
ค าประกาศผลการตัดสินการประกวด 
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

ระดับภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพุธที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

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  ระดับภาคใต้  ประจ าปี 
๒๕๖๐  ซึ่งมีจังหวัดเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น  ๓  จังหวัด  ได้แก่  

จังหวัดกระบี่  
จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดพัทลุง 

 

กลุ่มต้นแบบ  ๘  จังหวัด  ได้แก่ 
   จังหวัดตรัง 
   จังหวัดนราธิวาส 
   จังหวัดพังงา 
   จังหวัดภูเก็ต 
   จังหวัดยะลา 
   จังหวัดระนอง 
   จังหวัดสตูล 
   และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 



-๒- 

ผลการตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   

   ระดับยอดเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก ่ 
-  จังหวัดภูเก็ต 

 ระดับเพชร  ได้แก ่
  -   จังหวัดพังงา 
  -   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ระดับทอง  ได้แก่  
         -  จังหวัดนราธิวาส 

 ระดับเงิน  ได้แก่  
         -  จังหวัดยะลา 
  - จังหวัดสตูล 
  - จังหวัดตรัง 
  - จังหวัดระนอง 

ผลการตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE  กลุ่มดีเด่น  ได้แก่  
  -   จังหวัดพัทลุง 
  -   จังหวัดปัตตานี 
  
   ------------------------------------------------ 



ค าประกาศผลการตัดสินการประกวด 
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE 

ระดับภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพุธที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน 
  กระผม  นายสินชัย  ถนอมสิน  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
ภูมิภาค  ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE    
ในชุมชนภูมิภาค  ระดับภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งมีชมรมเข้าร่วมประกวดใน
กลุ่มดีเด่น  ๑๓  ชมรม  ได้แก่   

ชมรม กศน.ต าบลคลองท่อมใต้  จังหวัดกระบี่ 
ชุมชนต าบลคลองพน   จังหวัดกระบี่ 
ชุมชนบ้านควนธาน ี   จังหวัดตรัง 
ชุมชนบ้านเขาโหรง    จังหวัดตรัง 
ชุมชนบ้านเขาหลัก    จังหวัดตรัง 
ชุมชนเจาะไอร้อง    จังหวัดนราธิวาส 
ชุมชนโผลง     จังหวัดนราธิวาส 
ชุมชนหัวกุญแจ    จังหวัดนราธิวาส 
ชุมชนบ้านยุกง    จังหวัดปัตตานี 
ชุมชนบ้านนากลาง    จังหวัดพังงา 
ชุมชนบ้านโคกกอ    จังหวัดพัทลุง 
ชุมชนบ้านราชกรูด    จังหวัดระนอง 
ชุมชนบ้านเขาน้อย    จังหวัดสตูล 
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กลุ่มต้นแบบ  ๗  ชมรม  ได้แก่ 
 ชุมชนต าบลคลองท่อมใต้  จังหวัดกระบี่ 
 ชุมชนบ้านโคกแตรก  จังหวัดตรัง 
 ชุมชนผดุงมาตร  จังหวัดนราธิวาส 
 ชุมชนลุโบะบือซา    จังหวัดนราธิวาส 
 ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง  จังหวัดพังงา 
  ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน  จังหวัดภูเก็ต 

  และชุมชนบ้านบาโงยซิแน  จังหวัดยะลา 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  

 ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก ่
- ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน  จังหวัดภูเก็ต 

 ระดับเพชร  ได้แก ่  
- ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง  จังหวัดพังงา 

 ระดับทอง  ได้แก ่ 
- ชุมชนต าบลคลองท่อมใต้  จังหวัดกระบี่ 

 ระดับเงิน  ได้แก ่  
- ชุมชนบ้านบาโงยซิแน   จังหวัดยะลา 
- ชุมชนผดุงมาตร  จังหวัดนราธิวาส 
- ชุมชนลุโบะบือซา    จังหวัดนราธิวาส 
- ชุมชนบ้านโคกแตรก  จังหวัดตรัง 
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ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มดีเด่น  ได้แก ่
- ชุมชนหัวกุญแจ    จังหวัดนราธิวาส 
- ชุมชนต าบลคลองพน   จังหวัดกระบี่ 
- ชุมชนบ้านควนธานี   จังหวัดตรัง 
- ชุมชนเจาะไอร้อง   จังหวัดนราธิวาส 
- ชุมชนบ้านยุกง    จังหวัดปัตตานี 
- ชุมชนโผลง    จังหวัดนราธิวาส 



