ผลการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2556
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556
ณ Hall 9 ศูนย์การประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจาปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- จังหวัดนนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
- จังหวัดหนองคาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
- จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลชมเชย ได้แก่
- จังหวัดยะลา
และจังหวัดเพชรบุรี
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดเชียงราย
- จังหวัดอุตรดิตถ์
- จังหวัดระยอง
- จังหวัดนราธิวาส
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่
- จังหวัดสระแก้ว
- จังหวัดอานาจเจริญ
- จังหวัดเพชรบูรณ์
- จังหวัดสมุทรปราการ
- จังหวัดร้อยเอ็ด
ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- จังหวัดเชียงใหม่
- จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดราชบุรี
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดกาแพงเพชร
- จังหวัดสุรินทร์
- จังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดปราจีนบุรี
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ต้นแบบระดับทอง ได้แก่
- จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- จังหวัดหนองบัวลาภู
ต้นแบบระดับเพชร ได้แก่
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดภูเก็ต
- จังหวัดยโสธร
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค ดีเด่นประจาปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนบ้านคลองท่อมใต้
จังหวัดกระบี่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
- ชุมชนบ้านป่าลัน

จังหวัดเชียงราย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
- ชุมชนบ้านบาโงยซิแน

จังหวัดยะลา

รางวัลชมเชย ได้แก่
- ชุมชนบ้านนายม
- และชุมชนบ้านนาสมดี

จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดนครพนม

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนบ้านไผ่งาม
จังหวัดสระแก้ว
- ชุมชนตาบลนาอ่าง
จังหวัดอุตรดิตถ์
- ชุมชนบ้านดงกลาง
จังหวัดขอนแก่น
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่
- ชุมชนบ้านแคนน้อย
จังหวัดยโสธร
- ชุมชนบ้านหนองตะไก้
จังหวัดนครราชสีมา
- ชุมชนเทศบาลตาบลมะขาม
จังหวัดจันทบุรี
ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- ชุมชนบ้านหนองแก
- ชุมชนบางมรา-ตอตัง
- ชุมชนบ้านคลองหกวา

จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดพังงา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
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รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนบ้านกุดเต่า
จังหวัดหนองบัวลาภู
- ชุมชนคลองเรือ
จังหวัดสระบุรี
- ชุมชนบ้านเปลาะปลอ
จังหวัดนครราชสีมา
ต้นแบบระดับทอง ได้แก่
- ชุมชนศรีดอนชัย
- ชุมชนตาบลบ้านหม้อ

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดลพบุรี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเด่นประจาปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- โรงเรียนศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
- โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
- โรงเรียนกันตังพิทยากร
- ร่วมกับ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

จังหวัดตรัง
จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลชมเชย ได้แก่
- โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
- โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”
- และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดฉะเชิงเทรา

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
- โรงเรียนหนองบัว
- โรงเรียนมัธยมศรีสาเภาลูน
- โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
- โรงเรียนศรีบุณยานนท์

จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดนนทบุรี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่
- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
- โรงเรียนปทุมพิทยาคม
- โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดนราธิวาส
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ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
- โรงเรียนเซนต์ปอลล์คอนแวนต์
- โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
- โรงเรียนคาแสนวิทยาสรรค์

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดหนองบัวลาภู

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนขามแก่นนคร
- โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
- โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
- โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
- โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
- โรงเรียนหนองฉางวิทยา
- โรงเรียนอุตรดิตถ์

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพังงา
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุตรดิตถ์

ต้นแบบระดับทอง ได้แก่
- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
- โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
- โรงเรียนปทุมวิไล

จังหวัดหนองบัวลาภู
จังหวัดลาพูน
จังหวัดปทุมธานี

พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

จังหวัดราชบุรี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ดีเด่นประจาปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
จังหวัดนครสวรรค์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

จังหวัดยะลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
- ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

รางวัลชมเชย ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
- และวิทยาลัยเทคนิคอานาจเจริญ

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดอานาจเจริญ

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
จังหวัดยโสธร
- วิทยาลัยเทคนิคพังงา
จังหวัดพังงา
- มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ดีเด่นประจาปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
- ห้างหุ้นส่วนจากัด ณัฐพงษ์มอเตอร์ (1989)

จังหวัดหนองบัวลาภู

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
- บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ปมาร์เก็ตติง จากัด

จังหวัดอุตรดิตถ์

รางวัลชมเชย ได้แก่
- บริษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าโชคชัยร่วมมิตร กรุงเทพมหานคร
- และบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จากัด จังหวัดราชบุรี
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท แก่นขวัญ จากัด
- บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดชลบุรี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) อาเภอท่าฉาง
- บริษัท แวกซ์กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จากัด
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด โรงงานบางปู
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด โรงงานบางชัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร

ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
- บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้นแบบระดับทอง ได้แก่
- บริษัท พี.เจ. 37 พาราวู้ด จากัด

