คาประกาศผลการตัดสินการประกวด
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

กราบเรียน ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่านผู้มีเกียรติ
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่าน
กระผม นายเดชรั ฐ สิ ม ศิ ริ ผู้ แ ทนกระทรวงมหาดไทย ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด TO BE NUMBER ONE ขอรายงานผล
การตัดสินการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก
ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีจังหวัดเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๑๐ จังหวัด ได้แก่











จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดตราด
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอ่างทอง

กลุ่มต้นแบบ ๑๓ จังหวัด ได้แก่
 จังหวัดจันทบุรี
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 จังหวัดชลบุรี

-๒










จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
และจังหวัดสระบุรี

ผลการตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ระดับเพชร ได้แก่
- จังหวัดสระบุรี
- จังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดปราจีนบุรี
- จังหวัดฉะเชิงเทรา
- จังหวัดชลบุรี
- จังหวัดราชบุรี
- จังหวัดสระแก้ว
- จังหวัดสมุทรปราการ
ระดับทอง ได้แก่
- จังหวัดระยอง
- จังหวัดนนทบุรี
- จังหวัดเพชรบุรี

-๓ระดับเงิน ได้แก่
- จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- จังหวัดสมุทรสาคร
ผลการตัดสินจังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- จังหวัดอ่างทอง
- จังหวัดสุพรรณบุรี
- จังหวัดชัยนาท
- จังหวัดสมุทรสงคราม
- จังหวัดตราด

คาประกาศผลการตัดสินการประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

กราบเรียน ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่านผู้มีเกียรติ
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่าน
กระผม นายสินชัย ถนอมสิน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีชมรมเข้าร่วมประกวดใน
กลุ่มดีเด่น ๒๗ ชมรม ได้แก่
 ชุมชนบ้านดอนตาเพชร
จังหวัดกาญจนบุรี
 ชุมชนเทศบาลตาบลท่าหลวง
จังหวัดจันทบุรี
 ชุมชนเทศบาลตาบลโป่งนาร้อน
จังหวัดจันทบุรี
 ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ชุมชนหมอนทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ชุมชนบ้านสวนมะม่วง
จังหวัดชลบุรี
 ชุมชนบ้านหนองรี
จังหวัดชลบุรี
 ชุมชนบ้านสวนมะม่วง
จังหวัดชัยนาท
 ชุมชนบ้านห้วงโสม
จังหวัดตราด
 ชุมชนตาบลท่าทราย
จังหวัดนครนายก
 ชุมชนกลาโหม-คลองบุนนาค
จังหวัดนนทบุรี
 ชุมชนบ้านหนองกา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 ชุมชนบ้านกระทุ่ม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 ชุมชนตาบลบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี

-๒













ชุมชนคลองป่าหวาย
ชุมชนตาบลดอนทราย
ชุมชนเรารักบ้านคา
ชุมชนอาสากู้ชีพเพื่อบ้านเกิด
ชุมชนนครทอง
ชุมชนบางจากพระประแดง
ชุมชนท้ายหาด FC ลั่ลล้า
ชุมชนบ้านคลองครุนอก
ชุมชนบ้านบะขมิน
ชุมชนบ้านโปร่ง
ชุมชนประศุก
ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย
ชุมชนตาบลจาปาหล่อ

กลุ่มต้นแบบ ๘ ชมรม ได้แก่
 ชุมชนเทศบาลตาบลมะขาม
 ชุมชนบ้านคลองหกวา
 ชุมชนบ้านหนองไทร
 ชุมชนเทศบาลตาบลบ้านนาปรือ
 ชุมชนตาบลวัดแก้ว
 ชุมชนตาบลบ้านหม้อ
 ชุมชนเกษตรพัฒนา
 และชุมชนบ้านไผ่งาม

จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว

-๓ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มมาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- ชุมชนตาบลวัดแก้ว
จังหวัดราชบุรี
- ชุมชนตาบลบ้านหม้อ
จังหวัดลพบุรี
ระดับเพชร ได้แก่
- ชุมชนบ้านคลองหกวา
- ชุมชนเทศบาลตาบลมะขาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดจันทบุรี

ระดับทอง ได้แก่
- ชุมชนบ้านไผ่งาม

จังหวัดสระแก้ว

ระดับเงิน ได้แก่
- ชุมชนบ้านหนองไทร
จังหวัดชลบุรี
- ชุมชนเกษตรพัฒนา
จังหวัดสมุทรสาคร
- ชุมชนเทศบาลตาบลบ้านนาปรือ จังหวัดปราจีนบุรี
ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- ชุมชนบ้านหนองรี
จังหวัดชลบุรี
- ชุมชนบ้านบางแม่หม้าย
จังหวัดสุพรรณบุรี
- ชุมชนบ้านคลองครุนอก
จังหวัดสมุทรสาคร
- ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ชุมชนกลาโหม-คลองบุนนาค
จังหวัดนนทบุรี
- ชุมชนตาบลจาปาหล่อ
จังหวัดอ่างทอง

คาประกาศผลการตัดสินการประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

กราบเรียน ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่านผู้มีเกียรติ
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่าน
กระผม นายสันติสุข สันติศาสนสุข ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมีสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประกวด ในกลุ่มดีเด่น ๔๑ ชมรม ได้แก่
 โรงเรียนวัดสะแกงาม
กรุงเทพมหานคร
 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
จังหวัดกาญจนบุรี
 โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี
 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
จังหวัดจันทบุรี
 โรงเรียนชาป่างามวิทยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โรงเรียนสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
จังหวัดชลบุรี
 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
จังหวัดชลบุรี
 โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
จังหวัดชลบุรี
 โรงเรียนเมืองพัทยา ๑๑ (มัธยมสาธิตพัทยา) จังหวัดชลบุรี
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖
จังหวัดชัยนาท
 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จังหวัดตราด
 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์
จังหวัดนครนายก
 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม
จังหวัดนครปฐม





























-๒โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนวัดเขียนเขต
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนบางสะพานวิทยา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนปราจิณราษฎรอารุง
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
จังหวัดระยอง
โรงเรียนวัดห้วงหิน
จังหวัดระยอง
โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนวัดหนองมะค่า
จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร
จังหวัดลพบุรี
โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนอินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนวัดหนองยาง
จังหวัดอ่างทอง

-๓กลุ่มต้นแบบ ๑๕ ชมรม ได้แก่
















โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเซนต์ปอลล์คอนแวนต์
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
โรงเรียนศรีบุณยานนท์
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนบางปะหัน
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”
และโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว

สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๕ ชมรม
ได้แก่
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี


วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)

จังหวัดชลบุรี



วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ



วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว



วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

-๔กลุ่มต้นแบบ ๔ ชมรม ได้แก่


วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี



วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา

จังหวัดชลบุรี



มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

จังหวัดราชบุรี

ระดับเพชร ได้แก่
- โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
- โรงเรียนปทุมวิไล
- โรงเรียนเซนต์ปอลล์คอนแวนต์
- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดปทุมธานี

ระดับทอง ได้แก่
- โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
- โรงเรียนศรีบุณยานนท์
- โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
- โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
- โรงเรียนศรีราชา
- โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร

-๕ระดับเงิน ได้แก่
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
- โรงเรียนบางปะหัน

จังหวัดราชบุรี
จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม

จังหวัดชลบุรี

- โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

จังหวัดสมุทรสาคร

- โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

- โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

จังหวัดระยอง

- โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

จังหวัดชลบุรี

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖

จังหวัดชัยนาท

- โรงเรียนสนามชัยเขต

จังหวัดฉะเชิงเทรา

- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบทีผ่ ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ระดับเงิน ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-๖ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว

คาประกาศผลการตัดสินการประกวด

ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

กราบเรียน ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่านผู้มีเกียรติ
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่าน
ดิฉัน นางราศี เบญจาทิกุล ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ขอรายงาน
ผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งมี
สถานประกอบการ เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๒๑ ชมรม ได้แก่
 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
 บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จากัด
จังหวัดจันทบุรี
 โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา
 บริษัท ชินแพค (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดชลบุรี
 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) RDC ชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
 บริษัท ไทยสแกนทูบ จากัด
จังหวัดชลบุรี
 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเล
ภาคตะวันออก
จังหวัดตราด
 บริษัท อินโนเฟรช จากัด
จังหวัดนครนายก
 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด (โรงงานนวนคร)
จังหวัดปทุมธานี
 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จากัด (มหาชน)
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จากัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 บริษัท ไทยลักซ์ เอนเตอร์ ไพรส์ จากัด (มหาชน) จังหวัดเพชรบุรี






-๒บริษัท ทไรส์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัท วีแอนด์เค สับปะรดกระป๋อง จากัด
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด สาขาลพบุรี

จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดลพบุรี

บริษัท อีซูซุ มอร์เตอร์ (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดสมุทรปราการ
 บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จากัด
จังหวัดสมุทรสงคราม
 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) พันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
 บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จากัด
จังหวัดสิงห์บุรี
 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มต้นแบบ ๑๙ ชมรม ได้แก่
 ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
กรุงเทพมหานคร
 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าโชคชัยร่วมมิตร
กรุงเทพมหานคร
 บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด โรงงานบางชัน
กรุงเทพมหานคร
 บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จากัด
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จากัด
จังหวัดชลบุรี
 บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด
จังหวัดชลบุรี
 บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จังหวัดชัยนาท
 บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
จังหวัดนครปฐม
 บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
 บริษัท เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จากัด
จังหวัดนนทบุรี
 บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดปราจีนบุรี











-๓บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดระยอง
บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จากัด
จังหวัดราชบุรี
บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จากัด
จังหวัดราชบุรี
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC สาโรง
จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร
บริษัท น้าตาลและอ้อยตะวันออก จากัด (มหาชน)
จังหวัดสระแก้ว
และบริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ กลุ่มมาตรฐาน
พร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดระยอง
ระดับเพชร ได้แก่
- บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จากัด
จังหวัดนครปฐม
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
- บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
- บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จากัด จังหวัดราชบุรี
ระดับทอง ได้แก่
- บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จากัด
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด โรงงานบางชัน
- บริษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จากัด

จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดชลบุรี

-๔- บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดปราจีนบุรี
- บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี
- บริษัท น้าตาลและอ้อยตะวันออก จากัด (มหาชน) จังหวัดสระแก้ว
ระดับเงิน ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าโชคชัยร่วมมิตร
กรุงเทพมหานคร
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
กรุงเทพมหานคร
- บริษัท ซาบีน่า จากัด (มหาชน)
จังหวัดชัยนาท
- บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จากัด
จังหวัดราชบุรี
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC สาโรง
จังหวัดสมุทรปราการ
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร
- บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จากัด
จังหวัดชลบุรี
- บริษัท เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จากัด
จังหวัดนนทบุรี
ผลการตัดสิน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) พันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
- บริษัท จันทบุรี สตาร์ช เพาว์เวอร์ จากัด
จังหวัดจันทบุรี
- บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) RDC ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) โรงเพาะฟักลูกกุ้ง
ทะเลภาคตะวันออก
จังหวัดตราด
- บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จากัด (โรงงานนวนคร)
จังหวัดปทุมธานี
- บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
จังหวัดระยอง
- บริษัท สยามแม็คโคร จากัด สาขาลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

คาประกาศผลการตัดสินการประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๐
วันอังคารที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
กราบเรียน ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่านผู้มีเกียรติ
และผู้เข้าประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่าน
กระผม นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ประธานคณะกรรมการตัดสิน
การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี
๒๕๖๐ ซึ่งมีชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น ๑๐ ชมรม ได้แก่
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑๑ จังหวัดลพบุรี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดชลบุรี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี

-๒ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน กลุ่มดีเด่น ได้แก่
-

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดกาญจนบุรี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

