
 
ล ำดับกำรน ำเสนอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค ประจ ำปี 2561 

รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน/ทอง 
วันที่ 13 กรกฎำคม 2561 ห้อง SAPPHIRE 203 

ล ำดับที่ ชื่อชมรม จังหวัด เวลำ สถำนะท่ีจะได้ 
1 ชุมชนบ้านดงกลาง ขอนแก่น 09.00 – 09.10 น. ทอง 
2 ชุมชนต าบลคลองท่อมใต้ กระบี่ 09.12 – 09.22 น. ทองปีที่2 

3 ชุมชนบ้านไผ่งาม สระแก้ว 09.24 – 09.34 น. ทองปีที่2 
4 ชุมชนมหาชัย ก าแพงเพชร 09.36 – 09.46 น. เงิน 
5 ชุมชนบ้านสว่าง ขอนแก่น 09.48 – 09.58 น. เงิน 
6 ชุมชนบ้านบาโงยซิแน ยะลา 10.00 – 10.10 น. เงิน 
7 ชุมชนเยาวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนา   สมุทรสาคร 10.12 – 10.22 น. เงิน 
8 ชุมชนผดุงมาตร นราธิวาส 10.24 – 10.34 น. เงิน 
9 ชุมชนบ้านนายม เพชรบูรณ์ 10.36 – 10.46 น. เงิน   
10 ชุมชนบ้านนาสมดี นครพนม 10.48 – 10.58 น. เงินปีที่ 2   
11 ชุมชนลุโบะบือซา   นราธิวาส 11.00 – 11.10 น. เงินปีที่ 2   
12 ชุมชนบ้านหนองไทร ชลบุร ี 11.12 – 11.22 น. เงินปีที่ 2   
13 ชุมชนบ้านโคกล่ามองค์การบริหาร

ส่วนต าบลนากอก 
หนองบัวล าภู 11.24 – 11.34 น. เงินปีที่ 2 

14 ชุมชนบ้านดอยไก่เขี่ย  สุโขทัย 11.36 – 11.46 น. เงินปีที่1 
15 ชุมชนบ้านหนองดู่ ร้อยเอ็ด 11.48 – 11.58 น. เงินปีที่1 
  พักทำนอำหำร 12.00 น.   

ร่วมพิธีเปิด โดย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เวลา 14.00 น. 
16 ชุมชนโคกเลาะ อ านาจเจริญ 15.30 – 15.40 น. เงินปีที่ 1   
17 ชุมชนบ้านโคกแตรก ตรัง   15.42 – 15.52 น. เงินปีที่ 1   
18 ชุมชนหัวกุญแจ นราธิวาส 15.54 – 16.04 น. เงินปีที่ 1   
19 ชุมชนเปือยหัวดง อ านาญเจริญ 16.06 – 16.16 น. เงินปีที่ 1   
20 ชุมชนเทศบาลต าบลบ้านนาปรือ ปราจีนบุรี  16.18 – 16.28 น. เงินปีที่ 1 
21 ชุมชนบ้านคลองครุนอก สมุทรสาคร 16.30– 16.40 น. เงินปีที่ 1   

 

 

 

 

 

 

 

 



ล ำดับกำรน ำเสนอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค ประจ ำปี 2561 
ระดับดีเด่น 

วันที่ 14 กรกฎำคม 2561 ห้อง SAPPHIRE 203 

ล ำดับที่ ชื่อชมรม จังหวัด เวลำ สถำนะท่ีจะได้ 

1 ชุมชนบ้านนานกเขียน   มหาสารคาม 09.00 – 09.10 น. ดีเด่น 
2 ชุมชนบ้านโนนสว่าง ร้อยเอ็ด 09.12 – 09.22 น. ดีเด่น 
3 ชุมชนเจาะไอร้อง    นราธิวาส 09.24 – 09.34 น. ดีเด่น 
4 ชุมชนศรีวิไลเทศบาลต าบลฝั่งแดง หนองบัวล าภู 09.36 – 09.46 น. ดีเด่น 
5 ชุมชนต าบลในเมืองพิจิตร   พิจิตร 09.48 – 09.58 น. ดีเด่น 
6 ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย   สุพรรณบุรี 10.00 – 10.10 น. ดีเด่น 
7 ชุมชนต าบลหนองปากไหล ชลบุร ี 10.12 – 10.22 น. ดีเด่น 
8 ชุมชนบ้านห้วยแห้ง   อุทัยธานี 10.24 – 10.34 น. ดีเด่น 
9 ชุมชนบ้านปาแดปาลัส ปัตตานี 10.36 – 10.46 น. ดีเด่น 
10 ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 10.48 – 10.58 น. ดีเด่น 
11 ชุมชนเทศบาลต าบลโป่งน  าร้อน  จันทบุรี 11.00 – 11.10 น. ดีเด่น 

12 ชุมชนต าบลวังตะคร้อ   สุโขทัย 11.12 – 11.22 น. ดีเด่น 
13 ชุมชนโผลง นราธิวาส 11.24 – 11.34 น. ดีเด่น 
14 ชุมชนต าบลแม่ระกา  พิษณุโลก 11.36 – 11.46 น. ดีเด่น 
15 ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม บุรีรัมย์ 11.48 – 11.58 น. ดีเด่น 
  พักทำนอำหำร 12.00 น.   

16 ชุมชนบ้านอ่างทอง   นครสวรรค์ 13.30 – 13.40 น. ดีเด่น 
17 ชุมชนบ้านราชกรูด ระนอง 13.42 – 13.52 น. ดีเด่น 
18 ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน บึงกาฬ 13.54 – 14.04 น. ดีเด่น 
19 ชุมชนท่าเสา    สมุทรสาคร 14.06 – 14.16 น. ดีเด่น 
20 ชุมชนต าบลบ้านไร่ ราชบุรี 14.18 – 14.28 น. ดีเด่น 
21 ชุมชนบ้านขี เหล็ก   ศรีสะเกษ 14.30 – 14.40 น. ดีเด่น 
22 ชุมชนต าบลจ าปาหล่อ   อ่างทอง 14.42 - 14.52  น. ดีเด่น 

 


