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ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
                ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทร. 0 259 08187 โทรสาร 0 2590 8157 
 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดอ่างทอง 
       วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               
เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBE ONE  ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณ”ี อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

จังหวัดอ่างทอง  ตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่จังหวัดอ่างทอง ได้ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ส่งผลให้เด็ก
และเยาวชนในพื้นที่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น  
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป 
           จังหวัดอ่างทอง มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จ านวน 54,368 คน  คิดเป็นร้อยละ 96.80        
มีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ  มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  179 แห่ง, ชุมชน 299 แห่ง,  
สถานประกอบการ 14 แห่ง, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๑ แห่ง, เรือนจ า ๑ แห่ง และในส านักงานคุมประพฤติ ๑ แห่ง  
ด้วยความมุ่งมั่นสนองพระปณิธานขององค์ประธานโครงการมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จังหวัดอ่างทอง เป็นจังหวัดรักษามาตรฐาน           
พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงินปีที่ 1 ในปี 2561 นอกจากนี้สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดอ่างทอง ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชน
ต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 8 จ านวน 4 คน และผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง        
ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ในปี 2561 

โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาเป็นแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และความตั้งใจ 
มุ่งมั่น ทุ่มเท ด าเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนโพธิ์ทอง 
“จินดามณี” มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  

ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” มีผลการด าเนินงานระดับดีเด่นของ
จังหวัดอ่างทอง มีกิจกรรมเด่น คือ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก จัดกิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด กีฬา และการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จัดรายการวิทยุเสียงตามสายกระจายข่าว TO BE ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ               
ที่ เดอะไพน์รีสอร์ท ณ จังหวัดปทุมธานี ส าหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแลร่วมกับ          
ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผลส าเร็จที่ได้ คือ สมาชิกทุกคนมีพ้ืนที่           
ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ได้กลับตัว           
มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและได้รับการยอมรับครับ 
 ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เปิดให้บริการมาแล้ว   
13 ปี ค่ะ เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ 18 คน มีหลักในการ
ท างานคือ เพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง กิจกรรมภายในศูนย์ของเรามีบริการแบบให้ค าปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรม
ส่วนใหญ่จะเป็น ร้อง เต้น เล่นเกมฝึกสมอง และศิลปะประดิษฐ์ 

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       
“ใครติดยายกมือขึ้น”จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเคยติดยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นที่จะ
เลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทาน
ค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอ่างทอง ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการ    
กับปัญหาอย่างเหมาะสม 
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ส ำนักงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE กรมสุขภำพจิต 

                 ถ. ติวำนนท์ จ.นนทบุรี โทร. 0 259 08187 โทรสำร 0 2590 8157 
 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE  NUMBER ONE  
ณ จังหวัดอุทัยธานี 
 วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2564  เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรง
ติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และเยี่ยมสมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอุทัยธานี  
ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ าเภอบ้านไร่ 
จังหวัดอุทัยธานี 

จังหวัดอุทัยธานี ได้ด าเนินงาน ตาม 3 ยุทธศาสตร์หลัก ของโครงการ TO BE NUMBER ONE  คือ ยุทธศาสตร์
การรณรงค์ปลุกจิตส านึกสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด, การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ  
และการสร้างและพัฒนาเครือข่าย  มีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงบูรณาการโดยคณะกรรมการจังหวัด มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน  ขับเคลื่อนการด าเนินงาน ปัจจุบัน เยาชน อายุ 6 - 24 ปี ของจังหวัดเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
TO BE NUMBER ONE แล้วจ านวน 61,663 คน คิดเป็นร้อยละ 94.72  มีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ 
และมีชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้งในชุมชน , ในสถานศึกษา , สถานประกอบการ , เรือนจ า, สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน และส านักงานคุมประพฤติ  โดยปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดที่มีผลการ
ด าเนินงานโดดเด่น อยู่ในระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 1 คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE 
โรงเรียนหนองฉางวิทยา 

ส าหรับโรงเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นโรงเรียนที่ เปิดการเรียน การสอนในระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง
มัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น 1,706 คน โดยชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน ในรูปแบบ “เพื่อนช่วยเพื่อน” “พี่สอนน้อง” และ 
“โรงเรียนคือครอบครัว” มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิก เช่น  กิจกรรม Folk song , 
ดนตรีประสานใจห่างไกลยาเสพติด, Cover Dance , Magic Bag , และกิจกรรมค่ายคุณธรรม นอกจากนี้ยังได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ “ใครติดยายกมือขึ้น” เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเพื่อนๆให้ห่างไกลจากพิษภัยจากยาเสพติด  
ซึ ่งจากการด าเนินงานที ่ผ่านมาผลส าเร็จที่ได้ คือ สมาชิกในชมรมทุกคนมีพื ้นที ่และโอกาสในการแสดงออกถึง
ความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในการด าเนินชีวิต รวมถึงมีจิตอาสา ผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือ
สุ่มเสี่ยงได้กลับตัว มีพฤติกรรมที่ดี และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลอ่ืนมากขึ้น 

ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบ้านไร่วิทยา  เปิดให้บริการมาแล้ว 4  ปี จันทร์-ศุกร์  
ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน  มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ 30 คน กิจกรรมภายในศูนย์ มีบริการให้ค าปรึกษา 
พัฒนา EQ การร้อง เต้น ศิลปะ ดนตรี และงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมเด่น ได้แก่ กิจกรรมประดิษฐ์
เครื่องประดับจากผ้าทอ , กิจกรรมประดิษฐ์โมบายกะเหรี่ยง , กิจกรรมประดิษฐ์พวงกุญแจจากแป้งข้าวโพด และ
กิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน  

