คาประกาศผลการตัดสินการประกวด
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กราบเรียน ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่านผู้มีเกียรติ
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่าน
กระผม นายเดชรั ฐ สิ ม ศิ ริ ผู้ แ ทนกระทรวงมหาดไทย ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ขอรายงานผล
การตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีจังหวัดเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๗ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดเลย
จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มต้นแบบ ๑๓ จังหวัด ได้แก่
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร

-๒จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดอานาจเจริญ
ผลการตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดยโสธร
ระดับเพชร ได้แก่
- จังหวัดหนองบัวลาภู
- จังหวัดอุบลราชธานี
- จังหวัดสุรินทร์
- จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดอานาจเจริญ
ระดับทอง ได้แก่
- จังหวัดหนองคาย
- จังหวัดนครราชสีมา

-๓ระดับเงิน ได้แก่
- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดมุกดาหาร
- จังหวัดนครพนม
- จังหวัดสกลนคร
ผลการตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ได้แก่
-

จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดศรีสะเกษ

คาประกาศผลการตัดสินการประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กราบเรียน ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่านผู้มีเกียรติ
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่าน
กระผม นายสิ น ชั ย ถนอมสิ น ผู้ แ ทนกระทรวงมหาดไทย ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีชมรมเข้าร่วมประกวดใน
กลุ่มดีเด่น ๓๐ ชมรม ได้แก่
ชุมชนโนนแหลมทอง
จังหวัดกาฬสินธุ์
ชุมชนบ้านเซินใต้
จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนบ้านห้วยยาง
จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนบ้านหนองปลาเฒ่า
จังหวัดชัยภูมิ
ชุมชนบ้านนาราชควาย
จังหวัดนครพนม
ชุมชนตาบลท่าจะหลุง
จังหวัดนครราชสีมา
ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน
จังหวัดบึงกาฬ
ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม
จังหวัดบุรีรัมย์
ชุมชนบ้านนานกเขียน
จังหวัดมหาสารคาม
ชุมชนบ้านป่าปอ-คุยปอ
จังหวัดมหาสารคาม
ชุมชนบ้านพังคอง
จังหวัดมุกดาหาร
ชุมชนบ้านโนนสว่าง
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชุมชนไทนาอ้อ
จังหวัดเลย
ชุมชนเทศบาลปากชม
จังหวัดเลย

-๒ชุมชนเทศบาลเมืองวังสพุง
ชุมชนบ้านขี้เหล็ก
ชุมชนบ้านบึงหมอก
ชุมชนตาบลพังขว้าง
ชุมชนบ้านดินแดง
ชุมชนบ้านหนองกันจารย์
ชุมชนบ้านเวียงแก้ว
ชุมชนสระแก้วรวมใจพัฒนา
ชุมชนศรีวิไล
ชุมชนบ้านดงเย็น
ชุมชนบ้านยวด
ชุมชนโพธิ์งาม
ชุมชนบ้านนาเจริญ
ชุมชนบ้านหนองแต้
ชุมชนเปือยหัวดง
ชุมชนห้วยทม
กลุ่มต้นแบบ ๑๑ ชมรม ได้แก่
ชุมชนบ้านดงกลาง
ชุมชนบ้านสว่าง
ชุมชนบ้านนาสมดี
ชุมชนบ้านเปลาะปลอ
ชุมชนบ้านหนองตะไก้
ชุมชนบ้านแคนน้อย
ชุมชนบ้านหนองดู่

จังหวัดเลย
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด

-๓ชุมชนบ้านกุดเต่า
ชุมชนบ้านโคกล่าม
ชุมชนบ้านหนองแก
และชุมชนโคกเลาะ

จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอานาจเจริญ

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ระดับเพชร ได้แก่
- ชุมชนบ้านกุดเต่า
- ชุมชนบ้านเปลาะปลอ
- ชุมชนบ้านหนองแก
- ชุมชนบ้านแคนน้อย
- ชุมชนบ้านหนองตะไก้

จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดยโสธร
จังหวัดนครราชสีมา

ระดับทอง ได้แก่
- ชุมชนบ้านดงกลาง

จังหวัดขอนแก่น

ระดับเงิน ได้แก่
- ชุมชนบ้านสว่าง
- ชุมชนบ้านโคกล่าม
- ชุมชนบ้านนาสมดี
- ชุมชนบ้านหนองดู่
- ชุมชนโคกเลาะ

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดนครพนม
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดอานาจเจริญ

-๔ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- ชุมชนบ้านนานกเขียน
จังหวัดมหาสารคาม
- ชุมชนศรีวิไล
จังหวัดหนองบัวลาภู
- ชุมชนเปือยหัวดง
จังหวัดอานาจเจริญ
- ชุมชนบ้านป่าปอ-คุยปอ
จังหวัดมหาสารคาม
- ชุมชนบ้านดงเย็น
จังหวัดอุดรธานี
- ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม
จังหวัดบุรีรัมย์

คาประกาศผลการตัดสินการประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กราบเรียน ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่านผู้มีเกียรติ
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่าน
กระผม นายชาญเวช บุญประเดิม ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประกวด ในกลุ่มดีเด่น ๓๔ ชมรม ได้แก่
โรงเรียนนามนพิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนกัลยาณวัตร
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนซาสูงพิทยาคม
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
จังหวัดชัยภูมิ
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
จังหวัดนครพนม
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
จังหวัดนครพนม
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนลาทะเมนไชยพิทยาคม
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

-๒โรงเรียนบึงกาฬ
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
โรงเรียนมุกดาหาร
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
โรงเรียนปากชมวิทยา
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม
โรงเรียนอานาจเจริญ

จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเลย
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ

กลุ่มต้นแบบ ๑๔ ชมรม ได้แก่

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
โรงเรียนเลิงนกทา

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดยโสธร

-๓โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
โรงเรียนมัธยมศรีสาเภาลูน
โรงเรียนท่าบ่อ
โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
โรงเรียนพันดอนวิทยา
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี
โรงเรียนปทุมพิทยาคม
และโรงเรียนปทุมราชวงศา

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๙
ชมรม ได้แก่
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอานาจเจริญ

กลุ่มต้นแบบ ๖ ชมรม ได้แก่
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

-๔วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
และวิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดยโสธร
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวลาภู
ระดับเพชร ได้แก่
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

จังหวัดสกลนคร

- โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์

จังหวัดหนองบัวลาภู

- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

จังหวัดนครราชสีมา

- โรงเรียนขามแก่นนคร

จังหวัดขอนแก่น

- โรงเรียนปทุมพิทยาคม

จังหวัดอุบลราชธานี

ระดับทอง ได้แก่
- โรงเรียนมัธยมศรีสาเภาลูน

จังหวัดสุรินทร์

- โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ระดับเงิน ได้แก่
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

- โรงเรียนเลิงนกทา

จังหวัดยโสธร

- โรงเรียนพันดอนวิทยา

จังหวัดอุดรธานี

-๕- โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

จังหวัดหนองบัวลาภู

- โรงเรียนท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

- โรงเรียนปทุมราชวงศา

จังหวัดอานาจเจริญ

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE
ขัน้ พื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- โรงเรียนกัลยาณวัตร
- โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม
- โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม
- โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
- โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร
- โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ
อุ ด มศึ ก ษา กลุ่ ม มาตรฐานพร้ อ มเป็ น ต้ น แบบ ที่ ผ่ า นเข้ า สู่ ก ารประกวด
ระดับประเทศ
ระดับทอง ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
จังหวัดยโสธร
- วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ
ระดับเงิน ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
- วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดกาฬสินธุ์

-๖ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน

จังหวัดหนองคาย

- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

จังหวัดอานาจเจริญ

คาประกาศผลการตัดสินการประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น

กราบเรียน ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่านผู้มีเกียรติ
และผู้เข้าประกวดจังหวัด 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 ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมี
สถานประกอบการ เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๑๙ ชมรม ได้แก่
บริษัท ไทยเพิ่มพูล โฮมช็อป รีเทล จากัด สาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด เทสโก้โลตัส สาขาชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด เทสโก้โลตัส สาขานครพนม
จังหวัดนครพนม
บริษัท น้าตาลครบุรี จากัด (มหาชน)

จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
บริษัท แอดเดอรานส ไทย จากัด

จังหวัดบุรีรัมย์

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

-๒บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขายโสธร จังหวัดยโสธร
บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จากัด สาขาร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จากัด

จังหวัดเลย

บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จากัด (สาขาศรีสะเกษ) จังหวัดศรีสะเกษ
ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

สวนป่ารีสอร์ทและสปา

จังหวัดสุรินทร์

บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย
บริษัท มิตซูเจียงอุดรธานี จากัด

จังหวัดอุดรธานี

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ
กลุ่มต้นแบบ ๙ ชมรม ได้แก่
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
บริษัท พานาโซนิค แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น
บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด

จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท สหเรือง จากัด

จังหวัดมุกดาหาร

บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)

จังหวัดยโสธร

บริษัท ไทยเพิ่มพูล โฮมช็อป จากัด

จังหวัดร้อยเอ็ด

และบริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จากัด

จังหวัดอุบลราชธานี

-๓ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด จังหวัดนครราชสีมา
ระดับเพชร ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา
- บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จังหวัดยโสธร
- บริษัท สหเรือง จากัด
จังหวัดมุกดาหาร
- บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
ระดับเงิน ได้แก่
- บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จากัด
จังหวัดอุบลราชธานี
- บริษัท ไทยเพิ่มพูล โฮมช็อป จากัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ
- บริษัท น้าตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
จังหวัดนครราชสีมา
- บริษัท แอดเดอรานส ไทย จากัด
จังหวัดบุรรี ัมย์
- บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย
- บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จากัด
จังหวัดเลย

คาประกาศผลการตัดสินการประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
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 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี
๒๕๖๐ ซึ่งมีชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๘ ชมรม ได้แก่
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๕ จังหวัดอุบลราชธานี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดขอนแก่น

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดนครพนม

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดนครราชสีมา

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดบุรีรัมย์

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดร้อยเอ็ด

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดอุดรธานี

-๒ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดขอนแก่น

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดนครราชสีมา

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดนครพนม

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดร้อยเอ็ด

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

จังหวัดอุดรธานี

02/02/2560

ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2560
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2560 ได้แก่
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดยโสธร
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ประจาปี 2560 ได้แก่
- จังหวัดหนองบัวลาภู
- จังหวัดอุบลราชธานี
- จังหวัดสุรินทร์
- จังหวัดร้อยเอ็ด
- จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ประจาปี 2560 ได้แก่
- จังหวัดหนองคาย
- จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ประจาปี 2560 ได้แก่
- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดมุกดาหาร
- จังหวัดนครพนม
- จังหวัดสกลนคร
จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ประจาปี 2560 ได้แก่
- จังหวัดบุรีรัมย์
- จังหวัดมหาสารคาม
- จังหวัดกาฬสินธุ์
- จังหวัดศรีสะเกษ
2. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร
เข้าสูก่ ารประกวดระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2560 ได้แก่
- ชุมชนบ้านกุดเต่า
จังหวัดหนองบัวลาภู
- ชุมชนบ้านเปลาะปลอ
จังหวัดนครราชสีมา
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-

