คำกรำบทูลรำยงำน
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี
ในวโรกำสเสด็จเป็นองค์ประธำนงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE
ประจำปี 2562
โดย อธิบดีกรมสุขภำพจิต (นำยแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎำคม 2562
ณ ฮอลล์ 4 อำคำรอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี

ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท
ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภำพจิต
ขอพระรำชทำนพระอนุญำต เบิกผู้เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัล บุคคลผู้ปฏิบัติงำน
โครงกำร TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2562 เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัล
ตำมลำดับ ดังนี้
รำงวัลผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
1. นำยภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี
2. นำยอนุชิต ตระกูลมุทุตำ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยะลำ
3. นำยจตุพจน์ ปิยัมปุตระ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระนอง
4. นำยศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่
5. นำยนิกร สุกใส
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดยโสธร
6. นำยภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภูเก็ต
รำงวัลนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
1. นำยแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
2. นำยแพทย์สำโรจน์ มะรุมดี
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
3. นำยแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบุรี
รำงวัลบุคลำกรสำธำรณสุข TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ได้แก่
1. นำงอัมรำ ธำรงทรัพย์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
2. นำงจำดี ศิริสมันวงศ์
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสตูล
3. นำงผกำมำศ โรยทอง
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดภูเก็ต
4. นำงสำวยุพิน หงษ์วะชิน
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรำ

-25. นำงสำวศิริลักษณ์ มณีประเสริฐ
6. นำงละออ ประเทืองจิตร์
7. นำยธัชชัย ใจคง
8. นำงแสงอุษำ ทัศคร
9. นำยศรรษตรำ เกตุแก้ว

สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสำคร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำ

รำงวัลบุคลำกร TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ดีเด่น ได้แก่
1. นำงลมัย สังขนิตย์
โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
2. นำยกฤษดำ ปรีชำหำญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนนรำสิกขำลัย
จังหวัดนรำธิวำส
3. นำงจันทิมำ มงคลมณี
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย
จังหวัดร้อยเอ็ด
4. นำงเอมอร แก้วบ่อ
โรงเรียนกัลยำณวัตร จังหวัดขอนแก่น
5. นำยเล็ก ขมิ้นเขียว
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนหนองบัวพิทยำคำร
จังหวัดหนองบัวลำภู
รำงวัลบุคลำกร TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร ดีเด่น ได้แก่
1. นำยอิทธิพัทธ ศิริเสรีวัฒนำ
บริษัท พี.เจ. 37 พำรำวู้ด จังหวัดยะลำ
2. นำงสำวอำพร เข็มทอง
บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง
ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัดระยอง
3. นำยนิเวศ พิชยำนนท์
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
ศูนย์กระจำยสินค้ำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดขอนแก่น
4. นำยสุริยำ พรมโสภำ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
ศูนย์กระจำยสินค้ำ DC มหำชัย
จังหวัดสมุทรสำคร
5. นำงสำวเลอลักษณ์ สุทธิสำโกมล แรงงำนจังหวัดร้อยเอ็ด

-3รำงวัลบุคลำกร TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ดีเด่น ได้แก่
1. นำงสำวกรรณเดช ทิมสวัสดิกุล ชุมชนบำงมรำ-ตอตั้ง จังหวัดพังงำ
2. นำงสำวพัชรำภรณ์ ครุฑจู
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลมหำชัย
จังหวัดกำแพงเพชร
3. นำยวิเชียร ขำวขำ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี
4. นำยบุญชู จันทร์สุวรรณ
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
5. นำยมูฮำมัดมุขตำร์ บำฮี
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
บำโงยซิแน จังหวัดยะลำ
6. นำยวรพจน์ สมเทพ
ชุมชนบ้ำนโคกล่ำม จังหวัดหนองบัวลำภู
ลำดับต่อไปขอพระรำชทำนพระอนุญำต เบิกผู้ชนะกำรประกวด เข้ำรับ
พระรำชทำนรำงวัล และขอพระรำชทำนพระอนุญำตกรำบทูลเชิญฉำยพระรูป
ร่วมกับผู้ชนะกำรประกวดผลงำนแต่ละประเภท จำกนั้นขอพระรำชทำนพระดำรัส
เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแก่เหล่ำข้ำพระพุทธเจ้ำและสมำชิก TO BE NUMBER
ONE ที่มำรวมกัน ณ ที่นี้สืบไป
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

คำกรำบทูลรำยงำน
ผลกำรประกวดกำรดำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE
ระดับประเทศ ประจำปี 2562
แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิรวิ ัฒนำพรรณวดี
ในวโรกำสเสด็จเป็นองค์ประธำนงำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE
ประจำปี 2562
โดย รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต (นำยแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์)
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎำคม 2562
ณ ฮอลล์ 4 อำคำรอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธำนี

ขอพระรำชทำนกรำบทูลทรำบฝ่ำพระบำท
ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองอธิบดีกรมสุขภำพจิต
ขอพระรำชทำนพระอนุญำตกรำบทูลรำยงำนผลกำรตัดสิน ดังนี้
กลุม่ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบ
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดศรีสะเกษ
- จังหวัดพัทลุง
o ปีที่ 2 ได้แก่
- จังหวัดระนอง
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดหนองคำย
o ปีที่ 2 ได้แก่
- จังหวัดระยอง
o ปีที่ 3 ได้แก่
- จังหวัดเชียงรำย
- จังหวัดเพชรบุรี
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดร้อยเอ็ด
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o ปีที่ 3 ได้แก่
-

จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดชลบุรี

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนหัวกุญแจ
จังหวัดนรำธิวำส
o ปีที่ 2 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนหนองไทร
จังหวัดชลบุรี
- ชุมชนบ้ำนโคกล่ำมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำกอก จังหวัดหนองบัวลำภู
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนทุ่งมหำชัย
จังหวัดกำแพงเพชร
- ชุมชนเยำวชนคนดีศรีเกษตรพัฒนำ จังหวัดสมุทรสำคร
o ปีที่ 3 ได้แก่
- ชุมชนตำบลคลองท่อมใต้
จังหวัดกระบี่
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนแคนน้อย
จังหวัดยโสธร
o ปีที่ 2 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนหนองตะไก้
จังหวัดนครรำชสีมำ
o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
-

o ปีที่ 2
-

o ปีที่ 3
-

ชุมชนบำงมรำ-ตอตั้ง
ชุมชนบ้ำนหนองแก
ได้แก่
ชุมชนบ้ำนกุดเต่ำ
ได้แก่
ชุมชนบ้ำนลิพอนเขำล้ำน
ชุมชนศรีดอนชัย

จังหวัดพังงำ
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดเชียงรำย
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ทีส่ ำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนห้วยรำชพิทยำคม
จังหวัดบุรีรัมย์
- โรงเรียนนรำธิวำส
จังหวัดนรำธิวำส
- โรงเรียนบำงแม่หม้ำยรัฐรำษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
o ปีที่ 2 ได้แก่
- โรงเรียนกัลยำณวัตร
จังหวัดขอนแก่น
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนดรุณศำสน์วิทยำ
จังหวัดปัตตำนี
o ปีที่ 2 ได้แก่
- โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
- โรงเรียนบ้ำนสวน(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี
o ปีที่ 3 ได้แก่
- โรงเรียนศรีรำชำ
จังหวัดชลบุรี
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- โรงเรียนนรำสิกขำลัย
จังหวัดนรำธิวำส
o ปีที่ 2 ได้แก่
- โรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
o ปีที่ 3 ได้แก่
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษำ
จังหวัดสกลนคร
- โรงเรียนอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3 ได้แก่
- โรงเรียนรำชโบริกำนุเครำะห์
จังหวัดรำชบุรี
- โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยำคำร
จังหวัดหนองบัวลำภู
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- วิทยำลัยเทคนิคหัวตะพำน
จังหวัดอำนำจเจริญ
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำเอกวรรณ
จังหวัดอำนำจเจริญ
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 ได้แก่
-

วิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

o ปีที่ 3 ได้แก่

วิทยำลัยอำชีวศึกษำผดุงประชำยะลำ จังหวัดยะลำ
- มหำวิทยำลัยเจ้ำพระยำ
จังหวัดนครสวรรค์
-

o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3 ได้แก่
-

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

จังหวัดเชียงรำย

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร ที่สำมำรถ
รักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
CDC หำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่

บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
จังหวัดนครสวรรค์
- บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน) สำขำตรัง
จังหวัดตรัง
-
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o ปีที่ 2 ได้แก่

บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรำ
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
DC เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
- บริษัท ศูนย์บริกำรเหล็กสยำม จำกัด (มหำชน)
จังหวัดสมุทรปรำกำร
o ปีที่ 2 ได้แก่
- บริษัท เทพผดุงพรมะพร้ำว จำกัด จังหวัดนครปฐม
o ปีที่ 3 ได้แก่
- บริษัท พี.เจ. 37 พำรำวู้ด จำกัด จังหวัดยะลำ
- ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน)
ศูนย์กระจำยสินค้ำสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
CDC1 บำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
o ปีที่ 3 ได้แก่
- บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสำหกรรม จำกัด จังหวัดนครรำชสีมำ
o ปีที่ 5 ได้แก่
- บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัดระยอง
-
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยำวชน ทีส่ ำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนพระนครศรีอยุธยำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
- สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จังหวัดนรำธิวำส
o ปีที่ 2 ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 8 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถำน ที่สำมำรถ
รักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ได้แก่
- เรือนจำกลำงฉะเชิงเทรำ
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
- เรือนจำกลำงพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
- เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุ ม ชนกรุ ง เทพมหำนคร
ทีส่ ำมำรถรักษำมำตรฐำน
o พร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนอัลกุ๊บรอ
เขตสวนหลวง
o และพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2
เขตบึงกุ่ม
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBERONE ที่สำมำรถรักษำมำตรฐำนพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 1 ได้แก่
- จังหวัดหนองบัวลำภู
o ปีที่ 5 ได้แก่
- จังหวัดขอนแก่น
- จังหวัดภูเก็ต
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กลุ่มต้นแบบ
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- จังหวัดอุดรธำนี
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค ต้นแบบระดับเงิน
ได้แก่
- ชุมชนผดุงมำตร
จังหวัดนรำธิวำส
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- มหำวิทยำลัยรำชภัฏลำปำง
จังหวัดลำปำง
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร ต้นแบบ
ระดับเงิน ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
DC มหำชัย จังหวัดสมุทรสำคร
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจำยสินค้ำสุวรรณภูมิ
กรุงเทพมหำนคร
- บริษัท นันยำงกำร์เม้นท์ จำกัด จังหวัดนครสวรรค์
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุ ม ชนกรุ ง เทพมหำนคร
ต้นแบบระดับเงิน ได้แก่
- ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ
เขตมีนบุรี
กลุ่มดีเด่น ประจำปี 2562
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
รำงวัลที่ 4 ได้แก่
- จังหวัดพิจิตร
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- จังหวัดปัตตำนี
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รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- จังหวัดบึงกำฬ
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภำค
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนโนนสว่ำง จังหวัดร้อยเอ็ด
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนบำงจำกพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนบ้ำนปำกคำดมวลชน จังหวัดบึงกำฬ
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
รำงวัลที่ 5 ได้แก่
- โรงเรียนแม่ตืนวิทยำ
จังหวัดลำพูน
รำงวัลที่ 4 ได้แก่
- โรงเรียนสนำมชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- โรงเรียนปลวกแดงพิทยำคม จังหวัดระยอง
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- โรงเรียนศรีกระนวนวิทยำคม จังหวัดขอนแก่น
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำ
และอุดมศึกษำ
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- วิทยำลัยอำชีวศึกษำภักดีพำณิชยกำรและเทคโนโลยี
จังหวัดกำแพงเพชร
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ จังหวัดยะลำ
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนประกอบกำร
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- บริษัท วำลโบร (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- บริษัท ไออำร์พีซี จำกัด (มหำชน) จังหวัดระยอง
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหำชน) ศูนย์กระจำยสินค้ำ
RDC ลำพูน จังหวัดลำพูน
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- สถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน จังหวัดบุรีรัมย์
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน เขต 1 จังหวัดระยอง
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชนบ้ำนบึง จังหวัดชลบุรี
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำและทัณฑสถำน
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- เรือนจำจังหวัดสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- เรือนจำกลำงระยอง
จังหวัดระยอง
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ
จังหวัดสงขลำ
ส ำหรั บ ชมรมประเภทนี้ จะมี ร ำงวั ล ชมเชย 5 รำงวั ล ซึ่ ง ทั้ ง
5 รำงวัลนี้ กรมรำชทัณฑ์ จะเป็นผู้พิจำรณำของรำงวัลและมอบให้เป็นกรณีพิเศษ
ในภำยหลัง ซึ่งได้แก่
- เรือนจำกลำงขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
- เรือนจำพิเศษพัทยำ
จังหวัดชลบุรี
- เรือนจำกลำงพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
- เรือนจำกลำงนครศรีธรรมรำช จังหวัดนครศรีธรรมรำช
- เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงำนคุมประพฤติ
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดอุบลรำชธำนี
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
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ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร
รำงวัลที่ 4 ได้แก่
- ชุมชนทรัพย์เจริญ
เขตหนองจอก
รำงวัลที่ 3 ได้แก่
- ชุมชนคลองบำงพรำนพัฒนำ เขตบำงบอน
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนแจงร้อน
เขตรำษฎร์บูรณะ
และรำงวัลชนะเลิศ ได้แก่
- ชุมชนวัดสังฆรำชำ

เขตลำดกระบัง

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม

