานคร  โดยมีรายละเอียดที่ผู้เข้า
ประกวดต้องทราบ และด าเนินการ  ดังนี้ 

  ๑.๒.๑   ติดต่อสอบถามรายละเอียด และแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมประกวดฯ ได้ด้วยตนเองที่ 
   ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

    กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 
     ถนนติวานนท์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุร ี  ๑๑๐๐๐ 

      โทรศัพท ์ ๐ - ๒๕๙๐ - ๘๑๐๖ , ๐ - ๒๕๙๐ - ๘๑๘๗ 
      E-mail  social_dmh@hotmail.com   
        และ บริษัท SONIX YOUTH ๑๙๙๙  
      คุณเบญจวรรณ   เผด็จพล , คณุขจิรา   ศิริวรรณ  

    โทรศัพท์  ๐๖๔ – ๖๓๕ – ๖๔๙๒ , ๐๘๕ - ๑๕๙ - ๔๔๐๔   
  ๑.๒.๒ สื่อ เอกสาร หลักฐาน ทีผู่้เข้าประกวดแต่ละคน  ต้องกรอกรายละเอียดและต้องจัดเตรียม   
   ประกอบด้วย 

- ใบสมัครผู้เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าปี ระดับภาค (ฉบับส าหรับ
ผู้สมัครในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ)  

- ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา ทะเบียนบ้าน 
- หนังสือยินยอม/รับรองความประพฤติจากผู้ปกครองและผู้บริหารสถานศึกษา  
- ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมประกวด หน้าตรง ชัดเจน ขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว จ านวน  ๒  รูป            
- Backing Track ส าหรับผู้เข้าประกวดจากแต่ละจังหวัด โชว์การร้องเพลง และเต้นบนเวที

การประกวดระดับภาค เป็นแผ่น CD/DVD ไฟล์ mp3 หรือ Audio ๑ ชุด  
- ส าเนาผลการศึกษาในปีท่ีผ่านมา (กรณีก าลังศึกษา)  
     หรือปีสุดท้าย (กรณีจบการศึกษาแล้ว) 
- ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ด าเนินการโดยใช้แบบประเมินของกรมสุขภาพจิต 
- เอกสาร หลักฐานอื่นๆ  ที่ยืนยันคุณสมบัติ (ตามที่สามารถจัดหาได้) 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๒ – ๕๙๐ – ๘๑๐๖ , ๐๒ – ๕๙๐ – ๘๑๘๗       
โทรสาร   ๐๒ – ๑๔๙ – ๕๕๓๑ 
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- ผู้เข้าประกวดเตรียมแนะน าตัวเองพร้อมตอบค าถามคณะกรรมการ คนละไม่เกิน ๒ นาที 
   ๑.๒.๓   การจัดส่ง ผู้เข้าประกวดจัดส่งสื่อ เอกสารทั้งหมด ไปยังเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE 

(อธิบดีกรมสุขภาพจิต)  ล่วงหน้าอย่างน้อย  ๒ สัปดาห์  ก่อนการประกวด ระดับกรุงเทพมหานคร  
โดยจัดส่งไปยัง 

     
      
 
  
      

  
  
 ๒. ก าหนดระยะเวลาสถานที่การจัดประกวด เพื่อคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค 

   ภาคเหนือ   วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 
       ณ ศูนย์การค้าเมญ่า  ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์   
       จังหวัดเชียงใหม่  
   ภาคกลางและตะวันออก  วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
       ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

   ภาคใต ้   วันเสาร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
      ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน  จังหวัดภูเก็ต 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
       ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา 

   กรุงเทพมหานคร         วันเสาร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 
      ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
   หมายเหตุ  :   สถานที่จัดการประกวดฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   

๓. การแสดงความสามารถพิเศษ บนเวทีการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค มีรายละเอียด ดังนี ้
 ๓.๑  ผู้ประกวดชาย หญิง ต้องแสดงความสามารถพิเศษโดยการร้องคนละ ๑ นาที และเต้นโชว์ร่วมกันชายหญิง

ความยาวไม่เกิน ๑ นาที หรือจะเลือกร้องเพลงโชว์ และเต้นร่วมกันชายหญิง โดยใช้เพลงเดียวกันความยาว 
ไม่เกิน ๓ นาที หรือร้องเพลงและเต้นโชว์เดี่ยว  คนละ ไม่เกิน ๑ นาที ๓๐ วินาที ส าหรับกรณีโชว์ร้องเพลง
และเต้นเดี่ยว ถ้าร้องเพลงช้าต้องเตรียมเพลงเร็วส าหรับเต้นโชว์มาด้วย  หรือถ้าเพลงที่ร้องเป็นเพลงท่ีเต้นไป
ด้วยได้  ให้แสดงความสามารถในเพลงที่ร้องเลย เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา 

