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ผลตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561 
ระดับภาคเหนือ 

1.    ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   
  จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ระดับภาคเหนือ   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- จังหวัดก าแพงเพชร 
- จังหวัดเชียงใหม่ 
- จังหวัดพิษณุโลก 
- จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- จังหวัดเชียงราย 
- จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- จังหวัดสุโขทัย 

   จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
   ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- จังหวัดล าปาง 
- จังหวัดนครสวรรค์ 
- จังหวัดพะเยา 
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 จังหวัด  TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่  
     -   จังหวัดล าพูน 
  - จังหวัดพิจิตร 
  - จังหวัดตาก 

2.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
 ระดับภาคเหนือ  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- ชุมชนศรีดอนชัย  จังหวัดเชียงราย 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับเงิน   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านนายม   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ชุมชนมหาชัย  จังหวัดก าแพงเพชร 
- ชุมชนบ้านดอยไก่เข่ีย จังหวัดสุโขทัย 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มดีเด่น  ทีผ่่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าป ี2561  ได้แก่  
- ชุมชนบ้านห้วยแห้ง  จังหวัดอุทัยธานี 
- ชุมชนต าบลในเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
- ชุมชนต าบลแม่ระกา  จังหวัดพิษณุโลก 
- ชุมชนบ้านอ่างทอง  จังหวัดนครสวรรค์ 
- ชุมชนต าบลวังตะคร้อ  จังหวัดสุโขทัย 
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  3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มต้นแบบระดับเพชร   
 รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ระดับภาคเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- โรงเรียนอุตรดิตถ ์  จังหวัดอุตรดิตถ ์
- โรงเรียนหนองฉางวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- โรงเรียนหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 
- โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง 
- โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  จังหวัดก าแพงเพชร 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มดีเด่น  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่  

- โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา  จังหวัดก าแพงเพชร  
- โรงเรียนเมืองเชลียง  จังหวัดสุโขทัย 
- โรงเรียนบ้านห้วยยา  จังหวัดเชียงใหม่ 
- โรงเรียนวังโป่งศึกษา  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- โรงเรียนล าปางกัลยาณี  จังหวัดล าปาง 
- โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  จังหวัดล าพูน 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  กลุ่มต้นแบบระดับเพชร   
 รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ระดับภาคเหนือ  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   กลุ่มมาตรฐาน 
 พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 
- วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   กลุ่มมาตรฐาน 
 พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  จังหวัดล าปาง 
- มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น  
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 
- วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย 
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4.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับทอง  
 ระดับภาคเหนือ  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากัด   จังหวัดนครสวรรค์ 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
- บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป  มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด    จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน   
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่  

- บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด      จังหวัดนครสวรรค์ 
- บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด สาขาพิจิตร     จังหวัดพิจิตร 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุม่ดีเด่น  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561  ได้แก่     

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ล าพูน จังหวัดล าพูน 
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง  จังหวัดสุโขทัย 
- บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จ ากัด   จังหวัดเชียงใหม่ 
- โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล   จังหวัดล าพูน 

  5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ระดับภาคเหนือ  
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่  

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดพิษณุโลก 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น   
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดนครสวรรค์ 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดเชียงราย 

  6.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน   
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคเหนือ  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- เรือนจ ากลางพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก 
- เรือนจ าจังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- เรือนจ าอ าเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย 
- ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

------------------------------------------------ 
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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

1.  ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -  จังหวัดขอนแก่น 
  - จังหวัดยโสธร 
  -  จังหวัดหนองบัวล าภู   

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  - จังหวัดอุบลราชธานี  
  - จังหวัดสุรินทร์ 
  -   จังหวัดอ านาจเจริญ 
  - จังหวัดร้อยเอ็ด 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -  จังหวัดหนองคาย 
  -  จังหวัดนครราชสีมา 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
  ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -  จังหวัดอุดรธานี 
  -  จังหวัดมุกดาหาร 
  - จังหวัดนครพนม   
  - จังหวัดสกลนคร 
  - จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่  
  -   จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - จังหวัดบึงกาฬ 
  - จังหวัดเลย 
  - จังหวัดมหาสารคาม 

