
ขอเชิญชวนประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และ TO BE NUMBER ONE  

TEEN DANCERCISE ตัวแทนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมได้แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้าง

ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการสร้างกระแสของโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้กว้างขวางและแพร่หลายมากขึ้น และ

เพื่อให้ตัวแทนเยาวชนของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมไปประกวดในระดับจังหวัดต่อไป 

รายละเอียดการประกวดเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

1. เป็นสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  

2. อายุระหว่าง 15-19 ปี  

3. เกรดเฉล่ียผลการเรียนในปีท่ีผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.75  

4. มีความกตัญญูรู้คุณ 

5. มีความซื่อสัตย์ 

6. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

8. มีความฉลาดทางอารมณ์ (ตามแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต) 

9. มีจิตอาสา 

10. มีความสามารถพิเศษ (ร้องเพลง/ เต้น/ เล่นดนตรี/ รำ เป็นต้น) 

11. บุคลิกภาพดี (รูปร่าง หน้าตา การพูดจา มารยาท การแต่งกาย การแสดงออก ฯลฯ) 

การแสดงความสามารถพิเศษของ TO BE NUMBER ONE IDOL โรงเรียนดงเจนวิทยาคม มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ผู้ประกวดชาย หญิง ต้องแสดงความสามารถพิเศษโดยการร้องคนละ 1 นาที และเต้นโชว์ร่วมกันชายหญิง ความยาว

ไม่เกิน 1 นาที หรือจะร้องเพลงโชว์ และเต้นร่วมกันชายหญิง โดยใช้เพลงเดียวกันความยาวไม่เกิน 3 นาที หรือร้อง

เพลงและเต้นโชว์เด่ียว คนละไม่เกิน 1 นาที 30 วินาที สำหรับกรณีโชว์ร้องเพลงและเต้นเด่ียว  ถ้าร้องเพลงช้าต้อง

เตรียมเพลงเร็วสำหรับเต้นมาด้วย หรือถ้าเพลงท่ีร้องเป็นเพลงท่ีเต้นไปด้วยได้ ให้แสดงความสามารถในเพลงท่ีร้องเลย 

2. ผู้ประกวดสามารถเลือกเพลงได้ตามความถนัด (ร้องไม่เกินคนละ 1 นาที เต้นร่วมกันชายหญิง ไม่เกนิ 1 นาที หรือร้อง

และเต้นร่วมกันชายหญิง ไม่เกิน 3 นาที) หรือร้องเพลงและเต้นเด่ียวไม่เกิน 1 นาที 30 วินาที (ผู้เข้าประกวดต้อง

แสดงความสามารถทั้งร้องและเต้นให้กรรมการชม)  

3. สามารถมี Dancer ประกอบได้ แต่ต้องไม่เกิน 4 คน และไม่มีคะแนนส่วน Dancer. 

4. สามารถมีเครื่องดนตรีท่ีไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น กีต้าร์โปร่ง ขลุ่ย ประกอบการร้องและเต้นได้  

 

 

 



รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 1,500 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 1,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 เงินรางวัล   500 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 

** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ครูณัจฉรียา  ภาธรธนฤต (ครูเดือน) ครูปวริศา  วังผา (ครูอ้อม) ครูพิจิตรา สุริยะชัย (ครูนิว) 

ต้ังแต่บัดนี้ จนถึง วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดการประกวดเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ตัวแทนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

รูปแบบการแข่งขัน : กิจกรรมแสดงพลังความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับการออกกำลังกายแบบแอโรบิคสร้างบทบัญญัติใหม่ 

การผสานระหว่างดนตรีและกีฬา ด้วยลีลาตามจังหวะเสียงเร้าของหัวใจ 

รายละเอียดการแข่งขัน : 

1. รับสมัครวันรุ่นท่ีมีใจรักการเต้นท่ัวทั้งโรงเรียนดงเจนวิทยาคม รวมตัวเป็นทีม ไม่น้อยกว่า 12 คน แต่ไม่เกิน 20 คน 

2. การแข่งขันการอออกกำลังกาย เน้นความคิดสร้างสรรค์กับการประยุกต์ท่าทางการเต้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

ร่างกาย ด้วยจังหวะดนตรีที่เป็นที่ชื ่นชอบของวัยรุ่นในสไตล์ต่างๆ ทั้ง HIPHOP, JAZZ DANCE, POP ROCK ฯลฯ 

ด ้วยการ MIX เพลง ตามจ ังหวะของคนรุ ่นใหม ่พร ้อมด ้วยการแต ่งกายที ่ เป ็นการนำเสนอที ่แปลกใหม่                                  

เพลงประกอบการเต้น สามารถตัดต่อเพลงได้เอง โดยขึ้นต้นเพลงด้วยเพลง TO BE NUMBER ONE 15 วินาที                     

ต่อด้วยเพลงท่ีถนัด รวม 5 นาที 

3. อายุระหว่าง 15 – 21 ปี 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ความพร้อมเพรียงและความแข็งแรง 

- พิจารณาความพร้อมเพรียงของทุกคนในทีม ท่ีแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแรงของร่างกาย 

2. ความคิดสร้างสรรค์ 

- พิจารณาจากลีลาท่าเต้นท่ีโดดเด่นและสวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับเพลงและจังหวะดนตร ี

3. อารมณ์และความสนุกสนาน 

- พิจารณาจากการแสดงออก ท่ีทำให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตามและเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการเต้น 

4. การใช้ท่าเต้นที่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสอดคล้องกับจังหวะดนตรี 

- พิจารณาจากท่าเต้นท่ีสวยงาม เสริมสร้างความแข็งแรงของร่าวกาย สอดคล้องกับท่วงทำนองและจังหวะดนตร ี

5. การแต่งกาย  

- พิจารณาจากการแต่งกายท่ีเหมาะสม สวยงาม และเข้ากันกับลีลาท่าทางและเพลงในการเต้น 

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด 

- รางวัลชนะเลิศ อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 2,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 เงินรางวัล 1,500 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 

- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 เงินรางวัล 1,000 บาท (พร้อมเกียรติบัตร) 

** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด 

สนใจติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ครูณัจฉรียา  ภาธรธนฤต (ครูเดือน) ครูปวริศา  วังผา (ครูอ้อม) ครูพิจิตรา สุริยะชัย (ครูนิว) 

ต้ังแต่บัดนี้ จนถึง วันท่ี 16 กรกฎาคม 2564 



 

 

      ใบสมัครการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ช่ือ.................................................สกุล...............................อายุ....................เกรดเฉล่ีย................... 

ท่ีอยู่................................................................................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์.............................มือถือ............................E-mail…………………………………………………………………………………. 

ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

PHOTO 



 

 

 

        ใบสมัครการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ตัวแทนโรงเรียนดงเจนวิทยาคม 
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