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แนวทางการประกวด 
เยาวชนต้นแบบเก่งและด ีTO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) 

รุ่นที่ ๑๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------- 

๑. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 
๑. ต้องเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
๒. อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปีบริบูรณ์  นับจากวันเกิด ถึงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ (วันแถลงข่าวเปิดตัว

การประกวดประจ าปี) 
๓. เกรดเฉลี่ยผลการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา หรือ ปีที่ผ่านมา หรือ เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่่ากว่า ๒.๗๕  

หรือในกรณีท่ีผู้เข้าประกวดจบการศึกษาแล้วให้ใช้เกรดเฉลี่ยผลการศึกษาปีสุดท้าย 
๔. มีความกตัญญูรู้คุณ 
๕. มีความซื่อสัตย์ 
๖. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
๗. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
๘. มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ตามแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต 
๙. มีจิตอาสา (ดูจากประวัติที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชน และสังคมด้านต่าง ๆ) 
๑๐. มีความสามารถพิเศษ เช่น ร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี เล่นกีฬา เป็นต้น 
๑๑. บุคลิกภาพดี เช่น รูปร่างหน้าตา การพูดจา มารยาท การแต่งกาย การแสดงออก ฯลฯ 
*** หมายเหตุ   :  มีผู้รับรองคุณสมบัติตามแนวทางท่ีก่าหนด 

   :  กรณีขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดมีสิทธิยกเลิกผลการประกวดได้ 
 

๒. เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด 
๑. ผู้ปกครองและสถานศึกษายินยอมให้เข้าประกวดและรับรองความประพฤติตามแบบฟอร์มที่ก่าหนด   
๒. สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดที่ก่าหนด  
๓. ไม่เคยตกลงท่านิติกรรมสัญญา หรือ มีภาระผูกพันใดๆ กับบุคคล องค์กร บริษัทหรือหน่วยงานใดๆ 
๔. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด มีพันธะในการเป็นสื่อบุคคลของ

โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด 
๕. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค มีพันธะในการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ                         

TO BE NUMBER ONE ตามโอกาสที่เหมาะสม 
๖. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ ต้องท่าสัญญากับโครงการ 

TO BE NUMBER ONE เพ่ือปฏิบัติงานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามที่โครงการพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 

๓. เอกสารหลักฐาน  ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดและต้องจัดเตรียม ประกอบด้วย  
๑. ใบสมัครผู้เข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ่าปี ระดับภาค   
๒. หนังสือยินยอม / รับรองความประพฤติจากผู้ปกครองและผู้บริหารสถานศึกษา    
๓. ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมประกวด หน้าตรง ชัดเจน ขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว จ่านวน ๒ รูป  
๔. Backing Track ส่าหรับผู้เข้าประกวดโชว์การร้องเพลงและเต้น บนเวทีการประกวดระดับภาค  

 เป็นแผ่น CD / DVD ไฟล์ mp ๓ หรือ Audio ๑ ชุด   
๕. ส่าเนาผลการศึกษาในปีที่ผ่านมา (กรณีก่าลังศึกษา) หรือปีสุดท้าย (กรณีจบการศึกษาแล้ว)  
๖. ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)    
๗. เอกสาร หลักฐานอ่ืนๆ ที่ยืนยันคุณสมบัติตามที่สามารถจัดหาได้ (เฉพาะเอกสารหลักฐานข้อนี้

สามารถน ามาส่งที่จุดลงทะเบียนในวันที่ประกวดได้) 
 
 



๒ 

 
๔. ขั้นตอนการเข้าร่วมประกวด  
การสมัครและคัดเลือกในระดับภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร 
  เยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค   

๑. ติดต่อสอบถามรายละเอียด และแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมประกวด ได้ที่ส่านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
๒. คณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกเยาวชนชายหญิง จ่านวน ๘ คน จากผู้สมัครทั้งหมดในจังหวัด  

เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด เพื่อเข้าประกวดระดับภาค ต่อไป 
๓. การจัดส่งเอกสารหลักฐาน ขอให้ผู้ประสานงานจังหวัดด่าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานทั้งหมด

ตามที่โครงการฯก่าหนด แยกตามผู้เข้าประกวดแต่ละคน เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนพิจารณาให้
ความเห็นชอบ พร้อมลงนามในหนังสือ และส่งรายชื่อ TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัด เข้าประกวดระดับภาค 
มายังส่านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์  ก่อนการประกวดระดับภาค  
  เยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

