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To Be Number One 
Teen Dancercise Thailand Championship 2019 
 

“หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ To Be Number One 
ที่ประสบความสำเร็จต่อเนื่องยาวนานมากว่า 16 ปี 

เป็นกิจกรรมที่เปิดความคิดของคนรุ่นใหม ่รวมพลังอย่างสร้างสรรค ์
กับการแข่งขัน To Be Number Teen Dancercise 

 

สมาชิกในทีม  12 - 20  คน // กับ 3 รุ่นอาย ุ
>> Junior  6 – 9 ป ีบริบูรณ ์
>> Pre-Teenage  9 ปีขึ้นไป – 14 ปบีริบูรณ ์
>> Teenage   14 ปีขึ้นไป – 22 ปบีริบูรณ ์
** บริบูรณ์ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2561 
 
ชิงถ้วยพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี
พร้อมทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท 
 

ทีมที่ได้รางวัลที่ 1 และที่ 2  ของทุกภาค  
• เข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศ   
• รุ่น Pre Teenage และรุ่น Teenage  จากทุกภาค  ร่วมกิจกรรม  To Be Number One 

Teen  Dancercise CAMP  ปฏิบัติการ 3 วัน 2 คืน   
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วัน สถานที่ จัดการประกวด 
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2019 

 
แถลงข่าว       : วันที่ 11 ตุลาคม  2561 
    ณ ลาน Atrium 2 ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร ์ 
 
ค้นหาตัวแทนภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ   10 - 11  พฤศจิกายน  2561  
      ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา 
 
ใต ้      17- 18 พฤศจิกายน 2561 
      ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต 
 
กลางและตะวันออก   1- 2 ธันวาคม 2561 
      ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุร ี
 
เหนือ     15 – 16 ธันวาคม  2561   
      ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ จ.เชียงใหม ่
 
 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล      22 – 23  ธันวาคม  2561  
       ณ  เซ็นทรัล  เฟสติวัล อีสต์วิลล์ บริเวณลานโปรโมช่ัน  
 
To Be Teen Dancercise Camp 

9 - 11 มกราคม 2562   ณ วังร ีรีสอร์ท  จ.นครนายก 
 
ชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

26 – 27 มกราคม 2562  ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะป ิ
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คณะกรรมการตัดสิน 
ผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านการเต้นและศิลปิน ดารา ที่มีชื่อเสียง 
และมีประสบการณ์ จำนวน 7 ท่าน รว่มตดัสินค้นหาสุดยอดทีมทั่วทุกภาคทั่วประเทศ  
 
 

รายละเอียดเพลงที่ใช้ในการประกวด 
 

- ทีมที่เข้าแข่งขันต้องตัดต่อเพลงสำหรับใช้ในการแข่งขันระดับภาคเอง โดยมีความยาวของเพลง
ดังนี้ รุ่น Junior 4 นาที // รุ่น Pre-Teenage 5 นาที // รุ่น Teenage 5 นาท ี(บวก ลบ ได้ไม่
เกิน 10 วินาที) 

- บังคับใช้เพลง To Be Number One ขึ้นต้นในเพลงแข่งขัน (ทางบริษัทฯ จะส่งไฟล์เพลง To Be 
Number One ให้) แล้วตามด้วยเพลงอิสระเพลงใดก็ได ้

- ทุกทีมที่เข้าประกวดต้องส่งเพลงแข่งขันของทีมตนเองให้กับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 
1 อาทิตย์ พร้อมทั้งจัดเตรียมเพลงไปส่ง ณ วันรายงานตัวแข่งขัน 

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
 

1. ความสามัคคี และความแข็งแรง พิจารณาจากความพร้อมเพรียงของทุกคนในทีม ที่แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพความแข็งแรงของร่างกาย 

2. ความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาจากลีลาท่าเต้นที่โดดเด่น และสวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์  ซึ่ง
สอดคล้องกับเพลงและจังหวะดนตร ี

3. อารมณ์และความสนุกสนาน พิจารณาจากการแสดงออก ที่ทำให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตาม และรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ไปกับการเต้น 

4. การใช้ท่าเต้นที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสอดคล้องกับจังหวะดนตรี พิจารณาจากท่าเต้น
ที่สวยงาม มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรง และมีความสอดคล้องกับท่วงทำนองและ
จังหวะดนตร ี

5. การแต่งกาย พิจารณาจากการแต่งกายที่สวยงามเหมาะสมกับท่าและเพลงที่ใช้ในการเต้น 
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รางวัลที่ได้รับในการแข่งขัน 

รางวัลการแข่งขัน  

รอบชิงชนะเล ิศระด ับภาค ทั้ง 3 รุ่น โล่เกียรติคุณจาก โครงการ To be Number One พร้อม
ทุนการศึกษา ดังนี ้

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

**  ทีมที่ไม่ผ่านเข้าสู่รอบ ค่าพาหนะทีมละ 1,000 บาท  
 
 
รอบชิงชนะเล ิศ ระด ับประเทศ 
รุ่น Junior  
ถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
พร้อมทุนการศึกษา ดังนี ้

ชนะเลิศ      30,000 บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 1      20,000 บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 2      15,000 บาท  
ชมเชย ( 2 รางวัล)     10,000 บาท  

 **  ทีมที่ไม่ได้รับตำแหน่ง ค่าพาหนะทีมละ  1,500 บาท 
รุ่น Pre-Teenage  
ถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
พร้อมทุนการศึกษา ดังนี ้

ชนะเลิศ       40,000 บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 1      25,000 บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 2      18,000 บาท  
รางวัลชมเชย ( 2 รางวัล)    10,000 บาท  

 ** ทีมที่ไม่ได้รับตำแหน่ง  ค่าพาหนะทีมละ  1,500  บาท  
 

รุ่น Teenage  
ถ้วยเกียรติยศพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
พร้อมทุนการศึกษา ดังนี ้

ชนะเลิศ      50,000 บาท  
รองชนะเลิศ อันดับ 1      30,000 บาท  
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รองชนะเลิศ อันดับ 2      20,000 บาท  
ชมเชย ( 2 รางวัล)     10,000 บาท  
**  ทีมที่ไม่ได้รับตำแหน่ง  ค่าพาหนะทีมละ  2,000 บาท  

 

มหกรรมรวมพลคนกองเชียร์  To Be Number One 
รับสมัครกองเชียร์จากสถาบันการศึกษา จำนวน  80 – 100 คน ร่วมประกวดกองเชียร์ ชิงถ้วยเกียรติยศ
พระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ 
 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ 
 

บริษัท อะเบาท์ ไอเดีย อีเว้นท ์เอเจนซี ่จำกัด : โทรศัพท ์ 0-2375-5020-22 : โทรสาร 0-2769-8155 


