ผลการตัดสินการประกวดมหกรรม TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑
ณ Hall 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
การตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑
รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ซึ่งมีจังหวัด TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๑๘ จังหวัด
ประกอบด้วย
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดยโสธร
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดพังงา
จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ รอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทจังหวัด มีดังนี้
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ระดับเงินปีที่ ๑ ประจาปี ๒๕๕๑ จานวน ๓ รางวัล ๆ ได้แก่
-

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดยโสธร

ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่สามารถรักษามาตรฐานการดาเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
ดีเด่น ระดับประเทศต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๑ ได้แก่
จังหวัดสระบุรี
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๑ จานวน ๕ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
-

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
จังหวัดหนองบัวลาภู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุรินทร์
รางวัลพิเศษสาหรับจังหวัดที่ได้ดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นผลดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
- จังหวัดยะลา
- จังหวัดปัตตานี
- จังหวัดนราธิวาส
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
การตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ซึ่งมีชุมชนภูมิภาคเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๑๔ ชมรม ประกอบด้วย
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ชุมชนบ้านหม้อ
ชุมชนคลองเรือ
ชุมชนท่าไม้รวก
ชุมชนบ้านเขาหิน
ชุมชนศรีดอนชัย
ชุมชนฅนวังแดง
ชุมชนวัดหัวริน
ชุมชนบ้านหญ้าคาน้อย
ชุมชนบ้านโคกไม้งาม
ชุมชนบ้านกุดเต่า
ชุมชนบ้านกะทู้
ชุมชนบ้านหลบมุม
ชุมชนบ้านหนองกก
ชุมชนบ้านตาบาปาเร๊ะ

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดสงขลา
จังหวัดตรัง
จังหวัดนราธิวาส

ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค มีดังนี้
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาคดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๑ จานวน ๕ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
-

ชุมชนบ้านหม้อ

จังหวัดลพบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ชุมชนศรีดอนชัย

จังหวัดเชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ชุมชนบ้านหนองกก

จังหวัดตรัง

รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
ชุมชนบ้านกะทู้
ชุมชนบ้านกุดเต่า

จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดหนองบัวลาภู

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ซึ่งมีชุมชนในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๑๐ ชมรม ประกอบด้วย
o

ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง

สานักงานเขตยานนาวา

o

ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2

สานักงานเขตบึงกุ่ม

o

ชุมชนสามัคคี

o

ชุมชนริมคลองราษฎร์เจริญสุข

o

ชุมชนซอยพัฒนา

o

ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 2 สานักงานเขตภาษีเจริญ

o

ชุมชนจารุรัตน์

o

ชุมชนอยู่เจริญ – บุญมา

สานักงานเขตดอนเมือง

o

ชุมชนแก้วสวัสดิ์ – ใจบุญ

สานักงานเขตมีนบุรี

o

ชุมชนบูรณะสุดเขต

สานักงานเขตบางขุนเทียน
สานักงานเขตหนองแขม
สานักงานเขตบางซื่อ

สานักงานเขตราชเทวี

สานักงานเขตราษฏร์บูรณะ

ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๑
จานวน ๕ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง สานักงานเขตยานนาวา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒ สานักงานเขตบึงกุ่ม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
ชุมชนซอยพัฒนา สานักงานเขตบางซื่อ
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
ชุมชนสามัคคี
สานักงานเขตบางขุนเทียน
ชุมชนจารุรัตน์
สานักงานเขตราชเทวี
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ ประจาปี ๒๕๕๑ รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ซึ่งมีสถานศึกษาเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๒๒ ชมรม ประกอบด้วย
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนวัดยายร่ม
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
โรงเรียนผดุงปัญญา
โรงเรียนดารงราษฎร์สงเคราะห์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนขามแก่นนคร
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดลาพูน
จังหวัดตาก
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดสกลนคร

o
o
o
o
o
o
o

โรงเรียนอนุกูลนารี
จังหวัดกาฬสินธุ์
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
จังหวัดหนองบัวลาภู
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนนราสิกขาลัย
จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา
จังหวัดยะลา
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
จังหวัดพังงา

ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษามีดังนี้
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาที่สามารถรักษามาตรฐานการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๒ ได้แก่
0โรงเรียนอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาที่สามารถรักษามาตรฐานการดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER
ONE ในสถานศึกษาดีเด่น ระดับประเทศต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๑ ได้แก่
0โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
0 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา

จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสกลนคร

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๑ จานวน ๕ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
0โรงเรียนปทุมวิไล
จังหวัดปทุมธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
0โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลาภู
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
0โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
0โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา
0โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่
การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ซึ่งมีสถานประกอบการขนาดใหญ่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๑๕ ชมรม ประกอบด้วย
o บริษัท ฟูรูกาวาเม็ททัล (ไทยแลนด์) จากัด
จังหวัดสระบุรี
o บริษัท บางกอกรับเบอร์สหรัตน จากัด
จังหวัดชัยนาท
o บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต จากัด
จังหวัดราชบุรี
o บริษัท สยามมิชลิน จากัด แหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี
o บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่งซีสเต็มส์ (ประเทศไทย)จากัด
จังหวัดระยอง
o บริษัท เทพผดุงพร มะพร้าว จากัด
จังหวัดนครปฐม
o บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จากัด
จังหวัดกาญจนบุรี
o บริษัท ไทยแอโรว์ จากัด โรงงานพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
o บริษัท ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน) สาขาลาพูน
จังหวัดลาพูน
o บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จากัด
จังหวัดเชียงใหม่
o บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จากัด
จังหวัดนครสวรรค์
o บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน)
จังหวัดขอนแก่น
o บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน)
จังหวัดนครราชสีมา
o บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จังหวัดยโสธร
o บริษัท สยามชัยอาหารสากล จากัด
จังหวัดระนอง
ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ รอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ มีดังนี้
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการที่สามารถรักษามาตรฐานการดาเนินงานชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ดีเด่น ระดับประเทศต่อเนื่อง เป็นปีที่ ๑ ได้แก่
บริษัท ซูมิโตโม อิเล็คตริก ไวริ่งซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดระยอง
บริษัท เทพผดุงพร มะพร้าว จากัด
จังหวัดนครปฐม
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดีเด่นระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๑
จานวน ๕ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จากัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน)

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
บริษัท ไทยแอโรว์ จากัด โรงงานพิษณุโลก
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ๆ ได้แก่
บริษัท สยามมิชลิน จากัด แหลมฉบัง
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จากัด

จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนครสวรรค์
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลาง
การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศซึ่ง
มีสถานประกอบการขนาดเล็กและกลางเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น ๑๖ ชมรม ประกอบด้วย
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จากัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
บริษัท ลัคกี้ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จากัด
จังหวัดสมุทรสาคร
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
จังหวัดนนทบุรี
บริษัท บ้านโป่ง เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
จังหวัดราชบุรี
บริษัท ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดชลบุรี
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท ศรีฟ้า เบเกอรี่ จากัด
จังหวัดกาญจนบุรี
บริษัท โรซี่ บลูไดมอนด์ จากัด
จังหวัดพิษณุโลก
บริษัท สวนส้มทรายทองเชียงใหม่ จากัด
จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากัด
จังหวัดน่าน
บริษัท กาฬสินธุ์ เจ อาร์ เท็กซ์ไทล์ (2539) จากัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
จังหวัดขอนแก่น
บริษัท โรงพยาบาลรักษ์สกล ดิเวลล้อปเมนท์ จากัด จังหวัดสกลนคร
บริษัท โตโยต้าชุมพร ผู้จาหน่ายโตโยต้า จากัด
จังหวัดชุมพร
บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเทกซ์กรุ๊ป จากัด
จังหวัดพังงา
บริษัท พี เจ 37 พาราวู้ด จากัด
จังหวัดยะลา

ผลการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี ๒๕๕๑ รอบชิง
ชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลาง
มีดังนี้
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็กและกลาง ระดับประเทศ ประจาปี ๒๕๕๑ จานวน ๕ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จากัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
บริษัท กาฬสินธุ์ เจ อาร์ เท็กซ์ไทล์ (2539) จากัด จังหวัดกาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
บริษัท พี เจ 37 พาราวู้ด จากัด จังหวัดยะลา
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล
บริษัท โรซี่ บลูไดมอนด์ จากัด จังหวัดพิษณุโลก
บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
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