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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2560 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

1.    ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   
 จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -  จังหวัดขอนแก่น 
  - จังหวัดยโสธร 

  จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -  จังหวัดหนองบัวล าภู   
  - จังหวัดอุบลราชธานี  
  - จังหวัดสุรินทร์ 
  -   จังหวัดร้อยเอ็ด 
  - จังหวัดอ านาจเจริญ 

  จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -  จังหวัดหนองคาย 
  -  จังหวัดนครราชสีมา 

   จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
   ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -  จังหวัดอุดรธานี 
  -  จังหวัดมุกดาหาร 
  - จังหวัดนครพนม   
  - จังหวัดสกลนคร 

จังหวัด  TO BE NUMBER ONE  กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่  
  -   จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - จังหวัดมหาสารคาม 
  - จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - จังหวัดศรีสะเกษ 

2.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับเพชร   
 เข้าสูก่ารประกวดระดับประเทศ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านกุดเต่า  จังหวัดหนองบัวล าภู 
- ชุมชนบ้านเปลาะปลอ  จังหวัดนครราชสีมา  
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- ชุมชนบ้านหนองแก  จังหวัดหนองบัวล าภู 
- ชุมชนบ้านแคนน้อย  จังหวัดยโสธร 
- ชุมชนบ้านหนองตะไก้  จังหวัดนครราชสีมา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับทอง   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่   

- ชุมชนบ้านดงกลาง   จังหวัดขอนแก่น 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับเงิน   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านสว่าง   จังหวัดขอนแก่น 
- ชุมชนบ้านโคกล่าม  จังหวัดหนองบัวล าภู 
- ชุมชนบ้านนาสมดี  จังหวัดนครพนม 
- ชุมชนบ้านหนองดู่  จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ชุมชนโคกเลาะ   จังหวัดอ านาจเจริญ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่  
- ชุมชนบ้านนานกเขียน จังหวัดมหาสารคาม 
- ชุมชนศรีวิไล จังหวัดหนองบัวล าภู  
- ชุมชนเปือยหัวดง จังหวัดอ านาจเจริญ  
- ชุมชนบ้านป่าปอ-คุยปอ จังหวัดมหาสารคาม 
- ชุมชนบ้านดงเย็น จังหวัดอุดรธานี 
- ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม จังหวัดบุรีรัมย์ 

  3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐาน 
 สู่ระดับยอดเพชร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จังหวัดสกลนคร 
- โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์  จังหวัดหนองบัวล าภู 

- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา 

- โรงเรียนขามแก่นนคร   จงัหวัดขอนแก่น 

- โรงเรียนปทุมพิทยาคม   จังหวัดอุบลราชธานี 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐาน 
 พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน จังหวัดสุรินทร์ 
- โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐาน 
 พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

- โรงเรียนพันดอนวิทยา จังหวัดอุดรธานี 

- โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 

- โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 

- โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่  
- โรงเรียนกัลยาณวัตร  จังหวัดขอนแก่น 

- โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์ 

- โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม  จังหวัดนครราชสีมา 

- โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  จังหวัดชัยภูมิ 

- โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  จังหวัดมุกดาหาร 

- โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  จังหวัดยโสธร 

- วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  

- วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ 

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน  จังหวัดหนองคาย 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ จังหวัดอ านาจเจริญ 

4.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐาน 

 สู่ระดับยอดเพชร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -   บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเพชร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

  -   บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดขอนแก่น 
  - บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน)   จังหวัดขอนแก่น 
  - บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาโคราช  จังหวัดนครราชสีมา 

   - บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) จังหวัดยโสธร 
    -   บริษัท สหเรือง จ ากัด จังหวัดมุกดาหาร 
    - บริษัท พานาโซนิค แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดบัประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

   -   บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จ ากัด  จังหวัดอุบลราชธานี 
   - บริษัท ไทยเพ่ิมพูล โฮมช็อป จ ากัด   จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่     
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาอ านาจเจริญ   จังหวัดอ านาจเจริญ 
- บริษัท น้ าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) จังหวัดนครราชสีมา 
- บริษัท แอดเดอรานส ไทย จ ากัด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
- บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จ ากัด  จังหวัดเลย  

5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม  

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี 

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



ค าประกาศผลการตัดสินการประกวด 
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที ่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 
 
 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน 
 

 กระผม นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด  จังหวัด TO BE NUMBER ONE  ขอรายงานผล
การตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งมีจังหวัดเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น  ๗  จังหวัด  ได้แก่  
  

     จังหวัดกาฬสินธุ์   
   จังหวัดชัยภูม ิ
   จังหวัดบึงกาฬ 
   จังหวัดบุรีรัมย์ 
   จังหวัดมหาสารคาม 

  จังหวัดเลย 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 

กลุ่มต้นแบบ  ๑๓  จังหวัด  ได้แก่ 
   จังหวัดขอนแก่น 
   จังหวัดนครพนม 
   จังหวัดนครราชสีมา 
   จังหวัดมุกดาหาร 
   จังหวัดยโสธร 

 



-๒- 
   จังหวัดร้อยเอ็ด 

จังหวัดสกลนคร 
   จังหวัดสุรินทร์ 
   จังหวัดหนองคาย 
   จังหวัดหนองบัวล าภู 
   จังหวัดอุดรธาน ี
   จังหวัดอุบลราชธานี 
   และจังหวัดอ านาจเจริญ 

    

ผลการตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
   ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก ่     
  -   จังหวัดขอนแก่น 
  -  จังหวัดยโสธร 

 ระดับเพชร  ได้แก ่

  -   จังหวัดหนองบัวล าภู 
  -   จังหวัดอุบลราชธานี 
  -  จังหวัดสุรินทร์ 
  -  จังหวัดร้อยเอ็ด  
  -  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 ระดับทอง  ได้แก่  
         -  จังหวัดหนองคาย 
  -  จังหวัดนครราชสีมา 
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 ระดับเงิน  ได้แก่  
  -  จังหวัดอุดรธาน ี
  - จังหวัดมุกดาหาร 
  -   จังหวัดนครพนม  
  -   จังหวัดสกลนคร 
 

ผลการตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น  ได้แก่  

  - จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - จังหวัดมหาสารคาม 
  - จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  - จังหวัดศรีสะเกษ 
 
   
 

 
 



ค าประกาศผลการตัดสินการประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที ่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 
 
 

 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน 
 กระผม นายสินชัย  ถนอมสิน  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งมีชมรมเข้าร่วมประกวดใน
กลุ่มดีเด่น  ๓๐  ชมรม  ได้แก่   

