


 
เกณฑ์การประกวด  

การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี 
TO BE NUMBER ONE IDOL 

 
1. กติกา / คุณสมบัติผู้เข้าประกวด มีดังนี้ 

1.1 เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ณ สถานศึกษาของตนเองหรือสังกัดสถานศึกษา 
 1.2 จัดประกวดประเภทเดี่ยว 2 รายการ คือ 1) ประเภทชาย 2) ประเภทหญิง 
 1.3 เป็นนักศึกษา/นักเรียน สังกัดสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนมเท่านั้น  

  1.4 อายุระหว่าง 15 ปีขึ้นไป - 19 ปีบริบูรณ์ (บริบูรณ์ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565) 
  1.5 เกรดเฉลี่ยผลการเรียนในปีที่ผ่านมา ไม่ต่่ากว่า 2.75  
  1.6 มีความประพฤติดี 
  1.7 มีความซื่อสัตย์, มีความกตัญญูรู้คุณ 
  1.8 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
  1.9 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
  1.10 มีความฉลาดทางอารมณ์ (ตามแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต) 
  1.11 มีจิตอาสา ดูจากประวัติที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
  1.12 มีความสามารถพิเศษ (ร้องเพลง / เต้น / เล่นดนตรี / ร่า  เป็นต้น) 
  1.13 บุคลิกภาพดี (รูปร่าง หน้าตา การพูดจา มารยาท การแต่งกาย การแสดงออก ฯลฯ) 
  1.14 ผลการตัดสินจะประกาศเป็นรายบุคคล และเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้าร่วม
ประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป โดยทางส่านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม จะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกส่งประกวดตามความเหมาะสม หากเยาวชนที่ได้รับรางวัลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จะต้องคืนรางวัล
ทั้งหมดให้กับหน่วยงานที่จัดประกวด 
  1.15 มีความพร้อมที่จะช่วยงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ตลอดทั้งปี 
  1.16 หากหน่วยงานใดท่าผิดกฎระเบียบ / กติกา จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดปีถัดไป  
  1.17 ค่าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

2. เกณฑ์การพิจารณาในการแสดงความสามารถพิเศษ 
 2.1 จัดประกวดประเภทเดี่ยว 2 รายการ คือ 1) ประเภทชาย 2) ประเภทหญิง 
 2.2 ผู้ประกวดต้องแนะน่าตัวเองและพูดคุยกับคณะกรรมการก่อนขึ้นประกวด และแสดง

ความสามารถพิเศษ โดยการร้องและเต้น หรือ ร้องและเล่นดนตรี   
2.3 ผู้ประกวดต้องจัดหา Backing Track มาเอง โดยส่งพร้อมใบสมัคร 
2.4 ผู้ประกวดสามารถเลือกเพลงได้ตามความถนัด โดยผู้เข้าประกวดต้องแสดงความสามารถ             

ทั้งร้องและเต้นให้คณะกรรมการชม โดยใช้เวลาในการแสดงไม่เกิน 1 นาที 30 วินาที (ไม่รวมเวลาแนะน่าตัว               
และพูดคุยกรรมการ) 

2.5 สามารถมี Dancer ประกอบได้ แต่ต้องไม่เกิน 4 คน และไม่มีคะแนนในส่วน Dancer 
2.6 สามารถมีเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น กีตาร์โปร่ง ขลุ่ย ประกอบการร้องและเต้นได้ ทั้งนี้

ขอให้ประสานกับผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้าเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 
2.7 จะต้องจัดให้มีกองเชียร์ เพ่ือไปให้ก่าลังใจผู้เข้าประกวดไม่จ่ากัดจ่านวน   
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3. หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

เกณฑ์ คะแนน 
1. บุคลิกภาพดี (รูปร่าง หน้าตา ฯลฯ) 20 
2. ทักษะด้านการร้องเพลง 20 
3. ทักษะด้านการเต้น 20 
4. ความน่าสนใจ (ความมีเสน่ห์ การพูดจา มารยาท การแต่งกาย ฯลฯ) 20 
5. การสร้างความประทับใจ (ความสมบูรณ์แบบ การตรงต่อเวลา / รักษาเวลา ฯลฯ) 20 

รวม 100 

4. รางวัล มี 8 รางวัล 
   4.1 รางวัลประเภทชาย 

  4.1.1 รางวัลชนะเลิศ  เงินสด 4,000.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  และเกียรติบัตร 
  4.1.2 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 3,000.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  และเกียรติบัตร 
  4.1.3 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด  2,000.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  และเกียรติบัตร 
  4.1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด  1,500.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  และเกียรติบัตร 

