
 

 

 

 

รายละเอียดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดก าแพงเพชร ประจ าปี ๒๕๖๑ 

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

1. เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
2. อายุระหว่าง 15 – 19 ปี (โดยนับจากวันเกิด จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 ต้องอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ 

ขาดไม่ได้แม้แต่วันเดียว) 
3. เกรดเฉลี่ยผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่่ากว่า 2.75 หรือในกรณีท่ีผู้เข้าประกวดจบการศึกษาแล้ว

ให้ใช้เกรดเฉลี่ยผลการศึกษาปีสุดท้าย 
4. มีความกตัญญูรู้คุณ 
5. มีความซื่อสัตย์ 
6. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
8. มีความฉลาดทางอารมณ์ (ตามแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต) 
9. มีจิตอาสา (ดูจากประวัติที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือโรงเรียน ชุมชน และสังคมด้านต่างๆ) 
10. มีความสามารถพิเศษ (ร้องเพลง / เต้น / เล่นดนตรี / ร่า เป็นต้น) 
11. บุคลิกภาพดี (รูปร่าง หน้าตา การพูดจา มารยาท การแต่งกาย การแสดงออก ฯลฯ) 

หมายเหตุ  : มีผู้รับรองคณุสมบัติตามแนวทางที่ก่าหนด 
              : กรณีขาดคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่ง ผู้จัดการประกวดมีสิทธิยกเลิกผลการประกวดได้ 
 

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด 
1. ผู้ปกครองและสถานศึกษายินยอมให้เข้าประกวดและรับรองความประพฤติตามแบบฟอร์มที่ก่าหนด 
2. สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการประกวดที่ก่าหนด 
3. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด มีพันธะในการเป็นสื่อบุคคลของโครงการ TO BE 

NUMBER ONE จังหวัด 
4. ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค มีพันธะในการปฏิบัติงานภายใต้โครงการ TO BE 

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

ONE เพ่ือปฏิบัติงานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ตามท่ีโครงการพิจารณาเห็นเหมาะสม 

 

 

 



 

 

เอกสารที่จะต้องเตรียม 

๑. ใบสมัครผู้เข้าประกวด (แบบฟอร์มที่ ๑)  

๒. หนังสือรับรองและยินยอมจากโรงเรียนและผู้ปกครอง (แบบฟอร์มที่ ๒)  

๓. ภาพถ่าย หน้าตรง เห็นหน้าชัดเจน ขนาด ๘×๑๐ นิ้ว จ่านวน ๒ ใบ 

๔. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต 

๕. Backing track ประกอบการร้องเพลงความยาวไม่เกินคนละ ๑.๓๐ นาที เป็นแผ่น CD/DVD (ไฟล์ mp3) ๑ ชุด                    
    (ควรมีเพลงช้า และเพลงเร็วส่าหรับการเต้นโชว์ด้วย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ (นาย/นางสาว) ............................................................ นามสกุล ......................................................... 
วันเกิด ........................... เดือน ...................................... พ.ศ. ........................... อายุ .......................... ปี 
โรคประจ่าตัว ............................................................... อาหารที่งด .......................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ .................................................................... .............................................. 
........................................................................................................................ ............................................. 
โทรศัพท์ ..................................... โทรสาร .......................... E-MAIL.......................................................... 
ก่าลังศึกษา/จบการศึกษาแล้ว ระดับชั้น ...................................... สถานศึกษา ......................................... 
เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ .............................................. เกรดเฉลี่ย ............................... 
ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ........................... มีพฤติกรรมดี ไม่ยุ่งเก่ียวกับสารเสพติดทุกชนิด 
ความสนใจ / กิจกรรมยามว่าง 
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................... ...........................................................................................
............................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................. ........................................
................................................................................................................................................................ .....
.................................................................. ............................................................ ....................................... 
ความสามารถพิเศษและคุณสมบัติอ่ืนๆ (มีข้อใดบ้างให้กรอกรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารราให้
คะแนนของการประกวด) 
......................................................................................................... ............................................................
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................................ .........
.......................................................................................................................... ...........................................
..................................................................................................................................... ................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................
........................................................................................................................................... ...................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ากรอกเอกสารฉบับนี้ด้วยตนเอง และข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบ
สมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากมีข้อใดไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิออกจากการ
ประกวด พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ TO BE 
NUMBER ONE IDOL ทุกประการ 

ลงชื่อ ................................................................. 
( ................................................................) 

วันที่ .................. / ....................... / .................. 

แบบฟอร์มที่ ๑ 

ใบสมัครผู้ประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดก ำแพงเพชร ประจ ำปี ๒๕๖๑ 



 

 

หนังสือยินยอม/รับรองผู้เข้ำประกวด TO BE NNUMBER ONE IDOL จังหวัดก ำแพงเพชร 

ส่วนที่ 1  :  ส่าหรับผู้ปกครอง 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....................................................................................................................  
เกี่ยวข้องเป็น O บิดา  O มารดา  O ผู้ปกครอง (ระบุ) ........................ O อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 
ผู้ปกครองของ (นาย/นางสาว) .................................................................................... อายุ ................. ป ี

อนุญาต และยินยอมให้ (นาย/นางสาว) .................................................................................................... 
เข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ่าปี 2561 ตามข้อก่าหนดและเงื่อนไขของ
ทางโครงการทุกประการ และขอรับรองว่าผู้เข้าประกวดเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จริง         
มีความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการประกวดทุกประการ 
ทั้งนี้ กรณีทราบภายหลังว่าผู้เข้าประกวดขาดคุณสมบัติตามข้อก่าหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ
ออกจากการประกวด หรือปรับออกจากต่าแหน่งที่ได้รับ 

ลงชื่อ ........................................................... .... 
( .............................................................. ) 

วันที่ .................. / ..................... / ................ 
 

 
 
ส่วนที่ 2  :  ส่าหรับโรงเรียน 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ........................................... ตา่แหน่ง (ผู้บริหารสูงสุด ................................ 
โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ....................................................... ................... อนุญาตและยินยอมให้ 
(นาย/นางสาว) ........................................... อายุ ...... ปี ก่าลังศึกษา / ส่าเร็จการศึกษาชั้น 
............................. 
มีผลการเรียนในปีที่ผ่านมาได้เกรดเฉลี่ย ...................... เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL 
ประจ่าปี 2561 ตามข้อก่าหนดและเงื่อนไขของทางโครงการทุกประการ และขอรับรองว่าผู้เข้า
ประกวดเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE จริง มีความประพฤติดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด 
และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขการประกวดทุกประการ ทั้งนี้ กรณีทราบภายหลังว่าผู้เข้าประกวดขาด
คุณสมบัติตามข้อก่าหนดข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิออกจากการประกวด หรือปรับออกจาก
ต่าแหน่งที่ได้รับ 

ลงชื่อ ...............................................................  
( .............................................................. ) 

วันที่ .................. / ..................... / ................ 
 

แบบฟอร์มที่ ๒ 


