คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผูเ้ ข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม นายพิ สุ ท ธิ์ บุ ษ ยพรรณพงศ์ ผู้ แ ทนกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการตัด สิน การประกวด จัง หวัด TO BE NUMBER ONE
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีจังหวัดเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น
๕ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกาฬสินธุ์ ชัยภูมิ บึงกาฬ มหาสารคาม และจังหวัดเลย
กลุ่มต้นแบบ ๑๕ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มุกดาหาร
ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี อุบลราชธานี และจังหวัดอานาจเจริญ
ผลกำรตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบ
ที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดยโสธร
- จังหวัดหนองบัวลาภู
ระดับเพชร ได้แก่
- จังหวัดอุบลราชธานี
- จังหวัดสุรินทร์
- จังหวัดอานาจเจริญ
- จังหวัดร้อยเอ็ด

-๒ระดับทอง ได้แก่
- จังหวัดหนองคาย
- จังหวัดนครราชสีมา
ระดับเงิน ได้แก่
- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดมุกดาหาร
- จังหวัดนครพนม
- จังหวัดสกลนคร
- จังหวัดศรีสะเกษ
- จังหวัดบุรีรัมย์
ผลกำรตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- จังหวัดบึงกาฬ
- จังหวัดชัยภูมิ
- จังหวัดเลย

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
ดิ ฉั น นางอั จ ฉรา แก้ ว ก าชั ย เจริญ ผู้ แ ทนกระทรวงแรงงาน ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีสถำนประกอบกำร เข้าร่วม
ประกวดในกลุ่มดีเด่น ๑๙ ชมรม ได้แก่
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด เทสโก้โลตัส สาขานครพนม
จังหวัดนครพนม
บริษัท รับเบอร์แลนโปรดักส์ จากัด สาขาบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จากัด สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป เซ็นเตอร์ จากัด สาขาสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด
บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จากัด
จังหวัดเลย
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
บริษัท พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
จังหวัดศรีสะเกษ
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร
จังหวัดสกลนคร

-๒สวนป่ารีสอร์ทและสปา
จังหวัดสุรินทร์
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย
บริษัท เจ.เอส.สปอร์ต กรุ๊ป จากัด
จังหวัดหนองบัวลาภู
บริษัท มิตซูเจียงอุดรธานี จากัด
จังหวัดอุดรธานี
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
บริษัท นาตาลมิตรผล จากัด สาขาอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ
กลุ่มต้นแบบ ๖ ชมรม ได้แก่
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด
จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท สหเรือง จากัด
จังหวัดมุกดาหาร
บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จังหวัดยโสธร
และบริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จากัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลกำรตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร กลุ่มมำตรฐำน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด
จังหวัดนครราชสีมา
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
ระดับเพชร ได้แก่
- บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จังหวัดยโสธร
- บริษัท สหเรือง จากัด
จังหวัดมุกดาหาร
- บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

-๓ระดับเงิน ได้แก่
- บริษัท ไทยเพิ่มพูลโฮมช็อป จากัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลกำรตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
- ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงำนคุมประพฤติ
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
ดิฉัน นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ประธาน
คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านั ก งาน
คุมประพฤติ ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสานักงานคุมประพฤติ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมี
ชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๑๖ ชมรม ได้แก่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น สาขาพล จังหวัดขอนแก่น
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

-๒ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงำนคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น
ได้แก่
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจและคุม้ ครองเด็กและเยำวชน
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม นายแสงประที ป โกมลบุ ต ร ผู้ แ ทนกระทรวงยุ ติ ธ รรม
ประธานคณะกรรมการตัด สิน การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอรายงานผลการตัดสินการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่ม
ดีเด่น ๑๑ ชมรม ได้แก่
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบึงกาฬ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มต้นแบบ ๑ ชมรม ได้แก่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม

-๒ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน กลุ่ม มำตรฐำนพร้อ มเป็น ต้น แบบระดับ เงิน ที่ผ ่ำ นเข้ำ สู ่ก ำรประกวด
ระดับประเทศ ได้แก่
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถำน
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
ดิฉัน นางพัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ประธาน
คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรื อ นจ า
และทัณ ฑสถาน ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER
ONE ในเรือนจาและทัณฑสถาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๒
ซึ่งมีชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๒๐ ชมรม ได้แก่
เรือนจาจังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
เรือนจากลางขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
เรือนจาจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
เรือนจาอาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ
เรือนจากลางนครพนม
จังหวัดนครพนม
เรือนจากลางนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
เรือนจาจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
เรือนจาอาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
เรือนจาจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
เรือนจาจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
เรือนจาจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร
เรือนจาจังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
เรือนจาจังหวัดเลย
จังหวัดเลย
เรือนจาจังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
เรือนจาจังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
เรือนจาอาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร
เรือนจากลางสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

