
 

ผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Aerobics &Dancercise Thailand Championship 2008 

รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ 

วันเสาร์ที่    24 - 25   พฤศจิกายน   2550    ณ   ศูนย์การค้า  กาดสวนแก้ว  จ.เชียงใหม่ 

 

รุ่น Junior 

1.  รางวัลชนะเลิศ   (ร่วม)    ได้แก่      ทีมTO BE Playground                       สถาบันศิลปะการใช้จังหวะและลีลา จ.เชียงใหม่ 

2.  รางวัลชนะเลิศ  (ร่วม)                 ได้แก่      ทีม Yes !  I can                                   โรงเรียนเทศบาลประตูลี้     จ.ล าพูน 

3.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1            ได้แก่      ทีม  Spirit Junior                                โรงเรียนปรินซ์รอยแยลวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

4.  รางวัลชมเชย              ได้แก่      ทีม Sugar  Berry                                โรงเรียนเทศบาล 5  จ.ล าปาง             

5.  รางวัลชมเชย         ได้แก่      ทีม มี หยั่ว เม  (เด็กดอย)                     สสจ.แม่ฮ่องสอน 

  

 

 



รุ่น Teenage 

1.  รางวัลชนะเลิศ  (ร่วม)          ได้แก่      ทีม We are N.Y.                   เชียงใหม่ วิชชั่น แดนซ์  จ.เชียงใหม่ 

2.  รางวัลชนะเลิศ   (ร่วม)      ได้แก่      ทีม The Mixture                           สถาบันศิลปะการใช้จังหวะและลีลา จ.เชียงใหม่ 

3.  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1    ได้แก่      ทีม The Best                                โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  ลุ่มน้ าปิง   จ.ตาก 

4.  รางวัลชมเชย             ได้แก่      ทีม New Strom  T.K.B.              โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง   จ.ล าพูน 

5.  รางวัลชมเชย     ได้แก่      ทีม KCN.Cheer !                         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  เพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 

  

________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



รายช่ือทีมที่เข้าร่วมประกวด รุ่น Junior 

  

 ชื่อทีม สถาบัน จังหวัด 

1 Yes ! I can โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ล าพูน 

2 Sugar Berry โรงเรียเทศบาล 5 ล าปาง 

3 เพชรวิทย์  แอมชัวร์ โรงเรียนเพชรวิทย์ ตาก 

4 Spirit Junior โรงเรียนปรินซ์รอยแยลวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

5 จงชิน Power Girl โรงเรียนเจริญศิลป์ แพร่ 

6 อนุบาลล าปาง โรงเรียนอนุบาลล าปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ล าปาง 

7 แดนซ์ เธียเตอร์  ก าแพงเพชร สถาบันสอนเต้นและการแสดงแดนซ์ เธียเตอร์ ก าแพงเพชร 

8 To Be Playground สถาบันศิลปะการใช้จังหวะและลีลาเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

9 ราชานุเคราะห์ 1 โรเรียนราชานุเคราะห์ พะเยา 

10 Modern Kids โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง แพร่ 

11 มี หยั่ว เม (เด็กดอย) สสจ.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 

12 เอ้ืองเหนือ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว พะเยา 

13 Banhong Junior Dance โรงเรียนบ้านโฮ่ง อ.ลี้ ล าพูน 

14 PK เท้าไฟ โรงเรียนบ้านโป่งค า น่าน 

  

  

________________________________________________________________________________  

  



รายช่ือทีมที่เข้าร่วมประกวด รุ่น Teenage 

 ชื่อทีม สถาบัน จังหวัด 

1 N.R. the first โรงเรียนนารีรัตน์ แพร่ 

2 K W C  ยุวชนเชียงใหม่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ 

3 Power Dance Team โรงเรียนวังไทรวิทยาคม ก าแพงเพชร 

4 KCN Cheer ! โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 

5 New Strome T.K.B. โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ล าพูน 

6 ที ลอ ซู นิวเวฟ โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ ตาก 

7 D.S. Teen โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์   เชียงราย 

8 K.T.P. โรงเรียนเขาทรายทับคล้อวิทยา พิจิตร 

9 แดนซ์ เธียเตอร์  ก าแพงเพชร สถาบันสอนเต้นและการแสดงแดนซ์ เธียเตอร์ ก าแพงเพชร 

10 We are N.Y. เชียงใหม่ วิชชั่น แดนซ์ เชียงใหม่ 

11 ราชานุเคราะห์ 2 โรงเรียนราชานุเคราะห์ พะเยา 

12 PST Pasang Team โรงเรียนป่าซาง ล าพูน 

13 The Mixture สถาบันศิลปะการใช้จังหวะและลีลาเชียงใหม่ เชียงใหม่ 

14 The Best โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย  ลุ่มน้ าปิง ตาก 

15 โรงเรียนศรีนคร โรงเรียนศรีนคร สุโขทัย 

16 โรงเรียนกีฬา  จ.ล าปาง โรงเรียนกีฬา  จ.ล าปาง ล าปาง 

17 Whiz สสจ.พิษณุโลก พิษณุโลก 

18 M.K. Unity โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม แพร่ 

19 At First  Size โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ล าปาง 

20 UD.Star Dance โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย 

21 Triumph Dance โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ า พิจิตร 



 