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก
“ใครติดยายกมือขึ้น”จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี  และส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งม่ันที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและ
ค าแนะน าเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอุทัยธานีที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

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

 

  19 พฤศจิกายน 2564  



กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุรี  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๐๖  โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๕๗ 

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE           
ณ จังหวัดระนอง 

 วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยม         
การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิ ดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์ เพื่ อนใจ TO BE NUMBER ONE   
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง 

ตลอดระยะเวลา ๑๙ ปี จังหวัดระนองได้น้อมน าโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้ห่างไกลจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน ด าเนินงานตาม     
3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการฯ ขับเคลื่อนอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ พร้อมพัฒนาเป็นอ าเภอต้นแบบ
ระดับประเทศ พัฒนานวัตกรรมและมีการขยายเครือข่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเพิ่มข้ึนทุกปี 

ปัจจุบันจังหวัดระนอง มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๖ – ๒๔ ปี จ านวน ๕๑,๗๕๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓       
มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจ า สถานพินิจฯ และส านักงานคุมประพฤติ รวมทุก
ประเภท ๓๔๖ ชมรม จังหวัดระนองได้มุ่งมั่นพัฒนาการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อตอบสนองพระปณิธาน     
ของใต้ฝ่าพระบาทมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัดระนองเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน  

 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย มีนักเรียนจ านวน ๒,๐๗๐ คน ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการTO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท
ด าเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้มีลักษณะโดดเด่นด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก และชมรม 
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เป็นที่รู้จักและมีผลการด าเนินงานเป็นที่ประจักษ์ของจังหวัดระนอง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยน้อมน าแนวทางการด าเนินงานของ
โครงการฯ มาใช้ในการรณรงค์และแก้ปัญหายาเสพติดและความประพฤติของนักเรียน โดยสร้างกระแสนิยม จัดกิจกรรมให้กล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด สร้างแรงบันดาลใจ ให้เห็นคุณค่าของตนเองและบุคคลอ่ืน 
ชมรมฯ ได้ส่งเยาวชนเข้าประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ทุกปี และในปีนี้ได้รับรางวัลระดับประเทศ รุ่นที่ ๑๑ ได้เข้าร่วม    
การประกวดผลการด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในทุกปี และได้จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยเปิด
ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ ๔๐ คน มีหลักการท างาน คือ มุ่งมั่น
แก้ไข ใส่ใจไปด้วยกัน กิจกรรมภายในศูนย์เพื่อนใจฯ มีบริการให้ค าปรึกษาแบบรายเดี่ยว รายกลุ่ม ทางโทรศัพท์ และทางออนไลน์    
การพัฒนาอีคิว เน้นไปในการฝึกสมอง เช่น การเล่นเกมส์ฝึกสมอง การฝึกแก้ปัญหาพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุขแบบให้อิสระกับ
ทางสมาชิกเพื่อผ่อนคลายจากความเครียด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมร้อง ร า เล่น เต้น ศิลปะ ดนตรี 

 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” 
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง จ านวน ๓๐ คน ซึ่งเคยติดยาเสพติดและปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ      
เข้าเฝ้า พร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจ และค าแนะน าเพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก 
TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดระนอง ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

 ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



กรมสุขภาพจิต 
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ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดสิงห์บุรี 
       วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี             

เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONEและ
ศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนอินทร์บุรี อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

จังหวัดสิงห์บุรี  ตลอดเวลา 19 ปี จังหวัดสิงห์บุรี ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้ การบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการจังหวัดสิงห์บุรี   ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธาน และ
เป็นผู้น าในการขับเคลื่อน มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชนร่วมให้การสนับสนุน ภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ   
เน้นการสร้างแกนน า สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง แบบมีส่วนร่วม ขยายเครือข่ายและพัฒนาชมรม
ทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืน ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดสิงห์บุรี มีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความเชื่อมั่น “กล้าคิด กล้าท า  กล้า
แสดงออก” อย่างเหมาะสม จนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ที่เข้มแข็งตามหลักการปลูกจิตส านึกให้ 
“ลูกหลานวีรชนคนดี TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ป ี
จ านวน 37,611 คน คิดเป็นร้อยละ 84.12 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ ส านักงานคุม
ประพฤติ สถานพินิจฯ และเรือนจ า รวม 268 ชมรม มีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE รวม 38 แห่ง จังหวัดสิงห์บุรีได้รับคัดเลือก
เข้าประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 