 2.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านกุดเต่า  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร   
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านหนองแก  จังหวัดหนองบัวล าภู  
- ชุมชนบ้านแคนน้อย  จังหวัดยโสธร 
- ชุมชนบ้านหนองตะไก้  จังหวัดนครราชสีมา 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง   
 ที่ผ่านเข้าสูก่ารประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่   

- ชุมชนบ้านดงกลาง    จังหวัดขอนแก่น 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านสว่าง   จังหวัดขอนแก่น 
- ชุมชนบ้านโคกล่ามองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก จังหวัดหนองบัวล าภู 
- ชุมชนบ้านนาสมด ี   จังหวัดนครพนม 
- ชุมชนบ้านหนองดู่   จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ชุมชนโคกเลาะ   จังหวัดอ านาจเจริญ 
- ชุมชนเปือยหัวดง   จังหวัดอ านาจเจริญ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ที่ผา่นเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าป ี2561 ได้แก่  
- ชุมชนบ้านนานกเขียน   จังหวัดมหาสารคาม 
- ชุมชนบ้านโนนสว่าง   จังหวัดร้อยเอ็ด  
- ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน  จังหวัดบึงกาฬ 
- ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ชุมชนศรีวิไลเทศบาลต าบลฝั่งแดง จังหวัดหนองบัวล าภู 
- ชุมชนบ้านขี้เหล็ก   จังหวัดศรีสะเกษ 

 3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐาน 
 สู่ระดับยอดเพชร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศกึษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร 
- โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 
- โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น 
- โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน จังหวัดสุรินทร ์
- โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 
- โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
- โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
- โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
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- โรงเรียนพันดอนวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
- โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
- โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่ 
การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่  

- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
- โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
- โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
- โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 
- โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม 
- โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
- โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 
- โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
- โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร 
- วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  
- วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่ 
การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน  จังหวัดหนองคาย  
- วิทยาลัยเทคโนโลยีชยัภูมิบริหารธุรกิจ  จังหวัดชยัภูม ิ
- วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ 

4.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

  -   บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

-   บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดขอนแก่น 
- บริษัท พานาโซนิค แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
- บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) จังหวัดยโสธร 



28/02/2561 

4 

 

- บริษัท สหเรือง จ ากัด จังหวัดมุกดาหาร 
-   บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน)   จังหวัดขอนแก่น 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

  -   บริษัท แอดเดอรานสไทย จ ากัด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - บริษัท ไทยเพ่ิมพูลโฮมช็อป จ ากัด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 
 ประจ าปี 2561 ได้แก่     

- บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จ ากัด (สาขาศรีสะเกษ)   จังหวัดศรีสะเกษ  
- บริษัท น้ าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน)     จังหวัดนครราชสีมา 
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
- บริษัท รับเบอร์แลนโปรดักส์ จ ากัด สาขาบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี 

6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน   

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน กลุ่มดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- เรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
- เรือนจ ากลางขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
- เรือนจ าจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
- เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 
- เรือนจ าจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
------------------------------------------------ 
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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561 
ระดับภาคใต้ 

1.  ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   
 จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ระดับภาคใต้  
 ทีผ่่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -  จังหวัดภูเก็ต 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  
 ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -   จังหวัดพังงา 
  -   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -   จังหวัดนราธิวาส 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -  จังหวัดยะลา 
  - จังหวัดสตูล 
  -   จังหวัดระนอง 
  -   จังหวัดตรัง 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่  
     - จังหวัดพัทลุง 
  - จังหวัดชุมพร 
  - จังหวัดปัตตานี 

2.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร   
 ระดับภาคใต ้ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่  

- ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน  จังหวัดภูเก็ต 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง  จังหวัดพังงา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ชุมชนต าบลคลองท่อมใต้  จังหวัดกระบี่ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก ่

- ชุมชนบ้านบาโงยซิแน  จังหวัดยะลา 
- ชุมชนผดุงมาตร   จังหวัดนราธิวาส 
- ชุมชนลุโบะบือซา    จังหวัดนราธิวาส 
- ชุมชนบ้านโคกแตรก  จังหวัดตรัง 
- ชุมชนหัวกุญแจ   จังหวัดนราธิวาส 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561  ได้แก่  

- ชุมชนบ้านราชกรูด  จังหวัดระนอง 
- ชุมชนเจาะไอร้อง   จังหวัดนราธิวาส 
- ชุมชนโผลง   จังหวัดนราธิวาส 
- ชุมชนบ้านปาแดปาลัส  จังหวัดปัตตานี  

