
28/02/2561 

1 

 

ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2561 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

1.  ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE   

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -  จังหวัดขอนแก่น 
  - จังหวัดยโสธร 
  -  จังหวัดหนองบัวล าภู   

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  - จังหวัดอุบลราชธานี  
  - จังหวัดสุรินทร์ 
  -   จังหวัดอ านาจเจริญ 
  - จังหวัดร้อยเอ็ด 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
 ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -  จังหวัดหนองคาย 
  -  จังหวัดนครราชสีมา 

 จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ   
  ประจ าปี 2561 ได้แก่ 
  -  จังหวัดอุดรธานี 
  -  จังหวัดมุกดาหาร 
  - จังหวัดนครพนม   
  - จังหวัดสกลนคร 
  - จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่  
  -   จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - จังหวัดบึงกาฬ 
  - จังหวัดเลย 
  - จังหวัดมหาสารคาม 

 2.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค   

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านกุดเต่า  จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร   
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านหนองแก  จังหวัดหนองบัวล าภู  
- ชุมชนบ้านแคนน้อย  จังหวัดยโสธร 
- ชุมชนบ้านหนองตะไก้  จังหวัดนครราชสีมา 
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 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง   
 ที่ผ่านเข้าสูก่ารประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่   

- ชุมชนบ้านดงกลาง    จังหวัดขอนแก่น 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน   
 ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- ชุมชนบ้านสว่าง   จังหวัดขอนแก่น 
- ชุมชนบ้านโคกล่ามองค์การบริหารส่วนต าบลนากอก จังหวัดหนองบัวล าภู 
- ชุมชนบ้านนาสมด ี   จังหวัดนครพนม 
- ชุมชนบ้านหนองดู่   จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ชุมชนโคกเลาะ   จังหวัดอ านาจเจริญ 
- ชุมชนเปือยหัวดง   จังหวัดอ านาจเจริญ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ที่ผา่นเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าป ี2561 ได้แก่  
- ชุมชนบ้านนานกเขียน   จังหวัดมหาสารคาม 
- ชุมชนบ้านโนนสว่าง   จังหวัดร้อยเอ็ด  
- ชุมชนบ้านปากคาดมวลชน  จังหวัดบึงกาฬ 
- ชุมชนบ้านหนองตาเข้ม  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ชุมชนศรีวิไลเทศบาลต าบลฝั่งแดง จังหวัดหนองบัวล าภู 
- ชุมชนบ้านขี้เหล็ก   จังหวัดศรีสะเกษ 

 3. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐาน 
 สู่ระดับยอดเพชร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศกึษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร 
- โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 
- โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น 
- โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ  
 ระดับทอง ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน จังหวัดสุรินทร ์
- โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 
- โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
- โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
- โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 



28/02/2561 

3 

 

- โรงเรียนพันดอนวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
- โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
- โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่ 
การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่  

- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
- โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
- โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
- โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 
- โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม 
- โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
- โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 
- โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
- โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร 
- วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ 
 ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี  
- วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน  จังหวัดอ านาจเจริญ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่ 
การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน  จังหวัดหนองคาย  
- วิทยาลัยเทคโนโลยีชยัภูมิบริหารธุรกิจ  จังหวัดชยัภูม ิ
- วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ 

4.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ  

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  
 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

  -   บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเพชร ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

-   บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   จังหวัดขอนแก่น 
- บริษัท พานาโซนิค แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ ากัด สาขาขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
- บริษัท ซาบีน่า จ ากัด (มหาชน) จังหวัดยโสธร 
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- บริษัท สหเรือง จ ากัด จังหวัดมุกดาหาร 
-   บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด (มหาชน)   จังหวัดขอนแก่น 

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ   
ระดับเงิน ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

  -   บริษัท แอดเดอรานสไทย จ ากัด  จังหวัดบุรีรัมย์ 
  - บริษัท ไทยเพ่ิมพูลโฮมช็อป จ ากัด  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มดีเด่น ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ 
 ประจ าปี 2561 ได้แก่     

- บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จ ากัด (สาขาศรีสะเกษ)   จังหวัดศรีสะเกษ  
- บริษัท น้ าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน)     จังหวัดนครราชสีมา 
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) สาขาอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
- บริษัท รับเบอร์แลนโปรดักส์ จ ากัด สาขาบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

5.  ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ 
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี 
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุดรธานี 

6. ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน   

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ าและทัณฑสถาน กลุ่มดีเด่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจ าปี 2561 ได้แก่ 

- เรือนจ าจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
- เรือนจ ากลางขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
- เรือนจ าจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
- เรือนจ าจังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู 
- เรือนจ าจังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

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