 โรงเรียนอินทร์บุรี ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น 
ทุ่มเท ด าเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนอินทร์บุรี มีลักษณะโดดเด่น 
เป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  
 โดยจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ขึ้นในปี 2553 กิจกรรมเด่น คือ การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก จัด
กิจกรรมดนตรีต้านยาเสพติด กีฬา และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จัดรายการวิทยุเสียงตามสายกระจายข่าว TO BE ส่งตัวแทนเข้า
ร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ ที่เดอะไพน์รีสอร์ท ณ จังหวัดปทุมธานี  ส าหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น มีคณะกรรมการ ฝ่าย
สอดส่องดูแลร่วมกับฝ่ายกิจกรรมนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ  เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผลส าเร็จของชมรมที่ได้ 
คือสมาชิกทุกคนมีพ้ืนที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต  มีจิตอาสา  ผู้ที่เคยมพีฤติกรรมไม่
ดี ได้กลับตัวมพีฤติกรรมที่ดีข้ึนและได้รับการยอมรับ  
 ส าหรับศูนย์ เพื่ อนใจ  TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน อินทร์บุ รี เปิดให้บริการมาแล้ว  13 ป ี         
เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาประจ าศูนย์ 18 คน มีหลักในการท างานคือ 
เพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง กิจกรรมภายในศูนย์มีบริการให้ค าปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรมจะเป็น ร้อง เต้น เล่นเกม
ฝึกสมอง และศิลปะประดิษฐ์   
 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       
“ใครติดยายกมือขึ้น”จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสิงห์บุรี และส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี  
ซึ่งเคยติดยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี 
ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

 

  13 ธันวาคม 2564  
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

       วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี     
เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE
และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนท้ายหาด อ าเภอเมอืง  จังหวัดสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม ตลอดเวลา 19 ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ได้ด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ให้หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด  
โดยการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน  มีองค์กรภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนร่วม
สนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพ่ิมขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จ านวน 36,971 คน               
คิดเป็นร้อยละ 92.64 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจ า สถานพินิจฯ และ
ส านักงานคุมประพฤติ รวม 119 ชมรม จังหวัดสมุทรสงครามได้มุ่งมั่นพัฒนาการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินที่ 1 
ชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจ ากลางสมุทรสงคราม ผ่านเข้าสู่การประกวด ระดับประเทศ ในปี 2563 และปี 2564 
และด้านการพัฒนาสมาชิกมีผู้ผ่านเข้ารอบการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับภาค และ
ระดับประเทศมาโดยต่อเนื่อง โดยมีจ านวน 5 คนได้รับรางวัลเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL ร่วมตามเสด็จไปปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ต่างๆ 

โรงเรียนท้ายหาด เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2519 ปัจจุบันมีอายุครบ 45 ปี  เปิดท าการเรียนการ
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีนักเรียนจ านวน 635 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 42 คน  โรงเรียนท้ายหาด  
ได้น้อมน าหลักการการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด       
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ร่างกาย มีคุณธรรมและจริยธรรม “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึง 
ยาเสพติด” ให้ดูแลช่วยเหลือกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถที่หลากหลาย ตามความสนใจและความชอบของตนเอง 
พัฒนาความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม การคิดวางแผน การมีจิตอาสา เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง  โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นอย่างดี 

 ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนท้ายหาด เปิดบริการและให้ค าปรึกษาทุกวัน
จันทร์ - วันศุกร์ ช่วงเช้า ช่วงพักกลางวัน และช่วงหลังจากโรงเรียนเลิก บริการให้ค าปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จัดกิจกรรม
พัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุข ตามความสนใจของสมาชิก เช่น กิจกรรมผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากปลาทู                  
น้ าสมุนไพรและขนมพิลังกาสา การเต้น Cover dance และกิจกรรมด้านภาษาสร้างสรรค์ ภาษาเกาหลี และภาษาจีน สมาชิก
ที่สนใจกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าร่วมได้ตามตารางที่จัดท าข้ึน  

 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       
“ใครติดยายกมือขึ้น”จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม และส านักงานคุมประพฤติจังหวัด
สมุทรสงคราม  ซึ่งเคยติดยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน า               
เพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ              
ในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

 

  28 ธันวาคม 2564  



กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

  

 

 

 

 

 

 

ส ำนักงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE กรมสุขภำพจิต 

                ถ. ติวานนท ์จ.นนทบุรี โทร. 0 259 08287 โทรสาร 0 2590 8157 
 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
       วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               
เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  
กับศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ด าเนิน โครงการ TO BE  NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่ องตั้ งแต่ปี  พ.ศ 2554           
จนถึงปัจจุบัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ที่นี่อุตรดิตถ์..เมืองแห่งรอยยิ้มดูดีมีสุขทุกๆคน ” WE ARE TO BE NUMBER ONE SMILE 
SMART AND HAPPINESS TOGETHER ขับเคลื่อนการด าเนินงานโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 
มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาเครือข่าย สร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์       
ส่งเสริมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ให้เป็นคนรุ่นใหม่ในสังคม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานอ านวยการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
           ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จ านวน 27,440 คน มีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
ครบทุกอ าเภอ มีชมรม และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุมทั้ง 7 ประเภท จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นจังหวัด   
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2  
        โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  
มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน      
มีความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ด าเนินงานอย่างจริงจัง ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มีลักษณะโดดเด่น เป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  

 ชมรม ตั้งขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2561 กิจกรรรมจัดในรูปแบบ “พ่ีสอนน้อง” “เพ่ือนช่วยเพ่ือน”       
“ครูช่วยศิษย์” ท าให้โรงเรียนและชมรม TO BE NUMBER OBE เปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2 โดยมีการอบรมพัฒนาศักยภาพ
สมาชิก กิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา นันทนาการ ศิลปะ ทักษะอาชีพ เข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ  ในจังหวัด 
เข้าร่วม TO BE NUMBER ONE CAMP ที่เดอะไพน์รีสอร์ท รุ่นที่ 23 - 25 และร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ 
สมาชิกเป็นประจ าทุกปี ผลส าเร็จของชมรมฯ คือ สมาชิกทุกคนมีพ้ืนที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัวดีขึ้น และได้รับการยอมรับ   จากเพ่ือนและผู้ปกครอง  
 ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  เปิดให้บริการ
มาแล้ว 4 ปี เปิดบริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และ ช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาประจ าศูนย์ 30 คน กิจกรรม    
ภายในศูนย์ฯ มีบริการให้ค าปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็น ร้อง เต้น เล่นเกมฝึกสมอง      
วาดภาพ ท าอาหาร งานประดิษฐ์ และท าภาพยนตร์สั้น 

