
 

 
ก ำหนดกำรประกวดเยำวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  

(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๓ ประจ ำปี ๒๕๖๖  ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันอำทิตย์ที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖  

ณ MCC HALL ชั้น ๓ ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์ โครำช จังหวัดนครรำชสีมำ 
 

 
 
เวลำ ๐๗.๐๐  น. - ผู้เข้ำประกวดรำยงำนตัวและลงทะเบียน   
  ณ บริเวณสถานที่จัดการประกวด 
                            (**ผู้เข้าประกวดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริง ณ จุดลงทะเบียน**) 
 
เวลำ ๐๙.๐๐  น. -   ผู้เข้ำประกวดเข้ำพบกรรมกำรตัดสิน 
 
เวลำ ๑๐.๐๐  น. -   กำรแสดงควำมสำมำรถของผู้เข้ำประกวดบนเวที 
  โดย .... ผู้เข้าประกวดชาย / หญิงร้องเพลงและเต้นร่วมกัน (โชว์คู่) ไม่เกิน ๓ นำที  
  หรือ ผู้เข้าประกวดร้องเพลงและเต้น (โชว์เดี่ยว) ไม่เกิน ๑ นำที ๓๐ วินำที 

 
เวลำ ๑๖.๐๐ น. - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนครรำชสีมำ กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประกวด 

- การแสดงโชวจ์ากเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  
  (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๒ 

  - อธิบดีกรมสุขภำพจิต กล่ำวแสดงควำมยินดีกับผู้ผำ่นกำรประกวดระดับภำค 
  - พิธีประกำศผลและมอบรำงวัล 
   แก่ผู้ผ่านการประกวดระดับภาคเข้าสู่รอบการประกวดระดับประเทศ  
   (ชาย ๔ คน หญิง ๔ คน) 
   โดย ....  ผู้แทน  กระทรวงมหำดไทย 
       ผูแ้ทน  กระทรวงยุติธรรม 
 
  

 

 
 

 
** หมำยเหตุ    ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนผู้เข้าประกวด 

 

 
 
 



 

 
 

ก ำหนดกำรประกวดเยำวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  
(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๓ ประจ ำปี ๒๕๖๖  ระดับภำคเหนือ 

วันเสำร์ที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖   
ณ เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 
 
เวลำ ๐๗.๐๐  น. - ผู้เข้ำประกวดรำยงำนตัวและลงทะเบียน   
  ณ บริเวณสถานที่จัดการประกวด 
                            (**ผู้เข้าประกวดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริง ณ จุดลงทะเบียน**) 
 
เวลำ ๐๙.๐๐  น. -   ผู้เข้ำประกวดเข้ำพบกรรมกำรตัดสิน 
 
เวลำ ๑๐.๐๐  น. -   กำรแสดงควำมสำมำรถของผู้เข้ำประกวดบนเวที 
  โดย .... ผู้เข้าประกวดชาย / หญิงร้องเพลงและเต้นร่วมกัน (โชว์คู่) ไม่เกิน ๓ นำที  
  หรือ ผู้เข้าประกวดร้องเพลงและเต้น (โชว์เดี่ยว) ไม่เกิน ๑ นำที ๓๐ วินำที 

 
เวลำ ๑๖.๐๐ น. - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประกวด 

- การแสดงโชวจ์ากเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  
  (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๒ 

  - อธิบดีกรมสุขภำพจิต กล่ำวแสดงควำมยินดีกับผู้ผำ่นกำรประกวดระดับภำค 
  - พิธีประกำศผลและมอบรำงวัล 
   แก่ผู้ผ่านการประกวดระดับภาคเข้าสู่รอบการประกวดระดับประเทศ  
   (ชาย ๔ คน หญิง ๔ คน) 
   โดย ....  ผู้แทน  กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย ์
       ผูแ้ทน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
 
  

 

 
 

 
** หมำยเหตุ    ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนผู้เข้าประกวด 

 

 
 



 

 
 

ก ำหนดกำรประกวดเยำวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  
(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๓ ประจ ำปี ๒๕๖๖  ระดับภำคใต้ 

วันเสำร์ที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๖   
ณ สุรำษฎร์ธำนี ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล สุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

 
 
 
เวลำ ๐๗.๐๐  น. - ผู้เข้ำประกวดรำยงำนตัวและลงทะเบียน   
  ณ บริเวณสถานที่จัดการประกวด 
                            (**ผู้เข้าประกวดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริง ณ จุดลงทะเบียน**) 
 
เวลำ ๐๙.๐๐  น. -   ผู้เข้ำประกวดเข้ำพบกรรมกำรตัดสิน 
 
เวลำ ๑๐.๐๐  น. -   กำรแสดงควำมสำมำรถของผู้เข้ำประกวดบนเวที 
  โดย .... ผู้เข้าประกวดชาย / หญิงร้องเพลงและเต้นร่วมกัน (โชว์คู่) ไม่เกิน ๓ นำที  
  หรือ ผู้เข้าประกวดร้องเพลงและเต้น (โชว์เดี่ยว) ไม่เกิน ๑ นำที ๓๐ วินำที 

 
เวลำ ๑๖.๐๐ น. - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประกวด 

- การแสดงโชวจ์ากเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  
  (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๒ 

  - อธิบดีกรมสุขภำพจิต กล่ำวแสดงควำมยินดีกับผู้ผำ่นกำรประกวดระดับภำค 
  - พิธีประกำศผลและมอบรำงวัล 
   แก่ผู้ผ่านการประกวดระดับภาคเข้าสู่รอบการประกวดระดับประเทศ  
   (ชาย ๓ คน หญิง ๓ คน) 
   โดย ....  ผู้แทน  กระทรวงสำธำรณสุข 
       ผูแ้ทน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
  

 
  

 

 
 

 
** หมำยเหตุ    ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนผู้เข้าประกวด 

 

 
 



 

 
ก ำหนดกำรประกวดเยำวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  

(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๓ ประจ ำปี ๒๕๖๖  ระดับภำคกลำงและตะวันออก 
วันเสำร์ที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๖   

ณ ห้อง Pacific Hall ชั้น ๔ ศูนย์กำรค้ำแปซิฟิค พำร์ค ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 
 

 
 
เวลำ ๐๗.๐๐  น. - ผู้เข้ำประกวดรำยงำนตัวและลงทะเบียน   
  ณ บริเวณสถานที่จัดการประกวด 
                            (**ผู้เข้าประกวดแสดงบัตรประชาชนฉบับจริง ณ จุดลงทะเบียน**) 
 
เวลำ ๐๙.๐๐  น. -   ผู้เข้ำประกวดเข้ำพบกรรมกำรตัดสิน 
 
เวลำ ๑๐.๐๐  น. -   กำรแสดงควำมสำมำรถของผู้เข้ำประกวดบนเวที 
  โดย .... ผู้เข้าประกวดชาย / หญิงร้องเพลงและเต้นร่วมกัน (โชว์คู่) ไม่เกิน ๓ นำที  
  หรือ ผู้เข้าประกวดร้องเพลงและเต้น (โชว์เดี่ยว) ไม่เกิน ๑ นำที ๓๐ วินำที 

 
เวลำ ๑๖.๐๐ น. - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำร่วมประกวด 

- การแสดงโชวจ์ากเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  
  (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ ๑๒ 

  - อธิบดีกรมสุขภำพจิต กล่ำวแสดงควำมยินดีกับผู้ผำ่นกำรประกวดระดับภำค 
  - พิธีประกำศผลและมอบรำงวัล 
   แก่ผู้ผ่านการประกวดระดับภาคเข้าสู่รอบการประกวดระดับประเทศ  
   (ชาย ๔ คน หญิง ๔ คน) 
   โดย ....  ผู้แทน  กระทรวงแรงงำน 
       ผูแ้ทน  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  

 
  

 

 
 

 
** หมำยเหตุ    ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนผู้เข้าประกวด 

 

 
 


