
ค ำประกำศผลกำรตัดสนิกำรประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ระดับภำคใต ้ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
วันที ่ ๒๕  กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๓ 

ณ  โรงแรมไดมอนด ์ พลำซ่ำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด  อ ำเภอ  และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่ำน       

กระผม นายกิตติ  สุทธิจิตไพศาล ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับภาคใต้  ประจ าปี ๒๕๖๓  
ซึ่งมีสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เข้าร่วมประกวด  ในกลุ่มดีเด่น  ๓๒  
ชมรม  ได้แก่   

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี  จังหวัดกระบี่ 
โรงเรียนอ ามาตย์พานิชนุกูล  จังหวัดกระบี่ 
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์  จังหวัดกระบี่ 
โรงเรียนท่าไม้ลาย  จังหวัดชุมพร 
โรงเรียนสวนศรีวิทยา  จังหวัดชุมพร 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ  จังหวัดตรัง 
โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์  จังหวัดตรัง 
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  จังหวัดตรัง 
โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านทรายทอง)  จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนบ้านบูเกะ๊ตาโมง มิตรภาพที่ ๑๒๘  จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนผดุงมาตร  จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม  จังหวัดปัตตานี 
โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์  จังหวัดปัตตานี 
โรงเรียนดีบกุพังงาวิทยายน  จังหวัดพังงา 
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว  จังหวัดพังงา 
 



-๒- 

โรงเรียนบ้านบางกรัก  จังหวัดพังงา 
โรงเรียนสตรีพังงา  จังหวัดพังงา 
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร  จังหวัดพัทลุง 
โรงเรียนสตรีพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 
โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์  จังหวัดพัทลุง 
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จังหวัดภูเก็ต 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖  จังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง  จังหวัดยะลา 
โรงเรียนกระบุรีวิทยา  จังหวัดระนอง 
โรงเรียนบ้านสองแพรก  จังหวัดระนอง 
โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร  จังหวัดระนอง 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองระนอง 

  จังหวัดระนอง 
โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒  จังหวัดสตูล 
โรงเรียนสตูลวิทยา  จังหวัดสตูล 
และโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

กลุ่มต้นแบบ  ๙  ชมรม  ได้แก่ 
โรงเรียนกันตังพิทยากร  จังหวดัตรัง 
โรงเรียนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนนราสิกขาลัย  จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา  จังหวัดนราธิวาส 
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา  จังหวัดปัตตานี 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา  จังหวัดพังงา 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี  จังหวัดภูเก็ต 
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา”  จังหวัดสตูล 
และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 



-๓- 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ  

ระดับเพชร  ได้แก่  
- โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา   จังหวัดพังงา 
- โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- โรงเรียนนราสิกขาลัย   จังหวัดนราธิวาส 

ระดับทอง  ได้แก่ 
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์  
 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจังหวัดภูเก็ต 
- โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา  จังหวัดปัตตานี 
- โรงเรียนกันตังพิทยากร   จังหวัดตรัง 

ระดับเงิน  ได้แก่ 
- โรงเรียนสวนพระยาวิทยา  จังหวัดนราธิวาส 
- โรงเรียนนราธิวาส   จังหวัดนราธิวาส 
- โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” จังหวัดสตูล 
 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กลุ่มดีเด่น  ที่ได้รับคัดเลือก  จ ำนวน ๒ ชมรม  ได้แก ่

- โรงเรียนวิเชียรมาตุ  จังหวัดตรัง 
- โรงเรียนบ้านบูเกะ๊ตาโมง มิตรภาพที่ ๑๒๘ จังหวัดนราธิวาส 

และในปีน้ีได้รับคัดเลือกเพิ่มอีก ๔ ชมรม  ได้แก่ 
- โรงเรียนผดุงมาตร  จังหวัดนราธิวาส 
- โรงเรียนนาทวีวิทยาคม  จังหวัดสงขลา 
- โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบ่ี จังหวัดกระบี่ 

 
 
 
 



ค ำประกำศผลกำรตัดสนิกำรประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอดุมศึกษำ 

ระดับภำคใต ้ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
วันที ่ ๒๕  กุมภำพันธ ์ ๒๕๖๓ 

ณ  โรงแรมไดมอนด ์ พลำซ่ำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด  อ ำเภอ  และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่ำน       

กระผม ดร.วัชระ  เกิดสิน  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE 
NUMBER ONE  ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ระดับภาคใต้  
ประจ าปี ๒๕๖๓  ซึ่งมีสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  เข้าร่วม
ประกวดในกลุ่มดีเด่น ๗ ชมรม  ได้แก่ 

วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร  จังหวัดชุมพร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
วิทยาลัยเทคนิคถลาง  จังหวัดภูเก็ต 
วิทยาลัยเทคนิคระนอง   จังหวัดระนอง 
วิทยาลัยการอาชีพละงู  จังหวัดสตูล 

กลุ่มต้นแบบ  ๕  ชมรม  ได้แก่ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดตรัง 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา  จังหวัดพังงา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จังหวัดยะลา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา  จังหวัดยะลา 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 
 
 
 



-๒- 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ   

 ระดับทอง   ได้แก่ 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
- วิทยาลัยเทคนิคพังงา  จังหวัดพังงา 

     ระดับเงิน   ได้แก่ 
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดตรัง 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  จังหวัดยะลา 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ  

    กลุ่มดีเด่น  ได้แก่ 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- วิทยาลัยเทคนิคระนอง   จังหวัดระนอง 