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       
“ใครติดยายกมือขึ้น”จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความ
มุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง            
และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ซักถามปัญหา          
ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

  17 มกราคม 2565  



กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

  

 

 

 

 

 

 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุร ีโทร. 0 259 08287 โทรสาร 0 2590 8187 

 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดแพร ่
       วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               

เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE         
กับศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 

จังหวัดแพร่ ตลอดเวลา 18 ปี ที่จังหวัดแพร่ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน เน้นสร้างความ
เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายชมรมทุกประเภทให้เกิดความยั่งยืน สร้างแกนน า สร้างนวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้ ส่งผลให้เด็กและ
เยาวชนของจังหวัดแพร่ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  

ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จ านวน 110,630 คน คิดเป็นร้อยละ 92.6 มีชมรมในสถานศึกษา 
ชุมชน สถานประกอบการ ส านักงานคุมประพฤติ สถานพินิจฯ และเรือนจ า รวม 543 ชมรม มีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 
รวม 52 แห่ง ปัจจุบันจังหวัดแพร่เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ และมีผลงานชมรม และ
สมาชิกภายในจังหวัด ดังนี้  

o มีเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดแพร่ได้รับการคัดเลือกเป็น TO BE NUMBER ONE IDOL 
รุ่นที่ 3  และ รุ่นที่ 9 

o ชมรมแพร่ – ราม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลชมรมดีเด่น ประเภทสถานประกอบการระดับภาค   
2 ปี ติดต่อกัน 

        โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาเป็นแนวทางใน
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ
ด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ด าเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ปัจจุบันชมรม TO BE 
NUMBER ONE ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ มีผลการด าเนินงานดีเด่นของจังหวัดแพร่ 
 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่  ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม ปี 2555 กิจกรรมเด่น 
คือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ “พ่ีสอนน้อง”และ“รวมพลังลูกผึ้งต้านยาเสพติด” มีการจัดอบรม
พัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น กีฬาสานสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด เต้น Cover Dance ห่างไกล
ยาเสพติด โฟล์คซองต่อต้านยาเสพติด  ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่ายกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานและจังหวัดจัดขึ้น และได้เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมค่ายที่เดอะไพน์รีสอร์ท ณ จังหวัดปทุมธานี ส าหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่อง
ดูแลร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ และการสุ่มตรวจแหล่งมั่วสุมภายในโรงเรียนเพ่ือป้องกันไม่ให้
นักเรียนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เปิดให้บริการมาแล้ว  ๑๐ ปี 
โดยเปิดบริการในวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงเช้า พักกลางวัน และ ช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ทั้งหมด ๓๐ คน 
โดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ วันละ ๓ คน เพ่ือช่วยเหลือดูแลสมาชิกและพัฒนาสมาชิกให้มี
คุณภาพและมีความสุข ในหลักการ” เพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง” ภายใต้แนวคิด “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา
พัฒนา EQ” ทั้งจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เช่น การควบคุม
อารมณ์ การรู้จักตนเองมีแรงจูงใจสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม  และสามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็ นสุข รวมทั้ง
จัดบริการเพ่ือให้โอกาสส าหรับการแสดงออกถึงพลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และป้องกันแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงของสมาชิก 
 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       
“ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่น
ที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทาน
ค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดแพร่ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการ        
กับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

  19 มกราคม 2565  



กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

  

 

 

 

 

 

 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุร ีโทร. 0 259 08287 โทรสาร 0 2590 8187 

 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดน่าน 
       วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               

เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE         
กับศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBE ONE ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

จังหวัดน่าน ตลอดเวลา 19 ปี จังหวัดน่าน ได้รับเอาแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE มาด าเนินการ  
โดยการขยายเครือข่ายที่ เข้มแข็ง  จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ครอบคลุม 15 อ าเภอ ภายใต้จุดมุ่งหมายของ          
การด าเนินงาน คือ คนน่านมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติดและเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 
จังหวัดน่านจึงได้ประกาศนโยบายในการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  เป็นวาระจังหวัดน่าน  ในปี  2555           
โดยมีรูปแบบการด าเนินงานเพ่ือให้สู่เป้าหมาย “เด็กน่าน เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” ใช้กระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต 
เครือข่ายการป้องกัน ช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และผู้มีปัญหายาเสพติด ในรูปแบบ “เด็กน า ผู้ใหญ่ หนุน” 
           ปัจจุบัน จังหวัดน่าน มีเยาวชน อายุ 6-24 ปี ทั้งสิ้น 100,468 คน เป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE  
จ านวน 86,232  คน คิดเป็นร้อยละ 85.83  ขับเคลื่อนอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครอบคลุม 15 อ าเภอ จัดตั้งและ
ด าเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ทั้งหมด 282 ชมรม และในจ านวนนี้พัฒนากิจกรรมไปสู่รูปแบบศูนย์เพ่ือนใจ      
TO BE NUMBER ONE 65 แห่ง กระจายครอบคลุม ทั้งสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจ าและ
ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดน่านมีสื่อสัญลักษณ์ ของชมรม TO BE NUMBER ONE โดยข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า 
สวมเสื้อชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ทุกวันพุธ และมีโลโก้ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดน่าน ร่วมด้วย 
        โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทาง 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วย   
ความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ด าเนินงานอย่างจริงจังของนั กเรียน ส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน         
ราชประชานุเคราะห์ 56 มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 

