คากราบทูลรายงาน
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ัฒนาพรรณวดี
ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ประจาปี ๒๕๕๙
โดย ปลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์โสภณ เมฆธน)
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ Hall ๙ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า นายแพทย์ โ สภณ เมฆธน ปลั ด กระทรวง
กระทรวงสาธารณสุข รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ที่ใต้ฝ่าพระบาท ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมรวมพล
สมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๙ ในวันนี้
โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในกลุ่ ม เยาวชน วั ย รุ่ น มีย ุท ธศาสตร์ก าร
ดาเนินงานที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และมีเครือข่ายทั่วประเทศ ความสาเร็จ
ของโครงการก็ด้วยพระปรีชา ด้วยความมุ่งมั่น และด้วยพระบารมีของ
องค์ประธานโครงการ ทรงก่อให้เกิดพลังการบูรณาการงานของภาคส่วนต่างๆ
เพื่อ ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย และดูแลช่ว ยเหลือ กลุ่มเสี่ยง
ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด”
จากแนวพระราชดาริ เรื่องการใช้กลยุทธ์การประกวดผลงาน
เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นางานสู่ คุ ณ ภาพ และความยั่ ง ยื น ของโครงการ
TO BE NUMBER ONE กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
เจ้าภาพหลักในโครงการ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
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กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธ รรม กระทรวงการพัฒนาสัง คมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร และสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้รับสนองพระราชดาริร่วมกันจัดประกวด
ผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงานมหกรรม
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE เป็น ประจาทุกปี โดยในปีนี้
กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมในงาน
มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE และการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
พระอนุ ญ าตเบิ ก ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานเจ้ า ภาพที่ ร่ ว มจั ด งาน ผู้ ทู ล เกล้ า ฯ
ถวายเงินเข้าโครงการ เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก และฉายพระรูป
และเบิกผู้แทนเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้ารับพระราชทาน
เงินสมทบทุนโครงการ TO BE NUMBER ONE เข้าจากนั้นขอพระราชทาน
พระอนุญาตเบิกอธิบดีกรมสุขภาพจิต กราบทูลรายงานเป็นลาดับต่อไป
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
กราบทูลรายงานเสร็จ ท่านปลัดเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกท่านแรก
เข้ารับตาม เสร็จแล้วผู้บริหารเข้าประจาจุดเข้าฉายพระรูป

ท่านอื่นๆ

คากราบทูลรายงาน
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ประจาปี ๒๕๕๙
โดย อธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข)
วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ Hall ๙ ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต
ขอพระราชทานพระอนุญ าต เบิกผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙ เข้ารับพระราชทานรางวัล
ตามลาดับ ดังนี้
รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE
ดีเด่น ได้แก่
๑. นายสมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
๒. นายปิติ แก้วสลับสี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
๓. นายสมชาย วิทย์ดารงค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
๔. นายวินัย ตรงจิตพิทักษ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
๕. นายวีรชัย ภู่เพียงใจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
๖. นางนภา ศกุนตนาค
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
๑. นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
๒. นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
รางวัลบุคลากรสาธารณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
๑. นางนิชัญญา ศรีเนตร์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
๒. นายวิทยา โคตรท่าน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๓. นายจารุเกียรติ หิมรัตน์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
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รางวัลผู้นา TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานศึกษา ได้แก่
๑. นางฉลบฉลัย รัตนกุสุมภ์
วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา
๒. นางนัยนา วงษ์เกษม
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
จังหวัดชลบุรี
รางวัลผู้นา TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในสถานประกอบการ ได้แก่
๑. นายสุทธิพงษ์ ภูมิศรีสอาด
บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์
จากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น
๒. นางสาวกนกวัลย์ สุดรุ่ง
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
จังหวัดนนทบุรี
๓. นางมาลัยอร หิรัณยรัชย์
แรงงานจังหวัดหนองบัวลาภู
รางวัลผู้นา TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ในชุมชน ได้แก่
๑. นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ นายอาเภอเมืองหนองบัวลาภู
๒. นายเชิงชาย ชื่นชม
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย
๓. นายบารุง ปิยนามวาณิช
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา
ลาดับต่อ ไปขอพระราชทานพระอนุญาต เบิก นายแพทย์พ งศ์ เกษม
ไข่มุกด์ กราบทู ล รายงานผลการตัดสินการดาเนินงานจังหวัด และชมรม TO BE
NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๙ เบิกผู้ชนะการประกวด เข้ารับพระราชทาน
รางวัล และขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญฉายพระรูปร่วมกับผู้ชนะ
การประกวดผลงานแต่ละประเภท จากนั้นขอพระราชทานพระดารัส เพื่อเป็นมิ่งขวัญ
และสิ ริ ม งคลแก่ เ หล่ า ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า และสมาชิ ก TO BE NUMBER ONE
ที่ มารวมกั น ณ ที่ นี้ สื บไป
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

