
 

ก าหนดการงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี 2561 
วนัที ่13 - 15 กรกฎาคม 2561 

ณ  HALL 9 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์  ศูนย์การประชุม  IMPACT  Forum  เมืองทองธานี 
        

วนัพธุที ่11 กรกฎาคม 2561 

       06.00 - 24.00 น. –  SET UP การติดตั้ง บูธ เวที โครงสร้าง 

วนัพฤหัสบดีที ่12 กรกฎาคม 2561 

       06.00 - 24.00 น.   –   SET UP ต่อ 
    13.00 - 19.00 น.  – จงัหวดั/ชมรม ท่ีเขา้ประกวด  
    *  น าขอ้มูล POWER POINT ลงคอมพิวเตอร์ 

  *  น าวสัดุ อุปกรณ์ เขา้วางประจ าบูธ (ใน HALL 9) 

วนัศุกร์ที ่13 กรกฎาคม 2561            

  06.30 - 08.00 น. – ลงทะเบียนผูเ้ขา้ประกวดการน าเสนอผลงาน 
  14.00 - 16.30 น. – ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE   
    และร่วมตอ้นรับรองนายกรัฐมนตรี  พลอากาศเอกประจิน  จัน่ตอง   
    เยีย่มชมบูธนิทรรศการ และชมการประกวดผลงานแต่ละประเภท 

วนัเสาร์ที ่14 กรกฎาคม 2561   

 08.00 - 17.00 น. – ร่วมการประกวดจงัหวดั/ชมรม TO BE NUMBER ONE   

วนัอาทติย์ที ่15 กรกฎาคม 2561 

 13.00 - 15.00 น.  –  ซกัซอ้มพิธีการ 
 16.30 น.    – รับเสดจ็องคป์ระธานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
      และเฝ้ารับเสดจ็ ณ บูธนิทรรศการของจงัหวดั/ชมรม ทุกประเภท 

                 –  ร่วมพิธีการประกาศผลรางวลั 
         – องคป์ระธานประทานพระด ารัส 
   – เสดจ็กลบัตามพระราชอธัยาศยั 

– ร่วมส่งเสดจ็ 
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ก าหนดการงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี 2561 
วนัที ่13 - 15 กรกฎาคม 2561 

ณ  HALL 9 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์  ศูนย์การประชุม  IMPACT  Forum  เมืองทองธานี 
……………………………………………………………………………………………………….. 

วนัพธุที ่11 กรกฎาคม 2561 

       06.00 - 24.00 น. –  SET UP การติดตั้ง บูธ เวที โครงสร้าง 

วนัพฤหัสบดีที ่12 กรกฎาคม 2561 

       06.00 - 24.00 น.   –   SET UP ต่อ 
    13.00 - 19.00 น.  – จงัหวดั/ชมรม ท่ีเขา้ประกวด  
    *  น าขอ้มูล POWER POINT ลงคอมพิวเตอร์ 

  *  น าวสัดุ อุปกรณ์ เขา้วางประจ าบูธ (ใน HALL 9) 

วนัศุกร์ที ่13 กรกฎาคม 2561            

 บริเวณหน้า HALL 9 

1. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการน าเสนอผลงาน   
  06.30 - 08.00 น. 

2. กจิกรรมสร้างสุข 
  กจิกรรมที ่1  การสอนและฝึกทกัษะงานศิลปะ  
       09.30 - 11.00 น.  –   โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ โดย พี่ขวด ขายหวัเราะ   

  11.00 - 12.30 น. –   โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่โน่  ภูวเนตร 
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  –   โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ โดย พี่ป็อป ออกแบบอาร์ต 

กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทกัษะงานประดิษฐ์ 
  09.30 - 11.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่มิ้ม ราชา 
  11.00 - 12.30 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่เจ้ียบ 

        12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่แอร์ ภุมวารี 
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3.  สาธิต และฝึกปฏบิัติการพฒันา EQ โดยวทิยากร จาก กรมสุขภาพจิต 
  09.30 - 11.00 น.  – ฝึกปฏิบติัการพฒันา EQ ดา้นดี 
  11.00 - 12.30 น.  – ฝึกปฏิบติัการพฒันา EQ ดา้นเก่ง 
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  –   ฝึกปฏิบติัการพฒันา EQ ดา้นสุข 