 ชมรมก่อตั้งขึ้นในปี 2560 กิจกรรมเด่น คือการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ในรูปแบบ          
"เพ่ือนช่วยเพ่ือน" "พ่ีสอนน้อง" "บ้ านในโรงเรียน " มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพของสมาชิก การจัดกิจกรรม                      
ต้านยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ และกิจกรรมทักษะอาชีพ ส่งตัวแทนเข้าร่วมค่าย    
และกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงานและจังหวัดจัดขึ้น ส าหรับโครงการใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแล
ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ และสุ่มตรวจเรือนนอนนักเรียน  เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียน ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
ผลส าเร็จที่ได้คือ สมาชิกทุกคนมีพ้ืนที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา  
ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดี ได้กลับตัว มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และได้รับการยอมรับ 
 ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เปิดให้บริการมาแล้ว 4 ปี 
เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ ในช่วงพักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน วันเสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่ 9 โมงเช้า – 3 โมงเย็น          
มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ 20 คน โดยใช้หลักในการท างานคือ 3 ส. ส.ที่ 1 ส่งเสริมให้สมาชิกรักและเห็นคุณค่าในตนเอง             
ส.ที่ 2 สร้างสรรค์ คือ มีรูปแบบแนวคิดและการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และ ส.ที่ 3 สร้างสุข เป็นการด ารงตนให้เป็นคนดี                
คนเก่ง และมีความสุข กิจกรรมภายในศูนย์เพ่ือนใจฯ มีบริการให้ค าปรึกษา การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่
เป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพ ศิลปะสร้างสรรค์ และการส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน กิจกรรมเด่น คือ งาขี้ม่อนสู่ขนม
พ้ืนบ้าน  แกะสลักหัวเรือ  เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจปักผ้าชนเผ่า และเครื่องเงินน่าน 

ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       
“ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่น
ที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทาน
ค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดน่าน ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการ        
กับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

  21 มกราคม 2565  



กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
                ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุรี  โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๘๗  โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๓๑ 
 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE    
ณ จังหวัดบึงกาฬ 
 วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   เสด็จเยี่ยมการ
ด า เนิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร  TO BE NUMBER ONE ท ร ง เปิ ด ช ม ร ม  TO BE NUMBER ONE แ ล ะ ศู น ย์ เ พ่ื อ น ใ จ  
TO BE NUMBER ONE  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

ตลอดเวลา ๑๐ ปี ที่จังหวัดบึงกาฬ ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุนด าเนินงาน ตาม ๓ ยุทธศาสตร์หลัก 
ของโครงการ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดบึงกาฬ เกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่   ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมให้มีกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป  

ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬ มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ ๖ – ๒๔ ปี  จ านวน ๑๐๘,๐๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔ 
 มีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ มีชมรมในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ ส านักงานคุมประพฤติ สถาน
พินิจฯ และเรือนจ า รวม ๖๖๖ ชมรม มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รวม ๕๗๑ แห่ง ปัจจุบันจังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัด 
TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑ และมีผลงานชมรมภายในจังหวัด ดังนี้ 

o ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน รกัษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๑  
o บริษัทรับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จ ากัด สาขาบึงกาฬ ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
o ทีม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ได้รับรางวัลระดับภาค ๓ ทีม ระดับประเทศ ๑ ทีม  
o และมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ  ๒  คน  

วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ  TO BE NUMBER ONE  มาเป็นแนวทางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้วยความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น 
ทุ่มเท ด าเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน จากรุ่นสู่รุ่นส่งผลให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  
จังหวัดบึงกาฬ  มีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้น า    กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ปัจจุบันชมรม TO BE NUMBER ONE 
ของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ มีผลการด าเนินงานดีเด่นของจังหวัดบึงกาฬ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ก่อตั้งขึ้นในเดือน พฤษภาคม ปี ๒๕๖๐ ด าเนินการตามหลัก ๓ ก ๓ ย 
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและสม่ าเสมอ ในรูปแบบ เพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีสอนน้อง มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ของ
สมาชิก การจัดกิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจกรรมสร้างสรรค์ทางศิลปะ และกิจกรรมทักษะอาชีพ   ส่งตัวแทน
เข้าร่วมค่ายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางหน่วยงาน และจังหวัดจัดขึ้น ส าหรับโครงการ ใครติดยายกมือขึ้น คณะกรรมการ ฝ่ายสอดส่องดูแล
ร่วมกับฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา สุ่มตรวจปัสสาวะ เพ่ือป้องกันไม่ให้สมาชิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ  เปิดให้บริการมาแล้ว ๔ ปี    เปิดบริการทุกวัน
จันทร์–ศุกร์ในช่วงพักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน วันเสาร์–อาทิตย์ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น.  มีอาสาสมัคร   ประจ าศูนย์ 30 คน 
โดยยึดหลักในการท างานคือ ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง กิจกรรมภายในศูนย์ฯ 
ประกอบด้วย บริการให้ค าปรึกษา กิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมดนตรีบ าบัด การร้องเพลง การเต้น และกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ
ต่างๆ  กิจกรรมเด่น คือ เครื่องดื่มหรรษา บาร์เทนเดอร์สุขสันต์ ซ่อมใจกับช่างไฟ  ดนตรี  TO BE NUMBER ONE ปริ้นสกรีนพาเพลิน 
 ในวโรกาสนี้  ทู ลกระหม่อมหญิ งอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวัฒนาพรรณ วดี  ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ  
การด าเนินงานของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” 
จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและส านักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและ
ค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง  และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จาก
สถานศึกษาต่างๆที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