คากราบทูลรายงาน
ผลการประกวดการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ประจาปี 2559
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ัฒนาพรรณวดี
ในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ประจาปี 2559
โดย รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต (นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์)
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานผลการตัดสิน ดังนี้
กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่สามารถรักษามาตรฐาน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดลาปาง
- จังหวัดสตูล
- จังหวัดมุกดาหาร
- จังหวัดนครสวรรค์
- จังหวัดสมุทรสาคร
o ปีที่ 2 ได้แก่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- จังหวัดยะลา
- จังหวัดอุดรธานี
- จังหวัดสุโขทัย
-
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o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่

จังหวัดเชียงราย
- จังหวัดนราธิวาส
- จังหวัดระยอง
- จังหวัดอุตรดิตถ์
-

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่

จังหวัดกาแพงเพชร
- จังหวัดจันทบุรี
-

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ที่สามารถรักษามาตรฐาน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนมหาชัย
จังหวัดกาแพงเพชร
- ชุมชนบ้านหนองไทร จังหวัดชลบุรี
- ชุมชนบ้านโคกล่าม
จังหวัดหนองบัวลาภู
- ชุมชนลุโบะบือซา
จังหวัดนราธิวาส
- ชุมชนเกษตรพัฒนา
จังหวัดสมุทรสาคร
o ปีที่ 2 ได้แก่

ชุมชนบ้านบาโงยซิแน
- ชุมชนบ้านสว่าง
- ชุมชนผดุงมาตร
- ชุมชนบ้านนายม
-

จังหวัดยะลา
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดเพชรบูรณ์

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่

ชุมชนบ้านไผ่งาม
- ชุมชนตาบลน้าอ่าง
- ชุมชนบ้านดงกลาง
-

จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดขอนแก่น
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o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่

ชุมชนบ้านหนองแก
- ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง
-

จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดพังงา

o ปีที่ 2 ได้แก่

ชุมชนบ้านเปลาะปลอ จังหวัดนครราชสีมา
- ชุมชนบ้านกุดเต่า
จังหวัดหนองบัวลาภู
-

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทีส่ ามารถรักษามาตรฐาน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จังหวัดนนทบุรี
- โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
จังหวัดนราธิวาส
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
- โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม จังหวัดกาแพงเพชร
- โรงเรียนเลิงนกทา
จังหวัดยโสธร
o ปีที่ 2 ได้แก่

โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
- โรงเรียนเถินวิทยา
-

จังหวัดปัตตานี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลาปาง

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่

โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต
- โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว
- โรงเรียนมัธยมศรีสาเภาลูน จังหวัดสุรินทร์
-
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o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่

โรงเรียนหนองฉางวิทยา
จังหวัดอุทัยธานี
- โรงเรียนเซนต์ปอลล์คอนแวนต์ จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลาภู
-

o ปีที่ 2 ได้แก่
-

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนปทุมวิไล
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
จังหวัดลาพูน
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
จังหวัดพังงา
โรงเรียนอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ที่สามารถรักษามาตรฐาน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
จังหวัดลาปาง
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
- วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดตรัง
o ปีที่ 2 ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
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o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่

วิทยาลัยเทคนิคพังงา
จังหวัดพังงา
- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
จังหวัดยโสธร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ที่สามารถ
รักษามาตรฐาน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จากัด จังหวัดเพชรบูรณ์
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ศูนย์กระจายสินค้า DC สาโรง จังหวัดสมุทรปราการ
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC5
สุวรรณภูมิ (เขตลาดกระบัง) กรุงเทพมหานคร
- บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จากัด สาขาพิจิตร จังหวัดพิจิตร
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
สาขาตรัง จังหวัดตรัง
o ปีที่ 2 ได้แก่
-

ห้างหุ้นส่วนจากัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989) จังหวัดหนองบัวลาภู
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า
โชคชัยร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า
CDC สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน) จังหวัดชัยนาท
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จากัด (มหาชน)
จังหวัดตรัง
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บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จากัด จังหวัดนครสวรรค์
- บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จากัด จังหวัดอุบลราชธานี
-

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
-

บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จากัด จังหวัดระนอง
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด โรงงานบางชัน กรุงเทพมหานคร
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดชลบุรี
บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดปราจีนบุรี

o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
-

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า
CDC1 บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

o ปีที่ 2 ได้แก่

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน)
จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) สาขาโคราช
จังหวัดนครราชสีมา
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 2 ได้แก่
-

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดระยอง
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
ที่สามารถรักษามาตรฐาน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ เขตมีนบุรี
o และปีที่ 2 ได้แก่
-

ชุมชนอัลกุ๊บรอ

เขตสวนหลวง

กลุ่มต้นแบบ (*กลุ่มนี้ ประกาศจังหวัด/ชมรม ไหน ผู้แทน 4 คน เดินออกมา
ถวายความเคารพ แล้ว 1 ใน 4 เข้ารับโล่ ถอยมาถวายความเคารพพร้อมกัน
แล้วเดินกลับเข้าที่นั่ง*)
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- จังหวัดนนทบุรี
- จังหวัดหนองคาย
- จังหวัดนครราชสีมา
- จังหวัดเพชรบุรี
o และต้นแบบระดับทอง ได้แก่
-

จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดเพชรบูรณ์

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ต้นแบบระดับเงิน
ได้แก่
ชุมชนบ้านคลองท่อมใต้
- ชุมชนบ้านป่าลัน
-

