
 

งานแถลงข่าว  การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
( TO BE NUMBER ONE IDOL ) รุ่นที่ 7 ประจ าปี 2560 

วันพฤหสับดีที่ 5 มกราคม 2560  เวลา 14.00 น. 
ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ลาน Alive Park ชัน้ G 

 
เพ่ือสนองต่อพระด ำริของ  ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนรำชกญัญำ    สิริวฒันำพรรณวดี  องค์ประธำนโครงกำร             

TO BE NUMBER ONE  ในกำรท่ีจะปลุกพลังสร้ำงกระแสควำมต้องกำรของเยำวชนท่ีจะเป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภำพ            
ของสังคมและประเทศชำติ  กรมสุขภำพจิตในฐำนะเลขำนุกำรโครงกำรฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำ
คุณภำพของสมำชิก TO BE NUMBER ONE ให้เป็นท่ียอมรับและมีคุณค่ำต่อสังคมภำยใต้ช่ือกิจกรรมกำรประกวด             
“TO BE NUMBER ONE IDOL” หรือ “เยำวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE” รุ่นท่ี 7 ประจ ำปี 2560 ขึน้ 
โดยให้จงัหวดัเป็นผู้คดัเลือกเยำวชนเป็นตวัแทนจงัหวดัเข้ำร่วมกำรประกวดในระดบัภำคและระดบัประเทศ   

กำรป ระกวด เย ำวชน ต้น แบบ เก่ งและดี  TO BE NUMBER ONE ห รือ  TO BE NUMBER ONE IDOL                        
เป็นกิจกรรมหนึ่งภำยใต้โครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ีต้องกำรแสดงให้คนทัว่ไปรับรู้ว่ำเยำวชน TO BE NUMBER ONE 
สำมำรถพฒันำศกัยภำพตวัเองให้เป็นทัง้คนเก่งและดี และเป็นต้นแบบแก่เพ่ือนๆ สมำชิก TO BE NUMBER ONE และ
กลุ่มเยำวชนทั่วไป ภำพของ  TO BE NUMBER ONE IDOL จะให้ทัง้นัยแห่งกำรเลียนแบบและกำรเรียนรู้ในแนวทำงท่ี
สร้ำงสรรค์เพ่ือกำรเติบโตอย่ำงมีคณุภำพของเยำวชนไทย อนัจะส่งผลให้สงัคมและประเทศชำติมีทรัพยำกรท่ีมีคณุภำพ 
เป็นเยำวชนท่ีปลอดภัยจำกยำเสพติดในอนำคต จำกกำรประกวดในปีที่ผ ่ำนมำพบว่ำเยำวชนต้นแบบเก่งและดี            
ทูบีนมัเบอร์วนั ท่ีผ่ำนกำรคดัเลือกและเข้ำรับกำรพฒันำตำมแนวทำงโครงกำรฯ ทุกคนล้วนมีพัฒนำกำรที่เด่นชัด
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในด้ำนควำมคิดที่มีต่อสำธำรณะ กำรได้ช่วยเหลือผู้อื ่น                
อยู่ร่วมกันกับผู้ อื ่นด้วยควำมเกือ้กูลกัน และรู้จักกำรวำงแผนชีวิตต่อไปในอนำคตได้อย่ำงเหมำะสม  นอกจำกนี ้
เยำวชนกลุ่มนีย้งัได้อุทิศตนเป็นก ำลงัส ำคญัของโครงกำรร่วมด ำเนินกิจกรรม  และถ่ำยทอดประสบกำรณ์ เป็นแบบอย่ำง
ให้กับเยำวชนทั่วประเทศ ก่อให้เกิดกระแสเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วนัอย่ำงกว้ำงขวำง  
วัตถุประสงค์  กิจกรรมกำรประกวดเยำวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 

1. เพ่ือค้นหำสดุยอดเยำวชนต้นแบบ เก่ง และดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจ ำปี 2560 
2. จดักิจกรรมปลกูฝังคำ่นิยมให้กลุม่สมำชิก TO BE NUMBER ONE ต้องกำรเป็นแบบอย่ำงท่ีเก่งและดี 
3. จดักิจกรรมให้กลุม่สมำชิกรู้สกึ และเข้ำใจวำ่สำมำรถเป็น IDOL ได้โดยไมต้่องเป็นดำรำ  
4. สร้ำงแรงจงูใจให้กลุม่สมำชิกเห็นควำมส ำคญัของกำรศกึษำ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมท่ีไมเ่หมำะสม 
5. สร้ำงเยำวชนต้นแบบ  พฒันำคณุภำพของสมำชิกให้เป็นท่ียอมรับ และมีคณุคำ่ตอ่สงัคม 
ปี 2560  เป็นปีท่ี  7  ของกำรจัดกิจกรรมกำรประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ซึง่จะเกิดขึน้ในช่วงเดือน

