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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 

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