4.  บูธจ าหน่ายผลติภัณฑ์ TO BE NUMBER ONE 
 08.00 - 20.00 น.  –   จ าหน่ายเส้ือ TO BE NUMBER ONE 

5.  แสดงบอร์ดผลงานการประกวดจังหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับพืน้ที่   
    08.00 - 20.00 น.  –  จดัแสดงบอร์ดการประกวดผลงานจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER 

ONE ระดบัภาค และ ระดบัพื้นท่ี 
ภายใน HALL 9 

1. พธิีเปิด  เยีย่มชมบูธนิทรรศการ  และการน าเสนอผลงาน 
  14.00 น. –  พิธีเปิดงาน“มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE” ประจ าปี 2561 
    เยีย่มชมบูธนิทรรศการ  การน าเสนอผลงานจงัหวดั TO BE NUMBER ONE 
    และชมรม TO BE NUMBER ONE 
     โดย   พลอากาศเอกประจิน  จัน่ตอง   รองนายกรัฐมนตรี 

2. กจิกรรมการประกวดบูธนิทรรศการผลงาน TO BE NUMBER ONE  จ านวน 348 บูธ 
 08.00 - 12.00 น.  –  จดับูธนิทรรศการผลงาน TO BE NUMBER ONE   

  12.30 - 17.00 น. –  คณะกรรมการตรวจเยีย่มและใหค้ะแนนบูธนิทรรศการแสดงผลงานจงัหวดั/ชมรม 

3. การน าเสนอผลงาน 

  เวท ี1 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน  19 ชมรม 
  09.00 - 16.00 น.   – กลุ่มดีเด่น  19 ชมรม 

 เวท ี2 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  25 ชมรม 
  09.00 - 16.00 น.   – กลุ่มดีเด่น  22 ชมรม 

  –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  3 ชมรม 

 เวท ี3 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  14 ชมรม 
 09.30 - 16.00 น.   –  กลุ่มดีเด่น  10 ชมรม 
                                        –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  2 ชมรม  

                                        –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  2 ชมรม 
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4. ประกาศผลการประกวดบูธนิทรรศการหน่วยงานสังกดักรมราชทัณฑ์   
 กรมพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   และกรมคุมประพฤติ  

 16.00 น. –   พิธีมอบรางวลัการประกวดบูธนิทรรศการชมรม TO BE NUMBER ONE  
     ในสังกดักรมราชทณัฑ ์ กรมพินิจและคุม้ครองเดก็และเยาวชน 
     และส านกังานคุมประพฤติ  

  โดย  พลอากาศเอกประจิน  จัน่ตอง   รองนายกรัฐมนตรี 

5. กจิกรรมสร้างสุข 
 กจิกรรมที ่1  การสอนและฝึกทกัษะเต้น (DANCE) 

            09.30 - 11.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่นุย้ เกศริน   
  11.00 - 12.30 น. – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่แบงค ์Got7  
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่หลิว มนสัว ี  

กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทกัษะการแสดง/ร้องเพลง/บุคลกิภาพ/พธิีกร 
  09.30 - 11.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่วนิ วาทิต  
  11.00 - 12.30 น. – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่ซีแนม AF1 
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น. – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ โดพี่เต ้เ 

กจิกรรมที ่3  การสอนและฝึกทกัษะ B-BOY 
     09.30 - 11.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ โดย พี่ก้ิก B-boy 
  11.00 - 12.30 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ โดย พี่แมค DM 
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่เกมส์ The Zoo 

6. ร้านค้ามูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  
  09.00 - 20.00 น.  – จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม  

7. หน่วยปฐมพยาบาล   
  09.00 - 20.00 น. 

8. กองอ านวยการและประชาสัมพนัธ์  
  09.00 - 20.00 น. 
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บริเวณพืน้ที่ระหว่าง HALL 9 และห้อง GRAND DIAMOND 
1. บูธ TO BE NUMBER ONE IDOL 8 

 09.30 - 11.30 น.   
  13.00 - 14.30 น. 

2. เกมและอนิเตอร์เน็ต   
 09.00 - 20.00 น. 