  ๓.๒  ผู้ประกวดต้องจัดหา Backing Track มาเอง  
  ๓.๓  ผู้ประกวดสามารถเลือกเพลงได้ตามความถนัด (ร้องไม่เกินคนละ ๑ นาที เต้นร่วมกันชายหญิง ไม่เกิน ๑ นาที 

หรือร้องและเต้นร่วมกันชายหญิง ไม่เกิน ๓ นาที) หรือร้องเพลงและเต้นเดี่ยว ไม่เกิน ๑ นาที ๓๐ วินาที    
(ผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถทั้งร้องและเต้น ให้คณะกรรมการชม) 

 ๓.๔ สามารถมี Dancer ประกอบได้ แต่ต้องไม่เกิน ๔ คน  และไมม่ีคะแนนในส่วน  Dancer 
 ๓.๕ สามารถมีเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น กีตาร์โปร่ง ขลุ่ย ประกอบการร้องและเต้นได้ ทั้งนี้ขอให้ประสาน

กับบริษัทผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้าเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหน่ึง 
  ๓.๖ จังหวัดต้องจัดให้มีกองเชียร์  เพื่อไปให้ก าลังใจผู้เข้าประกวดของแต่ละจังหวัดไม่จ ากัดจ านวน  แต่ต้องไม่น้อย

กว่าจังหวัดละ ๒๐  คน 
 ๔. มีการเปิดสายโทรศัพท์  ให้สมาชิกฯมีส่วนร่วมโหวตให้คะแนนผู้ประกวด ผ่านทางหมายเลข ๑๙๐๐ - ๑๙๐๐ - ๙๔ 
 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 
ถนนติวานนท์ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์  ๐๒ – ๕๙๐ – ๘๑๐๖ , ๐๒ – ๕๙๐ – ๘๑๘๗       
โทรสาร   ๐๒ – ๑๔๙ – ๕๕๓๑ 
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 ๕. คณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค  จาก 
- เอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
- คะแนนท่ีได้จากการแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวด 
- คะแนนโหวตจากสมาชิกฯ ภายนอก 

  ๖. จ านวนผู้ที่จะได้รับคัดเลือก ระดับภาค  มีดังนี้  
  ภาคเหนือ                  ชาย   ๔   คน  หญิง   ๔   คน  

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ชาย   ๔   คน   หญิง ๔   คน 
ภาคกลางและตะวันออก ชาย   ๔   คน หญิง  ๔  คน  
ภาคใต้                       ชาย   ๓   คน หญิง  ๓   คน 
กรุงเทพมหานคร ชาย   ๗   คน   หญิง   ๓   คน  

                          รวม   ๔๐   คน   ชาย  ๒๒ คน  หญิง    ๑๘ คน  
  หมายเหตุ   จ านวนผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกระดับภาค  อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

   และจ านวนของผู้เข้าประกวด 
  ๗.  ผู้ได้รับคัดเลือกระดับภาค  มีภารกิจต้องเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่อเนื่อง ดังนี้ 

- ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
- ร่วมเก็บตัว (เข้าบ้าน)  ๕  สัปดาห์  และบันทึกเทปตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
- การแสดงคอนเสิร์ตรอบคัดเลือก 
- การประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  

 ขั้นตอนที่ ๓  เข้าสู่การคัดเลือก  ระดับประเทศ 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับภาค ท้ัง ๔๐ คน เข้าสู่การคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ประจ าปี  โดยมี
รายละเอียดที่ผู้เข้าประกวดและผู้ประสานงาน ต้องทราบและด าเนินการ ดังนี้ 

๑.  การเก็บตัว  ผู้เข้าประกวดทั้ง  ๔๐  คน  ต้องเข้าเก็บตัว  ณ  สถานท่ีที่ผู้จัดการประกวดก าหนด  ในช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคม  เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  โดย 

* ให้ผู้เข้าประกวดทุกคนเสริมความรู้ทางวิชาการ ในด้าน 
    -  วิชาการ : คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคม ฯลฯ 

                    -  ความสามารถพิเศษ            : ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  การแสดง ฯลฯ 
* ให้ผู้เข้าประกวดทุกคนเสริมความรู้และพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม 

และฝึกทักษะ  ในด้าน 
                  -  การพัฒนาบุคลิกภาพ   : มารยาททางสังคม  การแต่งกาย  การแสดงออก                                         
   -  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ ์   : เรียนรู้และฝึกกิจกรรมกลุ่ม 

