
ข่าวเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง 

โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)   

10/1 ถนนบริพัตร ต ำบลท่ำรำบ อ ำเภอเมอืง จงัหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 032-425383 

________________________________________________________________________ 

หัวข้อข่าว/เร่ือง พาเหรดร่วมใจ ชนะภัยยาเสพติด  

รายละเอยีดข่าว  

 สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

จ านวน 300 คนร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ศุขประสารราษฎร์เกมส์ คร้ังที่ 41 โดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE             

ร่วมเดินรณรงค์ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE   ซึ่งขบวนพาเหรดเร่ิมเคลื่อน

ขบวนตั้งแต่โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) ผ่านหอนาฬิกา ถนน 18 เมตร จังหวัดเพชรบุรี                 

โดยขบวนประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์ประธาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี, ป้าย TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์,  สัญลักษณ์เลข 1, ป้ายต่อต้าน           

ยาเสพติด, ป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหร่ี  ฯลฯ นอกจากนี้สมาชิก TO BE NUMBER ONE  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ยังร่วมกันสร้างสรรค์และประดิษฐ์ผลงานขึ้นเองจากวัสดุเหลือใช้ อาทิ โมเดลยาบ้า 

บุหร่ี ฯลฯ และสมาชิกทุกคณะสีร่วมแต่งกายเร้าความสนใจในการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด อาทิ แต่งกาย

เป็นยมบาลและคนเมา เพื่อแสดงถึงอันตรายและพิษภัยของยาเสพติดที่สามารถท าอันตรายถึงแก่ชีวิต เป็นต้น 

ทั้งนี้ เป็นการแสดงถึงความร่วมมือภายในคณะสีและภายในสถานศึกษาอันเป็นการแสดงความความเป็นน้ าหนึ่ง

ใจเดียวกัน อีกทั้งช่วยให้สมาชิกและคนในชุมชนเกิดความตระหนักในการหลีกเลี่ยงอบายมุขและการด าเนิน

ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีสติ 

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 

10/1 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ. เมือง จ.เพชรบุรี 761000 

โทร 032-425383 E-mail :  juntra@js.ac.th  Website : http://http://www.js.ac.th 
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สมาชิก TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จ านวน 300 คน                           

ร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน ศุขประสารราษฎร์เกมส์ ครั้งที่ 41 โดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE  ร่วมเดิน

รณรงค์ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE   



 

ข่าวเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง 

โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)  

   10/1 ถนนบริพัตร ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 032-425383 

________________________________________________________________________ 

หัวข้อข่าว/เร่ือง รู้จักตัวตน ค้นพบศักยภาพ 

รายละเอยีดข่าว 

 นายชลทิตย์  กริชยานนท์ ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาร-

ราษฎร์) รุ่นที่ 12 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทร้องเพลงจีน จากสถาบันขงจื๊อร่วมกับส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เมื่อวันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2561                      

โดยประธานชมรมค้นพบความถนัดของตนเอง หรือรู้จักตัวตน ค้นพบศักยภาพ เชื่อมั่นในตนเอง มีความมุ่งมั่น

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงหลากหลายภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค อดทนมุมานะพยายาม ใช้พรสวรรค์ของตนเองบวกกับพรแสวงในการใช้เทคนิคต่างๆ             

ในการร้องเพลง นอกจากนี้ประธานชมรมยังมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท าในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ 

ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE อีกทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสมาชิก              

ในชมรมและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่สนใจและข้องเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวที่ว่า                  

“ ค้นพบตนเอง เก่งตามถนัด ขจัดปัจจัยเสี่ยง หลีกเลี่ยงอบายมุข”  

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 

10/1 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ. เมือง จ.เพชรบุรี 761000 

โทร 032-425383 E-mail :  juntra@js.ac.th  Website : http://http://www.js.ac.th 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชลทิตย์  กริชยานนท์ ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสาร-

ราษฎร์) รุ่นที่ 12 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทร้องเพลงจีน จากสถาบันขงจื๊อ

ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย         



ข่าวเผยแพร่ทางวิทยุกระจายเสียง 

โครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)  

      10/1 ถนนบริพัตร ต าบลท่าราบ อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร 032-425383 

________________________________________________________________________ 

หัวข้อข่าว/เร่ือง ทูบีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่กระบวนการกลุ่ม 

รายละเอียดข่าว 

ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ร่วมกับชมรมเครือข่าย             

และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนน า                           

ของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 กลุ่มแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE              

ในสถานศึกษา โดยมีสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 22 ชมรมและ

ในระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 1 ชมรม เช่น วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 

สาธารณสุขอ าเภอบ้านแหลม เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่าง

เครือข่ายเกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาเพื่อน าไปปรับ

ใช้ในสถานศึกษาของตนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้ใช้ความคิด ระดมสมอง  รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ตลอดจนกล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น อันเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก

ในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดเพชรบุร ี

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 

10/1 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ. เมือง จ.เพชรบุรี 761000 

โทร 032-425383 E-mail :  juntra@js.ac.th  Website : http://http://www.js.ac.th 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ร่วมกับชมรมเครือข่าย             

และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ

แกนน าของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี ปี 2561 กลุ่มแกนน าชมรม TO BE NUMBER ONE              

ในสถานศึกษา ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี 