ชุมชนโนนแหลมทอง    จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชุมชนบ้านเซินใต้    จังหวัดขอนแก่น 
ชุมชนบ้านห้วยยาง    จังหวัดขอนแก่น 
ชุมชนบ้านหนองปลาเฒ่า   จังหวัดชัยภูมิ 
ชุมชนบ้านนาราชควาย   จังหวัดนครพนม 
ชุมชนต าบลท่าจะหลุง   จังหวัดนครราชสีมา 
ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน   จังหวัดบึงกาฬ 
ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม   จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชุมชนบ้านนานกเขียน   จังหวัดมหาสารคาม 
ชุมชนบ้านป่าปอ-คุยปอ   จังหวัดมหาสารคาม 
ชุมชนบ้านพังคอง    จังหวัดมุกดาหาร 
ชุมชนบ้านโนนสว่าง    จังหวัดร้อยเอ็ด 
ชุมชนไทนาอ้อ     จังหวัดเลย 
ชุมชนเทศบาลปากชม   จังหวัดเลย 
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ชุมชนเทศบาลเมืองวังสพุง   จังหวัดเลย 
ชุมชนบ้านขี้เหล็ก    จังหวัดศรีสะเกษ 
ชุมชนบ้านบึงหมอก    จังหวัดศรีสะเกษ 
ชุมชนต าบลพังขว้าง    จังหวัดสกลนคร 
ชุมชนบ้านดินแดง    จังหวัดสุรินทร์ 
ชุมชนบ้านหนองกันจารย์   จังหวัดสุรินทร์ 
ชุมชนบ้านเวียงแก้ว    จังหวัดหนองคาย 
ชุมชนสระแก้วรวมใจพัฒนา   จังหวัดหนองคาย 
ชุมชนศรีวิไล     จังหวัดหนองบัวล าภู 
ชุมชนบ้านดงเย็น    จังหวัดอุดรธานี 
ชุมชนบ้านยวด       จังหวัดอุดรธานี 
ชุมชนโพธิ์งาม     จังหวัดอุดรธานี 
ชุมชนบ้านนาเจริญ    จังหวัดอุบลราชธานี 
ชุมชนบ้านหนองแต้    จังหวัดอุบลราชธานี 
ชุมชนเปือยหัวดง    จังหวัดอ านาจเจริญ 
ชุมชนห้วยทม     จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

กลุ่มต้นแบบ ๑๑ ชมรม  ได้แก่ 
 ชุมชนบ้านดงกลาง    จังหวัดขอนแก่น 
 ชุมชนบ้านสว่าง    จังหวัดขอนแก่น 
 ชุมชนบ้านนาสมดี    จังหวัดนครพนม 
 ชุมชนบ้านเปลาะปลอ   จังหวัดนครราชสีมา 
 ชุมชนบ้านหนองตะไก้   จังหวัดนครราชสีมา 
 ชุมชนบ้านแคนน้อย    จังหวัดยโสธร 
 ชุมชนบ้านหนองดู่    จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ชุมชนบ้านกุดเต่า   จังหวัดหนองบัวล าภู 
ชุมชนบ้านโคกล่าม   จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ชุมชนบ้านหนองแก   จังหวัดหนองบัวล าภู 
และชุมชนโคกเลาะ   จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  
 

 ระดับเพชร  ได้แก ่  
- ชุมชนบ้านกุดเต่า  จังหวัดหนองบัวล าภู 
- ชุมชนบ้านเปลาะปลอ  จังหวัดนครราชสีมา  
- ชุมชนบ้านหนองแก  จังหวัดหนองบัวล าภู 
- ชุมชนบ้านแคนน้อย  จังหวัดยโสธร 
- ชุมชนบ้านหนองตะไก้  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ระดับทอง  ได้แก ่  
- ชุมชนบ้านดงกลาง   จังหวัดขอนแก่น 
 

  ระดับเงิน  ได้แก ่  
- ชุมชนบ้านสว่าง   จังหวัดขอนแก่น 
- ชุมชนบ้านโคกล่าม  จังหวัดหนองบัวล าภู 
- ชุมชนบ้านนาสมดี  จังหวัดนครพนม 
- ชุมชนบ้านหนองดู่  จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ชุมชนโคกเลาะ   จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มดีเด่น  ได้แก ่
- ชุมชนบ้านนานกเขียน   จังหวัดมหาสารคาม 
- ชุมชนศรีวิไล    จังหวัดหนองบัวล าภู  
- ชุมชนเปือยหัวดง   จังหวัดอ านาจเจริญ  
- ชุมชนบ้านป่าปอ-คุยปอ  จังหวัดมหาสารคาม 
- ชุมชนบ้านดงเย็น   จังหวัดอุดรธานี 
- ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม  จังหวัดบุรีรัมย์ 



ค าประกาศผลการตัดสินการประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที ่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 
 

 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน                      

 

กระผม นายชาญเวช  บุญประเดิม  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งมีสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เข้าร่วมประกวด  ในกลุ่มดีเด่น  ๓๔  ชมรม  ได้แก่   

โรงเรียนนามนพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวดัขอนแก่น 
โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา   
 จังหวัดนครราชสีมา 
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โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร 
โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร 
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวดัร้อยเอ็ด 
โรงเรียนปากชมวิทยา จังหวัดเลย 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
โรงเรียนอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

กลุ่มต้นแบบ  ๑๔  ชมรม  ได้แก ่

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
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โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน จังหวัดสุรินทร์ 
โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนพันดอนวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 
และโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น   ๙  

ชมรม  ได้แก่ 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอด็ จังหวัดร้อยเอด็ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร ์ จังหวัดสุรินทร ์
วิทยาลยัเทคโนโลยอีาเซียน จังหวัดหนองคาย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกวรรณ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

กลุ่มต้นแบบ  ๖  ชมรม  ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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วิทยาลัยเทคนิคชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

และวิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  

 ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก ่    
 -  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับเพชร   ได้แก ่  

- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จังหวัดสกลนคร 

- โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์  จังหวัดหนองบัวล าภู 

- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา 

- โรงเรียนขามแก่นนคร   จังหวัดขอนแก่น 

- โรงเรียนปทุมพิทยาคม   จังหวัดอุบลราชธานี 

ระดับทอง   ได้แก่ 

- โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน  จังหวัดสุรินทร์ 

- โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ระดับเงิน   ได้แก่ 

- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- โรงเรียนเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร 

- โรงเรียนพันดอนวิทยา   จังหวัดอุดรธานี 



-๕- 

- โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค ์ จังหวัดหนองบัวล าภู 

- โรงเรียนท่าบ่อ    จังหวัดหนองคาย 

- โรงเรียนปทุมราชวงศา   จังหวัดอ านาจเจริญ 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน กลุ่มดีเด่น  ได้แก ่

- โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 
- โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวดับุรีรัมย์ 
- โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
- โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
- โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร 
- โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ านเข้าสู่ การประกวด
ระดับประเทศ   
 ระดับทอง   ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   จังหวัดยโสธร 
- วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ   จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