      ค าประกาศผลการตัดสินการประกวด 
    ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

 ระดับภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพุธที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  
และผูเ้ข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน                      

กระผม นายสันติสุข  สันติศาสนสุข  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  
ระดับภาคใต้  ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งมีสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าร่วม
ประกวด  ในกลุ่มดีเด่น  ๒๑  ชมรม  ได้แก่   

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี จังหวัดกระบี ่
โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี ่
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ จังหวัดกระบี ่
โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง 
โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 
โรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง 
โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ จังหวัดปัตตานี 
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร จังหวัดพัทลุง 
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต 

 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต 



- ๒ - 
โรงเรียนสตรียะลา จังหวัดยะลา 
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จังหวัดระนอง 
โรงเรียนบ้านสองแพรก จังหวัดระนอง 
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 
โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง 
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มต้นแบบ ๗  ชมรม  ได้แก่ 
โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง 
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัยนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา 
และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๓ ชมรม  
ได้แก่ 

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

กลุ่มต้นแบบ  ๔ ชมรม  ได้แก่ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



- ๓ - 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 

ระดับเพชร   ได้แก ่  
- โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัยนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช  

- โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา    จังหวัดพังงา 

- โรงเรียนนราสิกขาลัย    จังหวัดนราธิวาส 

 ระดับทอง  ได้แก่ 
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
- โรงเรยีนกันตังพิทยากร    จังหวัดตรัง 

ระดับเงิน   ได้แก่ 
- โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา    จังหวัดปัตตานี 
- โรงเรียนสวนพระยาวิทยา    จังหวัดนราธิวาส 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 กลุ่มดีเด่น  ได้แก่ 

- โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์    จังหวดัปัตตานี 

- โรงเรียนสภาราชินี     จังหวัดตรัง 

- โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล 

- โรงเรียนสุไหงโก-ลก     จังหวัดนราธิวาส 

- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี  จังหวัดกระบี่ 

- โรงเรียนนราธิวาส     จังหวัดนราธิวาส 

- โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร    จังหวัดระนอง 
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ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ระดับทอง   ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคพังงา    จังหวัดพังงา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา 

     ระดับเงิน   ได้แก่ 
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดตรัง 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา  
    กลุ่มดีเด่น  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 

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

 



ค าประกาศผลการตัดสนิการประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

ระดับภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพุธที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

กราบเรียน  ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE  ท่านผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน 
        กระผม  นายประวิทย์   เคียงผล  ผู้แทนกระทรวงแรงงาน  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถาน
ประกอบการ  ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE    
ในสถานประกอบการ  ระดับภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งมสีถานประกอบการ เข้าร่วม
ประกวดในกลุ่มดีเด่น  ๑๑  ชมรม  ได้แก่  

 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) สาขากระบี ่ จังหวัดกระบี ่
 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด  จังหวัดตรัง 
 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) สาขาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
 บริษัท โฮมมาร์ทมังกรทอง จ ากัด   จังหวัดพัทลุง 
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้า CDC ภูเก็ต  

  จังหวัดภูเก็ต 
 บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ ากัด   จังหวัดยะลา 
 บริษัท มินเนอรัล รีซอร์สเซส ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด  จังหวัดระนอง 

 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด สาขาระนอง  จังหวัดระนอง 
 บริษัท คิงฟิชเชอร์โฮลดิ้ง จ ากัด จังหวัดสงขลา 
 บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ 
  จังหวัดสงขลา 
 บริษัท วู้ดเวอร์คอังสุธน จ ากัด จังหวัดสตูล 
 
 



-๒- 
กลุ่มต้นแบบ  ๖  ชมรม  ได้แก่ 

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) สาขาตรัง  จังหวัดตรัง 
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด(มหาชน)    จังหวัดตรัง 
บริษัท พี.เจ. ๓๗ พาราวู้ด จ ากัด      จังหวัดยะลา 
บริษัท อันดามัน  ซีฟู้ด จ ากัด      จังหวัดระนอง 
บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) อ าเภอท่าฉาง    จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ระดับเพชร  ได้แก่ 

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- บริษัท พี.เจ. ๓๗ พาราวู้ด จ ากัด จังหวัดยะลา 
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) อ าเภอทา่ฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  

