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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE       
ณ จังหวัดเพชรบุร ี

       วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 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 โรงเรียนพรมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี ได้ด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นระยะเวลา 19 ปี ภายใต้การบริหารจัดการ           
เชิงบูรณาการของคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบุรี โดยมี ผู ้ว่าราชการจังหวัด       
เป็นผู้น าในการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุน และมีการขยายเครือข่ายเพ่ิมขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสมาชิก    
TO BE NUMBER ONE อายุ  6 – 24 ปี  จ านวน 105,717 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 98.01 มี สมาชิกทั่ วไป อายุ  25 – 70 ปี                             
จ านวน 219,949 คน มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจ า และส านักงานคุมประพฤติ          
รวมทั้งสิ้น 470 ชมรม มีศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 66 แห่ง และมุ่งมั่นพัฒนาการด าเนินงานโครงการ TO BE 
NUMBER ONE อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทอง และมีชมรม  
TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 2 
โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 มีอ าเภอและชมรมผ่านเข้าสู่การประกวด
ระดับประเทศ ในปี 2565 ได้แก่ อ าเภอเขาย้อย อ าเภอบ้านแหลม ชมรมชุมชนบ้านสะพัง ชมรมวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 
และชมรมในส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี  ด้านการพัฒนาสมาชิกมีทีม TO BE NUMBER ONE DANCERCISE  
เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดระดับภาคทุกรุ่น โดยรุ่น JUNIOR และรุ่น TEENAGE ได้รับรางวัลระดับภาคกลาง ส่วนรุ่น 
TEENAGE เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ สมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับจังหวัด จ านวน 80 คน 

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2454 จนถึงทุกวันนี้ มีอายุ 111 ปี ปัจจุบันเปิดการเรียน
การสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 มีนักเรียน 2,751 คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 188 คน       
ได้น้อมน าหลักการด าเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในโรงเรียน ด้วยความร่วมมือจากคณะครูผู้ปกครองและหน่วยงานต่างๆ ประกอบกับความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการ
ด าเนินงานของนักเรียน ท าให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี มีความเข้มแข็งและ
เป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลสมาชิก โดยยึดหลักการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า วายเมเถว ปุริโส 
(วา - ยะ - เม - เถ - วะ - ปุ - ริ - โส) แปลว่า บุรุษพึงพยายามไปจนกว่าจะส าเร็จประโยชน์ 

 ส าหรับศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เปิดให้บริการ  
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเช้า พักกลางวัน และช่วงหลังเลิกเรียน มีอาสาสมัครประจ าศูนย์ 13 คน ยึดหลักในการท างาน 
คือ การถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่หนึ่ง กิจกรรมภายในศูนย์  ประกอบด้วย การบริการให้
ค าปรึกษา กิจกรรมสร้างความสุขและการพัฒนา EQ กิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสา 
เช่น งานฝีมือและสิ่งประดิษฐ์ งานจักสานใบตาล งานท าแป้งพวง การท าผ้ามัดย้อม การท ายาหม่อง ยาดมพิมเสน  
การท าน้ าหมัก EM  และการส่งเสริมการประดิษฐ์หุ่นยนต์ สมาชิกท่ีสนใจกิจกรรมต่างๆ สามารถเข้าร่วมได ้

 ในวโรกาสนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก       
“ใครติดยายกมือขึ้น”จากส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี   
ซึ่งเคยติดยาเสพติด และมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกเสพ เข้าเฝ้าพร้อมทั้งพระราชทานก าลังใจและค าแนะน า เพ่ือป้องกัน 
ความผิดพลาดซ้ าในกลุ่มเสี่ยง และพระราชทานค าปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี     
ที่ซักถามปัญหา ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการกับปัญหาอย่างเหมาะสม 
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