คำกรำบทูลรำยงำน
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิรวิ ัฒนำพรรณวดี
ในวโรกำสเสด็จเป็นองค์ประธำนงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE
โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสำธำรณสุข (นำยแพทย์ วีระพันธ์ สุพรรณไชยมำตย์)
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๘
ณ Hall ๙ ศูนย์กำรประชุม IMPACT Forum เมืองทองธำนี

ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท
ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมำตย์ ผู้ ช่ ว ย
รัฐมนตรีประจำกระทรวงสำธำรณสุข รู้สึกซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณ
อย่ำงหำที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่ำพระบำท ทรงพระกรุณำเสด็จเป็นองค์ประธำน
งำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันนี้
โครงกำร TO BE NUMBER ONE เป็นโครงกำรรณรงค์เพื่อกำร
ป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเยำวชน วัยรุ่น และกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ
ที่มียุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และมีเครือข่ำยทั่วประเทศ
ควำมสำเร็จของโครงกำรก็ด้วยพระปรีชำ ด้วยควำมมุ่งมั่น และด้วยพระบำรมี
ขององค์ประธำนโครงกำร ทรงก่อให้เกิดพลังกำรบูรณำกำรงำนของภำคส่วนต่ำงๆ
เพื่อ ร่วมกัน พัฒนำศักยภำพเยำวชนไทย และดูแลช่ว ยเหลือ กลุ่มเสี่ยง
ให้มีภูมิคุ้มกันทำงด้ำนจิตใจ มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง กล้ำคิด กล้ำทำ
และกล้ำแสดงออกในทำงที่ถูกต้องเหมำะสม โดยไม่พึ่งพำยำเสพติด
จำกแนวพระรำชดำริ เ รื่ อ งกำรใช้กลยุท ธ์ กำรประกวดผลงำน
เพื่อ ขั บเคลื่อนและพั ฒนำงำนสู่ คุ ณภำพ และควำมยั่ง ยื น ของโครงกำร
TO BE NUMBER ONE กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับหน่วยงำนเจ้ำภำพหลัก
-๒-

ได้ แ ก่ กระทรวงมหำดไทย กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร กระทรวงแรงงำน
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

กรุงเทพมหำนคร และสำนั กงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
ยำเสพติด ได้รับสนองพระรำชดำริร่วมกันจัดประกวดผลงำนโครงกำร
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก
TO BE NUMBER ONE เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดขึ้นระหว่ำง
วันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๘ มีจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE
เข้ำร่วมนำเสนอผลงำน และร่ว มจัด แสดงนิทรรศกำร ทั้งสิ้น ๒๙๒ แห่ ง
โดยกิจกรรมในงำนภำพรวมมุ่งเน้นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมแนวทำงโครงกำร
TO BE NUMBER ONE และกำรมีส่วนร่วมดำเนินงำนของภำคส่วนต่ำงๆ
บั ด นี้ ได้ เ วลำอั น เป็ น มงคลอุ ด มฤกษ์ ข้ ำ พระพุ ท ธเจ้ ำ
ขอพระรำชทำนพระอนุญำต เบิกผู้บริหำรหน่วยงำนเจ้ำภำพที่ร่วมจัดงำน
เข้ำรับพระรำชทำนของที่ระลึก และฉำยพระรูป เบิกผู้สนับสนุนโครงกำร
TO BE NUMBER ONE เข้ำรับพระรำชทำนโล่ประกำศเกียรติคุณ ตำมลำดับดังนี้
๑. นำยแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมำตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
กระทรวงสำธำรณสุข
๒. พลเอกศุภวุฒิ อุตมะ ที่ปรึกษำรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงกลำโหม
๓. พลตำรวจเอกสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
๔. นำยนคร ศิลปอำชำ ปลัดกระทรวงแรงงำน
๕. นำยอภินันท์ ซื่อธำนุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหำดไทย
-๓๖. ดร.ชำญเวช บุญประเดิม รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
๗. นำยแพทย์พีระพงษ์ สำยเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหำนคร
๘. นำงผำนิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
๙. นำยประวิทย์ เคียงผล หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงแรงงำน
๑๐. นำงอัญชลี ศิรทิ รัพย์ ผู้อำนวยสำนักพัฒนำกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด
๑๑. พลตรีหญิงจุไรวรรณ สำรินนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก
๑๒. นำยแพทย์เจษฎำ โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภำพจิต
๑๓. นำยวีระยุทธ สุขเจริญ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
๑๔. นำงกรรณิกำร์ แสงทอง อธิบดีกรมคุมประพฤติ
๑๕. นำงยลดำ หวังศุภกิจโกศล บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮง
อุตสำหกรรม จำกัด
๑๖. และนำยดนัย ดีโรจนวงศ์ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย)
จำกัด
จำกนั้น ขอพระรำชทำนพระอนุญำตเบิกอธิบดีกรมสุขภำพจิต
กรำบทูลรำยงำนเป็นลำดับต่อไป
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

คำกรำบทูลรำยงำนแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวฒ
ั นำพรรณวดี
ในวโรกำสเสด็จเป็นองค์ประธำนงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE
ประจำปี ๒๕๕๘
โดย อธิบดีกรมสุขภำพจิต (นำยแพทย์เจษฎำ โชคดำรงสุข)
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๕๘
ณ Hall ๙ ศูนย์กำรประชุม IMPACT Forum เมืองทองธำนี

ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท
ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยแพทย์เจษฎำ โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภำพจิต
ขอพระรำชทำนพระอนุญ ำต เบิกผู้เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงำน
โครงกำร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เข้ำรับพระรำชทำน
รำงวัล ตำมลำดับ ดังนี้
รำงวัลผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด TO BE NUMBER ONE
ดีเด่น ได้แก่
๑. นำยกำธร ถำวรสถิต ย์
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น
๒. นำยวีระ ศรีวัฒนะตระกูล ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. นำยสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมุกดำหำร
๔. นำยนิรันดร์ กัลยำณมิตร
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุรินทร์
๕. นำยธำนินทร์ สุภำแสน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำปำง
๖. นำยมณเฑียร ทองนิตย์
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี
๗. นำยฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดลำปำง
๘. นำยวิวัฒ เมธีวรรณกิจ
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น
๙. นำยพลำกร บุญประคอง
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด
รำงวัลนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
๑. นำยแพทย์สุริยำ รัตนปริญญำ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒. นำยแพทย์ศิริชัย ภัทรนุธำพร นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดลำปำง
๓. นำยแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
๔. นำยแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร
๕. นำยแพทย์จรัญ จันทมัตตุกำร นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดจันทบุรี
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๖. นำยแพทย์สอำด วีระ
เจริญ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด
สุรินทร์
รำงวัลบุคลำกรสำธำรณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
๑. นำงจินตนำ ศรีธรรมมำ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒. นำงจันวรรณ สัจจำรักษ์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำ
๓. นำงอัจฉรำ เกตุรัตนกุล
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี
๔. นำงณิชำณี พันธุ์งำม
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ
๕. นำงสำวทัศนีย์ ศรีจันทร์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลำปำง
๖. นำยสมบัติ สิงฆำฬะ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
๗. นำยอิสมำอีล โดยิ
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดยะลำ
รำงวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถำนศึกษำ ได้แก่
๑. นำยสมพร นิยมศำสตร์
โรงเรียนขำมแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
๒. นำยพิสิฐ วรรณรัตน์
โรงเรียนเถินวิทยำ จังหวัดลำปำง
๓. นำงลักษณำ สำยปรีชำ
โรงเรียนเซนต์ปอลล์คอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
๔. นำงสมจิตร์ ขุนจันทึก
โรงเรียนลำซำลจันทบุรี(มำรดำพิทักษ์)
จังหวัดจันทบุรี
๕. นำยไพบูลย์ ศิริมำ
โรงเรียนมัธยมศรีสำเภำลูน
จังหวัดสุรินทร์
๖. นำยปรีชำ ตึงตระกูล
โรงเรียนท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย
๗. นำงสำวต่วนสำรีฟ๊ะ กูมะ
โรงเรียนดรุณศำสน์วิทยำ จังหวัดปัตตำนี
๘. ว่ำที่ร้อยตรีจักรกฤษ จุลยำนนท์ โรงเรียนนรำสิขำลัย จังหวัดนรำธิวำส
รำงวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถำนประกอบกำร ได้แก่
๑. นำยสมบูรณ์ ตรัยศิลำนันท์ สำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
จังหวัดขอนแก่น
๒. นำงจริยำภรณ์ งอมสระคู
บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน) จังหวัดสระบุรี
๓. นำยสมบัติ ปัญโญใหญ่
บริษัท ฟิสบำ (ประเทศไทย) จำกัด