     ระดับเงิน   ได้แก่ 
- วิทยาลัยเทคนิคชัยภมูิ   จังหวัดชัยภูมิ  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
- วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน   จังหวัดอ านาจเจริญ 
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 



 

 

-๖- 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ

อุดมศึกษา  

      กลุ่มดีเด่น  ได้แก่ 

- วิทยาลยัเทคโนโลยอีาเซียน จังหวัดหนองคาย  

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

- วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกวรรณ จังหวัดอ านาจเจริญ 



ค าประกาศผลการตัดสินการประกวด 

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๐ 

วันพฤหัสบดีที ่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 
 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  

และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน 

        ดิฉัน  นางราศี  เบญจาทิกุล  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  ประธานคณะกรรมการ

ตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  ขอรายงานผล

การตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งม ี

 สถานประกอบการ เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น  ๑๙  ชมรม  ได้แก่  

 บริษัท ไทยเพิ่มพูล โฮมช็อป รีเทล จ ากัด สาขากุฉินารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ ์

 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์  จงัหวัดกาฬสินธุ์ 

 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด เทสโก้โลตัส สาขาชัยภูมิ 

          จังหวัดชัยภูมิ 

 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด เทสโก้โลตัส สาขานครพนม   

          จังหวดันครพนม 

 บริษัท น้ าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน)     จังหวัดนครราชสีมา 

 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

 บริษัท แอดเดอรานส ไทย จ ากัด    จังหวัดบุรีรัมย์ 

 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม    

          จังหวัดมหาสารคาม 



-๒- 

 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขายโสธร  จังหวัดยโสธร 

 บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จ ากัด สาขาร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จ ากัด    จังหวัดเลย 

 บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จ ากัด (สาขาศรีสะเกษ) จังหวัดศรีสะเกษ 

 ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร    จังหวัดสกลนคร 

 สวนป่ารีสอร์ทและสปา     จังหวัดสุรินทร์ 

 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 บริษัท มิตซูเจียงอุดรธานี จ ากัด     จังหวัดอุดรธานี 

 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาอ านาจเจริญ 

                  จังหวัดอ านาจเจริญ 

กลุ่มต้นแบบ ๙ ชมรม  ได้แก ่

 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

          จังหวัดขอนแก่น 

 บริษัท พานาโซนิค แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น  

          จังหวัดขอนแก่น 

 บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น 

 บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด  จังหวัดนครราชสีมา 

 บริษัท ศรไีทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา 

 บริษัท สหเรือง จ ากัด      จังหวัดมุกดาหาร 

 บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน)    จังหวัดยโสธร 

 บริษัท ไทยเพิ่มพูล โฮมช็อป จ ากัด    จังหวัดร้อยเอ็ด 

 และบริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จ ากัด  จังหวัดอุบลราชธานี 



-๓- 

ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก ่     
 -   บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 
 ระดับเพชร  ได้แก่ 

 -   บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น 

 -   บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน)  จังหวัดขอนแก่น 
 -   บริษัท ศรไีทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา 
 - บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน)    จังหวัดยโสธร 
 -   บริษัท สหเรือง จ ากัด     จังหวัดมุกดาหาร 
 - บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จ ากดั สาขาขอนแก่น 
          จังหวัดขอนแก่น 
 ระดับเงิน  ได้แก่ 
 -   บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จ ากัด  จังหวัดอุบลราชธานี 
 - บริษัท ไทยเพิ่มพูล โฮมช็อป จ ากัด   จังหวัดร้อยเอ็ด  

ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
      กลุ่มดีเด่น  ได้แก่     

- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาอ านาจเจริญ 
              จังหวัดอ านาจเจริญ 

- บริษัท น้ าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน)     จังหวัดนครราชสีมา 
- บริษัท แอดเดอรานส ไทย จ ากัด   จังหวัดบุรรีัมย์ 
- บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
- บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จ ากัด    จังหวัดเลย  

     



ค าประกาศผลการตัดสินการประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น 
 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน 
  กระผม  นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ  ประธานคณะกรรมการตัดสิน

การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน  ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี 

๒๕๖๐  ซึ่งมชีมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๘ ชมรม  ได้แก่   

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 



-๒- 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน  กลุ่มดีเด่น  ได้แก ่

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม  

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี 
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ผลตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2560 
ระดับภาคเหนือ 

1.    ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   
  จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  
  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- จังหวัดก าแพงเพชร 
- จังหวัดพิษณุโลก 
- จังหวัดเชียงใหม่ 
- จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
   ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- จังหวัดเชียงราย 
- จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
   ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- จังหวัดสุโขทัย 
- จังหวัดล าปาง 
- จังหวัดนครสวรรค์ 
- จังหวัดพะเยา 

 จังหวัด  TO BE NUMBER ONE  กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคเหนือ  ประจ าปี 2560  ได้แก่  
     -   จังหวัดล าพูน 
  - จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  - จังหวัดพิจิตร 
  - จังหวัดอุทัยธานี  

2.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนศรีดอนชัย  จังหวัดเชียงราย 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับทอง   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนต าบลน้ าอ่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- ชุมชนป่าลัน    จังหวัดเชียงราย 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับเงนิ   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านนายม   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ชุมชนมหาชัย  จังหวัดก าแพงเพชร 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคเหนือ ประจ าปี 2560  ได้แก่  
- ชุมชนบ้านดินด าดอนแก้ว จังหวัดเชียงราย 
- ชุมชนประดู่งาม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ชุมชนบ้านดอยไก่เข่ีย จังหวัดสุโขทัย 
- ชุมชนต าบลแม่ระกา จังหวัดพิษณุโลก 
- ชุมชนบ้านอ่างทอง จังหวัดนครสวรรค์ 

  3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐาน 
 พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
- โรงเรียนอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ ์
- โรงเรียนหนองฉางวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐาน 
 พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค์ 
- โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐาน 
 พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนเถินวิทยา  จังหวัดล าปาง 
- โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  จังหวัดก าแพงเพชร 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มดีเด่น ระดับภาคเหนือ 
ประจ าปี 2560  ได้แก่  

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

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา    
 ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   กลุ่มมาตรฐาน 
 พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   กลุ่มมาตรฐาน 
 พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  จังหวัดล าปาง 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น ระดับภาคเหนือ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

4.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   

ระดับทอง เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ 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  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่  

- บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด      จังหวัดนครสวรรค์ 
- บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคเหนือ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่     

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

  5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดพิษณุโลก 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดเชียงราย 

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



ค าประกาศผลการตัดสินการประกวด 
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

ระดับภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที ่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม ่
 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน 
 

 กระผม นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด  จังหวัด TO BE NUMBER ONE  ขอรายงานผล
การตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคเหนือ  ประจ าปี 
๒๕๖๐  ซึ่งมีจังหวัดเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น  ๗  จังหวัด  ได้แก่  
       