จังหวัดยะลา

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ดีเด่นประจาปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- บริษัท โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จากัด
จังหวัดเพชรบูรณ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
- บริษัท กระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จากัด
จังหวัดราชบุรี
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
- บริษัท นาตาลและอ้อยตะวันออก จากัด

จังหวัดสระแก้ว

รางวัลชมเชย ได้แก่
- บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จากัด
จังหวัดเชียงใหม่
- และบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC 5 สุวรรณภูมิ (เขตลาดกระบัง)
กรุงเทพมหานคร
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จากัด
- บริษัท ราชาเซรามิค จากัด
- บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด
- บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดชลบุรี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่
- บริษัท พานาโซนิคแมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จากัด สาขาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท อันดามัน ซีฟู้ด จากัด
จังหวัดระนอง
ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- บริษัท สหเรือง จากัด
- บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จากัด

จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดปราจีนบุรี

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จากัด (มหาชน) สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา
- บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน) จังหวัดยโสธร
- บริษัท ฟูรูกาวาเม็ททัล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
ต้นแบบระดับทอง ได้แก่
- บริษัท ฟีนิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จากัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ลีโอ ฟู้ด จากัด
จังหวัดเชียงใหม่
- บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
จังหวัดนครปฐม
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 ได้แก่
- บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดระยอง
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ดีเด่นประจาปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนปตอ.1 (1)
เขตหลักสี่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่
- ชุมชนอัลกู๊บรอ

เขตสวนหลวง
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่
- ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 7

เขตลาดกระบัง

รางวัลชมเชย ได้แก่
- ชุมชนแผ่นดินทองวัดลาพะอง
- และชุมชนทรัพย์สินพัฒนา

เขตหนองจอก
เขตบางขุนเทียน

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 324
เขตหลักสี่
- ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 10
เขตลาดกระบัง
- ชุมชนมัสยิดฮิดายาตุ้ลอิสลามิยะห์(แสนแสบ) เขตคลองสามวา
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 ได้แก่
- ชุมชนซอยกานันแม้น 3
เขตบางบอน
- ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า
เขตพระโขนง
รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2
เขตบึงกุ่ม
----------------------------------------------------------------------

ผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือก
ประจาปี 2556
ผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
๑. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
๒. นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
ผูว้ ่าราชการจังหวัดตรัง
๓. นายไมตรี
อินทุสุต
ผูว้ ่าราชการจังหวัดภูเก็ต
๔. นายเดชรัฐ
สิมศิริ
ผูว้ ่าราชการจังหวัดยะลา
๕. นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์
ผูว้ ่าราชการจังหวัดสตูล
๖. นายอภินันท์ จันทรังษี
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
๑. นายปิติธรรม ฐิติมนตรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
๒. นายวิเชียร
ปิยะวรากร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
๓. นายศุภชัย
เหลืองแสงทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
๑. นายแพทย์คิมหันต์
ยงรัตนกิจ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๒. นายแพทย์ชานาญ
หาญสุทธิเวชกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
๑. นางอนงค์
พูลเพิ่ม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู
๒. นางจิรประภา ศิริสูงเนิน
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
๓. นางพิศมัย รัตนเดช
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
๔. นางงามพิศ จูวงษ์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บริหาร อาจารย์ ในสถานศึกษา TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
๑. นางจินตหรา ภูรัพพา
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
๒. นางระวีวรรณ โพธิ์ทิพย์
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรินทรีย์ เยาว์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๔. นางสุมาลี หุตะมาน
โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหวัดอุทัยธานี
๕. นางละมัย รูปน้อย
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
จังหวัดเพชรบุรี
๖. นายอนุรัตน์ แพนสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๗. นายกิจจา ชูประเสริฐ
อดีตผู้อานวยการโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
ผู้บริหาร พนักงาน ในสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
๑. นายชาติชาย พรหมโชติ
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย) จังหวัดระยอง
๒. นายชัณต์ฎณัย ขุลีทรัพย์
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

๓. นางยลดา หวังศุภกิจโกศล
๔. นางสาวจงรักษ์ รัตนสะอาด
๕. นายชูศิลป์ จิรวงศ์ศรี

บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด
จังหวัดนครราชสีมา
บริษัท ลีโอฟู้ดส์ จากัด จังหวัดเชียงใหม่
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

ผู้นาชุมชน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
๑. นายณรงค์ กล่อมเกลา
ชุมชนตาบลบ้านหม้อ จังหวัดลพบุรี
๒. นางอมรรัตน์ เอมอาจ
ชุมชนตาบลวัดแก้ว จังหวัดราชบุรี
๓. นายนิสิตศักดิ์ สองจันทร์
ชุมชนบ้านกุดเต่า จังหวัดหนองบัวลาภู
๔. นายสุตนันท์ จาปาทอง
ชุมชนศรีดอนชัย จังหวัดเชียงราย
---------------------------------------------------------------

