
 

เปิดสายโทรศัพท์  ๑๙๐๐ – ๑๙๐๐ - ๙๔   ให้บุคคลภายนอกร่วมโหวตให้คะแนนผู้เข้าประกวด   
ตั้งแต่วันอาทิตย์ท่ี ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ถึง วันเสาร์ที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ปิดโหวต  วันเสาร์ที่  ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒   เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
  

 (-ร่าง-) 
ก าหนดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคกลางและตะวันออก 

วันเสาร์ที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
 ณ  ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

--------------------------------------------------------------------- 
 
๐๗.๓๐  น. - ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด  ณ  บริเวณสถานที่จัดการประกวด 

                                     (เอกสารที่ต้องแสดง  ณ  โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน คือ บัตรประชาชนฉบับจริง) 
 

 ๑๐.๐๐  น. -    เริ่มการประกวดของผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด     
- การแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวด 

                                           โดย....การร้องเพลงคนละไม่เกิน ๑ นาที และเต้นโชว์ชายหญิงร่วมกันไม่เกิน 
          ๑ นาที หรือ ชายหญิงร้องเพลงโชว์และเต้นร่วมกันไม่เกิน ๓ นาท ี
         หรือร้องเพลงและเต้นโชว์เดี่ยว คนละไม่เกิน ๑ นาที ๓๐ วินาที 
                                      .....คั่นการประกวดด้วยการแสดงโชว์ร้องเพลงจากศิลปิน ดารา นักร้อง..... 
 

๑๕.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด 
  - อธิบดี/ผู้แทน กรมสุขภาพจิต กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประกวดระดับภาค 
  - พิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ผ่านการประกวดระดับภาคเข้าสู่รอบการประกวด  
              ระดับประเทศ (ชาย ๔ คน หญิง ๔ คน)   
   โดย  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย   
        และ  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    

--------------------------------------------------------------------- 
 

 หมายเหตุ      
๑. เวลาในการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 
๒. ผู้ผ่านเข้ารอบระดับภาค  น าส าเนาบัตรประชาชนมาติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองภายหลัง เสร็จสิ้นการประกวด 

 
                              
 
 
 



 

เปิดสายโทรศัพท์  ๑๙๐๐ - ๑๙๐๐ - ๙๔   ให้บุคคลภายนอกร่วมโหวตให้คะแนนผู้เข้าประกวด   
ตั้งแต่วันอาทิตย์ท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ปิดโหวต  วันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
  

 (-ร่าง-) 
ก าหนดการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันเสาร์ที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  
  ณ  ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  จังหวัดนครราชสีมา 

--------------------------------------------------------------------- 
 
๐๖.๓๐  น. - ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด  ณ  บริเวณสถานที่จัดการประกวด 

                         (เอกสารที่ต้องแสดง  ณ  โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน คือ บัตรประชาชนฉบับจริง) 
 

๑๐.๐๐  น. -    เริ่มการประกวดของผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด     
- การแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวด 

                                           โดย....การร้องเพลงคนละไม่เกิน ๑ นาที และเต้นโชว์ชายหญิงร่วมกันไม่เกิน 
            ๑ นาที หรือ ชายหญิงร้องเพลงโชว์และเต้นร่วมกันไม่เกิน ๓ นาท ี
          หรือร้องเพลงและเต้นโชว์เดี่ยว คนละไม่เกิน ๑ นาที ๓๐ วินาที 
                                      .....คั่นการประกวดด้วยการแสดงโชว์ร้องเพลงจากศิลปิน ดารา นักร้อง..... 
 

๑๖.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด 
  - อธิบดี/ผู้แทน กรมสุขภาพจิต กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประกวดระดับภาค 
  - พิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ผ่านการประกวดระดับภาคเข้าสู่รอบการประกวด  
              ระดับประเทศ  (ชาย ๔ คน หญิง ๔ คน) 
                             โดย  ผู้แทน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
    และ ผู้แทน กรมประชาสัมพันธ์ 
    

--------------------------------------------------------------------- 
 

 หมายเหตุ      
๑. เวลาในการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 
๒. ผู้ผ่านเข้ารอบระดับภาค  น าส าเนาบัตรประชาชนมาติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองภายหลัง เสร็จสิ้นการประกวด 

                                      
 
 

  
 

 



 

เปิดสายโทรศัพท์  ๑๙๐๐ - ๑๙๐๐ - ๙๔   ให้บุคคลภายนอกร่วมโหวตให้คะแนนผู้เข้าประกวด  
 ตั้งแต่วันอาทิตย์ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ถึง วันเสาร์ที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   