    จังหวัดตาก  
จังหวัดน่าน  
จังหวัดพิจิตร  
จังหวัดแพร่  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดล าพูน  

   จังหวัดอุทัยธานี 
 

กลุ่มต้นแบบ  ๑๐  จังหวัด  ได้แก่ 
   จังหวัดก าแพงเพชร 
   จังหวัดเชียงราย 
   จังหวัดเชียงใหม่ 
   จังหวัดนครสวรรค์ 
   จังหวัดพิษณุโลก 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   จังหวัดพะเยา 
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จังหวัดล าปาง  
   จังหวัดสุโขทัย 
   และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผลการตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
   

 ระดับเพชร  ได้แก่ 

  -   จังหวัดก าแพงเพชร 
  -   จังหวัดพิษณุโลก 
  -  จังหวัดเชียงใหม ่
         -  จังหวัดเพชรบูรณ์  

 ระดับทอง  ได้แก่  
  -  จังหวัดเชียงราย 
  -  จังหวัดอุตรดิตถ ์

 ระดับเงิน  ได้แก่  
         -  จังหวัดสุโขทัย 
  - จังหวัดล าปาง 
  - จังหวัดนครสวรรค์ 
  -   จังหวัดพะเยา 

ผลการตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น  ได้แก่  

  -   จังหวัดล าพูน  
  - จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  - จังหวัดพิจิตร 
  - จังหวัดอุทัยธานี 
 



ค าประกาศผลการตัดสนิการประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค 

ระดับภาคเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพฤหสับดีที ่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  
และผู้เขา้ประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน 
  กระผม  นายสินชัย  ถนอมสิน  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชน
ภูมิภาค  ระดับภาคเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งมีชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่ม
ดีเด่น  ๑๙  ชมรม  ได้แก่   

ชุมชนบ้านท่าไม้แดง   จังหวัดก าแพงเพชร 
ชุมชนบ้านดินด าดอนแก้ว   จังหวัดเชียงราย 
ชุมชนบ้านดอนปีน    จังหวัดเชียงใหม่ 
ชุมชนเทศบาลต าบลไม้งาม  จังหวัดตาก 
ชุมชนบ้านอ่างทอง    จังหวัดนครสวรรค์ 
ชุมชนต าบลแม่ระกา   จังหวัดพิษณุโลก 
ชุมชนบ้านโคกสลุด    จังหวัดพิษณุโลก 
ชุมชนบ้านหนองไข่น  า   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชุมชนประดู่งาม    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ชุมชนต าบลป่าแมต   จังหวัดแพร่ 
ชุมชนวัดพระธาตุขิงแกง   จังหวัดพะเยา 
ชุมชนบ้านในสอย    จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ชุมชนบ้านต้นธง    จังหวัดล าปาง 
ชุมชนกอม่วง    จังหวัดล าพูน 
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ชุมชนทาปลาดุก    จังหวัดล าพูน 

ชุมชนบ้านดอยไก่เข่ีย   จังหวัดสุโขทัย 

  ชุมชนต าบลบ้านหลุม   จังหวัดสุโขทัย 

  ชุมชนบ้านร่องตาที-สุขเสถียร  จังหวัดอุทัยธานี 

ชุมชนกลุ่มเยาวชนต าบลบ้านเสี ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กลุ่มต้นแบบ  ๕  ชมรม  ได้แก่ 

 ชุมชนมหาชัย  จังหวัดก าแพงเพชร 

 ชุมชนป่าลัน    จังหวัดเชียงราย 

 ชุมชนศรีดอนชัย  จังหวัดเชียงราย 

 ชุมชนบ้านนายม  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  และชุมชนต าบลน  าอ่าง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐาน

พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  

  ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก่     

- ชุมชนศรีดอนชัย   จังหวัดเชียงราย 

 ระดับทอง  ได้แก่   

- ชุมชนต าบลน  าอ่าง   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- ชุมชนป่าลัน      จังหวัดเชียงราย 

 ระดับเงิน  ได้แก่   

- ชุมชนบ้านนายม    จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- ชุมชนมหาชัย    จังหวัดก าแพงเพชร 



-๓- 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มดีเด่น  ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านดินด าดอนแก้ว  จังหวัดเชียงราย 

- ชุมชนประดู่งาม  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- ชุมชนบ้านดอยไก่เข่ีย   จังหวัดสุโขทัย 

- ชุมชนต าบลแม่ระกา   จังหวัดพิษณุโลก 

- ชุมชนบ้านอ่างทอง   จังหวัดนครสวรรค์ 

  



ค าประกาศผลการตัดสนิการประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

ระดับภาคเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที ่ ๙  กมุภาพันธ ์ ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม ่
 

 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE   
ท่านผู้มีเกียรติ  และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  
ทุกท่าน                      

 

กระผม นายชาญเวช  บุญประเดิม  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  
ประธานคณะกรรมการตดัสินการประกวด  ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา  ขอรายงานผลการตัดสนิการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  
ในสถานศึกษา  ระดับภาคเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งมีสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าร่วมประกวด  ในกลุ่มดีเด่น  ๑๗  ชมรม  ได้แก่   

โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก 

 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 
โรงเรียนวังโป่งศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โรงเรียนดงขุยวิทยา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 
โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 



-๒- 
โรงเรียนล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง 
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดล าพูน 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน จังหวัดล าพูน 
โรงเรียนท่าชัยวิทยา จังหวัดสุโขทัย 
โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย 

โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

กลุ่มต้นแบบ  ๗  ชมรม  ได้แก่ 

โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร 
โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 
โรงเรียนเถินวิทยา จังหวัดล าปาง 
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น   
๖  ชมรม  ได้แก่ 

วิทยาลยัอาชีวศกึษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนาน่าน จังหวัดน่าน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 
วทิยาลยัการอาชีพศรสีัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย 
วิทยาลยัอาชีวศกึษาสุโขทยั จังหวัดสโุขทัย 
วิทยาลยัอาชีวศกึษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดติถ์ 



-๓- 
กลุ่มต้นแบบ  ๖  ชมรม  ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง
วิทยาลยัเทคนิคอุตรดติถ ์ จังหวัดอุตรดติถ์ 
และวิทยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์ จังหวัดอุตรดติถ์ 

 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู ่การประกวด

ระดับประเทศ  

ระดับเพชร   ได้แก่  

- โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 

- โรงเรียนอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- โรงเรียนหนองฉางวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี 

ระดับทอง  ได้แก่ 

- โรงเรยีนหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค ์

- โรงเรยีนอุตรดติถ์ดรุณ ี  จังหวัดอุตรดติถ์ 

ระดับเงิน   ได้แก่ 

- โรงเรยีนเถินวิทยา   จังหวัดล าปาง 

- โรงเรยีนเรอืงวิทย์พทิยาคม  จังหวัดก าแพงเพชร 



-๔- 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น  ได้แก่ 

- โรงเรียนล าปางกัลยาณี จังหวัดล าปาง  

- โรงเรียนแม่ตืนวิทยา  จังหวัดล าพูน  

- โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดก าแพงเพชร 

- โรงเรียนวังโป่งศึกษา  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

- โรงเรียนเมืองเชลียง  จังหวัดสุโขทัย 
 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบท่ีผ่านเข้าสู่การประกวด

