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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำป ี2564 
ระดับภาคเหนือ 

 

1.  ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจำปี 2564 ได้แก่ 
  - จังหวัดกำแพงเพชร 
  -   จังหวัดเชียงใหม่ 
  -  จังหวัดพิษณุโลก 
  -  จังหวัดเพชรบูรณ์  
  -  จังหวัดเชียงราย 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจำปี 2564 ได้แก่ 
  -  จังหวัดสุโขทัย 
  -  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
  ประจำปี 2564 ได้แก่ 
  -  จังหวัดลำปาง 
  - จังหวัดนครสวรรค์ 
  -   จังหวัดพะเยา 
  -   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  - จังหวัดพิจิตร 
  -   จังหวัดตาก 

จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่  
  - จังหวัดลำพูน 
  - จังหวัดอุทัยธานี 
  - จังหวัดน่าน 
  และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 1 จังหวัด ได้แก่ 
   - จังหวัดแพร่ 

2. ประเภทอำเภอ TO BE NUMBER ONE  

อำเภอ TO BE NUMBER ONE กลุม่ดีเด่น  ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 
ประจำปี 2564 จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ 

- อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
- อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร 
- อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
- อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
- อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

   และในปีนี้ได้พิจารณาให้สิทธิพิเศษแก่จังหวัดดีเด่น  เงิน  ทอง  และเพชร  ที่มีอยู่เดิม  โดยคัดเลือกอำเภอของจังหวัด
ดังกล่าวเข้าสู่การประกวดระดับประเทศเพ่ิมอีก 11  อำเภอ  ได้แก่อำ 

- อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
- อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์ 
- อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
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- อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
- อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
- อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 
- อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 
- อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
- อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
- อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 3.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- ชุมชนศรีดอนชัย   จังหวัดเชียงราย 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง   
 ที่ผ่านเข้าสูก่ารประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านป่าลัน   จังหวัดเชียงราย 
- ชุมชนบ้านทุ่งมหาชัย   จังหวัดกำแพงเพชร 
- ชุมชนบ้านนายม    จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน   
 ที่ผ่านเขา้สู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านดอยไก่เข่ีย จังหวัดสุโขทัย 
- ชุมชนบ้านดินดำดอนแก้ว  จังหวัดเชียงราย 
- ชุมชนตำบลแม่ระกา   จังหวัดพิษณุโลก 
- ชุมชนบ้านท่าไม้แดง   จังหวัดกำแพงเพชร 
- ชุมชนบ้านแม่ต้าน   จังหวัดตาก 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564  
 ได้แก่  

- ชุมชนบ้านบ่อแก้ว   จังหวัดกำแพงเพชร 
- ชุมชนตำบลแม่กลอง   จังหวัดตาก 
- ชุมชนประดู่งาม   จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐาน 
 สู่ระดับยอดเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- โรงเรียนอุตรดิตถ์   จังหวัดอุตรดิตถ ์
- โรงเรียนหนองฉางวิทยา  จังหวัดอุทัยธานี 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- โรงเรียนหนองบัว   จังหวัดนครสวรรค์ 
- โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- โรงเรียนเถินวิทยา   จังหวัดลำปาง 
- โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม  จังหวัดกำแพงเพชร 
- โรงเรียนวังโป่งศึกษา   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- โรงเรียนแม่ตืนวิทยา   จังหวัดลำพูน 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่ 
การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ชมรม ได้แก่  

- โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง 
- โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย 
- โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 

และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 4 ชมรม ได้แก่ 
- โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 
- โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก 
- โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา จังหวัดอุทัยธานี 
- โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย จังหวัดตาก 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐาน 
 สู่ระดับยอดเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ 
- วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี   จังหวดักำแพงเพชร 

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จังหวัดลำพูน 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่ 
การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
- วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
- วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
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5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

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

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจำปี 2564 ได้แก่ 

  - บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร 
  - บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำพูน  จังหวัดลำพูน 
  - บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด   จังหวัดพิษณุโลก  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 
 ประจำปี 2564 ได้แก่     

- โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล   จังหวัดลำพูน 
- บริษัท นอร์ธเทิร์น แอทไทร์ จำกัด   จังหวัดลำปาง  
- โรงพยาบาลแพร่-ราม   จังหวัดแพร่ 

6.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7   จังหวัดเชียงใหม่ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6  จังหวัดนครสวรรค์ 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ 

7. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน    

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถาน กลุ่มดีเด่น  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2564 จำนวน 3 ชมรม ได้แก่ 

- ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
- เรือนจำกลางเชียงราย   จังหวัดเชียงราย 
- เรือนจำกลางพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพ่ิมอีก 2 ชมรม ได้แก่ 
- เรือนจำกลางนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
- เรือนจำกลางกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
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8. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ   

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคมุประพฤต ิกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง    

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤต ิกลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  
ประจำปี 2564 ได้แก่ 

- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร 
- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก 
- สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 

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


