
 

ก าหนดการงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี 2562 
วนัที ่13 - 15 กรกฎาคม 2562 

ณ  HALL 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อาคารอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมืองทองธานี 
        

วนัพฤหัสบดีที ่11 กรกฎาคม 2562 

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

วนัศุกร์ที ่12 กรกฎาคม 2562 

       06.00 - 24.00 น.   –   SET UP ต่อ 
    11.00 - 19.00 น.  – จงัหวดั/ชมรม ท่ีเขา้ประกวด  
    *  น าขอ้มูล POWER POINT ลงคอมพิวเตอร์ 

  *  น าวสัดุ อุปกรณ์ เขา้วางประจ าบูธ (ใน HALL 4) 

วนัเสาร์ที ่13 กรกฎาคม 2562            

  06.30 - 08.00 น. – ลงทะเบียนผูเ้ขา้ประกวดการน าเสนอผลงาน 
  08.30 - 17.00 น. – การประกวดจงัหวดั/ชมรม TO BE NUMBER ONE 

วนัอาทติย์ที ่14 กรกฎาคม 2562   

 06.30 - 08.00 น. – ลงทะเบียนผูเ้ขา้ประกวดการน าเสนอผลงาน 
 08.30 - 17.00 น. – การประกวดจงัหวดั/ชมรม TO BE NUMBER ONE   

วนัจันทร์ที ่15 กรกฎาคม 2562 

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

                 –  ร่วมพิธีการประกาศผลรางวลั 
         – องคป์ระธานพระราชทานพระด ารัส 
   – เสดจ็กลบัตามพระราชอธัยาศยั 

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



 

ก าหนดการงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ประจ าปี 2562 
วนัที ่13 - 15 กรกฎาคม 2562 

ณ  HALL 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  อาคารอมิแพค็ ฟอร่ัม  เมืองทองธานี 
……………………………………………………………………………………………………….. 

วนัพฤหัสบดีที ่11 กรกฎาคม 2562 

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

วนัศุกร์ที ่12 กรกฎาคม 2562 

       06.00 - 24.00 น.   –   SET UP ต่อ 
    11.00 - 19.00 น.  – จงัหวดั/ชมรม ท่ีเขา้ประกวด  
    *  น าขอ้มูล POWER POINT ลงคอมพิวเตอร์ 

  *  น าวสัดุ อุปกรณ์ เขา้วางประจ าบูธ (ใน HALL 4) 

วนัเสาร์ที ่13 กรกฎาคม 2562            

 บริเวณหน้า HALL 4 

1. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการน าเสนอผลงาน   
  06.30 - 08.00 น. 

2. กจิกรรมสร้างสุข 
  กจิกรรมที ่1  การสอนและฝึกทกัษะงานศิลปะ  
       09.30 - 11.00 น.  –   โดย  พี่ตั้ว  วาดภาพแรงเงา   

  11.00 - 12.30 น. –   โดย  พี่อ๋า  มหศัจรรยล์ายเส้นการ์ตูน   
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  –   โดย  พี่เซีย  การ์ตูนลายเส้นหรรษา   

กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทกัษะงานประดิษฐ์ 
  09.30 - 11.00 น.  –  โดย  พี่เต๋า  ศิลปะลวดดดั ท่ีหนีบรูปหรรษา   
  11.00 - 12.30 น.  – โดย  พี่เจ๊ียบ  เคร่ืองประดบัหินสี   

        12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  –  โดย  ครูปรีชา  ศิลปะลูกโป่ง คนคู่   พีแ่อร์ 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 4นายกรัฐมนตรี 

1. กจิกรรมการประกวดบูธนิทรรศการผลงาน TO BE NUMBER ONE  จ านวน 384 บูธ 
 08.00 - 12.00 น.  –  จดับูธนิทรรศการผลงาน TO BE NUMBER ONE   

  12.30 - 19.00 น. –  คณะกรรมการตรวจเยีย่มและใหค้ะแนนบูธนิทรรศการแสดงผลงานจงัหวดั/ชมรม 

2. การน าเสนอผลงาน 
 เวทปีระเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  41  ชมรม  

            08.30 - 17.30 น.  –  กลุ่มดีเด่น  41  ชมรม 

3. กจิกรรมสร้างสุข 
 กจิกรรมที ่1  การสอนและฝึกทกัษะเต้น (DANCE) 