-๒เรือนจาจังหวัดหนองบัวลาภู
เรือนจากลางอุดรธานี
และเรือนจากลางอุบลราชธานี

จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถำน กลุ่มดีเด่น
ได้แก่
- เรือนจากลางขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
- เรือนจาจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
- เรือนจาจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
- เรือนจาจังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
- เรือนจาอาเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์
- เรือนจากลางอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
- เรือนจาจังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม นายธงชั ย บุ ต รนุ ชิ ต ผู้ แ ทนกระทรวงมหาดไทย ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ขอรายงานผลการตั ด สิ น การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุ ม ชน
ภูมิภาค ระดั บภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีชมรมเข้าร่วม
ประกวดในกลุ่มดีเด่น ๓๙ ชมรม ได้แก่
ชุมชนนิคม
จังหวัดกาฬสินธุ์
ชุมชนบ้านกุดเชียงมี
จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนบ้านท่อนน้อย
จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนบ้านนาดี
จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนบ้านโป่งแค
จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนบ้านหนองเต่า
จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนบ้านห้วยยาง
จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนบ้านโคกพงาด
จังหวัดชัยภูมิ
ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
จังหวัดชัยภูมิ
ชุมชนตาบลเรณู
จังหวัดนครพนม
ชุมชนบ้านนาราชควาย
จังหวัดนครพนม
ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน
จังหวัดบึงกาฬ
ชุมชนบ้านเจริญสุข
จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านตาลอง
จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านนานกเขียน
จังหวัดมหาสารคาม
ชุมชนวังปทุม
จังหวัดมหาสารคาม
ชุมชนบ้านคาพอก
จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านพังคอง
จังหวัดมุกดาหาร

-๒ชุมชนบ้านเรืองเจริญ
ชุมชนบ้านแวง
ชุมชนบ้านเหล่า
ชุมชนบ้านหนองบาก
ชุมชนบ้านโนนสว่าง
ชุมชนตาบลเชียงคาน
ชุมชนบ้านขี้เหล็ก
ชุมชนบ้านทุ่ม
ชุมชนบ้านนาขนวน
ชุมชนบ้านบึงหมอก
ชุมชนตาบลพังขว้าง
ชุมชนบ้านดินแดง
ชุมชนบ้านหนองกันจารย์
ชุมชนบ้านเวียงแก้ว
ชุมชนสระแก้ว
ชุมชนศรีวิไลเทศบาลตาบลฝั่งแดง
ชุมชนเทศบาลตาบลศรีธาตุ
ชุมชนบ้านดงเย็น
ชุมชนโพธิ์งาม
ชุมชนบ้านหนองแต้
ชุมชนนาป่าแซง
กลุ่มต้นแบบ ๑๑ ชมรม ได้แก่
ชุมชนบ้านดงกลาง
ชุมชนบ้านสว่าง
ชุมชนบ้านนาสมดี
ชุมชนบ้านหนองตะไก้
ชุมชนบ้านแคนน้อย
ชุมชนบ้านหนองดู่
ชุมชนบ้านกุดเต่า

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดหนองบัวลาภู

-๒ชุมชนบ้านโคกล่ามองค์การบริหารส่วนตาบลนากอก จังหวัดหนองบัวลาภู
ชุมชนบ้านหนองแก
จังหวัดหนองบัวลาภู
ชุมชนโคกเลาะ
จังหวัดอานาจเจริญ
และชุมชนเปือยหัวดง
จังหวัดอานาจเจริญ
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค กลุ่ม มำตรฐำน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- ชุมชนบ้านกุดเต่า
จังหวัดหนองบัวลาภู
- ชุมชนบ้านหนองแก
จังหวัดหนองบัวลาภู
ระดับเพชร ได้แก่
- ชุมชนบ้านหนองตะไก้
จังหวัดนครราชสีมา
- ชุมชนบ้านแคนน้อย
จังหวัดยโสธร
- ชุมชนบ้านดงกลาง
จังหวัดขอนแก่น
ระดับเงิน ได้แก่
- ชุมชนบ้านสว่าง
จังหวัดขอนแก่น
- ชุมชนบ้านโคกล่ามองค์การบริหารส่วนตาบลนากอก จังหวัดหนองบัวลาภู
- ชุมชนบ้านนาสมดี
จังหวัดนครพนม
- ชุมชนบ้านหนองดู่
จังหวัดร้อยเอ็ด
- ชุมชนโคกเลาะ
จังหวัดอานาจเจริญ
- ชุมชนเปือยหัวดง
จังหวัดอานาจเจริญ
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- ชุมชนสระแก้ว
จังหวัดหนองคาย
- ชุมชนบ้านโนนสว่าง
จังหวัดร้อยเอ็ด
- ชุมชนบ้านนานกเขียน
จังหวัดมหาสารคาม
- ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน
จังหวัดบึงกาฬ
- ชุมชนนาป่าแซง
จังหวัดอานาจเจริญ
- ชุมชนบ้านขี้เหล็ก
จังหวัดศรีสะเกษ

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
คณะกรรมการตัดสิ นการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึ กษา
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เข้าร่วมประกวด ในกลุ่มดีเด่น ๕๐ ชมรม ได้แก่
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนชุมแพศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนสระพังวิทยาคม
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
จังหวัดนครพนม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
จังหวัดนครพนม
โรงเรียนอุเทนพัฒนา
จังหวัดนครพนม
โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนลาทะเมนไชยพิทยาคม
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
จังหวัดนครราชสีมา

-๒โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
จังหวัดมหาสารคาม
โรงเรียนดงหลวงวิทยา
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนบ้านชะโนด ๒
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
จังหวัดมุกดาหาร
โรงเรียนคาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
จังหวัดยโสธร
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
จังหวัดยโสธร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
จังหวัดยโสธร
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
จังหวัดเลย
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
จังหวัดเลย
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนน้าเกลี้ยงวิทยา
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จังหวัดศรีสะเกษ
โรงเรียนบ้านดงหลวง
จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนกระเทียมวิทยา
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนพังงูพิทยาคม
จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
จังหวัดอุดรธานี

-๓โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา
โรงเรียนอานาจเจริญ

จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจิรญ
จังหวัดอานาจเจริญ

กลุ่มต้นแบบ ๑๖ ชมรม ได้แก่

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนกัลยาณวัตร
โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
โรงเรียนเลิงนกทา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
โรงเรียนมัธยมศรีสาเภาลูน
โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
โรงเรียนพันดอนวิทยา
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
และโรงเรียนปทุมพิทยาคม