  28 มกราคม 2565  



กรมสุขภาพจิต 
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                 ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
                  กรมสุขภาพจิต ถ.ติวานนท์ จ.นนทบุรี โทร. 0 2590 8187 โทรสาร 0 2590 8157 
 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE       

ณ จังหวัดหนองคาย 

       วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี     

เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE  

และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย ตลอดเวลา 19 ปี จังหวัดหนองคาย ได้ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเกิดค่านิยมที่ถูกต้อง เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น 

เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมอย่างต่อเนื ่อง  เกิดความเข้มแข็งและยั ่งยืน 

ปัจจุบันจังหวัดหนองคาย มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 - 24 ปี จ านวน 165,337 คน คิดเป็นร้อยละ 98.90 

มีอ าเภอ TO BE NUMBER ONE ครบทุกอ าเภอ มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 303 แห่ง ชุมชน 199 แห่ง 

สถานประกอบการ 19 แห่ง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 แห่ง เรือนจ า 1 แห่ง และส านักงานคุมประพฤติ 1 แห่ง  

ปัจจุบันจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2 และมีผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE 

ระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนท่าบ่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน และ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย 

โดยทั้ง 3 ชมรม อยู่ในสถานะรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 นอกจากนี้ สมาชิก TO BE NUMBER ONE 

จังหวัดหนองคาย ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ จ านวน 5 คน 

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6  ปัจจุบันมีนักเรียนจ านวน 3,698 คน 

นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยน้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  

มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปี พ.ศ. 2557 จากการด าเนินงานอย่างจริงจังของคณะครู 

นักเรียนจากรุ่นสู่รุ่น  ส่งผลให้แกนน าและสมาชิกมีลักษณะโดดเด่นในด้านการเป็นผู้น า  กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก           

มีความสุขในการร่วมกิจกรรมเพ่ือลดปัญหาของสังคมในรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีสอนน้อง กิจกรรมเด่นของชมรม คือ การจัด

กิจกรรมต้านยาเสพติด เวทีแสดงความสามารถของสมาชิก และโครงการใครติดยายกมือขึ้น  เพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียน 

มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ส าหรับศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เปิดทุกวัน

จันทร์ - ศุกร์ ช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีบริการให้ค าปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน จัดกิจกรรมพัฒนา EQ และ

กิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิก เช่น ภาษาพาทัวร์  งานศิลปะสื่อผสม  การเต้นลีลาศ  สิ่งประดิษฐ์ AI 

Technology For Life โดยสมาชิกท่ีสนใจกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมได้ตามตารางกิจกรรมที่จัดท าขึ้น  

 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       

“ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย และส านักงานคุมประพฤติจังหวัด

หนองคาย ซึ่งเคยติดยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน า               

เพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่าง ๆ 

ในจังหวัดหนองคาย ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 
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กว่า 19 ปี กับเวทีการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise 
ภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
ได้พิสูจน์แล้วว่า เป็นเวทีที่ทุกคนรอคอยและได้มาแสดงออกในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง เป็นเวทีที่รวมหัวใจนักเต้นมากท่ีสุด  
  

กิจกรรมการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2022 เป็นกิจกรรมหนึ่ง
ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นกิจกรรมเพ่ือเอาใจคนที่
มีหัวใจรักการแต้น เป็นเวทีที่ท้าทายนักล่าฝันของคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแสดงความสามารถและสร้างสรรคพ์ลังของ
การเต้น เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นกิจกรรมที่สนุกและมีความสุข เพ่ือชิงถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวด ีพร้อมทุนการศึกษามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดไปสู่สายอาชีพในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์ 
 To Be Number One Teen Dancercise เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ประสบความส าเร็จอย่างสูงในกลุ่มเยาวชนยาวนาน
กว่า 19 ปี  มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า 3,000 คน กิจกรรมการแข่งขันแบ่งเป็น 3 รุ่น แบ่งตามกลุ่มอายุ 
คือ รุ่น Junior อายุ 6-9 ปี บริบูรณ์, รุ่น Pre - Teenage อายุ 9 ปีขึ้นไป-14 ปี บริบูรณ์, รุ่น Teenage อายุ 14 ปีขึ้นไป-22 
ปี บริบูรณ์  (บริบูรณ์  ณ วันที่   1  ตุลาคม 2564 ) โจทย์เพลงและสไตล์การเต้นเป็นแบบอิสระให้แต่ละทีมได้แสดง
ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยมีรายละเอียดเพลงที่ใช้ในการแข่งขัน ดังนี้ 

1. ทีมท่ีเข้าแข่งขันต้องตัดต่อเพลงส าหรับใช้ในการแข่งขันระดับภาคเอง โดยมีความยาวของเพลงดังนี้ รุ่น Junior 4 
นาที // รุ่น Pre-Teenage 5 นาที // รุ่น Teenage 5 นาที รวมเพลงบังคับ TO BE NUMBER ONE (บวก ลบ 
ได้ไม่เกิน 10 วินาที) 