            09.30 - 11.00 น.  –  โดย  พี่นุย้ เกศริน  (CHOREOGRAPHY)  
  11.00 - 12.30 น. – โดย  พี่กอ้ง (URBAN DANCE)   
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  – โดย  พี่แมค THE STAR 4 (CONTEMPORARY)  ดย พี่หลิว มนสัว ี

กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทกัษะการแสดง/ร้องเพลง/บุคลกิภาพ 
  09.30 - 11.00 น.  –  โดย  พี่อาร์ท รณชยั  การแสดงละเล่นร้องลิเก  
  11.00 - 12.30 น. – โดย  พี่จีจา้ ญาณิน  แม่ไมม้วยไทย 
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น. – โดย  นิล โลหิต และเพื่อน DJ สอนRAPPER 
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กจิกรรมที ่3  การสอนและฝึกทกัษะ B-BOY 
     09.30 - 11.00 น.  –  โดย  พี่โอ๊ต รัฐภูมิ  
  11.00 - 12.30 น.  – โดย  พี่แมค็ DM  
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  – โดย  พี่เก่ง รังสิตแก๊งสเตอร์ The Zoo 

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

5. หน่วยปฐมพยาบาล   
  09.00 - 20.00 น. 

6. กองอ านวยการและประชาสัมพนัธ์  
  09.00 - 20.00 น. 

บริเวณพืน้ที่ระหว่าง HALL 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 
1. บูธ TO BE NUMBER ONE IDOL 9 

 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 

 บริเวณด้านข้างห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 2 ด้าน  
          การน าเสนอผลงาน  ห้องประกวด  5  ห้อง 

ห้องที ่1 SAPPHIRE 201 
ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับเพชรและยอดเพชร  18  ชมรม  
ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับเพชรและยอดเพชร  12  ชมรม   

 08.30 - 16.00 น.  – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเพชร  18  ชมรม 
     – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัยอดเพชร  12  ชมรม 

 ห้องที ่2  SAPPHIRE 202 
 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  23  ชมรม 
 08.30 - 14.00 น.   –  กลุ่มดีเด่น  13  ชมรม 
                                        –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  9  ชมรม  
 –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  1  ชมรม 
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                       ห้องที ่3 SAPPHIRE 203 

 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ า/ทณัฑสถาน  32  ชมรม 

  08.30 - 16.00 น.   – กลุ่มดีเด่น  29  ชมรม   

     –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  3  ชมรม                 

                             ห้องที ่4 SAPPHIRE 204 

 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค  42  ชมรม 

                 08.30 - 18.30 น. –  กลุ่มดีเด่น  20  ชมรม  

  –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  18  ชมรม 

                                             – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  4  ชมรม             

                             ห้องที ่5 SAPPHIRE 205   

 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  25  ชมรม 

  08.30 - 15.00 น.   – กลุ่มดีเด่น  17  ชมรม 

  –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  8  ชมรม 

 ภายในห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

   08.30 - 13.30 น.  – ประกวดการแสดงประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE  

     กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบ  31  จงัหวดั 

 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  8  จงัหวดั 

 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเพชร  19  จงัหวดั 

 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัยอดเพชร  4  จงัหวดั 

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

   –   การแสดงจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากจงัหวดัภูมิภาค 

  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 – 9 
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วนัอาทติย์ที ่14 กรกฎาคม 2562 

 บริเวณหน้า HALL 4 
1. ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดการน าเสนอผลงาน   

 06.30 - 08.00 น. 

2. กจิกรรมสร้างสุข 
  กจิกรรมที ่1  การสอนและฝึกทกัษะงานศิลปะ  

   09.30 - 11.00 น.  – โดย  พี่จรวย  ลากเส้นแตม้สีแบบนมัเบอร์วนั   
  11.00 - 12.30 น. –   โดย  พี่ป็อป (ไดรั้บรางวลัสุพรรณหงส์จากภาพยนตร์ ผีห่า อโยธยา) วาดภาพเหมือน   
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น. –  โดย  อาจารยย์งุ  การ์ตูนแฟชัน่ 

กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทกัษะงานประดิษฐ์ 
  09.30 - 11.00 น.  –  โดย  พี่จ๋า  ต่างหูและพวงกญุแจโคน่ีและผองเพื่อน   
  11.00 - 12.30 น. –   โดย  พี่ธญัพร  ท่ีเสียบดอกมะลิ   
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น. –  โดย  พี่ซูม  ศิลปะการพบักระดาษสู่โลกดิจิตอล   

