
 
 
 

หลักเกณฑก์ารประกวด TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Championship 2019 
รูปแบบการแข่งขัน 
   กิจกรรมแสดงพลัง ความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับการออกก าลังกายแบบแอโรบิค สร้าง
บทบัญญัติใหม่  การผสานระหว่างดนตรีและกีฬา ด้วยลีลาตามจังหวะเสียงเร้าของหัวใจ 
 

รายละเอียดการแข่งขัน 
๑. รับสมัครเด็กและเยาวชนที่มีใจรักการเต้น ในจังหวัดสุพรรณบุรี(มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัด

สุพรรณบุรีหรือศึกษาอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี) รวมตัวเป็นทีม ไม่น้อยกว่า ๑๒ คน  แต่ไม่เกิน 
๒๐ คน 

๒. การแข่งขันการออกก าลังกาย เน้น ความคิดสร้างสรรค์กับการประยุกต์ท่าทางการเต้น ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารร่างกาย ด้วยจังหวะดนตรีที่เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นในสไตล์ต่าง ๆ ทั้ง 
HIP HOP, JAZZ DANCE,POP ROCK ฯลฯ ด้วยการ MIX เพลงตามจังหวะของคนรุ่นใหม่
พร้อมด้วยการแต่งกายที่เป็นการน าเสนอที่แปลกใหม่ 

๓. แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๓ รุ่น 
   - รุ่น Junior               อายุระหว่าง ๖ – ๙ ปีบริบูรณ์  

- รุ่น Pre-Teenage     อายุระหว่าง ๙ ปีขึ้นไป  – ๑๔ ปีบริบูรณ์  
- รุ่น Teenage           อายุระหว่าง ๑๔ ปีขึ้นไป  – ๒๒ ปีบริบูรณ ์

      ***ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในแต่ละรุ่น จะต้องเป็นตัวแทนของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วม
การแข่งขันในระดับภาค ในวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี 
 

วันที่แข่งระดับจังหวัดสุพรรณบุรี 
- วันที่  ๑๓ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ รุ่น Junior  อายุระหว่าง ๖ – ๙ ปีบริบูรณ ์
                 รุ่น Pre-Teenage  อายุระหว่าง ๙ ปีขึ้นไป  – ๑๔ ปีบริบูรณ ์
                 รุ่น Teenage  อายุระหว่าง ๑๔ ปีขึ้นไป  – ๒๒ ปีบริบูรณ ์
- ณ  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
 

สมาชิกในแต่ละทีม  
- 12-20 คน (ตามเกณฑ์อายุที่ก าหนดของแต่ละรุ่น)  
- ระวังการนับอายุครบปีบริบูรณ์  
เพลง  
- รุ่น Junior              :  4 นาที 
- รุ่น Pre-Teenage     :  5 นาที 
- รุ่น Teenage           :  5 นาที 
- เพลงของทุกทีมต้องเริ่มต้นเพลงด้วยเพลงบังคับคือ เพลง To Be Number One theme (15 วินาที) 
+ เพลง Freestyle ตามต้องการจนครบเวลาตามก าหนดของแต่ละรุ่น 



              - ๒ - 
 

การแต่งกาย 
  แต่งชุดพละของสถาบันหรือชุดสุภาพ 
เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน  

๑. ความพร้อมเพรียงและความแข็งแรง  ๓๐   คะแนน 
พิจารณาจากความพร้อมเพรียงของทุกคนในทีม ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความแข็งแรงของ
ร่างกาย 

๒. ความคิดสร้างสรรค์ ๒๐ คะแนน 
พิจารณาจากลีลาท่าเต้นทีโ่ดดเดน่ และสวยงามด้วยความคดิสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับเพลง
และจังหวะดนตรี 

๓. อารมณ์และความสนุกสนาน ๒๐ คะแนน 
พิจารณาจากการแสดงออก ที่ท าให้ผู้ชมเกิดอารมณ์คล้อยตาม และเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินไปกับการเต้น 

๔. การใช้ ท่ าเต้ นที่ ท าให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อสุ ขภาพและสอดคล้ องกั บจั งหวะดนตรี  
๒๐ คะแนน 
พิจารณาจากท่าเต้นที่สวยงาม มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรง และมีความ
สอดคล้องกับท่วงท านองและจังหวะดนตรี 

๕. การแต่งกาย ๑๐ คะแนน 
พิจารณาการแต่งกายที่เหมาะสม สวยงาม และเข้ากันกับท่าและเพลงที่ใช้ในการเต้น  
 

รางวัลการแข่งขัน /เงินสนับสนุนทีมเข้าแข่งขัน  
- ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลจ านวน ๖,๐๐๐ บาท 
- รองชนะเลิศ อันดับ ๑  จะได้รับเงินรางวัลจ านวน ๔,๐๐๐ บาท 
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒  จะได้รับเงินรางวัลจ านวน ๓,๐๐๐ บาท 

*****  ทุกทีมที่เข้าแขง่ขันจะได้รับเงินสนับสนุน ทีมละ ๓,๐๐๐ บาท***** 
  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่... 
ผู้ประสานงานโครงการ กองการศึกษาฯ อบจ.สุพรรณบุรี  โทร/แฟ็กซ์ 0๓๕-๕๒๒-๘๔๔  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบตอบรับเข้าร่วมการแข่งขัน  
TO BE NUMBER ONE Teen Dancercise Suphanburi Championship 2019  
โทร : กองการศึกษาฯ 035 522844  
โทรสาร : 035 522844 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

สถานศึกษา _______________________________________________________________________ 
ชื่อ-สกุล _________________________________________________________________________  
โทรศัพท ์___________________________________ โทรสาร _______________________________  
โทรศัพท์มือถือ _____________________________________________________________________  

จ านวนทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน  
ประเภท Junior จ านวน ____________ ทีม (อายุ 6-9 ปี บริบูรณ)์  

ทีมที่ 1 ชื่อผู้ประสานงานทมี _________________________ โทรศัพท์ติดต่อ ________________  
ทีมที่ 2 ชื่อผู้ประสานงานทมี _________________________ โทรศัพท์ติดต่อ ________________  

ประเภท Pre-Teenage จ านวน ____________ ทีม (อาย ุ9 ปีขึ้นไป -14 ปี บริบูรณ)์  
ทีมที่ 1 ชื่อผู้ประสานงานทมี _________________________ โทรศัพท์ติดต่อ ________________  
ทีมที่ 2 ชื่อผู้ประสานงานทมี _________________________ โทรศัพท์ติดต่อ ________________  

ประเภท Teenage จ านวน ____________ ทีม (อาย ุ14 ปีขึ้นไป - 22 ปี บริบูรณ)์  
ทีมที่ 1 ชื่อผู้ประสานงานทมี __________________________ โทรศัพท์ตดิต่อ _______________  
ทีมที่ 2 ชื่อผู้ประสานงานทมี __________________________ โทรศัพท์ตดิต่อ _______________  

 
 
        ลงชื่อ..................................................  
              (................................................) 
 
***กรุณาแฟกซ์เอกสารฉบับน้ีกลับมาภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 