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

สถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น
๑๔ ชมรม ได้แก่
วิทยาลัยการอาชีพกระนวน
จังหวัดขอนแก่น
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ
จังหวัดชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยนครพนม
จังหวัดนครพนม
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
วิทยาลัยการอาชีพสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

-๔วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคาสร้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจศรีบุญเรือง
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มต้นแบบ ๘ ชมรม ได้แก่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดยโสธร
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวลาภู
ระดับเพชร ได้แก่
- โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
จังหวัดหนองบัวลาภู
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
จังหวัดสกลนคร
- โรงเรียนปทุมพิทยาคม
จังหวัดอุบลราชธานี
- โรงเรียนขามแก่นนคร
จังหวัดขอนแก่น
- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
จังหวัดนครราชสีมา

-๕ระดับทอง ได้แก่
- โรงเรียนมัธยมศรีสาเภาลูน
จังหวัดสุรินทร์
- โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระดับเงิน ได้แก่
- โรงเรียนกัลยาณวัตร
จังหวัดขอนแก่น
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
- โรงเรียนเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
- โรงเรียนพันดอนวิทยา
จังหวัดอุดรธานี
- โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
จังหวัดมุกดาหาร
- โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
จังหวัดบุรรี ัมย์
- โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลาภู
- โรงเรียนท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
จังหวัดบุรีรัมย์
- โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
จังหวัดอุดรธานี
- โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น
- โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
จังหวัดนครพนม
- โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
จังหวัดชัยภูมิ
- โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์
จังหวัดขอนแก่น
- โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ
- โรงเรียนธาตุพนม
จังหวัดนครพนม
- โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
- โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์
- โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
จังหวัดนครราชสีมา
- โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
จังหวัดอานาจเจริญ
- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
จังหวัดร้อยเอ็ด

-๖ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ระดับทอง ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
จังหวัดยโสธร
- วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ
- วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ระดับเงิน ได้แก่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
จังหวัดอานาจเจริญ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ
จังหวัดอานาจเจริญ
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
จังหวัดหนองคาย
- วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
- วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูมิ
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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2562
ระดับภาคใต้
1. ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ระดับภาคใต้
ทีผ่ ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- จังหวัดภูเก็ต
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ประจาปี 2562 ได้แก่
- จังหวัดพังงา
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จังหวัดนราธิวาส
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ประจาปี 2562 ได้แก่
- จังหวัดยะลา
- จังหวัดสตูล
- จังหวัดระนอง
- จังหวัดตรัง
- จังหวัดพัทลุง
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- จังหวัดปัตตานี
- จังหวัดสงขลา
- จังหวัดชุมพร
2. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร
ระดับภาคใต้ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน
จังหวัดภูเก็ต
- ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง
จังหวัดพังงา
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนตาบลคลองท่อมใต้
จังหวัดกระบี่
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนผดุงมาตร
จังหวัดนราธิวาส
- ชุมชนบ้านบาโงยซิแน
จังหวัดยะลา
- ชุมชนบ้านโคกแตรก
จังหวัดตรัง
- ชุมชนหัวกุญแจ
จังหวัดนราธิวาส
- ชุมชนเจาะไอร้อง
จังหวัดนราธิวาส
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนบ้านบางหลุด
จังหวัดพังงา
- ชุมชนบ้านราชกรูด
จังหวัดระนอง
- ชุมชนตาบลคลองพน
จังหวัดกระบี่
3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็น ต้นแบบ
ระดับ เพชร ระดับภาคใต้ ที่ผ่ านเข้าสู่ การประกวดระดั บประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
จังหวัดพังงา
- โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- โรงเรียนนราสิกขาลัย
จังหวัดนราธิวาส
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็น ต้นแบบ
ระดับ ทอง ที่ผ่ านเข้าสู่ การประกวดระดับ ประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดภูเก็ต
- โรงเรียนกันตังพิทยากร
จังหวัดตรัง
- โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
จังหวัดปัตตานี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็น ต้นแบบ
ระดับ เงิน ที่ผ่ านเข้าสู่ การประกวดระดับ ประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
- โรงเรียนนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
- โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวด
ระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- โรงเรียนสตรีพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
- โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพ 128 จังหวัดนราธิวาส
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่
จังหวัดกระบี่
- โรงเรียนคณะราษฎรบารุง
จังหวัดยะลา
- โรงเรียนผดุงมาตร
จังหวัดนราธิวาส
- โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
จังหวัดสงขลา
- โรงเรียนบ้านสองแพรก
จังหวัดระนอง
- โรงเรียนอามาตย์พานิชนุกูล
จังหวัดกระบี่
- โรงเรียนวิเชียรมาตุ
จังหวัดตรัง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับ ทอง ระดับภาคใต้ ที่ผ่ านเข้าสู่ การประกวดระดั บประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคพังงา
จังหวัดพังงา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
จังหวัดยะลา
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับ เงิน ที่ผ่ านเข้า สู่ การประกวดระดับ ประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
จังหวัดยะลา
- วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ระดับภาคใต้
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จากัด
จังหวัดยะลา
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาตรัง
จังหวัดตรัง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน
ที่ผ่านเข้าสู่ การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
- บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จากัด (มหาชน)
จังหวัดตรัง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่ การประกวดระดับประเทศ
ประจาปี 2562 ได้แก่
- บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดสงขลา
- โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า (สุราษฎร์ธานี)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด
จังหวัดระนอง
5. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเงิน ระดับภาคใต้ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนราธิวาส
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 9
จังหวัดสงขลา
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดตรัง
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6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจาและทัณฑสถาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจาและทัณฑสถาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน
ระดับภาคใต้ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- เรือนจากลางพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจาและทัณฑสถาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ประจาปี 2562 ได้แก่
- ทัณฑสถานหญิงสงขลา
จังหวัดสงขลา
- เรือนจากลางสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- เรือนจากลางนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เรือนจากลางยะลา
จังหวัดยะลา
- เรือนจาจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
- เรือนจาจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
7. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสานักงานคุมประพฤติ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสานักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น ระดับภาคใต้
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------
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คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
ระดับภำคกลำงและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จังหวัดชลบุรี

