
1. รางวลัชนะเลิศ  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : มีหยัว่เม (เด็กดอย)

สถาบนั : โรงเรียนบา้นโป่งแยงใน  จงัหวดัเชียงใหม่

2. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : To Be Pop Corn

สถาบนั : โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภกัดี จงัหวดัราชบุรี

3. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : เพ็ญสมิทธพิ์ชิตชยั

สถาบนั : โรงเรียนเพ็ญสมิทธ ์  กรุงเทพมหานคร

4. รางวลัชมเชย   ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : THE FIRST STEP

สถาบนั : โรงเรียนถนอมพิศวิทยา   กรุงเทพมหานคร

5. รางวลัชมเชย  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : มงักรซ่าสพ์ะตงวิทยามูลนิธิ

สถาบนั : โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ   จงัหวดัสงขลา
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1. รางวลัชนะเลิศ  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : We'Zaa Cool

สถาบนั : Top Star Parade Dance Studio   กรุงเทพมหานคร

2. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : All Star Talent

สถาบนั : โรงเรียนเทศบาล 5 พหลโยธินรามินทรภกัดี   จงัหวดัราชบุรี

3. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : It's My Way

สถาบนั : ทีมอิสระ   จงัหวดัตาก

4. รางวลัชมเชย   ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : THE SHOOTER

สถาบนั : LOVE TO DANCE   จงัหวดัเชียงใหม่

5. รางวลัชมเชย  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : THE ONE 

สถาบนั : โรงเรียนเทพมิตรศึกษา   จงัหวดัสุราษฎรธ์านี
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1. รางวลัชนะเลิศ  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : The Oxcean

สถาบนั : โรงเรียนสตรีวิทยา 2   กรุงเทพมหานคร

2. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : Step Exercise N Y All Star

สถาบนั : บา้นสอนศิลป์   จงัหวดัเชียงใหม่

3. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2(ร่วม)  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : S.Y. ซองเต ้

สถาบนั : โรงเรียนศรียานุสรณ ์  จงัหวดัจนัทบุรี

4. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2(ร่วม)  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : Born To Be Cheer

สถาบนั : โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง   จงัหวดัชลบุรี

5. รางวลัชมเชย   ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : Loser

สถาบนั : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   จงัหวดัจนัทบุรี

6. รางวลัชมเชย  ระดบัประเทศ ไดแ้ก่

ทีม : Dance จรสั Society 

สถาบนั : โรงเรียนมารียวิ์ทยา   จงัหวดันครราชสีมา

                                   ใบประกาศผลการแข่งขนั : TEENAGE
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