ระดับประเทศ 

 ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก่     

 -  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย   

 ระดับทอง   ได้แก่ 

- มหาวิทยาลยัเจ้าพระยา  จังหวัดนครสวรรค ์

     ระดับเงิน   ได้แก่ 

- วิทยาลยัเทคนิคอุตรดติถ์  จังหวัดอุตรดติถ์ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  จังหวัดล าปาง 

- วิทยาลยัเทคโนโลยอีุตรดติถ์  จังหวัดอุตรดติถ์ 

- มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา 

 



-๕- 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา  

      กลุ่มดีเด่น  ได้แก่ 

- วิทยาลยัอาชีวศกึษาอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดติถ์ 

- วิทยาลยัการอาชีพศรสีัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย 

- วิทยาลยัอาชีวศกึษาสุโขทยั  จังหวัดสโุขทัย 

 



ค าประกาศผลการตัดสนิการประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

ระดับภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพฤหสับดีที ่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  
และผู้เขา้ประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน 
        ดิฉัน  นางราศี  เบญจาทิกุล  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  ประธานคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  ขอรายงานผล
การตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ระดับ
ภาคเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งมีสถานประกอบการ เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น  
๑๘  ชมรม  ได้แก่  

 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาก าแพงเพชร  
   จังหวัดก าแพงเพชร 
 บริษัท เกรซฟู้ด จ ากัด  จังหวัดเชียงราย 
 บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จ ากัด  จังหวัดเชียงใหม่ 
 บริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จ ากัด  จังหวัดตาก 
 บริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จ ากัด  จังหวัดน่าน 
 บริษัท ไทยแอโรว์ จ ากัด (โรงงานพิษณุโลก)   จังหวัดพิษณุโลก 
 บริษัท น้ าตาลพิษณุโลก จ ากัด จังหวัดพิษณุโลก 
 บริษัท บูรณะเวช จ ากัด (โรงพยาบาลเพชรรัตน์)  จังหวัดเพชรบูรณ ์
 โรงพยาบาลแพร่-ราม จังหวัดแพร่ 
 UNIVERSITY OF PHAYAO DORMITORY   จังหวัดพะเยา 
 ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานประกอบการอ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 บริษัท นอร์ธเทิร์นแอทไทร์ จ ากัด จังหวัดล าปาง 
 



-๒- 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ล าพูน 
  จังหวัดล าพูน 

 บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดล าพูน 
 โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดล าพูน 
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง  
  จังหวัดสุโขทัย 
 บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จ ากัด  จังหวัดอุทัยธานี 
 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จ ากัด (เทสโก้โลตัส สาขาอุตรดิตถ)์ 
   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

กลุ่มต้นแบบ  ๕  ชมรม  ได้แก่ 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ 
   จังหวัดเชียงใหม่ 
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด    จังหวัดนครสวรรค์ 
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากัด   จังหวัดนครสวรรค์ 
บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
และบริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป  มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ระดับทอง  ได้แก่ 

- บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากัด  จังหวัดนครสวรรค ์
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ 
 จังหวัดเชียงใหม่ 
- บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป  มาร์เก็ตติ้ง จ ากัด   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 



-๓- 

 ระดับเงิน  ได้แก่  
- บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด   จังหวัดนครสวรรค์ 
- บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จ ากัด   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
      กลุ่มดีเด่น  ได้แก่     

- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง  
 จังหวัดสุโขทัย  

- บริษัท เกรซฟู้ด จ ากัด จังหวัดเชียงราย  
- บริษัท บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาก าแพงเพชร  

 จังหวัดก าแพงเพชร 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ล าพูน 

 จังหวัดล าพูน 
- บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จ ากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

 



ค าประกาศผลการตัดสินการประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ระดับภาคเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
ณ  โรงแรมดิเอ็มเพรส  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน 
  กระผม  นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ  ประธานคณะกรรมการตัดสิน

การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน  ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  ระดับภาคเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งมี

ชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๔ ชมรม  ได้แก่   

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม ่

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดล าปาง 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน  กลุ่มดีเด่น  ได้แก ่

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดพิษณุโลก 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงราย 
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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2560 
ระดับภาคกลางและตะวันออก 

 

1.    ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   
 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ระดับภาคกลางและตะวันออก  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -  จังหวัดสระบุรี 
  - จังหวัดจันทบุรี 
  - จังหวัดปราจีนบุรี 
  -   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  - จังหวัดชลบุรี 
  - จังหวัดราชบุรี 
  - จังหวัดสระแก้ว  
  -  จังหวัดสมุทรปราการ 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -   จังหวัดระยอง  
  -  จังหวัดนนทบุรี 
  -  จังหวัดเพชรบุรี 

   จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
   ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  - จงัหวัดสมุทรสาคร       

จังหวัด  TO BE NUMBER ONE  กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่  
     - จังหวัดอ่างทอง 

- จังหวัดสุพรรณบุรี 
- จังหวัดชัยนาท 
- จังหวัดสมุทรสงคราม 
- จังหวัดตราด  

2.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ระดับภาคกลางและตะวันออก  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนต าบลวัดแก้ว   จังหวัดราชบุรี 
- ชุมชนต าบลบ้านหม้อ   จังหวัดลพบุรี 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับเพชร   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ระดับภาคกลางและตะวันออก  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านคลองหกวา   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ชุมชนเทศบาลต าบลมะขาม  จังหวัดจันทบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดบัทอง   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่   

- ชุมชนบ้านไผ่งาม   จังหวัดสระแก้ว 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดบัเงิน   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านหนองไทร   จังหวัดชลบุรี 
- ชุมชนเกษตรพัฒนา     จังหวัดสมุทรสาคร 
- ชุมชนเทศบาลต าบลบ้านนาปรือ  จังหวัดปราจีนบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่  
- ชุมชนบ้านหนองรี  จังหวัดชลบุรี  
- ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
- ชุมชนบ้านคลองครุนอก  จังหวัดสมุทรสาคร 
- ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- ชุมชนกลาโหม-คลองบุนนาค  จังหวัดนนทบุรี 
- ชุมชนต าบลจ าปาหล่อ  จังหวัดอ่างทอง 

  3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐาน 
 สู่ระดับยอดเพชร  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ระดับภาคกลางและตะวันออก   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  จังหวัดจันทบุรี 
- โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 
- โรงเรียนเซนต์ปอลล์คอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐาน 
 พร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) กรุงเทพมหานคร 
- โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี 
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- โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว 
- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ)์ จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสาคร 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐาน 
 พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดราชบุรี 
- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
- โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่  
- โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม  จังหวัดชลบุรี 

- โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  จังหวัดสมุทรสาคร 

- โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  

- โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  จังหวัดระยอง 

- โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร  จังหวัดชลบุรี 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46  จังหวัดชัยนาท 

- โรงเรียนสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ระดับภาคกลางและตะวันออก  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี  จังหวัดราชบุรี 
- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

4.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ต้นแบบระดับเพชร   รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ระดับภาคกลางและตะวันออก  ประจ าปี 2560  ได้แก ่

-   บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  จังหวัดระยอง 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเพชร เขา้สู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

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

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จ ากัด  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด โรงงานบางชัน  กรุงเทพมหานคร 
- บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด  จังหวัดชลบุรี 
- บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ ากัด   จังหวัดปราจีนบุรี 
- บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)    จังหวัดสระบุรี 
- บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก จ ากัด (มหาชน)  จังหวัดสระแก้ว 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

   - บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าโชคชยัร่วมมิตร   กรุงเทพมหานคร  
   - ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจายสินคา้สุวรรณภูม ิ  กรุงเทพมหานคร 
   - บริษัท ซาบีนา่ จ ากัด (มหาชน)  จังหวัดชัยนาท 
   - บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จ ากัด  จังหวัดราชบุร ี
   - บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC ส าโรง จังหวัดสมุทรปราการ 
   - บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
   - บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จ ากัด  จังหวัดชลบุรี 
   - บริษัท เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ ากัด  จังหวัดนนทบุรี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่     
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พันท้ายนรสิงห์  จังหวัดสมุทรสาคร  
- บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จ ากัด   จังหวัดจันทบุรี  
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) RDC ชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออก   จังหวัดตราด 
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จ ากัด (โรงงานนวนคร)  จังหวัดปทุมธานี 
- บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน)    จังหวัดระยอง  
- บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด สาขาลพบุรี    จังหวัดลพบุรี 
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  5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   จังหวัดปทุมธาน ี
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   จังหวัดกาญจนบุรี 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี 

   
------------------------------------------------ 
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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2560 
ระดับภาคใต้ 

 

1.  ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   
 จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ระดับภาคใต้  เข้าสู่การประกวด 
 ระดับประเทศ ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -  จังหวัดภูเก็ต 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -   จังหวัดพังงา 
  -   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -   จังหวัดนราธิวาส 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -  จังหวัดยะลา 
  - จังหวัดสตูล 
  -   จังหวัดตรัง 
  -   จังหวัดระนอง 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE  กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่  
     - จังหวัดพัทลุง 
  - จังหวัดปัตตานี 

2.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร   
 ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2560  ได้แก่  

- ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน  จังหวัดภูเก็ต 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง  จังหวัดพังงา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนต าบลคลองท่อมใต้  จังหวัดกระบี่ 
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวด
ระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านบาโงยซิแน  จังหวัดยะลา 

- ชุมชนผดุงมาตร   จังหวัดนราธิวาส 

- ชุมชนลุโบะบือซา    จังหวัดนราธิวาส 

- ชุมชนบ้านโคกแตรก  จังหวัดตรัง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่  

- ชุมชนหัวกุญแจ   จังหวัดนราธิวาส 

- ชุมชนต าบลคลองพน  จังหวัดกระบี่ 

- ชุมชนบ้านควนธานี  จังหวัดตรัง 

- ชุมชนเจาะไอร้อง   จังหวัดนราธิวาส 

- ชุมชนบ้านยุกง   จังหวัดปัตตานี 

- ชุมชนโผลง   จังหวัดนราธิวาส 

3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
- โรงเรียนทุง่โพธิ์วิทยา  จังหวัดพังงา 
- โรงเรียนนราสิกขาลัย  จังหวัดนราธิวาส 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับทอง เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
- โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี 
- โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคใต ้  
เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่  

- โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ จังหวัดปัตตานี 
- โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 
- โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล 
- โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
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- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ 
- โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
- โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับทอง  ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดตรัง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น ระดับภาคใต ้  
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 

4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเพชร  ระดับภาคใต้  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จ ากัด จังหวัดยะลา 

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- บริษัท อันดามัน  ซีฟู้ด จ ากัด  จังหวัดระนอง 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
  ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน)   จังหวัดตรัง 
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาตรัง  จังหวัดตรัง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
- บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด สาขาระนอง   จังหวัดระนอง 
- บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด  จังหวัดตรัง 
- บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ ากัด   จังหวัดยะลา 
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  สาขาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
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5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคใต้ 
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต 

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

 
 
 

    



ผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  
ประจ าปี 2560 

 
1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานครกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 

ระดับเพชรที่ผ่านการเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี  2560  ได้แก่ 
- ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2   เขตบึงกุ่ม 

2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานครกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
ระดับทองที่ผ่านการเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- ชุมชนฟ้ืนนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 10   เขตลาดกระบัง 

3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานครกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
ระดับเงินที่ผ่านการเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า     เขตพระโขนง 
- ชุมชนแผ่นดินทองวัดล าพะอง    เขตหนองจอก 
- ชุมชนอัลกุ๊บรอ    เขตสวนหลวง 
- ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ     เขตมีนบุรี 
- ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ   เขตบางเขน 
- ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่     เขตประเวศ 
- ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์       เขตบึงกุ่ม 
- ชุมชนคนรักถ่ิน                 เขตหลักสี่ 

4. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  กลุ่มดีเด่นที่ผ่านเข้าสู่การประกวด
ระดับประเทศ ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข     เขตลาดกระบัง 
- ชุมชนบูรพา 18     เขตดอนเมือง 
- ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 1  เขตบางขุนเทียน 
- ชุมชนหลังวัดปากบ่อ    เขตสวนหลวง 
- ชุมชนแสงวิมาน     เขตมีนบุรี  
- ชุมชนสหกรณ์เคหะสถานชุมชนบัวหลวง  เขตประเวศ 
- ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล      เขตสะพานสูง 
- ชุมชนวัดประดิษฐาราม        เขตธนบุรี 
- ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู    เขตสาทร 
- ชุมชนมั่นคง 133     เขตบางบอน 
- ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง    เขตลาดพร้าว 

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



ผลการประกวดการด าเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  
ระดับประเทศ ประจ าปี 2560 
วันเสาร์ที ่15 กรกฎาคม 2560 

ณ  Hall 9  ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธาน ี
       

 
กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
        ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่สามารถรักษามาตรฐาน  

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- จังหวัดนครพนม 
- จังหวัดระนอง 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- จังหวัดเพชรบุรี 

o ปีท่ี 2  ได้แก ่
- จังหวัดเชยีงราย 
- จังหวัดนราธิวาส 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ปีที่ 1  ได้แก่ 
- จังหวดัเชียงใหม่ 
- จังหวดัชลบุรี 

 

 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ที่สามารถรักษามาตรฐาน 
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีท่ี 1  ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านนาสมด ี  จังหวัดนครพนม 
o ปีท่ี 2  ได้แก่ 

- ชุมชนเกษตรพัฒนา   จังหวัดสมุทรสาคร 
- ชุมชนมหาชัย   จังหวัดก าแพงเพชร 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- ชุมชนต าบลคลองท่อมใต้  จังหวัดกระบี่ 
- ชุมชนบ้านป่าลัน   จังหวัดเชียงราย 
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o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- ชุมชนบ้านดงกลาง    จังหวัดขอนแก่น 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีท่ี 2  ได้แก่ 
- ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง   จังหวัดพังงา 
- ชุมชนบ้านหนองแก    จังหวัดหนองบัวล าภู 

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร  ปีที่ 1  ได้แก่ 
- ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน  จังหวัดภูเก็ต 
- ชุมชนต าบลวัดแก้ว     จังหวัดราชบุรี 
- ชุมชนศรีดอนชัย      จังหวัดเชียงราย 
- ชุมชนต าบลบ้านหม้อ     จังหวัดลพบุรี 

 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ทีส่ามารถรักษามาตรฐาน 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- โรงเรียนบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม  จังหวัดนนทบุรี 

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงเรียนศรีราชา  จังหวัดชลบุรี 

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- โรงเรียนท่าเกษมพิทยา  จังหวัดสระแก้ว  

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์  จังหวัดหนองบัวล าภู  

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร  ปีที่ 1  ได้แก่ 
- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี 
- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู  
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 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา  ที่สามารถรักษามาตรฐาน         

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์  

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา   จังหวัดยะลา 
- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา    จังหวัดนครสวรรค์  

o ปีท่ี 2  ได้แก่  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร  ปีที่ 1  ได้แก่ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   จังหวัดเชียงราย  

 
 
 
 
 

  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ที่สามารถ
รักษามาตรฐาน     

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า  
 DC มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
- บริษัท ไทยเพิ่มพูล โฮมช็อป จ ากัด  จังหวัดร้อยเอ็ด  

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาตรัง 
 จังหวัดตรัง  

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า  
 DC เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จ ากัด จังหวัดชลบุรี 
- บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จ ากัด  จังหวัดระนอง  
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o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  ปีท่ี 1  ได้แก่ 
- บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด  จังหวัดราชบุรี 

o ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า 
 CDC1 บางบัวทอง   จังหวัดนนทบุรี 
- บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จ ากัด  จังหวัดยะลา  

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร  ปีที่ 1  ได้แก่ 
- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด  จังหวัดนครราชสีมา 

o ปีท่ี 3  ได้แก่ 
- บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด  

   จังหวัดระยอง 
 

    ประเภทชมรม  TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  
ทีส่ามารถรักษามาตรฐาน      

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีท่ี 2  ได้แก่ 
- ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ  เขตมีนบุรี 

 ประเภทจังหวัด TO BE NUMBERONE ที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อม
เป็นต้นแบบระดับยอดเพชร  ปีที่ 3  ได้แก่ 

- จังหวัดขอนแก่น  
- จังหวัดยโสธร 
- จังหวัดภูเก็ต 

กลุ่มต้นแบบ  
            ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE  ต้นแบบระดับเงิน  ได้แก่ 

- จังหวัดสุโขทัย 
o และต้นแบบระดับเพชร  ได้แก่ 

- จังหวัดหนองบัวล าภู 
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             ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  ต้นแบบระดับ
เพชร  ได้แก่  

- ชุมชนบ้านกุดเต่า  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
 
 
 

              ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ต้นแบบระดับเงิน  ได้แก่  

- โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา   จังหวัดปัตตานี 
o และต้นแบบระดับเพชร  ได้แก่ 

- โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
- โรงเรียนปทุมวิไล  จังหวัดปทุมธานี 

 
 
 
 
 

             ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา  ต้นแบบระดับเงิน  ได้แก่  

- วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์    จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

           ประเภทชมรม  TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
ต้นแบบระดับเงิน  ได้แก่  

- ชุมชนอัลกุ๊บรอ    เขตสวนหลวง 
- ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า  เขตพระโขนง 

กลุ่มดีเด่น ประจ าปี 2560   

          ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   

 รางวัลที่ 4  ได้แก่  

- จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 รางวัลที่ 3  ได้แก่  

- จังหวัดศรีสะเกษ          

 รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  

- จังหวัดชัยนาท       
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และรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   

- จังหวัดอ่างทอง        

             ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค 

รางวัลที่ 5  ได้แก่   
- ชุมชนหัวกุญแจ  จังหวัดนราธิวาส   

 รางวัลที่ 4  ได้แก่   

- ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ย  จังหวัดสุโขทัย  

 รางวัลที่ 3  ได้แก่   

- ชุมชนบ้านคลองครุนอก  จังหวัดสมุทรสาคร  

 รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่   

- ชุมชนเปือยหัวดง  จังหวัดอ านาจเจริญ 

 และรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   

- ชุมชนบ้านดินด าดอนแก้ว  จังหวัดเชียงราย 

             ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

 รางวัลที่ 5  ได้แก่   

- โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร  จังหวัดชลบุรี       

 รางวัลที่ 4  ได้แก่ 

- โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ นนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี          
 รางวัลที่ 3  ได้แก่ 

- โรงเรียนกัลยาณวัตร   จังหวัดขอนแก่น  

 รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่ 

- โรงเรียนนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส     
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 และรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ 

- โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์   

            ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา

และอุดมศึกษา  
 รางวัลที่ 3  ได้แก่ 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ   จังหวัดอ านาจเจริญ 
     

 รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่    
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี       

 และรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   
- วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  

 
 

  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ  
 รางวัลที่ 5  ได้แก่  

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) พันท้ายนรสิงห์    
 จังหวัดสมุทรสาคร  

 รางวัลที่ 4  ได้แก่  
- บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) สาขาระนอง   
 จังหวัดระนอง       

 รางวัลที่ 3  ได้แก่  
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี   
 จังหวัดปัตตานี   

 รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC  
 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา        

 และรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   
- บริษัท แอดเดอรานส ไทย จ ากัด  จังหวัดบุรีรัมย์     
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 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร  
 รางวัลที่ 3  ได้แก่   

- ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข   เขตลาดกระบัง     
 รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่   

- ชุมชนม่ันคง 133  เขตบางบอน    
 
 
 

 และรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   
- ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล  เขตสะพานสูง 

  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
 รางวัลที่ 3  ได้แก่   

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดปทุมธานี     
 รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่   

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดพิษณุโลก     
 และรางวัลชนะเลิศ  ได้แก่   

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  



 

รางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจ าปี 2560 ดังนี้ 

----------------------------- 
  รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ได้แก่ 

1. นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  
2. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 
3. นายสิทธิชัย  ศักดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
4. นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
5. นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร 
6. นายธานี  ธัญญาโภชน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร 

 

  รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่ 
1. นายแพทย์สมพงษ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
2. นายแพทย์วิฑูรย์  เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
3. นายแพทย์ประภาส  วีระพล  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
4. นายแพทย์สมศักดิ์  นุกูลอุดมพานิชย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
5. นายแพทย์โชคชยั  สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี 

   

   รางวัลบุคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น  ได้แก่ 
1. นางจุฑาพร  เสียงกลม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
2. นางนาตยา   ศุจิจันทรรัตน์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี 
3. นายบัน  ยีรัมย์  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 
4. นางสาวกัลยาณี  สุเวทเวทิน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ านาจเจริญ 
5. ดร.ซัยนัฟ   ระยา  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
6. นางเมตตา   ลิมปวราลัย  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 
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        รางวัลผู้น า TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา  ได้แก่ 
1. ว่าที่พันตรีประดิษฐ์  ศรีหริ่ง  โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์   
     จังหวัดหนองบัวล าภู 
2. นายนิพนธ์   แสงเนตร  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จังหวัดล าพูน 
3. นายคงทัศษณ์  คงเมือง  โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว 
4. นายธราธร  ชูศรี  โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 
5. นางนริศรา  ขาลี  โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส 
6. นางสุภิญญา  พินทุวัฒนะ  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 
7. ผศ.เทพฤทธิ์  เยาว์ธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
8. นางสมพร   กิติสาธร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา   
     จังหวัดยะลา 
9. นายชัยพร  รัตนแสง  วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ   
     จังหวัดอ านาจเจริญ 

 

  รางวัลผู้น า TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ  ได้แก่     
1. นายบุญชัย  เชียรเจริญธนกิจ ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE SSSC  
    จังหวัดสมุทรปราการ  
2. นายพิบูลย์พันธ์  วิเวกวินย์  บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) จังหวัดชัยนาท 
3. นายไกรรินทร์   ฮวดลิ้ม  บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ ากัด 
    จังหวัดราชบุรี 
4. นายจรัล  รัตนะโชติ  บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)   
    สาขาก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 
5. นายสุชาติ  วิชชาวุธ  แรงงานจังหวัดนครราชสีมา 
6. นางสมคิด  แสงไทยทวีพร  บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จ ากัด  
    สาขางามวงศ์วาน  จังหวัดนนทบุรี  
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  รางวัลผู้น า TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน  ได้แก่  
1. นายบุญชอบ  ทับไกร ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  

 ชุมชนเกษตรพัฒนา  จังหวัดสมุทรสาคร  
2. นางสาวสมใจ  ไวยเจริญ โรงพยาบาลตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา 
3. นายวุฒิพงษ์  นิลนามะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก  

 จังหวัดหนองบัวล าภ ู
4. นายเจริญ  แซ่ตั้ง นายกเทศมนตรีต าบลบ้านโต้น   

 จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

5. นายสามารถ  ทองค าแดง ที่ปรึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE  
 ชุมชนบุสตา บ้านคลองหกวา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

รางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์ ในวาระครบรอบ 15 ปี 

โครงการ TO BE NUMBER ONE 

- นายธานี  เหมือนนุช  จังหวัดชลบุรี  

 

รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ 15 ปี  TO BE NUMBER ONE 
  ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น   
  เด็กหญิงยลฤดี ปิยะทัต โรงเรียนสตรรีะนอง จังหวัดระนอง    

          ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย    
   นางสาวจิราภรณ์ บัวปลอด โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม  จังหวัดสตูล   

   ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
นายสมชาย  ทุนมาก  มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดสุโขทัย  

    และประเภทประชาชนทั่วไป  
   นายรัตนะ  ธนวัชรสันติ   จังหวัดนครพนม 
 



หน่วยงานที่ทูลเกล้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE            
งานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2560 

จ านวน  86  ราย 
วันเสาร์ที่  15  กรกฎาคม  2560 

ณ  Hall 9  ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี 
ได้แก่ 

 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 กระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงแรงงาน 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 กรุงเทพมหานคร 
 จังหวัดนนทบุรี 
 จังหวัดก าแพงเพชร 
 จังหวัดขอนแก่น 
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 จังหวัดชลบุรี 
 จังหวัดชัยนาท 
 จังหวัดเชียงราย 
 จังหวัดเชียงใหม ่
 จังหวัดตรัง 
 จังหวัดตาก 
 จังหวัดมุกดาหาร 
 จังหวัดอุบลราชธาน ี
 จังหวัดนครปฐม 
 จังหวัดนครพนม 
 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 จังหวัดบึงกาฬ 



 -2- 
 จังหวัดบุรีรัมย์ 
 จังหวัดปราจีนบุร ี
 จังหวดัปัตตาน ี
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 จังหวัดพะเยา 
 จังหวัดพังงา 
 จังหวัดพิจิตร 
 จังหวัดพิษณุโลก 
 จังหวัดเพชรบุรี 
 จังหวัดเพชรบูรณ ์
 จังหวัดภูเก็ต 
 จังหวัดมหาสารคาม 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 จังหวัดยโสธร 
 จังหวัดยะลา 
 จังหวัดร้อยเอ็ด 
 จังหวัดระนอง 
 จังหวัดระยอง 
 จังหวัดราชบุรี 
 จังหวัดลพบุรี 
 จังหวัดล าปาง 
 จังหวัดล าพูน 
 จังหวัดเลย 
 จังหวัดสระบุรี 
 จังหวัดศรีสะเกษ 
 จังหวัดนราธิวาส 
 จังหวัดสระแก้ว 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 จังหวัดสุโขทัย 
 จังหวัดสมุทรสาคร 
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 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 จังหวัดสุรินทร ์
 จังหวัดหนองบัวล าภู 
 จังหวัดอ่างทอง 
 จังหวัดอ านาจเจริญ 
 จังหวัดอุดรธาน ี
 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 จังหวัดชัยภูม ิ
 จังหวัดตราด 
 จังหวัดนครนายก 
 จังหวัดนครราชสีมา 
 จังหวัดนครสวรรค์ 
 จังหวัดน่าน 
 จังหวัดปทุมธาน ี
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 จังหวัดพัทลุง 
 จังหวัดแพร ่
 จังหวัดสกลนคร 
 จังหวัดสงขลา 
 จังหวัดสตูล 
 จังหวัดสมุทรปราการ 
 จังหวัดสิงห์บุร ี
 จังหวัดหนองคาย 
 จังหวัดอุทัยธาน ี
 จังหวัดกระบี ่
 จังหวัดชุมพร 
 จังหวัดจันทบุร ี
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 บริษัท เบทเตอรเ์วย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด 

 


