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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2564 
ระดับภาคกลางและตะวันออก 

1.  ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  
 ประจ าปี 2564 ได้แก่ 
  -   จังหวัดชลบุรี 
  -   จังหวัดสระบุรี 
  -   จังหวัดจันทบุรี 
  -   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  -   จังหวัดปราจีนบุรี 
  -   จังหวัดราชบุรี 
  -   จังหวัดสระแก้ว 
  -   จังหวัดสมุทรปราการ 
  -   จังหวัดเพชรบุรี 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ทีผ่่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2564 ได้แก่ 
  -  จังหวัดระยอง 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2564 ได้แก่ 
  -  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  - จังหวัดสมุทรสาคร 
  -   จังหวัดอ่างทอง 
  - จังหวัดสมุทรสงคราม 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่  
  - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  - จังหวัดตราด 
  - จังหวัดสิงห์บุรี 

2. ประเภทอ าเภอ TO BE NUMBER ONE  

อ าเภอ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 
ประจ าปี 2564 จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ 

- อ าเภอโคกสูง  จังหวัดสระแก้ว 
- อ าเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี 
- อ าเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี 
- อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงทรา 

และในปีนี้ได้พิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่จังหวัดดีเด่น  เงิน  ทอง  และเพชร  ที่มีอยู่เดิม   
โดยคัดเลือกอ าเภอของจังหวัดดังกล่าวเข้าสู่การประกวดระดับประเทศเพ่ิมอีก  9  อ าเภอ  ได้แก่ 

- อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
- อ าเภอบางคนท ี  จังหวัดสมุทรสงคราม 
- อ าเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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- อ าเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- อ าเภอแหลมงอบ  จังหวัดตราด 
- อ าเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี 
- อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
- อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
- อ าเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี 

3.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- ชุมชนเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนา  จังหวัดสมุทรสาคร 
- ชุมชนบ้านไผ่งาม   จังหวัดสระแก้ว 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก ่

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

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2564 ได้แก่  

- ชุมชนบ้านกล้วย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
- ชุมชนต าบลคลองห้า  จังหวัดปทุมธานี 
- ชุมชนบ้านหนองปรือ  จังหวัดสระแก้ว 
- ชุมชนบ้านขุนโลก  จังหวัดสิงห์บุรี 

4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร   
  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี 
- โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว 
- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงเรียนบ้านสวน(จ่ันอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) กรุงเทพมหานคร 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- โรงเรียนบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  จังหวัดระยอง 
- โรงเรียนสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวด 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 จ านวน 5 ชมรม ได้แก่  

- โรงเรียนวัดลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 
- โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา“กรุงไทยอนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส  กรุงเทพมหานคร 
- โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ 

  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  จังหวัดปทุมธานี 
 - โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธ์ิ”  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 4 ชมรม ได้แก่ 

- โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  จังหวัดระยอง 
- โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จังหวัดชลบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่  

- วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
- วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
- วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2 จังหวัดเพชรบุรี 

5. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง   
  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดปราจีนบุรี 
- บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
- บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด สาขา 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตร้ีส์ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครปฐม 
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6.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่  

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี 
- ศูนยฝ์ึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี  จังหวัดนครปฐม 
- ศูนยฝ์ึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 
- ศูนยฝ์ึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1  จังหวัดระยอง 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา    จังหวัดสมุทรปราการ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร  จังหวัดนครปฐม 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา  จังหวัดนครปฐม 

7. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน   

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน  
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- เรือนจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
- เรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- เรือนจ ากลางระยอง  จังหวัดระยอง 
- เรือนจ าจังหวัดสมุทรสาคร 
- เรือนจ าพิเศษพัทยา  จังหวัดชลบุรี 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  
ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- เรือนจ าจังหวัดสระบุรี 
- เรือนจ ากลางสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
- ทัณฑสถานหญิงชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
- เรือนจ ากลางชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

8. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤติ   

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤต ิกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  
 ประจ าปี 2564 ได้แก่ 

- ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด 

- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา 