3. เวทกีจิกรรมสร้างสรรค์ (เวทเีลก็)  
 09.00 - 14.30 น.  – การประกวด COVER DANCE 

 บริเวณด้านข้างห้อง GRAND DIAMOND 2 ด้าน  
          การน าเสนอผลงาน  ห้องประกวด  6  ห้อง 

ห้องที ่1 SAPPHIRE 201 
ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร  30 ชมรม   

 08.30 - 16.30 น.  – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเพชร  22 ชมรม 
     – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัยอดเพชร  8 ชมรม 

 ห้องที ่2  SAPPHIRE 202 
                   ประเภท..จงัหวดั TO BE NUMBER ONE  32 จงัหวดั  
 08.30 - 17.00 น. –   กลุ่มดีเด่น 15 จงัหวดั 
  – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  17 จงัหวดั   

                       ห้องที ่3 SAPPHIRE 203 

 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค  21 ชมรม 
                 08.30 - 17.00 น. –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  18 ชมรม 

                                             – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  3 ชมรม                         

                             ห้องที ่4 SAPPHIRE 204 
             ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  23 ชมรม  
                08.30 - 17.00 น.  –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  13 ชมรม 

– กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง 10 ชมรม   

                             ห้องที ่5 SAPPHIRE 205 
 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  28 ชมรม  
                08.30 - 17.00 น.  –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  16 ชมรม 
    – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  12 ชมรม  
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 ห้องที ่6 SAPPHIRE 206 
 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อดุมศึกษา  31 ชมรม 
                        08.30 - 17.00 น.  – กลุ่มดีเด่น  12 ชมรม          
  – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  13 ชมรม 
  – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  6 ชมรม 

 ภายในห้อง GRAND DIAMOND 
   08.30 - 13.30 น.  – ประกวดการแสดงประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE  
     กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบ  31 จงัหวดั 

 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง 9 จงัหวดั 
 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเพชร 18 จงัหวดั 
 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัยอดเพชร 4 จงัหวดั 

   13.30 - 14.30 น.  – การแสดง TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 
   –   การแสดงจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากต่างจงัหวดั 
  14.30 - 15.30 น. – การแสดงมินิคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นท่ี 1 – 7 
  15.30 - 17.30 น.  – ซอ้มคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นท่ี 8 

วนัเสาร์ที ่14 กรกฎาคม 2561 

 บริเวณหน้า HALL 9 
1. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการน าเสนอผลงาน   

 06.30 - 08.00 น. 

2. กจิกรรมสร้างสุข 
  กจิกรรมที ่1  การสอนและฝึกทกัษะงานศิลปะ  

   09.30 - 11.00 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่เซีย 
  11.00 - 12.30 น. –   โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่ขวด ขายหวัเราะ 
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น. –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่อ๋า 

กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทกัษะงานประดิษฐ์ 
  09.30 - 11.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย อ.ปรีชา 
  11.00 - 12.30 น. –   โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่เจ้ียบ 
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น. –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โด 
 



-6-ย พี่ซูม 

3.  สาธิต และฝึกปฏบิัติการพฒันา EQ โดยวทิยากร จาก กรมสุขภาพจิต 
  09.30 - 11.00 น.  –  ฝึกปฏิบติัการพฒันา EQ ดา้นดี 
  11.00 - 12.30 น.  – ฝึกปฏิบติัการพฒันา EQ ดา้นเก่ง 
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.   –   ฝึกปฏิบติัการพฒันา EQ ดา้นสุข 

4.  บูธจ าหน่ายผลติภัณฑ์ TO BE NUMBER ONE 
 08.00 - 20.00 น.  –   จ าหน่ายเส้ือ TO BE NUMBER ONE 

5. แสดงบอร์ดผลงานการประกวดจังหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับพืน้ที่   

     08.00 - 20.00 น.  – จดัแสดงบอร์ดการประกวดผลงานจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER  

    ONE ระดบัภาค และ ระดบัพื้นท่ี  

 ภายใน HALL 9 

1. แสดงผลงานบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE  จ านวน  348  บูธ 
 08.00 - 20.00 น. 