   4.2 รางวัลประเภทหญิง 
  4.2.1 รางวัลชนะเลิศ  เงินสด 4,000.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  และเกียรติบัตร 
  4.2.2 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด  3,000.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  และเกียรติบัตร 
  4.2.3 รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด  2,000.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัล  และเกียรติบัตร 
  4.2.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด  1,500.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 

5. หลักฐานการสมัคร 
  5.1 ใบสมัคร   

5.2 รปูถ่าย ขนาด ๘ x ๑๐ นิว้ จ่านวน  ๒ รปู (หนา้ตรง 1 รูป , เต็มตัว 1 รูป โดยไม่สวมชุดนกัเรียน) 
5.3 CD/DVD/File เพลง Backing Track ส่าหรับแสดงโชว์บนเวที    
5.4 ส่าเนาผลการศึกษา ใบเกรด / Transcript      
5.5 ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน  
5.6 ส่าเนาทะเบียนบ้าน     
5.7 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ดาวนโ์หลดทาง http://www.tobenumber1.net/ 
5.8 หนังสือยินยอมรับรองความประพฤติ จากผู้ปกครองและผู้บริหารสถานศึกษา  

6. วัน เวลาและสถานที่ประกวด 
  จัดการประกวดในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 รอบคัดเลือก (ในงานประเพณีไหลเรือไฟ
จังหวัดนครพนม ประจ่าปี 2565) ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด เวลา 16.00 น. ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัด
นครพนม (เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) และท่าการจับสลากเรียงล่าดับขึ้นประกวด และท่าการประกวดรอบ
ชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 

7. ก าหนดการรับสมัคร 
รับสมัครตั้งแต่วันที ่12 - 23 กันยายน 2565 ณ ส่านักงานองค์การบริหารสว่นจงัหวดันครพนม        

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม โทรศัพท์ ๐ - ๔๒๕๑ ๖๒๙๓, นายรัฐชัย ช่านาญไพร โทรศัพท์                   
08 - 7495 1955, นางสาวชนันธร วะชุม โทรศัพท์ 09 - 4136 9486 นางสาวอัญชลี ก่าริสุ โทรศัพท์               
09 - 5453 1477 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.nkpao.go.th  

 

http://www.tobenumber1.net/
http://www.nkpao.go.th/


 

 
ใบสมัครการประกวด 

TO BE NUMBER ONE IDOL 

 
ผู้สมัครชื่อ - สกุล  (นาย / นางสาว) .....................................................................................  
ชื่อเล่น ..............................................วัน / เดือน / ปี เกิด ...................................................   
อายุ .............................. ปี  .............................  เดือน    
เลขที่บัตรประจ่าตัวประชาชน  .............................................................................................  
วุฒิการศึกษา  ก่าลังศึกษา / จบการศึกษาแล้ว ระดับชั้น .....................................................  
ชื่อสถาบันการศึกษา........................................................................................................... ....  
ที่อยู่ปัจจุบัน......................................................... ............................................................................ ..........................  
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  เบอร์มือถือ.............................................เบอร์โทรศัพท์บ้าน.............................................. 
โรคประจ่าตัว ............................................................................................................................................................. 
กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ที ่ (นาย / นาง /นางสาว)............................................................................................  
โดยมีความเก่ียวข้องกับผู้สมัครเป็น........................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................. 
คุณสมบัติผู้ประกวดตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด   
เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่  ปี พ.ศ.....................................เกรดเฉลี่ยครั้งที่ผ่านมา.......................... 
ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์  ( EQ )  ด้านดี  เก่ง  สุข      ผ่านเกณฑ์     ไม่ผ่านเกณฑบ์างด้าน        
มีความประพฤติดี  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด  
ความสนใจ / กิจกรรมยามว่าง
................................................................................................................ ................................................................... 
.............................................................................................................................................. ......................................  
ความสามารถพิเศษ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ( กรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา ) 
...................................................................................................................................... ..............................................
..................................................................................... ...............................................................................................  
หลักฐานการสมัคร  ที่ส่งมาด้วย ได้แก่ ...  ( กรุณาท่าสัญลักษณ์  )  
 ใบสมัคร     รูปถ่าย ขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว ( ๒ รูป )   ส่าเนาผลการศึกษา ใบเกรด / Transcript      
 ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน     ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
 หนังสือยินยอมรับรองความประพฤติ จากผู้ปกครองและผู้บริหารสถานศึกษา  
 CD เพลง Backing Track ส่าหรับแสดงโชว์บนเวที    เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ....................................... 
ความประสงค์ การแสดงความสามารถบนเวทีการประกวด 
 โชว์เดี่ยว  โชว์คู่ คู่ท่ีโชว์ร่วมด้วย ชื่อ-สกุล……..............................................………………….…..…………..    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า กรอกเอกสารฉบับนี้ดว้ยตนเอง และข้อความทั้งหมดในใบสมัครนีเ้ป็นความจริงทุกประการ      
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ TO BE NUMBER ONE  ทุกประการ  

 

ลงชื่อผู้สมัคร........................................................ 
                           (............................................................) 