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผูเ้ ข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม นายพิ สุ ท ธิ์ บุ ษ ยพรรณพงศ์ ผู้ แ ทนกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ขอ
รายงานผลการตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง
และตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีจังหวัดเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๙
จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกาญจนบุรี ตราด นครนายก นครปฐม ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี
กลุ่มต้นแบบ ๑๖ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดอ่างทอง
ผลกำรตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบ
ที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ระดับเพชร ได้แก่
- จังหวัดสระบุรี
- จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จังหวัดปราจีนบุรี
- จังหวัดราชบุรี
- จังหวัดสระแก้ว
- จังหวัดสมุทรปราการ

-๒ระดับทอง ได้แก่
- จังหวัดเพชรบุรี
- จังหวัดระยอง
- จังหวัดนนทบุรี
ระดับเงิน ได้แก่
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- จังหวัดสมุทรสาคร
- จังหวัดอ่างทอง
- จังหวัดชัยนาท
- จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลกำรตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- จังหวัดนครปฐม
- จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- จังหวัดปทุมธานี
- จังหวัดสิงห์บุรี

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค
ระดับภำคกลำงและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จังหวัดชลบุรี

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม นายธงชั ย บุ ต รนุ ชิ ต ผู้ แ ทนกระทรวงมหาดไทย ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ขอรายงานผลการตั ด สิ น การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุ ม ชน
ภู มิ ภ าค ระดั บ ภาคกลางและตะวั น ออก ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่ ง มี ช มรมเข้ า ร่ ว ม
ประกวดในกลุ่มดีเด่น ๒๙ ชมรม ได้แก่
ชุมชนบ้านดอนตาเพชร
จังหวัดกาญจนบุรี
ชุมชนชายแดนบ้านสวนส้ม
จังหวัดจันทบุรี
ชุมชนเทศบาลตาบลโป่งนาร้อน
จังหวัดจันทบุรี
ชุมชน DSB ดอนทราย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชุมชนบ้านบางพะเนียง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ชุมชนตาบลหนองปลาไหล
จังหวัดชลบุรี
ชุมชนบ้านคลองสะพาน
จังหวัดชลบุรี
ชุมชนบ้านบุทางรถ
จังหวัดชัยนาท
ชุมชนบ้านบางบิด
จังหวัดตราด
ชุมชนตาบลพิกุลออก
จังหวัดนครนายก
ชุมชนดอนแฝก
จังหวัดนครปฐม
ชุมชนตาบลคลองห้า
จังหวัดปทุมธานี
ชุมชนหมู่บ้านทุ่งสะท้อน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชุมชนกองทุนแม่บ้านสาคลี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชุมชนตาบลบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนตาบลสระพัง
จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนตาบลบ้านไร่
จังหวัดราชบุรี

-๒ชุมชนตาบลบางลี่
ชุมชนนครทอง
ชุมชนบางจากพระประแดง
ชุมชนตาบลบางสะแก
ชุมชนตาบลท่าเสา
ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา
ชุมชน กศน.อาเภอวิหารแดง
ชุมชนบ้านโปร่ง
ชุมชนบ้านหนองโขลง
ชุมชนบ้านกล้วย
ชุมชนโพธิ์พระยา
ชุมชนตาบลจาปาหล่อ
กลุ่มต้นแบบ ๘ ชมรม ได้แก่
ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ชุมชนบ้านหนองไทร
ชุมชนเทศบาลตาบลบ้านนาปรือ
ชุมชนตาบลวัดแก้ว
ชุมชนตาบลบ้านหม้อ
ชุมชนเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนา
ชุมชนบ้านไผ่งาม
และชุมชนบ้านบางแม่หม้าย

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค กลุ่ม มำตรฐำน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- ชุมชนตาบลวัดแก้ว
จังหวัดราชบุรี
- ชุมชนตาบลบ้านหม้อ
จังหวัดลพบุรี

-๓ระดับทอง ได้แก่
- ชุมชนเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนา
- ชุมชนบ้านไผ่งาม
ระดับเงิน ได้แก่
- ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
- ชุมชนบ้านหนองไทร
- ชุมชนเทศบาลตาบลบ้านนาปรือ
- ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย

จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- ชุมชนเทศบาลตาบลโป่งนาร้อน
จังหวัดจันทบุรี
- ชุมชนตาบลหนองปลาไหล
จังหวัดชลบุรี
- ชุมชนตาบลจาปาหล่อ
จังหวัดอ่างทอง
- ชุมชนตาบลคลองห้า
จังหวัดปทุมธานี
- ชุมชนบ้านหนองโขลง
จังหวัดสิงห์บุรี
- ชุมชนบางจากพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
- ชุมชนตาบลท่าเสา
จังหวัดสมุทรสาคร

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ
ระดับภำคกลำงและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จังหวัดชลบุรี