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 4 

1. แสดงผลงานบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE  จ านวน  384  บูธ 
 08.00 - 20.00 น. 
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2. การน าเสนอผลงาน 
 เวทปีระเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  32  ชมรม  
                08.30 - 16.00 น.   –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  19  ชมรม 

  – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  13  ชมรม 
3. กจิกรรมสร้างสุข 

 กจิกรรมที ่1  การสอนและฝึกทกัษะเต้น (DANCE) 
            09.30 - 11.00 น.  –  โดย  พี่มิกซ ์แชมป์โลก K-POP 2018 COVER DANCE BLACKPINK  
  11.00 - 12.30 น. – โดย  J-SMOOTH แชมป์กรรมการและนกัเตน้ระดบัโลก(POPPING)  
            STEP UP 3-4 และภาคล่าสุด  
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  – โดย  พี่หลิว มนสัว ี JAZZ DANCE   ย  พี่ชิน ชินวฒิุ 

กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทกัษะการแสดง/ร้องเพลง/บุคลกิภาพ 
  09.30 - 11.00 น.  –  โดย  หยก  นกัแสดงจากกุหลาบเกราะเพชร FIT FUN YOGA  
  11.00 - 12.30 น.  – โดย  เซน  นกัแสดงเลบ็ครุฑและกหุลาบเกราะเพชร MARTIAL WARRIOR 
  12.30 - 13.30 น.  – พกั 
  13.30 - 15.00 น.  – โดย  สายป่าน อภิญญา และวฒิุ นนัทวฒิุ คู่รักนกัแสดง  
           แนะน าและแชร์ประสบการณ์เส้นทางการเป็นนกัแสดง 

กจิกรรมที ่3  การสอนและฝึกทกัษะ B-BOY 
  09.30 - 11.00 น.  –  โดย  พี่ฟอร์ด   
  11.00 - 12.30 น.  –   โดย  พี่เฟ้ียต   
  12.30 - 13.30 น.  –  พกั 
  13.30 - 15.00 น. –  โดย  พี่ก๊ิก พี่เก่ง รังสิตแก๊งคส์เตอร์ 

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

5. หน่วยปฐมพยาบาล  
          09.00 - 20.00 น. 

6. กองอ านวยการและประชาสัมพนัธ์  
      09.00 - 20.00 น. 

 บริเวณพืน้ที่ระหว่าง HALL 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

1. บูธ TO BE NUMBER ONE IDOL 9  
 09.30 - 11.30 น.   

  13.00 - 14.30 น. 
2. เกมและอนิเตอร์เน็ต   

  09.00 - 20.00 น. 
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3. เวทกีจิกรรมสร้างสรรค์ (เวทเีลก็)  

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

  บริเวณด้านข้างห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 2 ด้าน        
การน าเสนอผลงาน  ห้องประกวด  5  ห้อง 

ห้องที ่1 SAPPHIRE 201 
ประเภท..จังหวดั TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร  23  จงัหวดั 
ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมภิาค  10  ชมรม 
ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  1  ชมรม 

  09.00 - 17.00 น. – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเพชร  23  ชมรม 
   – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัยอดเพชร  11  ชมรม 

              ห้องที ่2 SAPPHIRE 202 
 ประเภท..จังหวดั TO BE NUMBER ONE  41  จังหวดั  
 08.30 - 17.30 น. –   กลุ่มดีเด่น  13  จงัหวดั 

    – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  20  จงัหวดั 

    – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  8  จงัหวดั 

 ห้องที ่3 SAPPHIRE 203 
 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤติ  16  ชมรม 
                 09.00 - 12.30 น.  –  กลุ่มดีเด่น  16  ชมรม   

 ห้องที ่4 SAPPHIRE 204 
 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อดุมศึกษา  34  ชมรม 
                        09.00 - 17.00 น.  – กลุ่มดีเด่น  12  ชมรม          
  – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  14  ชมรม 
      – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  8  ชมรม 
   ห้องที ่5  SAPPHIRE 205 
 ประเภท..ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  34  ชมรม  
                09.00 - 17.00 น.  –  กลุ่มดีเด่น  15  ชมรม    
   –  กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  11  ชมรม 

  – กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง  8  ชมรม 
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    ภายในห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม  
   08.30 - 13.30 น.  – ประกวดการแสดงประเภทจงัหวดั TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น 
     และกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบ  33  จงัหวดั 