2. กจิกรรมสร้างสุข 
 กจิกรรมที ่1  การสอนและฝึกทกัษะเต้น (DANCE) 

            09.30 - 11.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ โดย  พี่วทิย ์AF1 
  11.00 - 12.30 น. – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ โดย  ครูอาร์ท อสักร  
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ   ย  พี่ชิน ชินวฒิุ 

กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทกัษะการแสดง/ร้องเพลง/บุคลกิภาพ/พธิีกร 
  09.30 - 11.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญย ทีมนกัแสดงมือเหนือเมฆ ช่อง7  
  11.00 - 12.30 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญโดย อาร์ท รณชยั 
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่แคนด้ี รากแก่น 

กจิกรรมที ่3  การสอนและฝึกทกัษะ B-BOY 
  09.30 - 11.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่โอ๊ต รัฐภูมิ 
  11.00 - 12.30 น.  –   โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย DJ เตย้  ธโนทยั 
  12.30 - 13.30 น.  –  พกั 
  13.30 - 15.00 น. –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่เก่ง รังสิตแก๊งคส์เตอร์ 

3. ร้านค้ามูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  
 09.00 - 20.00 น.  – จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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4. หน่วยปฐมพยาบาล  

          09.00 - 20.00 น. 
5. กองอ านวยการและประชาสัมพนัธ์  

      09.00 - 20.00 น. 

 บริเวณพืน้ที่ระหว่าง HALL 9 และห้อง GRAND DIAMOND 

1. บูธ TO BE NUMBER ONE IDOL 8  
 09.30 - 11.30 น.   

  13.00 - 14.30 น. 
2. เกมและอนิเตอร์เน็ต   

  09.00 - 20.00 น. 
3. เวทกีจิกรรมสร้างสรรค์ (เวทเีลก็)  

  09.00 - 12.00 น. – การประกวด STREET DANCE 
  12.00 - 14.00 น. – กิจกรรมของศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 ศูนย ์

  บริเวณด้านข้างห้อง GRAND DIAMOND 2 ด้าน        
การน าเสนอผลงาน  ห้องประกวด  5  ห้อง 

ห้องที ่1 SAPPHIRE 201 
ประเภท..จังหวดั/ชมรม  TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร  32 จังหวดั   

  08.30 - 16.30 น. – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเพชร 23 ชมรม 
   – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัยอดเพชร 9 ชมรม 

              ห้องที ่2 SAPPHIRE 202 
 ประเภท..จังหวดั TO BE NUMBER ONE  9 จังหวดั 
                        08.30 - 10.30 น.  – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  9 จงัหวดั 

  ห้องที ่3 SAPPHIRE 203 
 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค  22 ชมรม 
                 09.00 - 15.00 น.  –  กลุ่มดีเด่น  22 ชมรม   

 ห้องที ่4 SAPPHIRE 204 
             ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  18 ชมรม  
                09.00 - 14.00 น.  –  กลุ่มดีเด่น  18 ชมรม     

 ห้องที ่5 SAPPHIRE 205 
 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  32 ชมรม 
                09.00 - 16.30 น.  –  กลุ่มดีเด่น  32 ชมรม 
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    ภายในห้อง GRAND DIAMOND  

    08.30 - 13.30 น.  – ประกวดการแสดงประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น 

      และกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบ  32 จงัหวดั 

 กลุ่มดีเด่น 15 จงัหวดั 

 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  17 จงัหวดั 

   13.30 - 14.30 น.  – การแสดง TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 

   –   การแสดงจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากต่างจงัหวดั 

   14.30 - 15.30 น.  – การแสดงมินิคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นท่ี 8  

 
   

วนัอาทติย์ที ่15 กรกฎาคม 2561 

 บริเวณหน้า HALL 9 

1. กจิกรรมสร้างสุข 

  กจิกรรมที ่1  การสอนและฝึกทกัษะงานศิลปะ 

          09.30 - 11.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ โดย พี่ปรางทอง 

   11.00 - 12.30 น. –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ โดย อ.คิง 

กจิกรรมที ่2  กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทักษะงานประดิษฐ์ 

          09.30 - 11.00 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ โดย  อ.สมชาย 

  11.00 - 12.30 น. – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ โดย อ.หน่อย 

2.  สาธิต และฝึกปฏบิัติการพฒันา EQ โดยวทิยากร จาก กรมสุขภาพจิต 

  09.30 - 11.00 น.  –  ฝึกปฏิบติัการพฒันา  EQ  

  11.00 - 12.30 น.  – ฝึกปฏิบติัการพฒันา  EQ 
 

3.  บูธจ าหน่ายผลติภัณฑ์ TO BE NUMBER ONE 

 08.00 - 20.00 น.  –   จ าหน่ายเส้ือ TO BE NUMBER ONE 

4.  แสดงบอร์ดผลงานการประกวดจังหวดัและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคและระดับพืน้ที่   