ชุมชนบ้านหนองแก
ชุมชนบ้านแคนน้อย
ชุมชนบ้านหนองตะไก้

จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดยโสธร
จังหวัดนครราชสีมา

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง
เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2560 ได้แก่
- ชุมชนบ้านดงกลาง
จังหวัดขอนแก่น
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน
เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2560 ได้แก่
- ชุมชนบ้านสว่าง
จังหวัดขอนแก่น
- ชุมชนบ้านโคกล่าม
จังหวัดหนองบัวลาภู
- ชุมชนบ้านนาสมดี
จังหวัดนครพนม
- ชุมชนบ้านหนองดู่
จังหวัดร้อยเอ็ด
- ชุมชนโคกเลาะ
จังหวัดอานาจเจริญ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ประจาปี 2560 ได้แก่
- ชุมชนบ้านนานกเขียน
จังหวัดมหาสารคาม
- ชุมชนศรีวิไล
จังหวัดหนองบัวลาภู
- ชุมชนเปือยหัวดง
จังหวัดอานาจเจริญ
- ชุมชนบ้านป่าปอ-คุยปอ
จังหวัดมหาสารคาม
- ชุมชนบ้านดงเย็น
จังหวัดอุดรธานี
- ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม
จังหวัดบุรีรัมย์
3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐาน
สู่ระดับยอดเพชร เข้าสู่ การประกวดระดับ ประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2560 ได้แก่
- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวลาภู
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็นต้น แบบ
ระดับ เพชร เข้าสู่ การประกวดระดั บ ประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2560 ได้แก่
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
จังหวัดสกลนคร
- โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์
จังหวัดหนองบัวลาภู
-

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

จังหวัดนครราชสีมา

-

โรงเรียนขามแก่นนคร

จังหวัดขอนแก่น

-

โรงเรียนปทุมพิทยาคม

จังหวัดอุบลราชธานี
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ มมาตรฐาน
พร้ อมเป็ น ต้น แบบ ระดับ ทอง เข้าสู่ การประกวดระดับ ประเทศ ประจาปี 2560 ได้แก่
- โรงเรียนมัธยมศรีสาเภาลูน
จังหวัดสุรินทร์
- โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่ มมาตรฐาน
พร้ อมเป็ น ต้น แบบระดั บ เงิน เข้าสู่ การประกวดระดั บประเทศ ประจาปี 2560 ได้แก่
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
- โรงเรียนเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
-

โรงเรียนพันดอนวิทยา

จังหวัดอุดรธานี

-

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์

จังหวัดหนองบัวลาภู

-

โรงเรียนท่าบ่อ

จังหวัดหนองคาย

-

โรงเรียนปทุมราชวงศา

จังหวัดอานาจเจริญ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มดีเด่น ประจาปี 2560 ได้แก่
- โรงเรียนกัลยาณวัตร
จังหวัดขอนแก่น
-

โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม

จังหวัดบุรีรัมย์

-

โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

จังหวัดนครราชสีมา

-

โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

จังหวัดชัยภูมิ

-

โรงเรียนคาชะอีวิทยาคาร

จังหวัดมุกดาหาร

-

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

จังหวัดกาฬสินธุ์

-

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็น ต้นแบบ
ระดับ ทอง เข้าสู่ การประกวดระดับ ประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2560 ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
จังหวัดยโสธร
-

วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

จังหวัดอานาจเจริญ

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่ มมาตรฐานพร้อมเป็น ต้นแบบ
ระดับ เงิน เข้าสู่ การประกวดระดับ ประเทศ ประจาปี 2560 ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
-

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

-

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน

จังหวัดอานาจเจริญ

-

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น ประจาปี 2560 ได้แก่
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
จังหวัดหนองคาย
-

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

-

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ

จังหวัดอานาจเจริญ

4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐาน
สู่ระดับยอดเพชร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2560 ได้แก่
- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด
จังหวัดนครราชสีมา
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเพชร เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจาปี 2560 ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา
- บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จังหวัดยโสธร
- บริษัท สหเรือง จากัด
จังหวัดมุกดาหาร
- บริษัท พานาโซนิค แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเงิน เข้าสู่ การประกวดระดับประเทศ ประจาปี 2560 ได้แก่
- บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จากัด
จังหวัดอุบลราชธานี
- บริษัท ไทยเพิ่มพูล โฮมช็อป จากัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ประจาปี 2560 ได้แก่
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ
- บริษัท น้าตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
จังหวัดนครราชสีมา
- บริษัท แอดเดอรานส ไทย จากัด
จังหวัดบุรีรัมย์
- บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สาขาหนองคาย จังหวัดหนองคาย
- บริษัท เมืองเลยบิ๊กโฮม จากัด
จังหวัดเลย
5. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น ประจาปี 2560 ได้แก่
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น
-

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา

-

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม

-

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด

-

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี
-----------------------------------------------4