 กลุ่มดีเด่น  13  จงัหวดั 
 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน  20  จงัหวดั 

   13.30 - 14.30 น.  – การแสดง TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 
   –   การแสดงจากสมาชิก TO BE NUMBER ONE จากจงัหวดัภูมิภาค 
  14.30 - 16.00 น.  – การแสดงมินิคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นท่ี 8 – 9   
   

วนัจันทร์ที ่15 กรกฎาคม 2562 

 บริเวณหน้า HALL 4 
1. กจิกรรมสร้างสุข 

  กจิกรรมที ่1  การสอนและฝึกทกัษะงานศิลปะ 
        09.00 - 10.00 น.  –  โดย  พี่ปรางทอง  วาดลวดลายไทย โดย พี่ปรางทอง 
  10.00 - 11.00 น. –  โดย  พี่ขวด  ออกแบบการ์ตูนสร้างสรรค ์โดย อ.คิง 

กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทกัษะงานประดิษฐ์ 
        09.00 - 10.00 น.  – โดย  พี่หน่อย  พวงกญุแจทิวลิป โดย  อ.สมชาย 

 10.00 - 11.00 น. – โดย  พี่มิ้ม  หวัดินสอรูปสุนขัจากดินญ่ีปุ่น โดย อ.หน่อย 
2.  สาธิต และฝึกปฏบิัติการพฒันา EQ โดยวทิยากร จาก กรมสุขภาพจิต 

  09.00 - 11.00 น.  –  ฝึกปฏิบติัการพฒันา  EQ (การสร้างสัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น) 
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 

 บริเวณพืน้ที่ระหว่าง HALL 4 และห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม 

1. บูธ TO BE NUMBER ONE IDOL 9  
 09.30 - 11.30 น.   

  13.00 - 14.30 น. 
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2. เกมและอนิเตอร์เน็ต   
  09.00 - 20.00 น. 

3. เวทกีจิกรรมสร้างสรรค์ (เวทเีลก็)  
  09.00 - 11.00 น. – กิจกรรมของศูนยเ์พื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในกรุงเทพมหานคร 4 ศูนย ์

    ภายใน HALL 4 
1. แสดงผลงานบูธนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE  จ านวน  384  บูธ 

 08.00 - 20.00 น. 
2. กจิกรรมสร้างสุข 

กจิกรรมที ่1 การสอนและฝึกทกัษะเต้น (DANCE) 
            09.00 - 10.00 น.  – โดย  พี่อาร์ท อสักร  HIPHOP  โดย ครูจ๊อบ   
  10.00 - 11.00 น.  – โดย  พี่โซฟ่ี อินทรคูสิน  STREET JAZZ  โดย พี่โอ อนุชิต                    

กจิกรรมที ่2  การสอนและฝึกทกัษะการแสดง/ร้องเพลง/บุคลกิภาพ 
            09.00 - 10.00 น.  –  โดย  บูม กิตกอ้ง (ACTING) มเช่ียวชา    
  10.00 - 11.00 น. – โดย  หนูสิ  MISS THAILAND WORLD 2010   
              สอนเดินแบบและพฒันาบุคลิกภาพอยา่งมืออาชีพ               

กจิกรรมที ่3 การสอนและฝึกทกัษะ B-BOY 
  09.00 - 10.00 น.  –  โดย  GONZA 
  10.00 - 11.00 น.  – โดย  พี่แบงคแ์ละพี่โอ๋  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. 

6. กจิกรรมพธิีการ 
 13.00 - 15.00 น.  –  ซอ้มพิธีการรับพระราชทานรางวลั และฉายพระรูป 
 15.30 น.    – เตรียมพร้อมรับเสดจ็ 
 16.00 น.               –   องคป์ระธานเสดจ็ถึงสถานท่ีจดังาน ณ อาคารอิมแพค็ ฟอร่ัม เมืองทองธานี 

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

        –  เสดจ็ไปประทบัพกั 
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  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 สีเหลือง  สูททบั / เคร่ืองแบบทหาร  ต ารวจ 
 3.  ผูมี้เกียรติ ผูร่้วมงาน เส้ือ TO BE NUMBER ONE สีเหลือง หรือชุดสุภาพ  รองเทา้หุม้ส้น 
 4. นกัเรียน / นกัศึกษา  เคร่ืองแบบนกัเรียน   ชุดพละ  หรือเส้ือ TO BE NUMBER ONE สีเหลือง 