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
คณะกรรมการตัดสิ นการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึ กษา
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน เข้าร่วมประกวด ในกลุ่มดีเด่น ๔๔ ชมรม ได้แก่
โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนสอยดาววิทยา
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนชาป่างามวิทยาคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนนันทนวิทย์
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖
จังหวัดชัยนาท
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จังหวัดตราด
โรงเรียนองครักษ์
จังหวัดนครนายก

-๒โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนสามพรานวิทยา
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดเขียนเขต
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนแก่งกระจานวิทยาคม
จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
จังหวัดระยอง
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
จังหวัดระยอง
โรงเรียนสุวรรณรังสรรค์
จังหวัดระยอง
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนสุวัฒนบดี
จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนวัดทรงธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียนกุศลวิทยา
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนอินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนอู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”
จังหวัดอ่างทอง

-๓กลุ่มต้นแบบ ๑๙ ชมรม ได้แก่
โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนบางปะหัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
และโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสุพรรณบุรี

สถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น
๑๐ ชมรม ได้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
จังหวัดเพชรบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ
จังหวัดระยอง

-๔วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
กลุ่มต้นแบบ ๔ ชมรม ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดราชบุรี

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
จังหวัดจันทบุรี
- โรงเรียนปทุมวิไล
จังหวัดปทุมธานี
- โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
จังหวัดราชบุรี
ระดับเพชร ได้แก่
- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
- โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์
จังหวัดชลบุรี
ระดับทอง ได้แก่
- โรงเรียนศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”
จังหวัดสมุทรสาคร
- โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
จังหวัดสระแก้ว

-๕ระดับเงิน ได้แก่
- โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- โรงเรียนบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
จังหวัดราชบุรี
- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จังหวัดนนทบุรี
- โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- โรงเรียนอินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
- โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนอู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
- โรงเรียนชาป่างามวิทยาคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖
จังหวัดชัยนาท
- โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
จังหวัดระยอง
- โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
จังหวัดปทุมธานี
- โรงเรียนสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
จังหวัดสระแก้ว
- โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
จังหวัดชัยนาท
- โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร

-๖ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ระดับเงิน ได้แก่
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร
ระดับภำคกลำงและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จังหวัดชลบุรี

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
ดิฉัน นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้แทนกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ขอรายงานผล
การตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับ
ภาคกลางและตะวั นออก ประจ าปี ๒๕๖๒ ซึ่ ง มี ส ถำนประกอบกำร เข้ า ร่ ว ม
ประกวดในกลุ่มดีเด่น ๑๘ ชมรม ได้แก่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์แนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จากัด
จังหวัดกาญจนบุรี
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
บริษัท ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จากัด นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) RDC ชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดชลบุรี
บริษัท มโนรมย์ฟุตแวร์ จากัด
จังหวัดชัยนาท
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออก
จังหวัดตราด
บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จากัด (สาขา ๑)
จังหวัดนครนายก
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขานครนายก จังหวัดนครนายก
บริษัท ทิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จากัด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จากัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ห้างหุ้นส่วนจากัด วันดียนตรกิจ
จังหวัดเพชรบุรี
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
จังหวัดระยอง
บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ

-๒บริษัท โรงงานนาปลาไทย (ตราปลาหมึก) จากัด
จังหวัดสมุทรสงคราม
บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จากัด
จังหวัดสิงห์บุรี
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด เทสโก้โลตัส สาขาสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ ๒
จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มต้นแบบ ๑๓ ชมรม ได้แก่
ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
กรุงเทพมหานคร
บริษัท ควอลิตี คอฟฟี่ โปรดักท์ส จากัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดชลบุรี
บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จังหวัดชัยนาท
บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
จังหวัดนครปฐม
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดปราจีนบุรี
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดระยอง
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จากัด
จังหวัดราชบุรี
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร
บริษัท นาตาลและอ้อยตะวันออก จากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว
และบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
ผลกำรตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร กลุ่มมำตรฐำน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดระยอง
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

-๓ระดับเพชร ได้แก่
- บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
จังหวัดนครปฐม
- บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
- บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดชลบุรี
ระดับทอง ได้แก่
- บริษัท ควอลิตี คอฟฟี่ โปรดักท์ส จากัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดปราจีนบุรี
- บริษัท นาตาลและอ้อยตะวันออก จากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว
- บริษัท บางกอก แล็ป แอนด์ คอสเมติค จากัด
จังหวัดราชบุรี
- บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
ระดับเงิน ได้แก่
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จังหวัดชัยนาท
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร
ผลกำรตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) RDC ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
จังหวัดระยอง
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออก
จังหวัดตราด
- บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดชลบุรี
- บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน

ระดับภำคกลำงและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จังหวัดชลบุรี

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม นายแสงประที ป โกมลบุ ต ร ผู้ แ ทนกระทรวงยุ ติ ธ รรม
ประธานคณะกรรมการตัด สิน การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอรายงานผลการตัดสินการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับ
ภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น
๒๐ ชมรม ได้แก่
ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา
กรุงเทพมหานคร
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดกาญจนบุรี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา จังหวัดนครปฐม
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร
จังหวัดนครปฐม
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนครปฐม
สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
จังหวัดนครปฐม
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดนนทบุรี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑
จังหวัดระยอง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดระยอง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒
จังหวัดราชบุรี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดราชบุรี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑๑
จังหวัดลพบุรี