-๓-

จังหวัดลำพูน
๔. นำยดำรง ชูเมือง
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์
เปเปอร์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
รำงวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน ได้แก่
๑. นำงจิตรำ โรมินทร์
ชุมชนบ้ำนลิพอนเขำล้ำน
อำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต
๒. นำยแพทย์ศรำวุธ สันตินันตรักษ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
หนองบัวลำภู
๓. นำยยุทธพร พิรุณสำร
ชุมชนบ้ำนสว่ำง อำเภอซำสูง
จังหวัดขอนแก่น
๔. นำงสำววรนุช ธนะโรจน์รุ่งเรือง ชุมชนบ้ำนป่ำลันและชุมชนบ้ำน
ดินดำดอนแก้ว อำเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงรำย
๕. นำยศุภเมศ แสงประจวบ
ชุมชนคลองเรือ อำเภอวิหำรแดง
จังหวัดสระบุรี
๖. นำยกิตติพงศ์ สุขภำคกุล
ชุมชนบ้ำนดงกลำง อำเภอพระยืน
จังหวัดขอนแก่น

ลำดับต่ อไปขอพระรำชทำนพระอนุญำต เบิก ผู้ แทนคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรประกวดผลกำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ประจำปี ๒๕๕๘ กรำบทู ล รำยงำนผลกำรตัดสิน เบิกผู้ชนะกำรประกวด เข้ำรับ
พระรำชทำนรำงวัล และขอพระรำชทำนพระอนุญำตกรำบทูลเชิญ ฉำยพระรูป
ร่วมกับผู้ชนะกำรประกวดผลงำนแต่ละประเภท จำกนั้นขอพระรำชทำนพระดำรัส
เพื่ อ เป็ น มิ่ ง ขวั ญ และสิ ริ ม งคลแก่ เ หล่ ำ ข้ ำ พระพุ ท ธเจ้ ำ และสมำชิ ก TO BE
NUMBER ONE ที่ ม ำรวมกั น ณ ที่ นี้ สื บไป
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ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรด

กระหม่อม

คำกรำบทูลรำยงำน
ผลกำรประกวดกำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ประจำปี 2558
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิรวิ ัฒนำพรรณวดี
ในวโรกำสเสด็จเป็นองค์ประธำนงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE
ประจำปี 2558
โดย ผู้แทนคณะกรรมกำรตัดสินฯ (นำยธงชัย เจริญพำนิชย์กุล)
วันพุธที่ 15 กรกฎำคม 2558
ณ Hall 9 ศูนย์กำรประชุม IMPACT Forum เมืองทองธำนี

ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท
ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยธงชัย เจริญพำนิชย์กุล หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำร
กรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน กระทรวงมหำดไทย ในนำมคณะกรรมกำรตั ด สิ น
กำรประกวดผลกำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ประจำปี 2558 ขอพระรำชทำนพระอนุญำตกรำบทูลรำยงำนผลกำรตัดสิน ดังนี้
กลุ่มรักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบ
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- จังหวัดยะลำ
- จังหวัดสุโขทัย
- จังหวัดอุดรธำนี
o ปีที่ 2 ได้แก่
- จังหวัดนครรำชสีมำ
- จังหวัดนนทบุรี
- จังหวัดเพชรบุรี
- จังหวัดหนองคำย
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
-

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดสมุทรปรำกำร
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จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดอำนำจเจริญ
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดพังงำ
- จังหวัดอุบลรำชธำนี
o ปีที่ 2 ได้แก่
- จังหวัดสระบุรี
- จังหวัดหนองบัวลำภู
o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 2 ได้แก่
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดภูเก็ต
- จังหวัดยโสธร
-

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนสว่ำง จังหวัดขอนแก่น
- ชุมชนผดุงมำตร จังหวัดนรำธิวำส
- ชุมชนบ้ำนนำยม จังหวัดเพชรบูรณ์
o ปีที่ 2 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนคลองท่อมใต้ จังหวัดกระบี่
- ชุมชนบ้ำนป่ำลัน จังหวัดเชียงรำย
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
-