จังหวัดกระบี่
จังหวัดเชียงราย
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o ต้นแบบระดับทอง ได้แก่

ชุมชนบ้านคลองหกวา
- ชุมชนบ้านแคนน้อย
- ชุมชนบ้านหนองตะไก้
- ชุมชนเทศบาลตาบลมะขาม
-

จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดยโสธร
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดจันทบุรี

o และต้นแบบระดับเพชร ได้แก่

ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน
- ชุมชนตาบลวัดแก้ว
- ชุมชนศรีดอนชัย
- ชุมชนตาบลบ้านหม้อ
-

จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดลพบุรี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนกันตังพิทยากร
จังหวัดตรัง
- โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสาคร
- โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
จังหวัดอุตรดิตถ์
o ต้นแบบระดับทอง ได้แก่

โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส
- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
- โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
-
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o และต้นแบบระดับเพชร ได้แก่

โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวลาภู
-

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
จังหวัดนครสวรรค์
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา
- วิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ
o และต้นแบบระดับเพชร ได้แก่
-

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ต้นแบบ
ระดับเงิน ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า
DC เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
- บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จากัด จังหวัดราชบุรี
- บริษัท น้าตาลและอ้อยตะวันออก จากัด จังหวัดสระแก้ว
- บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จากัด จังหวัดอุตรดิตถ์
o ต้นแบบระดับทอง ได้แก่

บริษัท พานาโซนิค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด
สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จากัด จังหวัดราชบุรี
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด โรงงานบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) อาเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-
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o และต้นแบบระดับเพชร ได้แก่
-

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มดีเด่น ประจาปี 2559
(*รางวัลที่ 2-5 ประกาศจังหวัด/ชมรม ไหน ผู้แทน 4 คน เดินออกมา ถวายความเคารพ
แล้ว 1 ใน 4 เข้ารับโล่ ถอยมาถวายความเคารพพร้อมกันแล้วเดินกลับเข้าที่นั่ง*)
(**รางวัลชนะเลิศ ประกาศจังหวัด/ชมรม ไหน ผู้แทน 4 คน เดินออกมา ถวายความเคารพ
แล้ว 1 ใน 4 เข้ารับโล่ ถอยมาถวายความเคารพพร้อมกันแล้วเดินไปข้างพลับพลา
เพื่อรอเข้าฉายพระรูป หลังประกาผลครบ 6 ชมรม**)
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
- รางวัลที่ 5 ได้แก่ จังหวัดพะเยา
(เดินออกมารับรางวัล จังหวัดละ 4 คน)
- รางวัลที่ 4 ได้แก่ จังหวัดสกลนคร
(เดินออกมารับรางวัล จังหวัดละ 4 คน)
- รางวัลที่ 3 ได้แก่ จังหวัดนครพนม
(เดินออกมารับรางวัล จังหวัดละ 4 คน)
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดระนอง
(เดินออกมารับรางวัล จังหวัดละ 4 คน)
- และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดตรัง
(เดินออกมารับรางวัล จังหวัดละ 4 คน) **เสร็จแล้วประจาจุดฉายพระรูป**
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
- รางวัลที่ 5 ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตาบลบ้านนาปรือ จังหวัดปราจีนบุรี
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลที่ 4 ได้แก่ ชุมชนโคกเลาะ จังหวัดอานาจเจริญ
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
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รางวัลที่ 3 ได้แก่ ชุมชนบ้านโคกแตรก จังหวัดตรัง
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านหนองดู่ จังหวัดร้อยเอ็ด
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านนาสมดี จังหวัดนครพนม
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน) **เสร็จแล้วประจาจุดฉายพระรูป**
-

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รางวัลที่ 5 ได้แก่ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลที่ 4 ได้แก่ โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลาภู
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพันดอนวิทยา จังหวัดอุดรธานี
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน) **เสร็จแล้วประจาจุดฉายพระรูป**
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษา
- รางวัลที่ 5 ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลที่ 4 ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
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รางวัลที่ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน) **เสร็จแล้วประจาจุดฉายพระรูป**
-

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
- รางวัลที่ 5 ได้แก่ บริษัท เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จากัด
จังหวัดนนทบุรี
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลที่ 4 ได้แก่ บริษัท ไทยเพิ่มพูล โฮมช็อป จากัด จังหวัดร้อยเอ็ด
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลที่ 3 ได้แก่ บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จากัด จังหวัดชลบุรี
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลเวิลด์ จากัด
สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน) **เสร็จแล้วประจาจุดฉายพระรูป**
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
- รางวัลที่ 5 ได้แก่ ชุมชนคนรักถิ่น เขตหลักสี่
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
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รางวัลที่ 4 ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลที่ 3 ได้แก่ ชุมชนอ่อนนุช 40 ไร่ เขตประเวศ
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบูรพา 18 เขตดอนเมือง
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน)
- และรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ เขตบางเขน
(เดินออกมารับรางวัล ชมรมละ 4 คน) **เสร็จแล้วประจาจุดฉายพระรูป**
-

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