มกรำคม – พฤษภำคม โดยจะมีกำรเฟ้นหำสุดยอดเยำวชนทัง้ 40 คนจำกทั่วประเทศ  เกณฑ์กำรประกวดคือต้องเป็น
สมำชิก TO BE NUMBER ONE  อำยุระหว่ำง 15 - 19 ปี เกรดเฉลี่ยผลกำรเรียนในปีท่ีผ่ำนมำไม่ต ่ำกว่ำ 2.75  มีควำม



 

กตัญญู รู้คุณ ซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) มีจิตอำสำ                         
มีควำมสำมำรถพิเศษ เช่น กำรร้องเพลง กำรเต้น และมีบุคลิกภำพดี  จำกนัน้มีกำรเข้ำเก็บตวัเพ่ือพฒันำทกัษะด้ำนต่ำงๆ 
เป็นเวลำ  5  สัปดำห์  ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนวิชำกำร , ด้ำนกำรร้องเพลง , ด้ำนกำรเต้น , ด้ำนกำรแสดง รวมถึงกำรพัฒนำ
บุคลิกภำพอย่ำงเหมำะสม  และต้องผ่ำนกำรประกวดประชันควำมสำมำรถและพัฒนำกำรบนเวทีทุกวนัเสำร์  โดยมี
กรรมกำร อำทิ  คณุท๊อป ดำรณีนุช , คณุหลิว  มนสัวี , คณุดีใจ  ดีดีดี และกรรมกำรพิเศษแต่ละสปัดำห์  และสดุท้ำยจะ
คดัเลือกสดุยอดเยำวชนจนเหลือ TO BE NUMBER ONE IDOL ระดบัประเทศ 16 คน  

ทัง้นีส้ำมำรถติดตำมควำมเคลื่อนไหวได้ภำยใต้ช่ือรำยกำร TO BE NUMBER ONE IDOL 7 ทำงสถำนีวิทยุ
โทรทศัน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT) ทุกวนัจันทร์–ศุกร์ เวลำ 17.00–17.30 น เร่ิมตัง้แต่วนัท่ี 3 เมษำยน–5 พฤษภำคม 
2560  

และจัดกำรประกวดประจ ำสัปดำห์ ณ ศูนย์กำรค้ำเจเจ มอลล์  เขตจตุจักร กทม.เร่ิมวันเสำร์ท่ี 8,15,22,29 
เมษำยน 2560  ออกอำกำศสดทุกวนัเสำร์ เวลำ 21.30–23.30 น. ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT)  
โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ  สิริวฒันำพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรและทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ต และ
พระรำชทำนรำงวลัแก่ผู้ ชนะเลิศ ในวนัเสำร์ท่ี 6 พฤษภำคม 2560  ผู้ ท่ีสนใจสำมำรถร่วมโหวตให้ก ำลงัใจแก่เยำวชนผู้ เข้ำ
ประกวดได้ท่ี 1900–1900–94  

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

 
สอบถามรายละเอียดไดที้ ่   ส ำนกังำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE  กรมสขุภำพจิต  โทรศพัท์ 02-5908106  

หรือท่ี  บริษัท SONIX YOUTH 1999 โทรศพัท์  081-854-8184   
หรือ www.tobenumber1.net 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE 
(TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นท่ี 7 ประจ าปี 2560) 

การประกวดระดับภาค 
ภาคเหนือ   วนัเสำร์ท่ี 14  มกรำคม  2560 ณ อทุยำนกำรค้ำกำดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 
ภาคกลางและตะวันออก วนัเสำร์ท่ี 21 มกรำคม 2560 ณ ศนูย์กำรค้ำแปซิฟิค พำร์ค ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ 
ภาคใต้     วนัเสำร์ท่ี  11 กมุภำพนัธ์ 2560 ณ ศนูย์กำรค้ำจงัซีลอน จ.ภเูก็ต 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วนัเสำร์ท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2560 ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเดอะมอลล์  จ.นครรำชสีมำ 
กรุงเทพมหานคร    วนัเสำร์ท่ี  4  มีนำคม  2560 ณ ศนูย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซำ เวสต์เกต จ.นนทบรีุ 
 

การประกวดระดับประเทศ 
แถลงข่าวเข้าบ้าน    วนัเสำร์ท่ี  1  เมษำยน 2560  ณ  เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทมุธำนี 
คอนเสิร์ตครัง้ที่ 1    วนัเสำร์ท่ี  8 เมษำยน  2560  

คอนเสิร์ตครัง้ที่ 2    วนัเสำร์ท่ี  15 เมษำยน  2560 
คอนเสิร์ตครัง้ที่ 3    วนัเสำร์ท่ี  22 เมษำยน  2560          ณ ศนูย์กำรค้ำเจเจ มอลล์ 
คอนเสิร์ตครัง้ที่ 4    วนัเสำร์ท่ี  29 เมษำยน  2560 
คอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ วนัเสำร์ท่ี 6 พฤษภำคม 2560 
 