3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ระดับภาคใต ้ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
- โรงเรียนนราสิกขาลัย จงัหวัดนราธิวาส 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
- โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง 
- โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา  จังหวัดปัตตานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส 
- โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวด 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่  

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ  จังหวัดตรัง 
- โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล 
- โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์  จังหวัดปัตตานี 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ 
- โรงเรียนผดุงมาตร  จังหวัดนราธิวาส 
- โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
- โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ 
- โรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับทอง ระดับภาคใต ้ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุม่ดีเด่น ระดับภาคใต ้  
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก ่

- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 
- วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
- วิทยาลัยเทคนิคระนอง จังหวัดระนอง 

4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ระดับภาคใต ้  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
 ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จ ากัด จังหวัดยะลา 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- บริษัท อันดามัน  ซีฟู้ด จ ากัด จังหวัดระนอง 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน   
  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาตรัง  จังหวัดตรัง 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
- บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน)   จังหวัดตรัง 
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ ากัด     จังหวัดยะลา  
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  
- บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จ ากัด   จังหวัดสงขลา  
- บริษัท ยูนิวานชิน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) สาขาคุระบุรี จังหวัดพังงา 

5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน  
 ระดับภาคใต ้ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่  

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น ระดับภาคใต ้
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต 
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6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน   

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน กลุ่มดีเด่น ระดับภาคใต ้
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ทัณฑสถานหญิงสงขลา จังหวัดสงขลา 
- เรือนจ าจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
- เรือนจ ากลางพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

 
------------------------------------------------ 
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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561 
ระดับภาคกลางและตะวันออก 

 

1.    ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   
 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -  จังหวัดสระบุรี 
  - จังหวัดจันทบุรี 
  - จังหวัดชลบุรี 
  -   จังหวัดปราจีนบุรี 
  - จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  -  จังหวัดราชบุรี 
  -  จังหวัดสระแก้ว  
  -   จังหวัดสมุทรปราการ 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
  ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -   จังหวัดระยอง 
  -  จังหวัดเพชรบุรี 
  - จังหวัดนนทบุรี 

   จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
   ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  -  จังหวัดสมุทรสาคร 
  -  จังหวัดอ่างทอง 
  -  จังหวัดชัยนาท   

จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่  
     - จังหวัดสุพรรณบุรี 

- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดปทุมธานี 
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- จังหวัดกาญจนบุรี 

2.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ชุมชนต าบลวัดแก้ว  จังหวัดราชบุรี 
- ชุมชนต าบลบ้านหม้อ  จังหวัดลพบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่   

- ชุมชนบ้านไผ่งาม  จังหวัดสระแก้ว 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ชุมชนเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนา   จังหวัดสมุทรสาคร 
- ชุมชนบ้านหนองไทร  จังหวัดชลบุรี 
- ชุมชนเทศบาลต าบลบ้านนาปรือ  จังหวัดปราจีนบุรี 
- ชุมชนบ้านคลองครุนอก  จังหวัดสมุทรสาคร 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561  ได้แก ่ 

- ชุมชนต าบลบ้านไร่  จังหวัดราชบุรี 
- ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  
- ชุมชนเทศบาลต าบลโป่งน  าร้อน  จังหวัดจันทบุรี 
- ชุมชนต าบลหนองปลาไหล  จังหวัดชลบุรี 
- ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
- ชุมชนต าบลจ าปาหล่อ  จังหวัดอ่างทอง 
- ชุมชนท่าเสา  จังหวัดสมุทรสาคร 

  3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐาน 
 สู่ระดับยอดเพชร ทีผ่่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 
- โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี 
- โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  จังหวัดจันทบุรี 
- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุร ี
- โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
- โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสาคร 
- โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร  จังหวัดชลบุร ี
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี 
- โรงเรียนบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวด
ระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่  

- โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์  จังหวัดสุพรรณบุรี  
- โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ 

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  จังหวัดปทุมธานี 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท  
- โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง 
- โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
- โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร 
- โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี  จังหวัดราชบุรี 
- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  จังหวัดชลบุร ี

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น   
  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุร ี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี 

4.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

-   บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดระยอง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร 
เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

-   บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด  จงัหวัดนครปฐม 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 
- บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด  จังหวัดราชบุรี 
- บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน)  จังหวัดสมุทรปราการ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