ชุมชนบ้ำนคลองหกวำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
ชุมชนเทศบำลตำบลมะขำม จังหวัดจันทบุรี
ชุมชนบ้ำนหนองตะไก้ จังหวัดนครรำชสีมำ
ชุมชนบ้ำนแคนน้อย จังหวัดยโสธร
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o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
-

o ปีที่ 2
-

ชุมชนบ้ำนเปลำะปลอ จังหวัดนครรำชสีมำ
ชุมชนบ้ำนกุดเต่ำ จังหวัดหนองบัวลำภู
ได้แก่
ชุมชนตำบลวัดแก้ว จังหวัดรำชบุรี
ชุมชนบ้ำนลิพอนเขำล้ำน จังหวัดภูเก็ต
ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงรำย
ชุมชนตำบลบ้ำนหม้อ จังหวัดลพบุรี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ทีส่ ำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนดรุณศำสน์วิทยำ จังหวัดปัตตำนี
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม จังหวัดรำชบุรี
- โรงเรียนเถินวิทยำ จังหวัดลำปำง
o ปีที่ 2 ได้แก่
- โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
- โรงเรียนบ้ำนสวน(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนกันตังพิทยำกร จังหวัดตรัง
โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสำคร
โรงเรียนมัธยมเทศบำล 6 นครอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนนรำสิกขำลัย จังหวัดนรำธิวำส
- โรงเรียนธรรมศำสตร์คลองหลวงวิทยำคม จังหวัดปทุมธำนี
- โรงเรียนปทุมพิทยำคม จังหวัดอุบลรำชธำนี
-
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o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
-

o ปีที่ 2
-

โรงเรียนลำซำลจันทบุรี (มำรดำพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลำบวิทยำลัยนครศรีธรรมรำช
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธำนี
โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยำ จังหวัดพังงำ
โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ได้แก่
โรงเรียนวัดจันทรำวำส(ศุขประสำรรำษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร จังหวัดหนองบัวลำภู

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- วิทยำลัยเทคนิคชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
- วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี จังหวัดรำชบุรี
- วิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
o ปีที่ 2 ได้แก่
- มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ จังหวัดนครสวรรค์
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำผดุงประชำยะลำ จังหวัดยะลำ
- ศูนย์กำรเรียนปัญญำภิวัฒน์-ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- วิทยำลัยเทคนิคอำนำจเจริญ จังหวัดอำนำจเจริญ
o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ได้แก่
- มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร ที่สำมำรถ
รักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
โชคชัยร่วมมิตร กรุงเทพมหำนคร
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
CDC สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหำนคร
- บริษัท ซำบีน่ำ จำกัด (มหำชน) จังหวัดชัยนำท
- บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์ กลำส จำกัด จังหวัดรำชบุรี
- บริษัท ผลิตภัณฑ์อำหำรกว้ำงไพศำล จำกัด (มหำชน)
จังหวัดตรัง
- บริษัท นันยำงกำร์เม้นท์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
- โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต
- บริษัท กิจตรงยำมำฮ่ำอุบลรำชธำนี จำกัด จังหวัดอุบลรำชธำนี
o ปีที่ 2 ได้แก่
- บริษัท แก่นขวัญ จำกัด จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
DC เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- บริษัท บำงกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด จังหวัดรำชบุรี
- บริษัท น้ำตำลและอ้อยตะวันออก จำกัด จังหวัดสระแก้ว
- บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มำร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ์
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท พำนำโซนิค แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
สำขำขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท แวกซ์ กำเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดรำชบุรี
-
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บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โรงงำนบำงปู จังหวัดสมุทรปรำกำร
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) อำเภอท่ำฉำง
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหำชน)
จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหำชน) สำขำโครำช
จังหวัดนครรำชสีมำ
- บริษัท พี.เจ. 37 พำรำวู้ด จำกัด จังหวัดยะลำ
- บริษัท ซำบีน่ำ จำกัด (มหำชน) จังหวัดยโสธร
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
-

o ปีที่ 2 ได้แก่

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสำหกรรม จำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ
o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัดระยอง
-

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร
ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนอัลกุ๊บรอ เขตสวนหลวง
o และปีที่ 2 ได้แก่
- ชุมชนแผ่นดินทองวัดลำพะอง เขตหนองจอก
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ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- จังหวัดเชียงรำย
- จังหวัดนรำธิวำส
- จังหวัดระยอง
- จังหวัดอุตรดิตถ์
o ต้นแบบระดับทอง ได้แก่
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดฉะเชิงเทรำ
- จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดรำชบุรี
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค ต้นแบบระดับเงิน
ได้แก่
ชุมชนบ้ำนดงกลำง จังหวัดขอนแก่น
ชุมชนบ้ำนไผ่งำม จังหวัดสระแก้ว
ชุมชนตำบลน้ำอ่ำง จังหวัดอุตรดิตถ์
o ต้นแบบระดับทอง ได้แก่
- ชุมชนบำงมรำ-ตอตั้ง จังหวัดพังงำ
- ชุมชนบ้ำนหนองแก จังหวัดหนองบัวลำภู
-