 ๒. น าเสนอพัฒนาการ และความสามารถของผู้เข้าประกวดเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ภายใต้ช่ือ
รายการ TO BE NUMBER ONE IDOL  ๒  รูปแบบรายการ  คือ 
 รูปแบบที่ ๑  รายงานผลประจ าวัน (Daily Hi-Light) 

  ออกอากาศ (On Air) :  ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์  
                                              เวลา  ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
  ความยาว (Length)  :  ๓๐ นาที 

        รายละเอียดการออกอากาศ 
     ครั้งท่ี  ๑ :  ประมวลภาพรอบคัดเลือกระดับภาค (๒ ภาค)  
     ครั้งท่ี  ๒  :  ประมวลภาพรอบคัดเลือกระดับภาค (๒ ภาค) 
    ครั้งท่ี  ๓ :  ประมวลภาพรอบคัดเลือกระดับภาค (กทม.)  

             :  แนะน าตัวผูเ้ข้าแข่งขัน  
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      ครั้งท่ี ๔ เป็นต้นไป   (ยกเว้นวันเสาร์)  
 :  ประมวลภาพกิจกรรมการเก็บตัว เรียนรู้ในแตล่ะวนั 

 รูปแบบที่ ๒  รูปแบบรายการโทรทัศน์  รายสัปดาห์ (Weekly Program) 
 ออกอากาศ (On Air) : ถ่ายทอดสดทุกคืนวันเสาร์  
  เริ่มตั้งแต่ วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๒  จนถึง  
  วันชิงชนะเลิศ วันท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

 เวลาประมาณ ๒๑.๓๐ – ๒๓.๓๐ น. 
                             : ถ่ายทอดรอบชิงชนะเลิศ โดยองคป์ระธาน  
   โครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จทอดพระเนตร  
  ทรงร่วมแสดงคอนเสริ์ตและพระราชทานรางวัล ด้วยพระองค์เอง 

 ความยาว (Length)   : ๑๒๐ นาที 
            รูปแบบรายการ (Format)   :  การประกวดการแสดงบนเวทีเพื่อค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี 
    TO BE NUMBER ONE 

๓.  การคัดเลือกและตัดสินการประกวด 
ก)   คณะกรรมการผู้เช่ียวชาญแต่ละด้าน  เป็นผู้ให้คะแนนและ Comment สัปดาห์ละครั้งและเปิดโหวตเก็บคะแนน

จากผู้ชมทางบ้าน 
ข)  ตัดสินการประกวด  จากคะแนนท่ีผู้เข้าประกวด ได้รับ จาก ๔ ส่วน  คือ 

   ส่วนท่ี ๑ คะแนนจากการประเมินของวิทยากรในด้านพัฒนาการตา่งๆ  เช่น    
     ความประพฤติ ความตั้งใจ ความรบัผิดชอบ  ด้านบุคลิกภาพ ด้าน EQ และการเรียนรู้

ทักษะต่างๆ                                                                                  
   ส่วนท่ี ๒  คะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านช่วงเก็บตัว 

 ส่วนท่ี ๓  คะแนนจากคณะกรรมการพิจารณาการแสดงความสามารถบนเวท ี
 ส่วนท่ี ๔ คะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านช่วงน าเสนอความสามารถ 
 ค)  ผู้ที่ได้คะแนนน้อยจะถูกคัดเลอืกออกในแต่ละสัปดาห์ของการเกบ็ตัวในบ้าน ดังนี้ 

- สัปดาห์ที่ ๒ คัดออก    ๖ คน 
- สัปดาห์ที่ ๓ คัดออก    ๘   คน 
- สัปดาห์ที ่๔ คัดออก    ๑๐  คน 
               รวมคัดออก    ๒๔   คน 
- สัปดาห์ที ่๕ วันชิงชนะเลิศ คัดเลือก ๑๖  คน 

หมายเหตุ   การคัดเลือกผูเ้ข้าประกวดออกแตล่ะสปัดาห์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
             ง)  ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ชาย และ หญิง ที่เหลือทั้ง ๑๖ คน  ได้เป็น TO BE NUMBER  ONE IDOL ประจ าปี  
จ านวน ๑๖ คน โดยมีการจัดอันดับจากคะแนนท่ีได้  
 จ)  การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ เสาร์แรกของเดือนพฤษภาคม ทุกปี   
   - ต าแหน่งรางวัลชนะเลิศ  ประจ าป ี ชาย ๑ คน (มีคะแนนรวมในกลุม่ฝ่ายชายมากที่สุด) และ

หญิง ๑ คน (มีคะแนนรวมในกลุ่มฝ่ายหญิงมากที่สุด)   
   - TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าปี อีก ๑๔ คน จดัเรยีงล าดับ 
    คะแนนในกลุ่มชายและหญิง  เพื่อรับรางวัลที่  ๒ – ๖ 