วันที่ ...............เดือน...............................พ.ศ........................... 

-แนบ- 
รูปถ่ายขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว 

จ านวน  ๒  รูป 
กรุณาเขียนชื่อ - นามสกุล  

และเบอร์โทรศัพท์ 
ด้านหลังรูป 



 

 
หนังสือยินยอม/รับรองผู้เข้าประกวด  

TO BE NUMBER ONE IDOL  

 
ส่วนที่ 1  :  ส าหรับผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................... .................................. 
เกี่ยวข้องเป็น   บิดา    มารดา   ผู้ปกครอง (ระบุ) ..........................  อ่ืนๆ (ระบุ) .............................. 
ผู้ปกครองของ (นาย/นางสาว) …………………………….......................................................อายุ ................................ ปี  
อนุญาต และยินยอมให้ (นาย/นางสาว) …………………………….................................................................................... 
เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ตามข้อก่าหนดและเงื่อนไขของโครงการทุกประการ         
และขอรับรองว่าผู้เข้าประกวดเป็นสมาชิก TO  BE  NUMBER  ONE  จริง มีความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ    
สารเสพติดทุกชนิด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการประกวดทุกประการ ทั้งนี้ กรณีทราบภายหลังว่าผู้เข้าประกวด
ขาดคุณสมบัติตามข้อก่าหนดข้างต้น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิออกจากการประกวด หรือปรับออกจากต่าแหน่งที่ได้รับ 

 
 

ลงชื่อ ผู้ปกครอง…..............................…………….……………………. 
    (.......................................................................) 
วันที่  ............./............................/........................ 

 
 
ส่วนที่ 2  :  ส าหรับโรงเรียน 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................………………………………………………………………………….….... 
ต่าแหน่ง(ผู้บริหารสูงสุด)……………………………………………………………………………………………………......……………........ 
โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย................................................................................................................. ............... 
อนุญาตและยินยอมให้ (นาย/นางสาว) ……………………………..................................................อายุ..........................ปี 
ก่าลังศึกษา / ส่าเร็จการศึกษาชั้น.......................................มีผลการเรียนในครั้งที่ผ่านมาได้เกรดเฉลี่ย..................... 
เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ตามข้อก่าหนดและเงื่อนไขของทางโครงการทุกประการ           
และขอรับรองว่าผู้เข้าประกวดเป็น สมาชิก TO  BE NUMBER ONE จริง มีความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
ทุกชนิด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการประกวดทุกประการ ทั้งนี้  กรณีทราบภายหลังว่าผู้ เข้าประกวด          
ขาดคุณสมบัติตามข้อก่าหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิออกจากการประกวด หรือปรับออกจากต่าแหน่งที่ได้รับ 
 
 

ลงชื่อ…..............................……………………………. 
(.......................................................................) 

วันที่  ............../............................../.......................... 
 