     08.00 - 20.00 น.  –  จดัแสดงบอร์ดการประกวดผลงานจงัหวดัและชมรม TO BE NUMBER  

    ONE ระดบัภาค และ ระดบัพื้นท่ี 

 

 



-9- 

 บริเวณพืน้ที่ระหว่าง HALL 9 และห้อง GRAND DIAMOND 

1. บูธ TO BE NUMBER ONE IDOL 8  
 09.30 - 11.30 น.   

  13.00 - 14.30 น. 

2. เกมและอนิเตอร์เน็ต   
  09.00 - 20.00 น. 

3. เวทกีจิกรรมสร้างสรรค์ (เวทเีลก็)  
  09.30 - 12.30 น. – กิจกรรมของศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 ศูนย ์

    ภายใน HALL 9 
1. แสดงผลงานบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE  จ านวน  348  บูธ 

 08.00 - 20.00 น. 
2. กจิกรรมสร้างสุข 

กจิกรรมที ่1 การสอนและฝึกทกัษะเต้น (DANCE) 
            09.30 - 11.00 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย ครูจ๊อบ   
  11.00 - 12.30 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่โอ อนุชิต                    

กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทกัษะการแสดง/ร้องเพลง/บุคลกิภาพ/พธิีกร 
            09.30 - 11.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
  11.00 - 12.30 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญป ณฐักร ผูก้  ากบั/นกัแสดงช่อง3                       

กจิกรรมที ่3 การสอนและฝึกทกัษะ B-BOY 
  09.30 - 11.00 น.  –  โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญย ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  
  11.00 - 12.30 น.  – โดย  ศิลปิน/ดารา ท่ีมีความเช่ียวชาญ  โดย พี่ชินโน 

3. ร้านค้ามูลนิธิ TO BE NUMBER ONE  
 09.00 - 20.00 น. – จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

4. หน่วยปฐมพยาบาล  
 09.00 - 20.00 น. 

5. กองอ านวยการและประชาสัมพนัธ์  
 09.00 - 20.00 น. 
 
 
 
 
 



-10- 
6. กจิกรรมพธิีการ 

 13.00 - 15.00 น.  –  ซอ้มพิธีการรับพระราชทานรางวลั และฉายพระรูป 
 15.30 น.    – เตรียมพร้อมรับเสดจ็ 
 16.00 น.               –   องคป์ระธานเสดจ็ถึงสถานท่ีจดังาน ณ ศูนยก์ารประชุม IMPACT Forum  
   เมืองทองธานี 

        –   เสดจ็ไปประทบัพกั 
         16.15 - 17.15 น.  –  เสดจ็ทอดพระเนตรนิทรรศการการประกวดจงัหวดัและชมรม  
      TO BE NUMBER ONE ระดบัประเทศทุกประเภท 

        –  เสดจ็ไปประทบัพกั 
  17.30 น.       –  เสดจ็เป็นองคป์ระธานพระราชทานรางวลั  
                                                   – พระราชทานพระด ารัส 
   – เสดจ็ไปประทบัพกั 

– เสดจ็กลบั 
  ……………………………………………………………………………………………………….. 
การแต่งกาย  :  1.  ต าแหน่งเฝ้า (ผูว้า่ฯ, ศาล, ทหาร และ ต ารวจ ในพื้นท่ีนนทบุรี) เคร่ืองแบบปกติกากีคอพบัแขนยาว 
 2.  ผูบ้ริหารระดบัสูง  สูทสากล / เส้ือ TO BE NUMBER ONE  สูททบั / เคร่ืองแบบทหาร  ต ารวจ 
 3.  ผูมี้เกียรติ ผูร่้วมงาน เส้ือ TO BE NUMBER ONE หรือชุดสุภาพ  รองเทา้หุม้ส้น 
 4. นกัเรียน / นกัศึกษา  เคร่ืองแบบนกัเรียน   ชุดพละ  หรือเส้ือ TO BE NUMBER ONE 