- บริษัท ควอลิตี  คอฟฟ่ี โปรดักท์ส จ ากัด  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- บริษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด  จังหวัดชลบุร ี
- บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จ ากัด  จังหวัดชลบุร ี
- บริษัท บางกอก แล็ป แอนด์ คอสเมติค  จ ากัด  จังหวัดราชบุร ี
- บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)    จังหวัดสระบุรี 
- บริษัท น  าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  จังหวัดสระแก้ว 
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเงิน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561  ได้แก่ 

   - ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ  กรุงเทพมหานคร 
   - บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) จังหวัดชัยนาท 

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร 
- บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จ ากัด  จังหวัดชลบุร ี
- บริษทั เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ ากัด  จังหวัดนนทบุรี 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561  ได้แก่     

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
- บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง  
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออก จังหวัดตราด 
- บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์เพรส จ ากัด สาขา ๑  จังหวัดนครนายก  
- บริษัท อีซูซุ มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ  

  5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน  
   ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561  ได้แก่  

- สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น  
  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดสุพรรณบุรี 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จังหวัดนครปฐม 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดกาญจนบุรี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดสระบุรี 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม 
- ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา  กรุงเทพมหานคร 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดจันทบุรี   

6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน   

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน กลุม่ดีเด่น ระดับภาคกลางและตะวันออก 
  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- เรือนจ าจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
- เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- เรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
- เรือนจ าพิเศษพัทยา  จังหวัดชลบุร ี
- ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร 
- ทัณฑสถานหญิงกลาง กรุงเทพมหานคร 
- ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี 

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



ผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปี 2561 

 
1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 

ระดับเพชรที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี  2561  ได้แก่ 
- ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2   เขตบึงกุ่ม 

2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
ระดับทองที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี  2561  ได้แก่ 

- ชุมชนฟ้ืนนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 10   เขตลาดกระบัง 
- ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า     เขตพระโขนง 

3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
ระดับเงินที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี  2561  ได้แก่ 

- ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์       เขตบึงกุ่ม 
- ชุมชนแผ่นดินทองวัดล าพะอง    เขตหนองจอก 

4. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวด 
ระดับประเทศ ประจ าปี  2561  ได้แก่ 

- ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล     เขตสะพานสูง 
- ชุมชนมั่นคง 133    เขตบางบอน 
- ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข    เขตลาดกระบัง 
- ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว  เขตคลองสาน 
- ชุมชนวัดไผ่ตัน    เขตพญาไท  
- ชุมชนสุภาพงษ์    เขตพระโขนง 
- ชุมชนหลังวัดปากบ่อ   เขตสวนหลวง 
- ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา    เขตบางบอน 
- ชุมชนทรัพย์เจริญ    เขตหนองจอก 
- ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 2 เขตบางขุนเทียน 

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



ค ำกรำบทูลรำยงำน 
ผลกำรประกวดกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE  

ระดับประเทศ ประจ ำปี 2561 
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอบุลรัตนรำชกัญญำ  สริวิัฒนำพรรณวดี 

ในวโรกำสเสด็จเป็นองค์ประธำนงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE 
ประจ ำปี 2561 

โดย รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต (นำยแพทยพ์งศ์เกษม  ไขมุ่กด์) 
วันอำทิตยท์ี ่15 กรกฎำคม 2561 

ณ  HALL 9  ศูนย์กำรประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธำน ี
       

ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท 

  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  นำยแพทย์พงศ์เกษม  ไข่มุกด์  รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต 
ขอพระรำชทำนพระอนุญำตกรำบทูลรำยงำนผลกำรตัดสิน  ดังนี ้
กลุ่มรักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบ   
        ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน  

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- จังหวัดตรัง 
- จังหวัดอ่ำงทอง 

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- จังหวัดนครพนม 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- จังหวัดสุโขทัย 

o ปีท่ี 2  ได้แก ่
- จังหวัดเพชรบุรี 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ปีที่ 1  ได้แก่ 
- จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- จังหวัดก ำแพงเพชร 
- จังหวัดชลบุรี 
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 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน 
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีท่ี 1  ได้แก่ 

- ชุมชนบ้ำนดอยไก่เขี่ย    จังหวัดสุโขทัย 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- ชุมชนบ้ำนไผ่งำม     จังหวัดสระแก้ว 
- ชุมชนต ำบลคลองท่อมใต้   จังหวัดกระบี ่