 
เกณฑ์การประกวด 

TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 

 
1. กติกา / คุณสมบัติผู้เข้าประกวด มีดังนี้ 
  1.1 ประกวดเป็นทีม แต่ละทีมประกอบด้วยผู้เข้าร่วมแข่งขันรวมตัวกันจ านวน ไม่น้อยกว่า 12 คน 
แต่ไม่เกิน 20 คน (ชาย / หญิง หรือผสมก็ได้)  
  1.2 เป็นนักเรียน/นักศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครพนม   
  1.3 อายุระหว่าง 14 ขึ้นไป - 22 ปีบริบูรณ์ (บริบูรณ์ ณ วันที่ 23 กันยายน 2565) 
  1.4 เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ณ สถานศึกษาของตนเองหรือสังกัดสถานศึกษา  
  1.5 มีความสามารถในการเต้นเข้าจังหวะ 
  1.6 ทีมผู้เข้าประกวดต้องตัดต่อเพลงส าหรับใช้ในการประกวดมาด้วยตนเอง โดยมีเพลง
บังคับ “จิงเกิ้ล TO BE NUMBER ONE” ใช้ขึ้นต้นเพลงการแข่งขัน ความยาว 20 วินาที 
  1.7 ใช้เวลาแสดงทีมละไม่เกิน 3 นาที (รวมเพลงบังคับ) 
  1.8 การแต่งกาย สามารถออกแบบเครื่องแต่งกายได้ตามสไตล์ที่ต้องการ 
  1.9 สามารถใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดงได้ โดยควรค านึงถึงความปลอดภัย และไม่มีคะแนน          
ในส่วนดังกล่าว 
  1.10 ทุกทีมท่ีเข้าร่วมประกวด ต้องส่งเพลงแข่งขันของทีมตนเองให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครพนม ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565  และไม่อนุญาตให้น าเพลงมาเปลี่ยน               
หรือแก้ไขหน้างาน** 
  1.11 มีความประพฤติทีดี่ 
  1.12 มีความพร้อมที่จะช่วยงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ตลอดทั้งปี 
  1.13 ทีมท่ีได้รับรางวัลทุกต าแหน่ง จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป โดยทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกส่งประกวดฯ
ตามความเหมาะสม หากทีมที่ได้รับรางวัลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องคืนรางวัลทั้งหมดให้กับหน่วยงานที่จัดประกวด 
  1.14 หากหน่วยงานใดท าผิดกฎระเบียบ / กติกา จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดปีถัดไป 
  1.15 ค าตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด 

2. เกณฑ์การพิจารณาประกอบการตัดสิน 
  2.1 ความพร้อมเพรียงและความแข็งแรง  พิจารณาจาก ความพร้อมเพรียงของทุกคนในทีม      
ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแรงของร่างกาย 
  2.2 ความคิดสร้างสรรค์  พิจารณาจาก ลีลาของท่าเต้นที่โดดเด่น และสวยงามด้วยความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับเพลงและจังหวะดนตรี 
  2.3 อารมณ์และความสนุกสนาน พิจารณาจาก การแสดงออก ที่ท าให้ผู้ชมเกิดความรู้สึก   
คล้อยตามและเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการเต้น 
  2.4 การใช้ท่าเต้นที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสอดคล้องกับจังหวะดนตรี พิจารณาจาก
ท่าเต้น ที่สวยงาม เสริมสร้างความแข็งแรงและมีความสอดคล้องกับท่วงท านองและจังหวะดนตรี 
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3. หลักเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
  3.1 ความพร้อมเพรียงของการเต้น    20 คะแนน 
  3.2 ความสวยงาม เหมาะสมกลมกลืนและลงตัวของเครื่องแต่งกาย 20 คะแนน 
  3.3 ความแข็งแรงกระฉับกระเฉงของนักแสดง   20 คะแนน 
  3.4 การแสดงออกถึงความสุขจากการแสดง   20 คะแนน 
  3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของท่าเต้น    20  คะแนน 

4. รางวัล มี 2 รุ่นละ 4 รางวัล  
  4.1 รางวัลชนะเลิศ  เงินสด 10,000.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 
  4.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด  8,000.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
  4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด  7,000.- บาท  พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร 
  4.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด   6,000.- บาท   พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร 

5. วัน เวลาและสถานที่ประกวด 
  ประกวดในวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 รอบคัดเลือก (ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม            
ประจ าปี 2565) ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด เวลา 16.00 น. ณ เวทีกลางหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม 
(เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) และท าการจับสลากเรียงล าดับขึ้นประกวด และท าการประกวดรอบชิงชนะเลิศ    
ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 

6. หลักฐานการสมัคร 
 6.1 ใบสมัคร 

6.2 แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคนละ  1 แผ่น 
6.3 ส าเนาทะเบียนบ้านคนละ 1 แผ่น 
6.4 รูปถ่ายรวมสมาชิกทีม (รวมทั้งทีม) ขนาดจัมโบ้ 4x6 นิ้ว จ านวน 1 แผ่น 
6.5 รูปถ่ายภาพสี ขนาด ๑  นิ้ว  คนละ  ๑  รูป 
6.6 หนังสือยินยอม/รับรองผู้เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 

7. ก าหนดการรับสมัคร 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กันยายน 2565 ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม        

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม โทรศัพท์ ๐ - ๔๒๕๑ ๖๒๙๓, นายรัฐชัย ช านาญไพร โทรศัพท์                   
08 - 7495 1955, นางสาวชนันธร วะชุม โทรศัพท์ 09 - 4136 9486 นางสาวอัญชลี ก าริสุ โทรศัพท์               
09 - 5453 1477 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดใบสมัครจาก www.nkpao.go.th  
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ใบสมัครการประกวด 

TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  

 

