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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2562 
ระดับภาคกลางและตะวันออก 

 

1.    ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   
 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ระดับภาคกลางและตะวันออก 
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2562 ได้แก่ 
  -  จังหวัดสระบุรี 
  - จังหวัดชลบุรี 
  - จังหวัดจันทบุรี 
  -   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - จังหวัดปราจีนบุรี 
  -  จังหวัดราชบุรี 
  -  จังหวัดสระแก้ว  
  -   จังหวัดสมุทรปราการ 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
  ประจ าปี 2562 ได้แก่ 
  -   จังหวัดเพชรบุรี 
  -  จังหวัดระยอง 
  - จังหวัดนนทบุรี 

   จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
   ประจ าปี 2562 ได้แก่ 
  - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  -  จังหวัดสมุทรสาคร 
  -  จังหวัดอ่างทอง 
  -  จังหวัดชัยนาท 
  - จังหวัดสุพรรณบุรี   

จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่  
- จังหวัดนครปฐม 
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- จังหวัดปทุมธานี 
- จังหวัดสิงห์บุรี 

2.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร   
 ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

- ชุมชนต าบลวัดแก้ว   จังหวัดราชบุรี 
- ชุมชนต าบลบ้านหม้อ   จังหวัดลพบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่   

- ชุมชนเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนา   จังหวัดสมุทรสาคร 
- ชุมชนบ้านไผ่งาม   จังหวัดสระแก้ว 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

- ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ชุมชนบ้านหนองไทร  จังหวัดชลบุรี 
- ชุมชนเทศบาลต าบลบ้านนาปรือ  จังหวัดปราจีนบุรี 
- ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2562  ได้แก ่ 

- ชุมชนเทศบาลต าบลโป่งน  าร้อน  จังหวัดจันทบุรี 
- ชุมชนต าบลหนองปลาไหล  จังหวัดชลบุรี  
- ชุมชนต าบลจ าปาหล่อ  จังหวัดอ่างทอง  
- ชุมชนต าบลคลองห้า  จังหวัดปทุมธานี 
- ชุมชนบ้านหนองโขลง  จังหวัดสิงห์บุรี 
- ชุมชนบางจากพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ 
- ชุมชนต าบลท่าเสา  จังหวัดสมุทรสาคร 

  3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐาน 
 สู่ระดับยอดเพชร ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

- โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  จังหวัดจันทบุรี 
- โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 
- โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี 
- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี 
- โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

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

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

- โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
- โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จังหวัดชลบุร ี
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุร ี
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- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี 
- โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวด
ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่  

- โรงเรียนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
- โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
- โรงเรียนช าป่างามวิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท 
- โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง 
- โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ 

   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  จังหวัดปทุมธานี 
- โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม จังหวัดสระแก้ว 
- โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จังหวัดชัยนาท 
- โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุร ี
- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   จังหวัดจันทบุรี 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา    จังหวัดชลบุร ี
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี   จังหวัดราชบุรี 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น   
  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จังหวัดชลบุร ี
- วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์  จังหวัดสระบุรี 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี    จังหวัดสุพรรณบุรี 

4.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
 ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

-   บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดระยอง 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร 
เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

-   บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ ากัด  จังหวัดนครปฐม 
- บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 
- บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด  จังหวัดชลบุร ี
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2562  ได้แก่ 

- บริษัท ควอลิตี  คอฟฟ่ี โปรดักท์ส จ ากัด  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  จังหวัดปราจีนบุรี 
- บริษัท น  าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  จังหวัดสระแก้ว 
- บริษัท บางกอก แล็ป แอนด์ คอสเมติค  จ ากัด  จังหวัดราชบุร ี
- บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)    จังหวัดสระบุรี 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเงิน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562  ได้แก่ 

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

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2562  ได้แก่     

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ชลบุรี จังหวัดชลบุรี  
- บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) จังหวัดระยอง  
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน)  โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออก  จังหวัดตราด 
- บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดชลบุรี 
- บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดสมุทรปราการ  

  5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน  
   ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562  ได้แก่  

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จังหวัดนครปฐม 

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น  
  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดกาญจนบุรี 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1  จังหวัดระยอง 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11  จังหวัดลพบุรี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดสระบุรี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดชลบุรี 
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6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน   

   ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน  
   ระดับภาคกลางและตะวันออก ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

- เรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี   จังหวัดสิงห์บุรี 
- เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  
 ประจ าปี 2562 ได้แก่ 

- เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
- เรือนจ าพิเศษพัทยา   จังหวัดชลบุร ี
- เรือนจ ากลางราชบุรี   จังหวัดราชบุรี 
- เรือนจ ากลางระยอง   จังหวัดระยอง  
- เรือนจ าพิเศษมีนบุรี   กรุงเทพมหานคร   
- ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  จังหวัดปทุมธานี 
- เรือนจ ากลางลพบุรี   จังหวัดลพบุรี 
- เรือนจ าจังหวัดสระบุรี  จังหวัดสระบุรี 
- เรือนจ ากลางนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
- ทัณฑสถานหญิงกลาง  กรุงเทพมหานคร 

7. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤติ   
  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น ระดับภาคกลางและตะวันออก 
  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2562 ได้แก ่

- ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธาน ี
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด   จังหวัดตราด 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี   จังหวัดเพชรบุรี 

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


