คำกรำบทูลรำยงำน
ผลกำรประกวดกิจกรรมในโครงกำร TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๓
แด่ ทูลกระหม่ อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิ ริวฒ
ั นำพรรณวดี
ในวโรกำสเสด็จเป็ นองค์ ประธำนงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE
โดย อธิบดีกรมสุ ขภำพจิต (นำยแพทย์ ชำตรี บำนชื่น)
วันศุกร์ ที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๓
ณ ฮอลล์ ๙ ศู นย์ กำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี

ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ ำพระบำท
ข้า พระพุ ท ธเจ้า นายแพทย์ช าตรี
บานชื่ น
อธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต
ขอพระราชทานกราบทูลรายงานผลการประกวด จังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE
ประจาปี ๒๕๕๓ ดังนี้
รำงวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ประเภทดีเด่ นระดับประเทศ
และรำงวัลประเภทต้ นแบบ
จังหวัด TO BE NUMBER ONE
ประเภทดีเด่ นระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ จังหวัด ราชบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และ รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี
ประเภทต้ นแบบระดับเงิน ได้แก่
- จังหวัดพิษณุโลก
- จังหวัดอุบลราชธานี
- จังหวัดพังงา

-๒-

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ
ประเภทดีเด่ นระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
- โรงเรี ยนคาแสนวิทยาสรรค์

จังหวัดหนองบัวลาภู

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
- โรงเรี ยนสุราษฎร์พิทยา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
และ รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่
- โรงเรี ยนเซนต์ปอลคอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
ประเภทต้ นแบบระดับเงิน ได้แก่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย
- โรงเรี ยนราชโบริ กานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค
ประเภทดีเด่ นระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
- ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง
จังหวัดพังงา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
- ชมรมบุสตา TO BE NUMBER ONE บ้านคลองหกวา
และ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนบ้านหนองแก

จังหวัดหนองบัวลาภู

จังหวัดฉะเชิงเทรา

-๓-

ประเภทต้ นแบบระดับเงิน ได้แก่
- ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน
- ชุมชนตาบลวัดแก้ว

จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดราชบุรี

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำรขนำดใหญ่
ประเภทดีเด่ นระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
- บริ ษทั สหเรื อง จากัด
จังหวัดมุกดาหาร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
- บริ ษทั ยูนิลีเวอร์ ไทยโฮลดิ้งส์ จากัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา

และ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- บริ ษทั ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดปราจีนบุรี
ประเภทต้ นแบบระดับเงิน ได้แก่
- บริ ษทั แป้ งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด จังหวัดนครราชสี มา
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก
ประเภทดีเด่ นระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
- บริ ษทั ทสึ จิยา่ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
- บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสิ นค้าCDC1 บางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

-๔-

และ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- บริ ษทั ศูนย์บริ การเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)

จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทต้ นแบบระดับเงิน ได้แก่ บริ ษทั สุพารา จากัด จังหวัดพังงา
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร
ประเภทดีเด่ นระดับประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่
 ชุมชนมัสยิดสุ วรรณภูมิ
สานักงานเขตคลองสาน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่
 ชุมชนหมู่บา้ นนิ รันดร์ วล
ิ ล่า สานักงานเขตพระโขนง
และ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
 ชุมชนร่ วมใจพัฒนา
สานักงานเขตลาดกระบัง
รำงวัลชมเชยประเภทดีเด่ นระดับประเทศ และรำงวัลประเภทรักษำมำตรฐำนพร้ อมเป็ นต้นแบบ
จังหวัด TO BE NUMBER ONE
ประเภทดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชมเชย ได้แก่
- จังหวัดเพชรบูรณ์
- และจังหวัดร้อยเอ็ด
ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ ๑ ได้แก่
- จังหวัดกาแพงเพชร
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดสุรินทร์
- จังหวัดปราจีนบุรี
- จังหวัดจันทบุรี

-๕-

พร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ ๒
- จังหวัดหนองบัวลาภู
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ได้แก่

