ผลการตัดสินการประกวด
มหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๒ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
------------------------------------ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดที่ได้รับการตัดสินชนะการประกวด ประเภท จังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี
๒๕๕๒
รางวัลชมเชย ได้แก่
-

จังหวัดสุรินทร์

-

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒

ได้แก่

จังหวัดจันทบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑

ได้แก่

จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลชนะเลิศ

ได้แก่

จังหวัดกาแพงเพชร

จังหวัดที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑ ได้แก่
-

จังหวัดหนองบัวลาภู

-

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒ ได้แก่
-

จังหวัดอุบลราชธานี

-

จังหวัดพิษณุโลก

-

จังหวัดพังงา

จังหวัดที่ได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
-

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดที่ได้รับรางวัลต้นแบบระดับทอง ได้แก่
-

จังหวัดภูเก็ต

-

จังหวัดยโสธร

-

จังหวัดขอนแก่น

รางวัลพิเศษสาหรับจังหวัด ที่ดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นผลดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
-

จังหวัดนราธิวาส

-

จังหวัดปัตตานี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ชุมชนที่ได้รับการตัดสินชนะการประกวด ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ดีเด่น
ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๒
รางวัลชมเชย ได้แก่
- ชุมชนบ้านสว่างพัฒนา
- ชุมชนบ้านนาพร้าว

จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดชลบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
- ชุมชนคลองเรือ

จังหวัดสระบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
- ชุมชนบ้านกุดเต่า

จังหวัดหนองบัวลาภู

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนบ้านเปลาะปลอ

จังหวัดนครราชสีมา

ชุมชนในภูมิภาคที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑ ได้แก่
- ชุมชนศรีดอนชัย

จังหวัดเชียงราย

- ชุมชนบ้านหม้อ

จังหวัดลพบุรี

ชุมชนในภูมิภาค ที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒ ได้แก่
- ชุมชนตาบลวัดแก้ว

จังหวัดราชบุรี

- ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน จังหวัดภูเก็ต
รางวัลพิเศษสาหรับชุมชนในภูมิภาค ที่ดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นผลดีอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่
- ชุมชนบ้านโคกงู

จังหวัดนราธิวาส

- ชุมชนบ้านแลแวะ

จังหวัดปัตตานี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
ชุมชน ที่ได้รับการตัดสินชนะการประกวด ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
กรุงเทพมหานคร ดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๒
รางวัลชมเชย ได้แก่
- ชุมชนอยู่เจริญ-บุญมา

สานักงานเขตดอนเมือง

- ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซอยสวนพลู

สานักงานเขตสาทร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
- ชุมชนสามัคคี

สานักงานเขตบางขุนเทียน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
- ชุมชนบ้านคูคตพัฒนา

สานักงานเขตมีนบุรี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒

สานักงานเขตบึงกุ่ม

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
สถานศึกษาที่ได้รับการตัดสินชนะการประกวด ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๒
รางวัลชมเชย ได้แก่
- โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ร่วมกับ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส
- โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
-

โรงเรียนหนองฉางวิทยา

จังหวัดอุทัยธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
-

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา

จังหวัดนครปฐม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
-

โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานศึกษาที่สามารถเลื่อนฐานะเข้าสู่กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
-

โรงเรียนขามแก่นนคร

จังหวัดขอนแก่น

-

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)

จังหวัดจันทบุรี

-

โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

จังหวัดพังงา

สถานศึกษาที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑ ได้แก่
-

โรงเรียนปทุมวิไล

จังหวัดปทุมธานี

-

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

จังหวัดหนองบัวลาภู

-

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

จังหวัดลาพูน

สถานศึกษาที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒ ได้แก่
-

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
-

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

จังหวัดนครราชสีมา

-

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี

-

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

-

โรงเรียนอุตรดิตถ์

จังหวัดสกลนคร
จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลพิเศษสาหรับสถานศึกษา ที่ดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นผลดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
-

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

-

โรงเรียนสตรียะลา

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดยะลา

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ได้รับการตัดสินชนะการประกวด ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ ดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๒
รางวัลชมเชย ได้แก่
- บริษัท สหเรือง จากัด จังหวัดมุกดาหาร
- บริษัท อาโอยาม่าไทย จากัด จังหวัดระยอง ร่วมกับ
บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ จากัด จังหวัดปราจีนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
- บริษัท ฟูรูกาว่าเม็ททัล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
- บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
-

บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)

จังหวัดยโสธร

สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑ ได้แก่
- บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จากัด

จังหวัดเชียงใหม่

- บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น
สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๒ ได้แก่
- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจากัด จังหวัดนครราชสีมา
สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ได้รับรางวัล ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด

จังหวัดนครปฐม

- บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่ง ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดระยอง
รางวัลพิเศษสาหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นผลดีอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่
-

บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟูดส์ จากัด

จังหวัดปัตตานี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดกลาง-เล็ก
สถานประกอบการ ที่ได้รับการตัดสินชนะการประกวด ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๒
รางวัลชมเชย ได้แก่
- บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร์ริง จากัด

จังหวัดสมุทรสาคร

- บริษัท ทสึจิย่า(ประเทศไทย) จากัด จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
- บริษัท เอส.เอส.การสุรา จากัด

จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น
สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ ๑
ได้แก่
- บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จากัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

- บริษัท พี.เจ.37 พาราวู้ด จากัด

จังหวัดยะลา

- บริษัท กาฬสินธุ์ เจ.อาร์เท็กซ์ไทร์ จากัด

จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ ๒
ได้แก่
- บริษัท สุพารา จากัด

จังหวัดพังงา

รางวัลพิเศษสาหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
เป็นผลดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาปัตตานี จังหวัดปัตตานี