2. บังคับใช้เพลง TO BE NUMBER ONE ขึ้นต้นในเพลงแข่งขัน (ทางบริษัทฯ จะส่งไฟล์เพลง TO BE NUMBER 
ONE ให้) แล้วตามด้วยเพลงอิสระเพลงใดก็ได้ 

3. ทุกทีมที่เข้าประกวดต้องส่งเพลงแข่งขันที่ final แล้วของทีมตนเองให้กับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน 1 
อาทิตย์ ** ไม่อนุญาตให้น าเพลงมาเปลี่ยน หรือแก้ไขหน้างาน 

 เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน 
1. ความสามัคคี และความแข็งแรง พิจารณาจากความพร้อมเพรียงของทุกคนในทีม ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ       

ความแข็งแรงของร่างกาย 
2. ความคิดสร้างสรรค์ พิจารณาจากลีลาท่าเต้นที่โดดเด่น และสวยงามด้วยความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งสอดคล้องกับเพลง

และจังหวะดนตรี 
3. อารมณ์และความสนุกสนาน พิจารณาจากการแสดงออก ที่ท าให้ผู้ชมมีอารมณ์คล้อยตาม และรู้สึกสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน ไปกับการเต้น 
4. การใช้ท่าเต้นที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและสอดคล้องกับจังหวะดนตรี  พิจารณาจากท่าเต้นที่สวยงาม           

มีประโยชน์ต่อร่างกาย เสริมสร้างความแข็งแรง และมีความสอดคล้องกับท่วงท านองและจังหวะดนตร ี
5. การแต่งกาย พิจารณาจากการแต่งกายที่สวยงามเหมาะสมกับท่าและเพลงที่ใช้ในการเต้น 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 คณะกรรมการตัดสินในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้น ศิลปิน ดาราที่มีชื่อเสียงและมี
ประสบการณ์การฝึกสอนการเต้นให้กับศิลปินดาราชื่อดัง อาทิ หม่ อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE 
NUMBER ONE และประธานคณะกรรมการตัดสิน คุณอัศกร ศิริสุจริตธรรม (ครูอาร์ต), คุณเกศริน เอกธวัชกุล (นุ้ย),         
คุณมนัสสวี กฤตตานุกูล (หลิว) คุณจรันธนิน ปานประเสริฐโชค (ล็อต),คุณอนุสรณ์ มุสิกะสินธุ์ (ปุ้ม),คุณพชรพล  จั่นเที่ยง 
(วิทย์ ),คุณ สุภั ชญา บุญยสุขานนท์ (เบลล์ ),คุณ ไพลิน  รัตนแสงเสถียร (หวาหว่า ),  คุณ ซีแนม สุนทร (ซีแนม),                     
คุณธโนทัย เอ้ืออมรรัตน์ (เต้ย) และคุณนพพร บัวมีธูป (ครูเคน D-Dance) ร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพ่ือค้นหาสุดยอดทีมทีมี
หัวใจนักเต้นจาก 5 ภาคท่ัวประเทศ  
 

น้องๆ เยาวชนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 
ส านักงานโครงการ To Be Number One  กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข   
โทรศัพท ์0-2590-8411  
บริษัท อะเบาท ์ไอเดีย อีเว้นท์ เอเจนซี่  โทรศัพท ์0-2731-1110  โทรสาร 089-060-2966 : โทรสาร 0-2769-8155 

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

 



กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

  

 

 

 

 

 

 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
ถ. ติวานนท์ จ.นนทบุร ีโทร. 0 259 08287 โทรสาร 0 2590 8157 

 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 
       วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               
เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE              
และศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อ าเภอหนองกี ่จังหวัดบุรีรัมย์ 

จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดระยะเวลา 19 ปี ได้น้อมน าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวัยรุ่นและเยาวชน ภายใต้แนวคิด “เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด” สร้างภูมิคุ้มกัน        
ทางจิตใจ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อมั่น เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง หลีกเลี่ยงและห่างไกลจากยาเสพติด  โดยการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้น าในการขับเคลื่อน  มีองค์กรภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน และมีการขยาย
เครือข่ายเพ่ิมขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6 – 24 ปี จ านวน 293,424 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีอ าเภอและ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจ า สถานพินิจฯ และส านักงานคุมประพฤติ ครอบคลุมทุก
ประเภท รวม 1,215 แห่ง และได้มุ่งมั่นพัฒนาการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อสนองพระปณิธานขององค์ประธาน      
อย่างต่อเนื่อง  โดยมีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 จังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์  
 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2    

 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และศูนย์กระจายสินค้า ซีพีออลล์ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดบุรีรัมย์    
กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบเงินปีที่ 1 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นชมรมระดับดีเด่น                   
และมีสมาชิกได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ระดับประเทศ จ านวน 2 คน 

        โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบันมีนักเรียนจ านวน 2,776 คน ซึ่งอยู่
ในช่วงวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี  เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดี หรือทางที่ไม่ถูกต้องได้เสมอ โรงเรียน
จึงน้อมน าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มาเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยง   
โดยจัดตั้งชมรมและศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ด้วยความตั้งใจร่วมกันของ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน  
และมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมของชมรม และศูนย์เพ่ือนใจ เพ่ือพัฒนานักเรียนได้ค้นพบตนเอง และน าสิ่งที่ตนเองถนัด มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม จัดตั้งมาประมาณ 5 ปี โดยยึดหลัก 3 ก. สร้างค่านิยม
ในกลุ่มสมาชิก ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิก กิจกรรมเด่นของชมรม 
ได้แก่ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรม TO BE วิชาการ ศิลปะการแสดง กีฬา ดนตรี นอกจากนี้ ยังเข้าร่วมประกวดผลงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE, DANCERSCISE, IDOL  
 และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนหนองกี่พิทยาคม เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในช่วง              
พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ทั้งหมด 30 คน กิจกรรมภายในศูนย์ มีการให้ค าปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน                 
การพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือนสอนเพ่ือน กิจกรรมส่วนใหญ่  เป็นการร้องเพลง เต้น ออกแบบ            
เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าเพ่ือการแสดง งานประดิษฐ์ และกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากสมาชิก คือ กิจกรรม วาดฝันปั้น
จินตนาการ, กิจกรรม Knit with Love, กิจกรรม คณิตศิลป์กระดาษแสนสนุก, กิจกรรม  Digital Book 
 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน พระอนุญาตให้สมาชิก         
“ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเคยติดยาเสพติด และปัจจุบันมีความมุ่งมั่น             
ที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทาน
ค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่าง  ๆในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่าง
เหมาะสม 

 

 25 กุมภาพันธ์ 2565 



กรมสุขภาพจิต 
Department of Mental Health 

  

 

 

 

 

 

 

ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กรมสุขภาพจิต 
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE   ณ  จังหวัดศรีสะเกษ 
       วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี               
เสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE              
กับศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  ณ  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อ าเภอกันทรลักษ ์จังหวัดศรีสะเกษ 

ตลอดระยะเวลา 19 ปี ที่ จังหวัดศรีสะเกษ  ได้น้อมน าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE 
NUMBER ONE มาด าเนินการ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด เกิดความเชื่อม่ันและ
ภาคภูมิใจในตนเอง มีภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสร้างและพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน           
ได้ก าหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระของจังหวัด มีการขับเคลื่อนนโยบายการด าเนินงาน คือ “อะไร อะไร ก็ดี 
TO BE NUMBER ONE ศรีสะเกษ” มีการรณรงค ์สร้างกระแส โดยการให้ข้าราชการ ประชาชน สวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE 
ทุกวันพฤหัสบดี และมีผลการด าเนินงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้ 

 จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน  
 ส านักคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2  
 ชุมชนบ้านขี้เหล็ก เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1  
 มีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ จ านวน 4 คน 
  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND  

CHAMPIONSHIP 2022  ในรุ่น Junior  ได้แก่ ทีม Milk Shake จากโรงเรียนอนุบาลไพรบึง  
 ได้รับรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จ านวน 2 คน  คือ นายธวัช สุระบาล ในปี 2561  

และนายวัฒนา พุฒิชาติ ในปี 2564 และมีผู้ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในปี 2563 คือ นางสมจิตร น าภา ชุมชนบ้านขี้เหล็ก 
   โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียน 
จ านวน 3,570 คน  ได้น้อมน าหลักการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE  มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จัดกิจกรรมภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลักของโครงการ ด้วยความร่วมมือ ความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท การด าเนินงานอย่างจริงจังของนักเรียน
จากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้สมาชิก กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก มีจิตอาสาและมีความเป็นผู้น า  

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จดัตั้งขึ้นในปี 2546  จากการด าเนินงานอย่างเข้มแข็ง           
จึงท าให้ได้รับรางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 
และมีกิจกรรมเด่นชองชมรม ได้แก่ จัดมหกรรมเยาวชนคนดีกันทรลักษ์วิทยาทุกปี, จัดอบรมและส่งสมาชิกเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี, จัดรายการวิทยุเสียงตามสายกระจายข่าว TO BE NUMBER ONE ทุกสัปดาห์  และส่งประกวด TO BE NUMBER ONE 
TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์  
ในช่วงเช้า พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์เพ่ือนใจ 18 คน หลักในการท างาน คือ เพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีช่วยน้อง 
จัดกิจกรรมสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิก เช่น การท าโมเดลจากทุเรียนภูเขาไฟ การท ากระเป๋ากาบกล้วย  ลิปบาล์มจากแก้ว
มังกร เป็นต้น มีกิจกรรมพัฒนา EQ โดยการร้อง เต้น เล่นเกมฝึกสมอง และศิลปะ และมีบริการให้ค าปรึกษา 2 ช่องทาง คือ  Walk in 
และ Phone in  
           ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก         
“ใครติดยายกมือขึ้น” จากส านักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ ,ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และสถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเคยเป็นผู้ก้าวพลาดไปยุ่งเกี่ยวและติดยาเสพติด ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ
และเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และ
พระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่าง  ๆในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการ
กับปัญหาอย่างเหมาะสม 

 

 21 กุมภาพันธ์ 2565 



 



 

 

 

 











 



ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานผ่าน Social Network 

 

Social Network ช่องทางการติดต่อของหน่วยงานผ่าน Social Network 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

(E-mail) 
1.เว็บไซต ์

2.Facebook 
3.E-mail address 

1. เว็บไซต ์
         - ส านักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE     
           www.tobenumber1.net 
2. Facebook 
         - To Be Number One Fan Club 
         - To Be Number One Channel 
3. E-mail address 
         - social_dmh@hotmail.com 

 

http://www.tobenumber1.net/