๔. รางวัลตอบแทน    
ระดับจังหวดั 

- ผู้ได้รับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด  ได้รับรางวัลทุนการศึกษา       
คู่ละ ๑,๕๐๐ บาท (โดยสนับสนุนไม่เกินจังหวัดละ ๔ คู่)    
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ระดบัภาค 
- TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ท่ีผ่านการคัดเลือก เปน็ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับ

ภาค (รวม ๔๐ คน) ได้รับรางวัลทนุการศึกษา  ทุนละ  ๕,๐๐๐บาท  พร้อมเกียรติบตัร   
 ระดบัประเทศ  

- ผู้ไดร้ับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าปี (รวม ๑๖ คน)  ไดร้ับรางวลัจาก Sponsor 
- ผู้ไดร้ับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าปี   

รางวัลที่ ๖   ไดร้ับทุนการศึกษา  ทุนละ ๑๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโลพ่ระราชทาน 
- ผู้ไดร้ับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าป ี

  รางวัลที่ ๕   ไดร้ับทุนการศึกษา  ทุนละ  ๒๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่พระราชทาน 
- ผู้ไดร้ับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าป ี

  รางวัลที่ ๔   ไดร้ับทุนการศึกษา  ทุนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่พระราชทาน 
- ผู้ไดร้ับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าป ี

  รางวัลที่ ๓   ไดร้ับทุนการศึกษา  ทุนละ  ๔๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่พระราชทาน 
- ผู้ไดร้ับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าป ี

  รางวัลที่ ๒   ไดร้ับทุนการศึกษา  ทุนละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่พระราชทาน 
- ผู้ไดร้ับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าปี   
 รางวัลชนะเลิศ (ชาย ๑ คน  หญิง ๑ คน)  ได้รับทุนการศึกษา   
 ทุนละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่พระราชทาน 

 หมายเหตุ   :   เงินรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
๕. รายละเอียดอื่นๆ 

     ๕.๑  ช่วงการเก็บตัว  ไม่อนุญาต  ให้ผู้เข้าประกวดติดต่อกับบุคคลภายนอก  เนื่องจาก 
มีการบันทึกเทปการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 ๕.๒   ผู้จัดการประกวดจะเป็นผูร้ับผดิชอบความเป็นอยู่  อาหาร  เสื้อผ้า  และการแสดงของผู้เข้าประกวดทั้งหมด  
ยกเว้น  ของใช้  เสื้อผ้า  และยาประจ าตัว ให้น าติดตัวไปด้วย 

 ๕.๓ ผู้เข้าประกวดระดับประเทศต้องแจ้งประวัติการแพทย์  เช่น  โรคประจ าตัว  โรคติดต่อ  การแพ้ยาและ
อาหาร  ให้ผู้จัดการประกวดทราบก่อนการเข้าเก็บตัว 

 ๕.๔ บริษัทจะจัดใหม้ีแพทย์ดูแลผู้เข้าประกวด ในช่วงเก็บตัว 
 ๕.๕ ผู้จัดการประกวดจะแจ้งใหผู้้ปกครองมารับผู้เข้าประกวดที่ถูกคดัเลือกออก ตั้งแตส่ัปดาห์ที่ ๒ เป็นต้นไป 
 ๕.๖ กองเชียร์ หรือ ผู้ชมรายการ  สามารถโหวตให้คะแนนผูเ้ข้าประกวดระดับประเทศผ่านช่องทางโหวต  

(หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๐๐ - ๑๙๐๐ - ๙๔)  
 ๖.  เง่ือนไขส าหรับผู้ได้รับต าแหน่ง 

ผู้เข้าประกวดที่ได้รับคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ าปีจะต้องมีภารกิจผูกพันกับโครงการ    
TO BE NUMBER ONE  โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 
๑)  จะต้องปฏิบัติภารกิจ หรือ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์เสริมสร้างภาพลักษณ์โครงการและอื่นๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากโครงการตามสัญญาที่ได้ท าไว้ 
๒) การออกแสดงตน หรือ ปฏิบัติภารกิจใดๆ ในนามของ TO BE NUMBER ONE IDOL  ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากโครงการ 
๓) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น การแต่งกาย การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  และ

การไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ เป็นต้น 
๔) กรณีผิดเง่ือนไขข้อหน่ึงข้อใด  โครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถพิจารณา ปรับออกจากต าแหน่งที่

ได้รับ และแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันได้ ตามควรแก่กรณี 



๘ 
 

 
๗. สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากผู้ประสานงาน ดังนี้ 
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