
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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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 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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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 

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