๑. ติดต่อสอบถามรายละเอียด และแสดงความประสงค์สมัครเข้าร่วมประกวด ฯ ได้ด้วยตนเองที่  
ส่านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๐๖ , ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๘๗  

๒. จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครการประกวดตามที่โครงการ ฯ ก่าหนด มายังส่านักงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์  ก่อนการประกวดระดับกรุงเทพมหานคร  
 

๕. การแสดงความสามารถพิเศษ บนเวทีการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOLระดับภาค มีรายละเอียด ดังนี้  
๑. ผู้ประกวดชาย/หญิง ต้องแสดงความสามารถให้คณะกรรมการชม โดยการร้องเพลงคนละ ๑ นาที และ

เต้นโชว์ร่วมกันชาย/หญิง ความยาวไม่เกิน ๑ นาที หรือร้องเพลงโชว์และเต้นร่วมกันชาย/หญิง  โดยใช้เพลงเดียวกัน 
ความยาวไม่เกิน ๓ นาที หรือร้องเพลงและเต้นโชว์เดี่ยว คนละไม่เกิน ๑ นาที ๓๐ วินาที ส่าหรับกรณีโชว์ร้องเพลง 
และเต้นเดี่ยว ถ้าร้องเพลงช้าต้องเตรียมเพลงเร็วส่าหรับเต้นโชว์มาด้วย หรือใช้เพลงที่ร้องและเต้นได้  โดยสามารถ
เลือกเพลงได้ตามความถนัด 

๒  ผู้ประกวดต้องจัดหา Backing Track มาเอง   
๓. สามารถมี Dancer ประกอบได้แต่ต้องไม่เกิน ๔ คน และไม่มีคะแนนในส่วน Dancer  
๔. สามารถมีเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้า เช่น กีตาร์โปร่ง ประกอบการร้องและเต้นได้ ทั้งนี้  ขอให้ประสานกับ

ผู้จัดการประกวดทราบล่วงหน้าเพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง 
๖. มีการเปิดสายโทรศัพท์  ให้สมาชิกฯมีส่วนร่วมโหวตให้คะแนนผู้ประกวด ผ่านทางหมายเลข   
         ๑๙๐๐-๑๙๐๐-๙๔ 
๗. คณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือก TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค จากเอกสารหลักฐานแสดง
คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
  - คะแนนที่ได้จากการแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวด 
  - คะแนนโหวตจากสมาชิกฯ ภายนอก 
๘. จ านวนผู้ที่จะได้รับคัดเลือก ระดับภาค  มีดังนี้  

  - ภาคเหนือ                  ชาย   ๔   คน  หญิง   ๔   คน  
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาย   ๔   คน  หญิง   ๔   คน 
- ภาคกลางและตะวันออก ชาย   ๔   คน  หญิง    ๔   คน 
- ภาคใต้                       ชาย   ๓   คน หญิง  ๓   คน 
- กรุงเทพมหานคร ชาย   ๗ คน   หญิง   ๓ คน  

     รวม   ๔๐   คน   ชาย  ๒๒ คน  หญิง    ๑๘ คน  
*** หมายเหตุ   จ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกระดับภำค  อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและ 
   จ ำนวนของผู้เข้ำประกวด 

 
 



๓ 

 
ผู้ได้รับคัดเลือกระดับภาค  มีภารกิจต้องเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่อเนื่อง ดังนี้ 

  - ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 
  - ร่วมเก็บตัว (เข้าบ้าน)  ๕  สัปดาห์  และบันทึกเทปตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
  - การแสดงคอนเสิร์ตรอบคัดเลือก ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  - การประกวดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  
๙. การเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศ  ผู้ผ่านการคัดเลือกระดับภาค ทั้ง ๔๐ คน เข้าสู่การคัดเลือก TO BE NUMBER ONE 
IDOL ระดับประเทศ มีรายละเอียดที่ผู้เข้าประกวดและผู้ประสานงาน ต้องทราบและด่าเนินการ ดังนี้ 

๙.๑ การเก็บตัว ผู้เข้าประกวดทั้ง ๔๐ คน ต้องเข้าเก็บตัว ณ สถานที่ที่ผู้จัดการประกวดก่าหนด  ในช่วง
เดือนเมษายน-พฤษภาคม เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ โดย 