ชื่อทีม................................................................................... ..................................................................................... . 
โรงเรียน....................................................................... .......................................................................................... .... 
ผู้ฝึกสอน/ผู้ควบคุมชื่อ.............................................................นามสกุล..................................................................... 
ที่อยู่..........................หมู่ที่........................................ต าบล........................................................................................ 
อ าเภอ..............................................จังหวัด..................... ...........................โทรศัพท์มือถือ........................................ 
สมาชิกในทีม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล 
อายุ 
(ปี) ระดับการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

 
ลงชื่อ………………………..……………..………. 
      (…………………….………………..….......) 
          ผู้ควบคุมทีม/หัวหน้าทีม 

                                                          วันที่..............เดือน......................พ.ศ...................... 



 
หนังสือยินยอม/รับรองผู้เข้าประกวด  

TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  

 
ส่วนที่ 1  :  ส าหรับผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................... .................................. 
เกี่ยวข้องเป็น   บิดา    มารดา   ผู้ปกครอง (ระบุ) .........................  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................... 
ผู้ปกครองของ (นาย/นางสาว) …………………………….......................................................อายุ ................................ ปี  
อนุญาต และยินยอมให้ (นาย/นางสาว) …………………………….................................................................................... 
เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของโครงการทุกประการ         
และขอรับรองว่าผู้เข้าประกวดเป็นสมาชิก TO  BE  NUMBER  ONE  จริง มีความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ    
สารเสพติดทุกชนิด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการประกวดทุกประการ ทั้งนี้ กรณีทราบภายหลังว่าผู้เข้าประกวด
ขาดคุณสมบัติตามข้อก าหนดข้างต้น  ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิออกจากการประกวด หรือปรับออกจากต าแหน่งที่ได้รับ 

 
ลงชื่อ ผู้ปกครอง…..............................…………….……………………. 

    (.......................................................................) 
วันที่  ............./............................/........................ 

 
 
ส่วนที่ 2  :  ส าหรับโรงเรียน 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................………………………………………………………………………….….... 
ต าแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุด)…………………………………………………………………………………………………......……………........ 
โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย...................................................................................................................... .......... 
อนุญาตและยินยอมให้ (นาย/นางสาว) ……………………………..................................................อายุ..........................ปี 
ก าลังศึกษา / ส าเร็จการศึกษาชั้น.......................................มีผลการเรียนในครั้งที่ผ่านมาได้เกรดเฉลี่ย..................... 
เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของทางโครงการทุกประการ           
และขอรับรองว่าผู้เข้าประกวดเป็น สมาชิก TO  BE NUMBER ONE จริง มีความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด
ทุกชนิด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการประกวดทุกประการ ทั้งนี้  กรณีทราบภายหลังว่าผู้ เข้าประกวด          
ขาดคุณสมบัติตามข้อก าหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิออกจากการประกวด หรือปรับออกจากต าแหน่งที่ได้รับ 
 
 

ลงชื่อ…..............................……………………………. 
(.......................................................................) 

วันที่  ............../............................../.......................... 
 
 

 



สมาชิกทีม....................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ...............................................  ชื่อ............................................... ชื่อ............................................... 
วันเกิด ........................................           วันเกิด ........................................ วันเกิด ........................................ 

 
 
 
 
 

 
 
 
ชื่อ...............................................  ชื่อ............................................... ชื่อ............................................... 
วันเกิด ........................................           วันเกิด ........................................ วันเกิด ........................................ 

 
 
 
 
 

 
 
 
ชื่อ...............................................  ชื่อ............................................... ชื่อ............................................... 
วันเกิด ........................................           วันเกิด ........................................ วันเกิด ........................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ...............................................  ชื่อ............................................... ชื่อ............................................... 
วันเกิด ........................................           วันเกิด ........................................ วันเกิด ........................................ 

 
 

   

   

   

   



สมาชิกทีม....................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ...............................................  ชื่อ............................................... ชื่อ............................................... 
วันเกิด ........................................           วันเกิด ........................................ วันเกิด ........................................ 

 
 
 
 
 

 
 
 
ชื่อ...............................................  ชื่อ............................................... ชื่อ............................................... 
วันเกิด ........................................           วันเกิด ........................................ วันเกิด ........................................ 

 
 
 
 
 

 
 
 
ชื่อ...............................................  ชื่อ............................................... ชื่อ............................................... 
วันเกิด ........................................           วันเกิด ........................................ วันเกิด ........................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ...............................................  ชื่อ............................................... ชื่อ............................................... 
วันเกิด ........................................           วันเกิด ........................................ วันเกิด ........................................ 
 

   

   

   

   


