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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2565 
ระดับภาคเหนือ 

 

1.  ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2565 ได้แก่ 
  - จังหวัดก าแพงเพชร 
  -   จังหวัดเชียงใหม่ 
  -  จังหวัดพิษณุโลก 
  -  จังหวัดเพชรบูรณ์  
  -  จังหวัดเชียงราย 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2565 ได้แก่ 
  -  จังหวัดสุโขทัย 
  -  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
  ประจ าปี 2565 ได้แก่ 
  -  จังหวัดล าปาง 
  - จังหวัดนครสวรรค์ 
  -   จังหวัดพะเยา 
  -   จังหวัดพิจิตร 
  - จังหวัดตาก 
  -   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  - จังหวัดล าพูน 
  - จังหวัดน่าน 
  - จังหวัดอุทัยธานี 
  - จังหวัดแพร่ 

2. ประเภทอ าเภอ TO BE NUMBER ONE  

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

- อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 
- อ าเภออุ้มผาง  จงัหวัดตาก 

อ าเภอ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 
ประจ าปี 2565 จ านวน 9 อ าเภอ ได้แก่ 

- อ าเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดก าแพงเพชร  
- อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
- อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
- อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
- อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
- อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  
- อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
- อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
- อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
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   และในปีนี้ได้พิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่จังหวัดดีเด่น  เงิน  ทอง  และเพชร  ที่มีอยู่เดิม  โดยคัดเลือกอ าเภอของจังหวัด
ดังกล่าวเข้าสู่การประกวดระดับประเทศเพ่ิมอีก 9  อ าเภอ  ได้แก่อ า 

- อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
- อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 
- อ าเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
- อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
- อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
- อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง 
- อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- อ าเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 

 3.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   

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

- ชุมชนศรีดอนชัย   จังหวัดเชียงราย 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง   
 ที่ผ่านเข้าสูก่ารประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- ชุมชนทุ่งมหาชัย   จังหวัดก าแพงเพชร 
- ชุมชนบ้านนายม    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ย   จังหวัดสุโขทัย 

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

- ชุมชนต าบลแม่ระกา   จังหวัดพิษณุโลก 
- ชุมชนบ้านท่าไม้แดง   จังหวัดก าแพงเพชร 
- ชุมชนบ้านแม่ต้าน   จังหวัดตาก 
- ชุมชนประดู่งาม   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

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

- ชุมชนบ้านห้วยแห้ง   จังหวัดอุทัยธานี 
- ชุมชนต าบลในเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร 
- ชุมชนต าบลวังตะคร้อ   จังหวัดสุโขทัย 

 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 6 ชมรม ได้แก่ 
- ชุมชนบ้านทากู่   จังหวัดล าพูน 
- ชุมชนต าบลนาโบสถ์   จังหวัดตาก 
- ชุมชนบ้านหนองหลวง  จังหวัดก าแพงเพชร 
- ชุมชนบ้านคลองก าลัง  จังหวัดนครสวรรค์ 
- ชุมชนต าบลหนองหลวง  จังหวัดตาก 
- ชุมชนเทศบาลต าบลวังพร้าว  จังหวัดล าปาง 
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 4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐาน 
 สู่ระดับยอดเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน 
- โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์

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

- โรงเรียนหนองฉางวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี 
- โรงเรียนหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค์ 

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

- โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

- โรงเรียนเถินวิทยา   จังหวัดล าปาง 
- โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  จังหวัดก าแพงเพชร 
- โรงเรียนวังโป่งศึกษา   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- โรงเรียนแม่ตืนวิทยา   จังหวัดล าพูน 
- โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา   จังหวัดก าแพงเพชร 
- โรงเรียนเมืองเชลียง   จังหวัดสุโขทัย 
- โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่ 
การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ชมรม ได้แก่  

- โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา                       จังหวัดก าแพงเพชร  
- โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย  จังหวัดตาก 
- โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 15 ชมรม ได้แก่ 
- โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม  จังหวัดพิษณุโลก 
- โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย 
- โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  จังหวัดพะเยา 
- โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม  จังหวัดพะเยา 
- โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
- โรงเรียนดงขุยวิทยาคม   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรค์  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม  จังหวัดล าพูน 
- โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  จังหวัดสุโขทัย 
- โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- โรงเรียนไพศาลีพิทยา   จังหวัดนครสวรรค์ 
- โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม  จังหวัดตาก 
- โรงเรียนปายวิทยาคาร   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
- โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  จังหวัดนครสวรรค์ 
- โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  จังหวัดตาก 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐาน 
 สู่ระดับยอดเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

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

- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 
- วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

- มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 

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

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี   จังหวดัก าแพงเพชร 

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน จังหวัดล าพูน 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

- วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

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

- วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 2 ชมรม ได้แก่ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
- วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร จังหวัดพิจิตร 

5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  

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

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
- บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จ ากัด จังหวัดนครสวรรค์ 
- บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด สาขานครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 

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

  - บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาก าแพงเพชร  จังหวัดก าแพงเพชร 
  - บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จ ากัด สาขาพิจิตร   จังหวัดพิจิตร 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 
 ประจ าปี 2565 จ านวน 3 ชมรม ได้แก่     

- องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เขตภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย 
- บริษัท โอเมก้า ออโต้พาร์ท จ ากัด  จังหวัดตาก 
- โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล  จังหวัดล าพูน 

 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 1 ชมรม ได้แก่ 
- บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จ ากัด   จังหวัดเชียงใหม่ 

6.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

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

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 

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

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7   จังหวัดเชียงใหม่ 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6  จังหวัดนครสวรรค์ 

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

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ 
- สถานพนิิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก 

 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 1 ชมรม ได้แก่ 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

7. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน    

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

- ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
- เรือนจ ากลางเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
- เรือนจ ากลางพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 2 ชมรม ได้แก่ 
- เรือนจ ากลางก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
- เรือนจ าอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

8. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤติ   

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

- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดล าปาง 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดก าแพงเพชร   
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในส านักงานคุมประพฤต ิกลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  
ประจ าปี 2565 ได้แก่ 

- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 
- ส านักงานคุมประพฤติจังหวดัตาก  สาขาแม่สอด 

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