ตดิต่อ/สอบถามรายละเอียด 
ภูมิภาค     ติดตอ่รำยละเอียดได้ท่ี  ส ำนกังำนสำธำรณสขุจงัหวดั 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ติดตอ่รำยละเอียดได้ท่ี  ส ำนกังำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE   

กรมสขุภำพจิต  กระทรวงสำธำรณสขุ  โทร.  02-5908106 
  

บันทกึเทปและเผยแพร่ภาพกจิกรรม  
ภำยในบ้ำนทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลำ 17.00-17.30 น. ทำงสถำนีโทรทศัน์ NBT   
ภำยใต้ช่ือรำยกำร TO BE NUMBER ONE IDOL 7  ตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษำยน – 5 พฤษภำคม 2560  
และถ่ำยทอดสด กำรแสดงโชว์บนเวที คืนวนัเสำร์ท่ี 8,15,22,29 เมษำยน 2560 
 

คอนเสิร์ตรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ณ ศูนย์กำรค้ำเจเจ มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร วัน เสำร์ท่ี                    
6 พฤษภำคม 2560 ชิงรำงวัลกว่ำ 600,000บำท พร้อมโล่พระรำชทำนจำกทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ                  
สิริวฒันำพรรณวดี  องค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE   
 

สามารถร่วมเชียร์ร่วมโหวต   เป็นก ำลงัใจให้คะแนนผู้ เข้ำประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL   
ผ่ำนช่องทำงโหวต 1900 1900 94 



 

ก าหนดการ 
งานแถลงข่าวการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  

( TO BE NUMBER ONE IDOL ) รุ่นท่ี 7 ประจ าปี 2560 
 วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560  เวลา 14.00 น. 

ณ  ลาน Alive Park ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
****************************************** 

 
เวลำ  14.00  น. -  ลงทะเบียนแขกผู้ มีเกียรตแิละส่ือมวลชน   
เวลำ  14.30  น. -  กำรแสดงควำมสำมำรถจำกทีมชนะเลิศ To Be Number One Teen Dancercise  

   Thailand Championship 2016 
เวลำ  14.40 น. -  เร่ิมกิจกรรมกำรแถลงขำ่ว พิธีกร ( VJ เอก รัฐวิชญ์ พีระศรำโรจน์ )  กลำ่วต้อนรับ  
เวลำ 14.50 น. -  พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหำร / หนว่ยงำนเจ้ำภำพหลกั / ผู้สนบัสนนุหลกั ขึน้สมัภำษณ์บนเวที   
   1. ผู้บริหาร : วตัถปุระสงค์ / แนวทำงกำรประกวดฯ 
   2. หน่วยงานเจ้าภาพหลัก : สนบัสนนุกำรประกวดฯ 

    กระทรวงมหำดไทย / กระทรวงแรงงำน / กระทรวงศกึษำธิกำร / กรุงเทพมหำนคร 
       กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์ / กระทรวงยตุธิรรม /  
        ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ / ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำชีวศกึษำ 
   3. ผู้สนับสนุนหลัก : ( ผู้ ร่วมแถลงขำ่วในประเดน็ : กำรสนบัสนนุกำรประกวดฯ ) 
       สถำนีวิทยโุทรทศัน์แหง่ประเทศไทย ( NBT )     
เวลำ  15.10 น. -  พิธีกรแนะน ำ และสมัภำษณ์พดูคยุคณะกรรมกำรคดัเลือกรอบภมูิภำค  

   ( ม.ล.ยพุดี  ศริิวรรณ , คณุนุ้ย เกศริน ,  คณุหลิว มนสัสวี , คณุบิ๊ก ธำนทั , คณุอำร์ต อสักร     
   คณุนนท์ สนุนท์ และ คณุเต้ เตวิช )   

เวลำ  15.20 น. -  กำรแสดงควำมสำมำรถพิเศษจำกศลิปิน TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นท่ี 6 
เวลำ  15.40 น. - กำรแสดงจำกศลิปิน คณุปอ อรรณพ ทองบริสทุธ์ิ  ( AF 7 )  

  อดีตประธำนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมำรีย์วิทยำ จงัหวดันครรำชสีมำ 
เวลำ  15. 50 น.  - พิธีกรสมัภำษณ์พดูคยุ คณุปอ ( AF 7 )  และ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นท่ี 6 
เวลำ  16. 00 น. -  พิธีกรเรียนเชิญผู้บริหำร หนว่ยงำนเจ้ำภำพหลกั และผู้สนบัสนนุหลกั ถ่ำยภำพร่วมกนั 
เวลำ  16. 10 น. -  สิน้สดุกิจกรรม 
 