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
- โรงเรียนศรีบุณยำนนท์ จังหวัดนนทบุรี
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
- โรงเรียนท่ำเกษมพิทยำ จังหวัดสระแก้ว
- โรงเรียนมัธยมศรีสำเภำลูน จังหวัดสุรินทร์
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o ต้นแบบระดับทอง ได้แก่

โรงเรียนขำมแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนเซนต์ปอลล์คอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
โรงเรียนคำแสนวิทยำสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู
o และต้นแบบระดับเพชร ได้แก่
- โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์ จังหวัดรำชบุรี
-

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- วิทยำลัยเทคนิคพังงำ จังหวัดพังงำ
- วิทยำลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร
- มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร ต้นแบบ
ระดับเงิน ได้แก่
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โรงงำนบำงชัน กรุงเทพมหำนคร
- บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
- บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดชลบุรี
- บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
จังหวัดนครสวรรค์
- บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัดปรำจีนบุรี
- บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
จังหวัดสระบุรี
o ต้นแบบระดับทอง ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
CDC1 บำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
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บริษัท สหเรือง จำกัด จังหวัดมุกดำหำร
บริษัท ศูนย์บริกำรเหล็กสยำม จำกัด (มหำชน)
จังหวัดสมุทรปรำกำร
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร
ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้ำระยะ 4 โซน 10 เขตลำดกระบัง
- ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่
-

กลุ่มดีเด่น ประจำปี 2558
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
- รำงวัลที่ 5 ได้แก่ จังหวัดสมุทรสำคร
- รำงวัลที่ 4 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์
- รำงวัลที่ 3 ได้แก่ จังหวัดมุกดำหำร
- รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดสตูล
- และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดลำปำง
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค
- รำงวัลที่ 5 ได้แก่ ชุมชนเกษตรพัฒนำ จังหวัดสมุทรสำคร
- รำงวัลที่ 4 ได้แก่ ชุมชนลุโบะบือซำ จังหวัดนรำธิวำส
- รำงวัลที่ 3 ได้แก่ ชุมชนบ้ำนโคกล่ำม จังหวัดหนองบัวลำภู
- รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้ำนหนองไทร จังหวัดชลบุรี
- และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนมหำชัย จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- รำงวัลที่ 5 ได้แก่ โรงเรียนเลิงนกทำ จังหวัดยโสธร
- รำงวัลที่ 4 ได้แก่ โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยำคม จังหวัดกำแพงเพชร
- รำงวัลที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์ จังหวัดกำฬสินธุ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสวนพระยำวิทยำ จังหวัดนรำธิวำส
- และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดเขมำภิรตำรำม จังหวัดนนทบุรี
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ
- รำงวัลที่ 5 ได้แก่ วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
- รำงวัลที่ 4 ได้แก่ วิทยำลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
- รำงวัลที่ 3 ได้แก่ วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง จังหวัดลำปำง
- และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี
จังหวัดอุบลรำชธำนี
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร
- รำงวัลที่ 5 ได้แก่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน)
สำขำตรัง จังหวัดตรัง
- รำงวัลที่ 4 ได้แก่ บริษัท นันยำงกำร์เม้นท์ จำกัด สำขำพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
- รำงวัลที่ 3 ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
ศูนย์กระจำยสินค้ำ DC5 สุวรรณภูมิ (เขตลำดกระบัง)
กรุงเทพมหำนคร
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
ศูนย์กระจำยสินค้ำ DC สำโรง จังหวัดสมุทรปรำกำร
- และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท น้ำตำลวังขนำย จำกัด
จังหวัดมหำสำรคำม
-

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร
- รำงวัลที่ 5 ได้แก่ ชุมชนคนรักถิ่น เขตหลักสี่
- รำงวัลที่ 4 ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้ำนสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม
- รำงวัลที่ 3 ได้แก่ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ
- รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนรุ่งสว่ำงวิลเลจ เขตบำงเขน
- และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ เขตมีนบุรี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

