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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2565 
ระดับภาคใต้ 

1.  ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   
 จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
 ทีผ่่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- จังหวัดภูเก็ต 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  
 ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- จังหวัดพังงา 
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- จังหวัดนราธิวาส 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- จังหวัดระนอง 
- จังหวัดยะลา 
- จังหวัดสตูล 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- จังหวัดตรัง 
- จังหวัดพัทลุง 
- จังหวัดปัตตานี 
- จังหวัดสงขลา 
- จังหวัดชุมพร 
- จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่  
- จังหวัดกระบี่ 

2. ประเภทอ าเภอ TO BE NUMBER ONE  

 อ าเภอ TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
  ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- อ าเภอถลาง      จังหวัดภูเก็ต 

อ าเภอ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 
ประจ าปี 2565 จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ 

- อ าเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 
- อ าเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
- อ าเภอจะแนะ  จังหวัดนราธิวาส 
- อ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 4 อ าเภอ ได้แก่ 
- อ าเภอทุ่งยางแดง  จังหวัดปัตตานี 
- อ าเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 
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- อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
- อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่  

- ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จังหวัดภูเก็ต 
- ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง จังหวัดพังงา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- ชุมชนต าบลคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- ชมุชนผดุงมาตร จังหวัดนราธิวาส 
- ชุมชนบ้านบาโงยซิแน จังหวัดยะลา 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก ่

- ชุมชนหัวกุญแจ จังหวัดนราธิวาส 
- ชุมชนเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 
- ชุมชนบ้านโคกแตรก จังหวัดตรัง 
- ชุมชนบ้านราชกรูด จังหวัดระนอง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2565 จ านวน 4 ชมรม ได้แก่  

- ชุมชนต าบลคลองพน จังหวัดกระบี่ 
- ชุมชนบ้านปาแดปาลัส จังหวัดปัตตานี 
- ชุมชนบ้านเขาน้อย จังหวัดสตูล 
- ชุมชนบ้านย่านยาว จังหวัดพังงา 

 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 3 ชมรม ได้แก่ 
- ชุมชนเมืองเก่าท่าสาป  จังหวัดยะลา 
- ชุมชนบ้านเกาะมุกด์  จังหวัดตรัง 
- ชุมชนบ้านบ่อแร่  จังหวัดภูเก็ต 

4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  จังหวัดพังงา 
- โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา    จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี จังหวัดภูเก็ต 
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- โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา   จังหวัดปัตตานี 
- โรงเรียนกันตังพิทยากร  จังหวัดตรัง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ 
- โรงเรียนสวนพระยาวิทยา  จังหวัดนราธิวาส 
- โรงเรียนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
- โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล 
- โรงเรียนวิเชียรมาตุ  จังหวัดตรัง 
- โรงเรียนเมืองถลาง  จังหวัดภูเก็ต 
- โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวด 
ระดับประเทศ ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ชมรม ได้แก่  

- โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  จังหวัดตรัง 
- โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่ 
- โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุงยะลา  จังหวัดยะลา 

 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 7 ชมรม ได้แก่ 
- โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  จังหวัดพัทลุง 
- โรงเรียนบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพ 128  จังหวัดนราธิวาส 
- โรงเรียนสตรีพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
- โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์  จังหวัดปัตตานี 
- โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
- โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต 
- โรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” จังหวัดสงขลา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ชมรม ได้แก่  

- วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
- วิทยาลัยเทคนิคสตูล จังหวัดสตูล 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
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 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 3 ชมรม ได้แก่ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
- วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

5. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จ ากัด จังหวัดยะลา 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง   
  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

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

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน   
  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี   จังหวัดปัตตานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ชมรม ได้แก่ 

- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
- บริษัท ยูนิวานิชน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) สาขาคุระบุรี   จังหวัดพังงา 
- โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี              จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 1 ชมรม ได้แก่ 
- บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด (มหาชน) สาขานราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส  

6.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่  

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8   จังหวัดสุราษฎรธ์านี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่  

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9 จังหวัดยะลา 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ชมรม  ได้แก่ 

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 10 จังหวัดพังงา 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 1 ชมรม ได้แก่ 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง  
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7. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน   

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน  
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- ทัณฑสถานหญิงสงขลา  จังหวัดสงขลา 
- เรือนจ ากลางพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  
ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ชมรม ได้แก่ 

- เรือนจ ากลางสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- เรือนจ าจังหวัดตรัง 
- เรือนจ าจังหวัดระนอง 

 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 3 ชมรม ได้แก่ 
- เรือนจ าจังหวัดภูเก็ต   
- เรือนจ ากลางนครศรธีรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- เรือนจ าจังหวัดนราธิวาส 

8. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤติ   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น  
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ชมรม ได้แก่ 

- ศูนยฟ้ื์นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จังหวัดปัตตานี 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล 

 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 3 ชมรม ได้แก่ 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง 

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

 
 
 

 