-๒ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสมุทรปราการ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสระบุรี
กลุ่มต้นแบบ ๔ ชมรม ได้แก่
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดนครปฐม
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน กลุ่ม มำตรฐำนพร้อ มเป็น ต้น แบบระดับ เงิน ที่ผ ่ำ นเข้ำ สู ่ก ำรประกวด
ระดับประเทศ ได้แก่
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปทุมธานี
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี จังหวัดนครปฐม
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดกาญจนบุรี
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑
จังหวัดระยอง
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา จังหวัดนครปฐม
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑๑
จังหวัดลพบุรี
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสระบุรี
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดชลบุรี

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถำน

ระดับภำคกลำงและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จังหวัดชลบุรี

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
ดิฉัน นางพัชราภรณ์ ศโรภาส ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ประธาน
คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรื อ นจ า
และทัณฑสถาน ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ในเรือนจาและทัณฑสถาน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมี
ชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๒๕ ชมรม ได้แก่
ทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง
กรุงเทพมหานคร
ทัณฑสถานหญิงกลาง
กรุงเทพมหานคร
เรือนจาพิเศษมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
เรือนจาอาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี
เรือนจาจังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เรือนจากลางชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
เรือนจาพิเศษพัทยา
จังหวัดชลบุรี
เรือนจาจังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
เรือนจากลางนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ทัณฑสถานบาบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
จังหวัดปทุมธานี
เรือนจาอาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรือนจาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรือนจากลางระยอง
จังหวัดระยอง
เรือนจากลางราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
เรือนจากลางลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

-๒เรือนจากลางสมุทรปราการ
เรือนจากลางสมุทรสงคราม
เรือนจาจังหวัดสมุทรสาคร
เรือนจาจังหวัดสระแก้ว
เรือนจาจังหวัดสระบุรี
เรือนจาจังหวัดสุพรรณบุรี
เรือนจาจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มต้นแบบ ๒ ชมรม ได้แก่
เรือนจากลางฉะเชิงเทรา
และเรือนจาจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดสิงห์บุรี

ผลกำรตั ด สิ น ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรื อ นจ ำและทั ณ ฑสถำน กลุ ่ม
มำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ ได้แก่
- เรือนจาจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
- เรือนจากลางฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถำน กลุ่มดีเด่น
ได้แก่
- เรือนจาจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
- เรือนจาพิเศษพัทยา
จังหวัดชลบุรี
- เรือนจากลางราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
- เรือนจากลางระยอง
จังหวัดระยอง
- เรือนจาพิเศษมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
- ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
จังหวัดปทุมธานี
- เรือนจากลางลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
- เรือนจาจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
- เรือนจากลางนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
- ทัณฑสถานหญิงกลาง
กรุงเทพมหานคร

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงำนคุมประพฤติ

ระดับภำคกลำงและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จังหวัดชลบุรี

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
ดิฉัน นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ประธาน
คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านั ก งาน
คุมประพฤติ ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสานักงานคุมประพฤติ ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมี
ชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๙ ชมรม ได้แก่
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
จังหวัดตราด
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
และสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงำนคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น
ได้แก่
- ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
จังหวัดตราด
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

ผลตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2562
ระดับภาคเหนือ

27/03/2562

1. ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ระดับภาคเหนือ
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- จังหวัดกาแพงเพชร
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ประจาปี 2562 ได้แก่
- จังหวัดเชียงราย
- จังหวัดอุตรดิตถ์
- จังหวัดสุโขทัย
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ประจาปี 2562 ได้แก่
- จังหวัดลาปาง
- จังหวัดนครสวรรค์
- จังหวัดพะเยา
- จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- จังหวัดลาพูน
- จังหวัดพิจิตร
- จังหวัดตาก
2. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร
ระดับภาคเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนศรีดอนชัย
จังหวัดเชียงราย
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย
จังหวัดกาแพงเพชร
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนบ้านนายม
จังหวัดเพชรบูรณ์
- ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ย
จังหวัดสุโขทัย
- ชุมชนตาบลแม่ระกา
จังหวัดพิษณุโลก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ทีผ่ ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนประดู่งาม
จังหวัดเพชรบูรณ์
- ชุมชนบ้านท่าไม้แดง
จังหวัดกาแพงเพชร
- ชุมชนตาบลในเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
- ชุมชนบ้านห้วยแห้ง
จังหวัดอุทัยธานี
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3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มต้นแบบระดับเพชร
รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ระดับภาคเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
จังหวัดลาพูน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็นต้น แบบ
ระดับ เพชร ที่ผ่ านเข้าสู่ การประกวดระดั บประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- โรงเรียนอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
- โรงเรียนหนองฉางวิทยา
จังหวัดอุทัยธานี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็นต้น แบบ
ระดับ ทอง ที่ผ่ านเข้าสู่ การประกวดระดับ ประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- โรงเรียนหนองบัว
จังหวัดนครสวรรค์
- โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
จังหวัดอุตรดิตถ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็นต้น แบบ
ระดับ เงิน ที่ผ่ านเข้าสู่ การประกวดระดับ ประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- โรงเรียนเถินวิทยา
จังหวัดลาปาง
- โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
จังหวัดกาแพงเพชร
- โรงเรียนวังโป่งศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
จังหวัดกาแพงเพชร
- โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
- โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
จังหวัดลาพูน
- โรงเรียนลาปางกัลยาณี
จังหวัดลาปาง
- โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
- โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
- โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
จังหวัดอุทัยธานี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มต้นแบบระดับเพชร
รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ระดับภาคเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่ การประกวดระดั บประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐาน
พร้ อมเป็ น ต้น แบบ ระดับ ทอง ที่ผ่ านเข้าสู่ การประกวดระดับ ประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
จังหวัดนครสวรรค์
- วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐาน
พร้ อมเป็ น ต้น แบบ ระดับ เงิน ที่ผ่ านเข้าสู่ การประกวดระดับ ประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
จังหวัดลาปาง
- มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดกาแพงเพชร
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
- วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย
4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง
ระดับภาคเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จากัด
จังหวัดอุตรดิตถ์
- บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จากัด จังหวัดนครสวรรค์
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จากัด
จังหวัดนครสวรรค์
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขากาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
- บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จากัด สาขาพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ประจาปี 2562 ได้แก่
- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลาพูน จังหวัดลาพูน
- UNIVERSITY OF PHAYAO DORMITORY
จังหวัดพะเยา
- บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จากัด
จังหวัดลาปาง
5. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ระดับภาคเหนือ
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดพิษณุโลก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
จังหวัดเชียงใหม่
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6
จังหวัดนครสวรรค์
6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจาและทัณฑสถาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจาและทัณฑสถาน กลุ่มดีเด่น ระดับภาคเหนือ
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- เรือนจากลางกาแพงเพชร
จังหวัดกาแพงเพชร
- ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
- เรือนจากลางพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
- เรือนจาจังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี
- เรือนจาจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
- เรือนจาอาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย
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7. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสานักงานคุมประพฤติ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสานักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่น ระดับภาคเหนือ
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
จังหวัดตาก
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
------------------------------------------------
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ผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
ประจาปี 2562
1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเพชรที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2
เขตบึงกุ่ม
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับทองที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนอัลกุ๊บรอ
เขตสวนหลวง
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเงินที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนแผ่นดินทองวัดลาพะอง
เขตหนองจอก
- ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ
เขตมีนบุรี
- ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง
เขตยานนาวา
- ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ
เขตบางเขน
- ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่
เขตประเวศ
- ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์
เขตบึงกุ่ม
- ชุมชนมั่นคง 133
เขตบางบอน
- ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล
เขตสะพานสูง
- ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข
เขตลาดกระบัง
4. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร กลุม่ ดีเด่นที่ผ่านเข้าสู่การประกวด
ระดับประเทศ ประจาปี 2562 ได้แก่
- ชุมชนทรัพย์เจริญ
เขตหนองจอก
- ชุมชนแจงร้อน
เขตราษฎร์บูรณะ
- ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง
เขตสะพานสูง
- ชุมชนวัดสังฆราชา
เขตลาดกระบัง
- ชุมชนบุญมาก
เขตราษฎร์บูรณะ
- ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ
เขตคลองสามวา
- ชุมชนทัดชาวิลล่า
เขตดอนเมือง
- ชุมชนนิติบุคคล อาคารชุดเคหะบางนา 2 เขตบางนา
- ชุมชนหลังวัดปากบ่อ
เขตสวนหลวง
- ชุมชนวัดเลียบ
เขตบางซื่อ
- ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี 1 ส่วน 5 โซน 2 เขตบางขุนเทียน
- ชุมชนวัดประดิษฐาราม
เขตธนบุรี
- ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา
เขตบางบอน
--------------------------------------------------

คำกรำบทูลรำยงำน
ผลกำรประกวดกำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ประจำปี 2562
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิรวิ ัฒนำพรรณวดี
ในวโรกำสเสด็จเป็นองค์ประธำนงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE
ประจำปี 2562
โดย รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต (นำยแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์)
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎำคม 2562
ณ ฮอลล์ 4 อำคำรอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี

ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท
ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต
ขอพระรำชทำนพระอนุญำตกรำบทูลรำยงำนผลกำรตัดสิน ดังนี้
กลุม่ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบ
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดศรีสะเกษ
- จังหวัดพัทลุง
o ปีที่ 2 ได้แก่
- จังหวัดระนอง
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดหนองคำย
o ปีที่ 2 ได้แก่
- จังหวัดระยอง
o ปีที่ 3 ได้แก่
- จังหวัดเชียงรำย
- จังหวัดเพชรบุรี
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดร้อยเอ็ด
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o ปีที่ 3 ได้แก่
-

จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชลบุรี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนหัวกุญแจ
จังหวัดนรำธิวำส
o ปีที่ 2 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนหนองไทร
จังหวัดชลบุรี
- ชุมชนบ้ำนโคกล่ำมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำกอก จังหวัดหนองบัวลำภู
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนทุ่งมหำชัย
จังหวัดกำแพงเพชร
- ชุมชนเยำวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนำ จังหวัดสมุทรสำคร
o ปีที่ 3 ได้แก่
- ชุมชนตำบลคลองท่อมใต้
จังหวัดกระบี่
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนแคนน้อย
จังหวัดยโสธร
o ปีที่ 2 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนหนองตะไก้
จังหวัดนครรำชสีมำ
o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
-

o ปีที่ 2
-

o ปีที่ 3
-

ชุมชนบำงมรำ-ตอตั้ง
ชุมชนบ้ำนหนองแก
ได้แก่
ชุมชนบ้ำนกุดเต่ำ
ได้แก่
ชุมชนบ้ำนลิพอนเขำล้ำน
ชุมชนศรีดอนชัย