 ระดับทอง  ได้แก่ 
- บริษัท อันดามัน  ซีฟู้ด จ ากัด        จังหวัดระนอง 

 ระดับเงิน  ได้แก่ 

- บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด(มหาชน)   จังหวัดตรัง 
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) สาขาตรัง จังหวัดตรัง 

ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
      กลุ่มดีเด่น  ได้แก่     

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่  
        จังหวัดสงขลา 

- บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด สาขาระนอง   จังหวัดระนอง 
- บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด    จังหวัดตรัง 
- บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ ากัด     จังหวัดยะลา 
- บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน) สาขาปัตตานี  จังหวัดปัตตานี 

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



ค าประกาศผลการตัดสินการประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

ระดับภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
วันพุธที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

ณ  โรงแรมไดมอนด์  พลาซ่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

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  ระดับภาคใต้ ประจ าปี ๒๕๖๐  ซึ่งมี

ชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๙ ชมรม  ได้แก่   

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสตูล 

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 



-๒- 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ

เยาวชน  กลุ่มดีเด่น  ได้แก ่

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต 
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ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2560 
ระดับภาคใต้ 

 

1.  ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   
 จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ระดับภาคใต้  เข้าสู่การประกวด 
 ระดับประเทศ ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -  จังหวัดภูเก็ต 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -   จังหวัดพังงา 
  -   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -   จังหวัดนราธิวาส 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่ 
  -  จังหวัดยะลา 
  - จังหวัดสตูล 
  -   จังหวัดตรัง 
  -   จังหวัดระนอง 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE  กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่  
     - จังหวัดพัทลุง 
  - จังหวัดปัตตานี 

2.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร   
 ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2560  ได้แก่  

- ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน  จังหวัดภูเก็ต 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง  จังหวัดพังงา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง   
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนต าบลคลองท่อมใต้  จังหวัดกระบี่ 
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ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวด
ระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านบาโงยซิแน  จังหวัดยะลา 

- ชุมชนผดุงมาตร   จังหวัดนราธิวาส 

- ชุมชนลุโบะบือซา    จังหวัดนราธิวาส 

- ชุมชนบ้านโคกแตรก  จังหวัดตรัง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค  กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่  

- ชุมชนหัวกุญแจ   จังหวัดนราธิวาส 

- ชุมชนต าบลคลองพน  จังหวัดกระบี่ 

- ชุมชนบ้านควนธานี  จังหวัดตรัง 

- ชุมชนเจาะไอร้อง   จังหวัดนราธิวาส 

- ชุมชนบ้านยุกง   จังหวัดปัตตานี 

- ชุมชนโผลง   จังหวัดนราธิวาส 

3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช  
- โรงเรียนทุง่โพธิ์วิทยา  จังหวัดพังงา 
- โรงเรียนนราสิกขาลัย  จังหวัดนราธิวาส 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับทอง เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
- โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี  2560  ได้แก่ 

- โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จังหวัดปัตตานี 
- โรงเรียนสวนพระยาวิทยา จังหวัดนราธิวาส 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคใต ้  
เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่  

- โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ จังหวัดปัตตานี 
- โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 
- โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล 
- โรงเรียนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
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- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จังหวัดกระบี่ 
- โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 
- โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับทอง  ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา   กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดตรัง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น ระดับภาคใต ้  
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา 

4. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเพชร  ระดับภาคใต้  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

- บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จ ากัด จังหวัดยะลา 

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอท่าฉาง จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับทอง  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- บริษัท อันดามัน  ซีฟู้ด จ ากัด  จังหวัดระนอง 

  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  ประเภทกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
  ระดับเงิน  เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ ากัด (มหาชน)   จังหวัดตรัง 
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาตรัง  จังหวัดตรัง 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคใต ้ เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
- บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด สาขาระนอง   จังหวัดระนอง 
- บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากัด  จังหวัดตรัง 
- บริษัท กัลฟ์ ยะลา กรีน จ ากัด   จังหวัดยะลา 
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน)  สาขาปัตตานี จังหวัดปัตตานี 
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5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น  ระดับภาคใต้ 
 เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2560  ได้แก่ 

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดตรัง 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาส 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดภูเก็ต 

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

 
 
 

    