 ความรู้ทางวิชาการ และความสามารถพิเศษ เช่น   
 - วิชาการ  : คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  สังคม ฯลฯ 
 - ความสามารถพิเศษ      : ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  การแสดง ฯลฯ 

 พัฒนาความรู้และทักษะทางอารมณ์และสังคม เช่น   
  - การพัฒนาบุคลิกภาพ  : มารยาททางสังคม การแต่งกาย การแสดงออก                                         
   - การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์   : เรียนรู้และฝึกกิจกรรมกลุ่ม 

 

๙.๒ น าเสนอพัฒนาการ และความสามารถของผู้เข้าประกวดเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT 
ภายใต้ชื่อรายการ TO BE NUMBER ONE IDOL จ่านวน  ๒ รูปแบบรายการ  คือ 
 รูปแบบท่ี ๑  รายงานผลประจ าวัน (Daily Hi - Light) 

    ออกอากาศ (On Air) :  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  
   ความยาว (Length)  :  ๓๐ นาท ี

 รูปแบบท่ี ๒  รูปแบบรายการโทรทัศน์  รายสัปดาห์ (Weekly Program) 
  ออกอากาศ (On Air) : ถ่ายทอดสดทุกคืนวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๕  
    จนถึงวันชิงชนะเลิศ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 :  ถ่ายทอดรอบชิงชนะเลิศ โดยองค์ประธานโครงการ  
   TO BE NUMBER ONE เสด็จทอดพระเนตร  
   ทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตและพระราชทานรางวัล  

 

๙.๓ การคัดเลือกและตัดสินการประกวด 
ก) คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน เป็นผู้ให้คะแนนและ Comment สัปดาห์ละครั้งและเปิดโหวต 

เก็บคะแนนจากผู้ชมทางบ้าน ทางหมายเลข ๑๙๐๐ - ๑๙๐๐ – ๙๔ 
ข) ตัดสินการประกวดจากคะแนนที่ผู้เข้าประกวด ได้รับ จาก ๓ ส่วน  คือ 

ส่วนที่ ๑ คะแนนจากการประเมินของวิทยากร ในด้านพัฒนาการต่างๆ เช่น ความประพฤติ 
ความตั้งใจ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพ 
ด้าน EQ  และการเรียนรู้ทักษะต่างๆ                                                                                  

ส่วนที่ ๒ คะแนนโหวตจากผู้ชมทางบ้านช่วงเก็บตัว และแสดงบนเวทีแต่ละรอบ 
  ส่วนที่ ๓ คะแนนจากคณะกรรมการพิจารณาการแสดงความสามารถบนเวที 
 
 
 
 
 



๔ 

 
 
 ค) ผู้ที่ได้คะแนนน้อยจะถูกคัดเลือกออกในแต่ละสัปดาห์ของการเก็บตัวในบ้าน ดังนี้ 

- สัปดาห์ที่  ๒ คัดออก  ๖  คน 
- สัปดาห์ที่  ๓ คัดออก  ๘  คน 
- สัปดาห์ที่  ๔ คัดออก      ๑๐ คน 

   รวมคัดออก   ๒๔  คน 
- สัปดาห์ที่  ๕ วันชิงชนะเลิศ คัดเลือกและตัดสินรอบ ๑๖  คนสุดท้าย 

*** หมายเหตุ กำรคัดเลือกผู้เข้ำประกวดออกแต่ละสัปดำห์อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
 

ง) ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ชาย และ หญิง ที่เหลือทั้ง ๑๖ คน ได้เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL
ประจ่าปี จ่านวน ๑๖ คน โดยมีการจัดอันดับจากคะแนนที่ได้  
 จ) การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ เสาร์แรกของเดือนพฤษภาคม ทุกปี   

- ต่าแหน่งรางวัลชนะเลิศ ประจ่าปี  ชาย ๑ คน (มีคะแนนรวมในกลุ่มฝ่ายชายมากที่สุด) 
และหญิง ๑ คน (มีคะแนนรวมในกลุ่มฝ่ายหญิงมากท่ีสุด)   
   - TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ่าปี อีก ๑๔ คน จัดเรียงล่าดับคะแนน ในกลุ่มชายและหญิง   
เพ่ือรับรางวัลที่  ๒ – ๖   
 