พร้อมเป็ นต้นแบบระดับทอง ปี ที่ ๑
- จังหวัดสระบุรี

ได้แก่

รำงวัลพิเศษสำหรับจังหวัด ที่ดำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE เป็ นผลดีอย่ ำง
ต่ อเนื่อง ได้ แก่
- จังหวัดนราธิวาส
- จังหวัดปัตตานี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ
ประเภทดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชมเชย ได้แก่
- โรงเรี ยนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
- โรงเรี ยนวัดยายร่ ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) กรุ งเทพมหานคร
ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ ๑ ได้แก่
- โรงเรี ยนลานสกาประชาสรรค์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช
- โรงเรี ยนทุ่งโพธิ์วิทยา
จังหวัดพังงา
- โรงเรี ยนขามแก่นนคร
จังหวัดขอนแก่น
- โรงเรี ยนหนองฉางวิทยา
จังหวัดอุทยั ธานี
- โรงเรี ยนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทกั ษ์) จังหวัดจันทบุรี
- โรงเรี ยนวัดไร่ ขิงวิทยา
จังหวัดนครปฐม

-๖-

พร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ ๒ ได้แก่่
- โรงเรี ยนศรี บุญเรื องวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลาภู
- โรงเรี ยนธีรกานท์บา้ นโฮ่ง จังหวัดลาพูน
- โรงเรี ยนปทุมวิไล
จังหวัดปทุมธานี
พร้อมเป็ นต้นแบบระดับทอง ปี ที่ ๑ ได้แก่
- โรงเรี ยนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
- โรงเรี ยนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค
ประเภทดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชมเชย ได้แก่
- ชุมชนบ้านนาพร้าว จังหวัดชลบุรี
- ชุมชนแคนน้อย
จังหวัดยโสธร
ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ ๑ ได้แก่
- ชุมชนบ้านกุดเต่า
จังหวัดหนองบัวลาภู
- ชุมชนบ้านเปลาะปลอ
จังหวัดนครราชสี มา
- ชุมชนคลองเรื อ
จังหวัดสระบุรี
พร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ ๒ ได้แก่
- ชุมชนศรี ดอนชัย
จังหวัดเชียงราย
- ชุมชนบ้านหม้อ
จังหวัดลพบุรี
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำรขนำดใหญ่
ประเภทดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชมเชย ได้แก่
- บริ ษทั โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
จังหวัดสระบุรี
- และบริ ษทั เทพพิทกั ษ์ ซีฟูดส์ จากัด
จังหวัดปัตตานี

-๗-

ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ ๑ ได้แก่
- บริ ษทั ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จังหวัดยโสธร
- บริ ษทั ศรี ไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) สาขาโคราช จังหวัดนครราชสี มา
- บริ ษทั ฟูรูกาว่าเม็ททัล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
พร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ ๒ ได้แก่
- บริ ษทั ลีโอ ฟู้ ดส์ จากัด
จังหวัดเชียงใหม่
- บริ ษทั ฟิ นิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น
พร้อมเป็ นต้นแบบระดับทอง ปี ที่ ๑ ได้แก่
- บริ ษทั ซูมิโตโม อิเล็คตริ ก ไวริ่ ง ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดระยอง
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำรขนำดกลำง และขนำดเล็ก
ประเภทดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชมเชย ได้แก่
- บริ ษทั เนสท์เล่ (ไทย) จากัด
กรุ งเทพมหานคร
- และบริ ษทั โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จากัด จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ ๑ ได้แก่
- บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
จังหวัดขอนแก่น
- บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสิ นค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงิน ปี ที่ ๒ ได้แก่
- บริ ษทั ควอลิต้ ี คอฟฟี่ โปรดักท์ส จากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
- บริ ษทั พี.เจ.๓๗ พาราวูด้ จากัด จังหวัดยะลา

-๘-

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร
ประเภทดีเด่นระดับประเทศ รางวัลชมเชย ได้แก่
 ชุมชนสุ ขสวัสดิ์ ๙
สานักงานเขตราษฎร์บรู ณะ
 ชุมชนซอยกานันแม้น ๓
สานักงานเขตบางบอน
ประเภทรักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบ ได้แก่
- ชุมชนโสณมัยอร่ ามดวง
สานักงานเขตยานนาวา
- ชุมชนสุวรรณประสิ ทธิ์ ๒ สานักงานเขตบึงกุ่ม

ควรมิควรแล้วแต่ จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่ อม