จังหวัดพังงำ
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดเชียงรำย
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ทีส่ ำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนห้วยรำชพิทยำคม
จังหวัดบุรีรัมย์
- โรงเรียนนรำธิวำส
จังหวัดนรำธิวำส
- โรงเรียนบำงแม่หม้ำยรัฐรำษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
o ปีที่ 2 ได้แก่
- โรงเรียนกัลยำณวัตร
จังหวัดขอนแก่น
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนดรุณศำสน์วิทยำ
จังหวัดปัตตำนี
o ปีที่ 2 ได้แก่
- โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
- โรงเรียนบ้ำนสวน(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
o ปีที่ 3 ได้แก่
- โรงเรียนศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนนรำสิกขำลัย
จังหวัดนรำธิวำส
o ปีที่ 2 ได้แก่
- โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
o ปีที่ 3 ได้แก่
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ
จังหวัดสกลนคร
- โรงเรียนอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3 ได้แก่
- โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์
จังหวัดรำชบุรี
- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร
จังหวัดหนองบัวลำภู
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- วิทยำลัยเทคนิคหัวตะพำน
จังหวัดอำนำจเจริญ
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำเอกวรรณ
จังหวัดอำนำจเจริญ
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 ได้แก่
-

วิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

o ปีที่ 3 ได้แก่

วิทยำลัยอำชีวศึกษำผดุงประชำยะลำ จังหวัดยะลำ
- มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ
จังหวัดนครสวรรค์
-

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3 ได้แก่
-

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

จังหวัดเชียงรำย

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร ที่สำมำรถ
รักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
CDC หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
จังหวัดนครสวรรค์
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน) สำขำตรัง
จังหวัดตรัง
-
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o ปีที่ 2 ได้แก่

บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรำ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
DC เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
- บริษัท ศูนย์บริกำรเหล็กสยำม จำกัด (มหำชน)
จังหวัดสมุทรปรำกำร
o ปีที่ 2 ได้แก่
- บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จำกัด จังหวัดนครปฐม
o ปีที่ 3 ได้แก่
- บริษัท พี.เจ. 37 พำรำวู้ด จำกัด จังหวัดยะลำ
- ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
ศูนย์กระจำยสินค้ำสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
CDC1 บำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
o ปีที่ 3 ได้แก่
- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสำหกรรม จำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ
o ปีที่ 5 ได้แก่
- บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัดระยอง
-
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน ทีส่ ำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนพระนครศรีอยุธยำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
- สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จังหวัดนรำธิวำส
o ปีที่ 2 ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 8 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถำน ที่สำมำรถ
รักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- เรือนจำกลำงฉะเชิงเทรำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
- เรือนจำกลำงพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
- เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุ ม ชนกรุ ง เทพมหำนคร
ทีส่ ำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนอัลกุ๊บรอ
เขตสวนหลวง
o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2
เขตบึงกุ่ม
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBERONE ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำนพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดหนองบัวลำภู
o ปีที่ 5 ได้แก่
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดภูเก็ต
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กลุ่มต้นแบบ
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- จังหวัดอุดรธำนี
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค ต้นแบบระดับเงิน
ได้แก่
- ชุมชนผดุงมำตร
จังหวัดนรำธิวำส
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
จังหวัดลำปำง
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร ต้นแบบ
ระดับเงิน ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
DC มหำชัย จังหวัดสมุทรสำคร
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจำยสินค้ำสุวรรณภูมิ
กรุงเทพมหำนคร
- บริษัท นันยำงกำร์เม้นท์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุ ม ชนกรุ ง เทพมหำนคร
ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ
เขตมีนบุรี
กลุ่มดีเด่น ประจำปี 2562
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
รำงวัลที่ 4 ได้แก่
- จังหวัดพิจิตร
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- จังหวัดปัตตำนี
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รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- จังหวัดบึงกำฬ
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนโนนสว่ำง จังหวัดร้อยเอ็ด
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนบำงจำกพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนปำกคำดมวลชน จังหวัดบึงกำฬ
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รำงวัลที่ 5 ได้แก่
- โรงเรียนแม่ตืนวิทยำ
จังหวัดลำพูน
รำงวัลที่ 4 ได้แก่
- โรงเรียนสนำมชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- โรงเรียนปลวกแดงพิทยำคม จังหวัดระยอง
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม จังหวัดขอนแก่น
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำภักดีพำณิชยกำรและเทคโนโลยี
จังหวัดกำแพงเพชร
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ จังหวัดยะลำ
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- บริษัท วำลโบร (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- บริษัท ไออำร์พีซี จำกัด (มหำชน) จังหวัดระยอง
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
RDC ลำพูน จังหวัดลำพูน
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จังหวัดบุรีรัมย์
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 1 จังหวัดระยอง
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถำน
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- เรือนจำจังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- เรือนจำกลำงระยอง
จังหวัดระยอง
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ
จังหวัดสงขลำ
ส ำหรั บ ชมรมประเภทนี้ จะมี ร ำงวั ล ชมเชย 5 รำงวั ล ซึ่ ง ทั้ ง
5 รำงวัลนี้ กรมรำชทัณฑ์ จะเป็นผู้พิจำรณำของรำงวัลและมอบให้เป็นกรณีพิเศษ
ในภำยหลัง ซึ่งได้แก่
- เรือนจำกลำงขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
- เรือนจำพิเศษพัทยำ
จังหวัดชลบุรี
- เรือนจำกลำงพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
- เรือนจำกลำงนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช
- เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงำนคุมประพฤติ
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดอุบลรำชธำนี
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร
รำงวัลที่ 4 ได้แก่
- ชุมชนทรัพย์เจริญ
เขตหนองจอก
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- ชุมชนคลองบำงพรำนพัฒนำ เขตบำงบอน
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนแจงร้อน
เขตรำษฎร์บูรณะ
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนวัดสังฆรำชำ

เขตลำดกระบัง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