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- ชุมชนบ้ำนหนองตะไก้      จังหวัดนครรำชสีมำ 

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร  ปีที่ 1  ได้แก่ 
- ชุมชนบ้ำนกุดเต่ำ     จังหวัดหนองบัวล ำภู 

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- ชุมชนบ้ำนลิพอนเขำล้ำน     จังหวัดภูเก็ต 
- ชุมชนต ำบลวัดแก้ว      จังหวัดรำชบุรี 
- ชุมชนศรีดอนชัย       จังหวัดเชียงรำย 

 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ 
ขัน้พื้นฐำน ทีส่ำมำรถรักษำมำตรฐำน 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- โรงเรียนกัลยำณวัตร     จังหวัดขอนแก่น 
- โรงเรียนพันดอนวิทยำ    จังหวัดอุดรธำนี 

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- โรงเรียนบำงปะหัน    จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- โรงเรยีนบ้ำนสวน(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี 

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- โรงเรียนศรีรำชำ      จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนหนองบัว      จังหวัดนครสวรรค์ 
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o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
- โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม  จังหวัดปทุมธำนี 

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร  ปีที่ 1  ได้แก่ 
- โรงเรียนปทุมวิไล    จังหวัดปทุมธำนี 
- โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  จังหวัดล ำพูน 

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์     จังหวัดรำชบุรี 
- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร   จังหวัดหนองบัวล ำภ ู

 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ  ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน         

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีท่ี 2   ได้แก่ 
- มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์   จังหวัดกำฬสินธุ์ 
- มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง     จังหวัดล ำปำง 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- วิทยำลยัเทคนิคอุตรดิตถ์     จังหวัดอุตรดิตถ์ 

o ปีท่ี 2  ได้แก่  
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำผดุงประชำยะลำ จังหวัดยะลำ 
- มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ     จังหวัดนครสวรรค ์

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร  ปีที่ 2  ได้แก่ 

- มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย    จังหวัดเชียงรำย 

  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร ที่สำมำรถ
รักษำมำตรฐำน     

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- บริษัท แอดเดอรำนสไทย จ ำกัด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ  
 DC มหำชัย จังหวัดสมุทรสำคร 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- บริษัท น้ ำตำลและอ้อยตะวันออก จ ำกัด (มหำชน) 
 จังหวัดสระแก้ว 
- บริษัท บำงกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จ ำกัด  จังหวัดรำชบุรี  

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- บริษัท สหเรือง จ ำกัด   จังหวัดมุกดำหำร 

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร  ปีที่ 2  ได้แก่ 
- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสำหกรรม จ ำกัด  จังหวัดนครรำชสีมำ 

o ปีท่ี 4  ได้แก่ 
- บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  

 จังหวัดระยอง 

    ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยำวชน  ทีส่ำมำรถรักษำมำตรฐำน      

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีท่ี 1  ได้แก ่

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 8  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

- สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  จังหวัดพิษณุโลก 

- สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  จังหวัดปทุมธำนี 
 
 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBERONE ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำนพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับยอดเพชร  ปีท่ี 4  ได้แก ่

- จังหวัดภูเก็ต 
- จังหวัดยโสธร 
- จังหวัดขอนแก่น 
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กลุ่มต้นแบบ  
            ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ต้นแบบระดับทอง  ได้แก่ 

- จังหวัดนรำธิวำส 
 
 
 

             ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค  ต้นแบบระดับเงิน  ได้แก่  
- ชุมชนเยำวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนำ   จังหวัดสมุทรสำคร 
- ชุมชนมหำชัย     จังหวัดก ำแพงเพชร 
 
 
 
 

o ต้นแบบระดับทอง  ได้แก่ 
- ชุมชนบ้ำนดงกลำง    จังหวัดขอนแก่น 

o และต้นแบบระดับเพชร  ได้แก่ 
- ชุมชนบำงมรำ-ตอตั้ง    จังหวัดพังงำ 
- ชุมชนบ้ำนหนองแก    จังหวัดหนองบัวล ำภู 

              ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน  ต้นแบบระดับเพชร  ได้แก่ 

- โรงเรียนลำซำลจันทบุรี (มำรดำพิทักษ์)    จังหวัดจันทบุรี 

             ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ  ต้นแบบระดับเงิน  ได้แก่  

- วิทยำลัยเทคนิคชัยภูมิ     จังหวัดชัยภูม ิ

  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถำนประกอบกำร  ต้นแบบ
ระดับเงิน  ได้แก่  

- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำตรัง 
 จังหวัดตรัง 

o ต้นแบบระดับทอง  ได้แก่ 
- บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ำกัด จังหวัดชลบุรี 
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o และต้นแบบระดับเพชร  ได้แก่ 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ 
 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ 
 CDC1 บำงบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

กลุ่มดีเด่น ประจ ำปี 2561   
          ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   
 รำงวัลที่ 3  ได้แก่  

- จังหวัดพัทลุง  
 รำงวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  

- จังหวัดบุรีรัมย์  
และรำงวัลชนะเลิศ  ได้แก่   

- จังหวัดสุพรรณบุรี       

             ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค 
รำงวัลที่ 5  ได้แก่   

- ชุมชนเทศบำลเมืองฉะเชิงเทรำ  จังหวัดฉะเชิงเทรำ   
 รำงวัลที่ 4  ได้แก่   

- ชุมชนโผลง  จังหวัดนรำธิวำส          
 รำงวัลที่ 3  ได้แก่   

- ชุมชนเจำะไอร้อง  จังหวัดนรำธิวำส  
 รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่   

- ชุมชนต ำบลแม่ระกำ  จังหวัดพิษณุโลก 
 และรำงวัลชนะเลิศ  ได้แก่   

- ชุมชนบ้ำนบำงแม่หม้ำย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

             ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
 รำงวัลที่ 5  ได้แก่   

- โรงเรียนควนกำหลงวิทยำคม“นิคมวัฒนำ” จังหวัดสตูล   
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 รำงวัลที่ 4  ได้แก่ 

- โรงเรียนบำงแม่หม้ำยรัฐรำษฎร์รังสฤษดิ์  จังหวัดสุพรรณบุรี          
 รำงวัลที่ 3  ได้แก่ 

- โรงเรียนวังโป่งศึกษำ  จังหวัดเพชรบูรณ์  
 รำงวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่ 

- โรงเรียนค ำชะอีวิทยำคำร  จังหวัดมุกดำหำร  
 
 
 

 และรำงวัลชนะเลิศ  ได้แก่ 
- โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี   

 

            ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ  
 รำงวัลที่ 3  ได้แก่ 

- วิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออก(อี.เทค)  จังหวัดชลบุรี 

 รำงวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่    
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย      

 และรำงวัลชนะเลิศ  ได้แก่   
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  

 
 

  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถำนประกอบกำร  
 รำงวัลที่ 3  ได้แก่  

- บริษัท กัลฟ์ ยะลำ กรีน จ ำกัด  จังหวัดยะลำ     
 รำงวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ CDC ภูเกต็   
 จังหวัดภูเก็ต        

 และรำงวัลชนะเลิศ  ได้แก่   
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำก ำแพงเพชร   
 จังหวัดก ำแพงเพชร  
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 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร  
 รำงวัลที่ 3  ได้แก่   

- ชุมชนหมู่บ้ำนเพิ่มสุข  เขตลำดกระบัง    
 รำงวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่   

- ชุมชนสำมแยกคลองหลอแหล  เขตสะพำนสูง  
 
 

 

 และรำงวัลชนะเลิศ  ได้แก่   
- ชุมชนมั่นคง 133  เขตบำงบอน 

  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  
 รำงวัลที่ 5  ได้แก่   

- สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  จังหวัดนรำธิวำส    
 รำงวัลที่ 4  ได้แก่ 

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนหญิงบ้ำนปรำนี   
 จังหวัดนครปฐม 

 รำงวัลที่ 3  ได้แก่   
- สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  จังหวัดสุพรรณบุรี    

 รำงวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่   
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนพระนครศรีอยุธยำ   
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ  

 และรำงวัลชนะเลิศ  ได้แก่ 
- สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  จังหวัดนครพนม 

 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ ำและทัณฑสถำน  
 รำงวัลที่ 3  ได้แก่   

- เรือนจ ำจังหวัดสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี      
 รำงวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่   

- เรือนจ ำกลำงฉะเชิงเทรำ   จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 
 

 

 และรำงวัลชนะเลิศ  ได้แก่   
- เรือนจ ำกลำงพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม 
 