๙.๔ รางวัลตอบแทน    
 ระดับจังหวัด 

- ผู้ได้รับคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด  ได้รับรางวัลทุนการศึกษา 
คู่ละ ๑,๕๐๐ บาท (โดยสนับสนุนไม่เกินจังหวัดละ ๔ คู่) 

ระดับภาค 
- TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด ที่ผ่านการคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE 

IDOL ระดับภาค (รวม ๔๐ คน) ได้รับรางวัลทุนการศึกษา  ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร  
 ระดับประเทศ  
 - ผู้ได้รับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ่าปี (รวม ๑๖ คน)   
   ได้รับรางวัลจาก Sponsor 
 - ผู้ได้รับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ่าปี  
   รางวัลที่ ๖ ได้รับทุนการศึกษา  ทุนละ ๑๐,๐๐๐  บาท พร้อมโล่พระราชทาน 
 - ผู้ได้รับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ่าปี 

                  รางวัลที่ ๕   ได้รับทุนการศึกษา  ทุนละ  ๒๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่พระราชทาน 
  - ผู้ได้รับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ่าปี 
  รางวัลที่ ๔   ได้รับทุนการศึกษา  ทุนละ  ๓๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่พระราชทาน 
  - ผู้ได้รับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ่าปี 
     รางวัลที่ ๓   ได้รับทุนการศึกษา  ทุนละ  ๔๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่พระราชทาน 
   - ผู้ได้รับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ่าปี 
  รางวัลที่ ๒   ได้รับทุนการศึกษา  ทุนละ  ๕๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่พระราชทาน 
  - ผู้ได้รับคัดเลือก เป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ่าปี   

  รางวัลชนะเลิศ (ชาย ๑ คน  หญิง ๑ คน)  ได้รับทุนการศึกษา   
  ทุนละ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  พร้อมโล่พระราชทาน 

   

 *** หมายเหตุ :  เงินรำงวัลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 



๕ 

 
 

๙.๕ รายละเอียดอื่นๆ 
- ช่วงการเก็บตัว ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดติดต่อกับบุคคลภายนอก เนื่องจากมีการบันทึกเทปการใช้

ชีวิตความเป็นอยู่ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 - ผู้จัดการประกวดจะเป็นผู้รับผิดชอบความเป็นอยู่ อาหาร เสื้อผ้า และการแสดงของผู้เข้าประกวดทั้งหมด  

ยกเว้นของใช้ เสื้อผ้า และยาประจ่าตัว ให้น่าติดตัวไปด้วย 
 - ผู้เข้าประกวดระดับประเทศต้องแจ้งประวัติการแพทย์ เช่น โรคประจ่าตัวโรคติดต่อ การแพ้ยาและอาหาร   

ให้ผู้จัดการประกวดทราบก่อนการเข้าเก็บตัว 
 - บริษัทจะจัดให้มีแพทย์ดูแลผู้เข้าประกวด ในช่วงเก็บตัวอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง  
 - ผู้จัดการประกวดจะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับผู้เข้าประกวดที่ถูกคัดเลือกออกตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๒ เป็นต้นไป  
 - กองเชียร์ หรือผู้ชมรายการ สามารถโหวตให้คะแนนผู้เข้าประกวดระดับประเทศ ผ่านช่องทางโหวต   

(หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๐๐ - ๑๙๐๐ - ๙๔)  
 

๙.๖ เงื่อนไขส าหรับผู้ได้รับต าแหน่ง  
ผู้เข้าประกวดที่ได้รับคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONEIDOL ประจ่าป ีจะต้องมีภารกิจผูกพันกับโครงการ  

TO BE NUMBER ONE  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
- ต้องปฏิบัติภารกิจ หรือ กิจกรรมอันเป็นประโยชน์เสริมสร้างภาพลักษณ์โครงการและอ่ืนๆ ตามที่ 

ได้รับมอบหมายจากโครงการตามสัญญาที่ได้ท่าไว้ 
- การออกแสดงตน หรือปฏิบัติภารกิจใดๆ ในนามของ TO BE NUMBER ONE IDOL ต้องได้รับ 

ความเห็นชอบจากโครงการ 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น การแต่งกาย การไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด   

และการไม่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ เป็นต้น 
- กรณีผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด โครงการ TO BE NUMBER ONE สามารถพิจารณาปรับออกจากต่าแหน่ง 

ทีไ่ด้รับ และแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันได้ ตามควรแก่กรณี 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