ปิดโหวต  วันเสาร์ที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
  
 

(-ร่าง-) 
ก าหนดการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOL ระดับภาคใต ้

วันเสาร์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  
ณ  ศูนย์การค้าจังซีลอน  จังหวัดภูเก็ต 

--------------------------------------------------------------------- 
 
๐๗.๓๐  น. - ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด  ณ  บริเวณสถานที่จัดการประกวด 
                            (เอกสารที่ต้องแสดง  ณ  โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน คือ บัตรประชาชนฉบับจริง) 
 

๑๐.๐๐  น. -   เริ่มการประกวดของผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด     
  - การแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวด 
                                        โดย....การร้องเพลงคนละไม่เกิน ๑ นาที และเต้นโชว์ชายหญิงร่วมกันไม่เกิน 
                               ๑ นาที หรือ ชายหญิงร้องเพลงโชว์และเต้นร่วมกันไม่เกิน ๓ นาท ี
                                            หรือร้องเพลงและเต้นโชว์เดี่ยว คนละไม่เกิน ๑ นาที ๓๐ วินาที 
          .....คั่นการประกวดด้วยการแสดงโชว์ร้องเพลงจากศิลปิน ดารา นักร้อง..... 
 

๑๕.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด 
  - อธิบดี/ผู้แทน กรมสุขภาพจิต กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประกวดระดับภาค 
  - พิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ผ่านการประกวดระดับภาคเข้าสู่รอบการประกวด 
    ระดับประเทศ (ชาย ๓ คน หญิง ๓ คน) 
      โดย  ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

         และ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  

--------------------------------------------------------------------- 
 

 หมายเหตุ      
๑. เวลาในการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 
๒. ผู้ผ่านเข้ารอบระดับภาค  น าส าเนาบัตรประชาชนมาติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองภายหลัง เสร็จสิ้นการประกวด 

 
                                                     

 
 
 



 

เปิดสายโทรศัพท์  ๑๙๐๐ - ๑๙๐๐ - ๙๔   ใหบุ้คคลภายนอกร่วมโหวตให้คะแนนผู้เข้าประกวด   
ตั้งแต่วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒  

ปิดโหวต  วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
 

 (-ร่าง-) 
ก าหนดการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOL ระดับภาคเหนือ 

วันเสาร์ที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๒  
 ณ   ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์  จังหวัดเชียงใหม่ 

--------------------------------------------------------------------- 
 
๐๗.๓๐  น. - ลงทะเบียนผู้เข้าประกวด  ณ  บริเวณสถานที่จัดการประกวด 

                                     (เอกสารที่ต้องแสดง  ณ  โต๊ะลงทะเบียนหน้างาน  คือ บัตรประชาชนฉบับจริง) 
 

  ๑๐.๐๐  น. -   เริ่มการประกวดของผู้เข้าประกวดแต่ละจังหวัด     
- การแสดงความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวด 

                                           โดย....การร้องเพลงคนละไม่เกิน ๑ นาที และเต้นโชว์ชายหญิงร่วมกันไม่เกิน 
          ๑ นาที หรือ ชายหญิงร้องเพลงโชว์และเต้นร่วมกันไม่เกิน ๓ นาท ี 
         หรือร้องเพลงและเต้นโชว์เดี่ยว คนละไม่เกิน ๑ นาที ๓๐ วินาที 
                                      .....คั่นการประกวดด้วยการแสดงโชว์ร้องเพลงจากศิลปิน ดารา นักร้อง..... 
 

๑๕.๐๐ น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด 
  - อธิบดี/ผู้แทน กรมสุขภาพจิต  กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประกวดระดับภาค 
  - พิธีประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ผ่านการประกวดระดับภาคเข้าสู่รอบการประกวด  
              ระดับประเทศ  (ชาย ๔ คน หญิง ๔ คน) 
    โดย  ผู้แทน กระทรวงแรงงาน  และ  ผู้แทน กระทรวงยุติธรรม 
   

--------------------------------------------------------------------- 
 

 หมายเหตุ      
๑. เวลาในการประกวดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด 
๒. ผู้ผ่านเข้ารอบระดับภาค  น าส าเนาบัตรประชาชนมาติดต่อรับรางวัลด้วยตัวเองภายหลัง เสร็จสิ้นการประกวด 
 

                                                      
 
 
 

 
 


