คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร ประจำปี ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE
ดิฉัน นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้แทนกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุง เทพมหานคร
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน
กรุงเทพมหานคร ระดั บ พื้ นที่ ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่ งมี ชมรมเข้ าร่วมประกวด
ในกลุ่มดีเด่น ๔๕ ชมรม ได้แก่
ชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว
เขตคลองสาน
ชุมชนหมู่บ้านพร้อมสุข ๑
เขตคลองสามวา
ชุมชนสวนอ้อย
เขตคลองเตย
ชุมชนหมู่บ้านอมรวิวัฒน์
เขตคันนายาว
ชุมชนประดิษฐ์โทรการ
เขตจตุจักร
ชุมชนนางนอง ๒ สันติสุข
เขตจอมทอง
ชุมชนบูรพา ๑๘
เขตดอนเมือง
ชุมชนสะพานปูน
เขตดอนเมือง
ชุมชนแฟลตสิริสาสน์เคหะศรีย่าน
เขตดุสิต
ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย
เขตตลิ่งชัน
ชุมชนศรีมณฑลสามัคคี
เขตทวีวัฒนา
ชุมชนใต้สะพานโซน ๑
เขตทุ่งครุ
ชุมชนวัดประดิษฐาราม
เขตธนบุรี
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง
เขตบางกอกน้อย

-๒ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม
ชุมชนวัดกลาง
ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี ๑ ส่วน ๕ โซน ๑
ชุมชนสวนหลวง ๑
ชุมชนทิมเรืองเวช
ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา
ชุมชนมั่นคง ๑๓๓
ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่
ชุมชนปู่เย็น - ย่าคา ยังอยู่
ชุมชนจรัสเมือง
ชุมชนสหกรณ์เคหะสถานชุมชนบัวหลวง
ชุมชนมัสยิดมหานาค
ชุมชนเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร
ชุมชนข้างโรงกลั่นน้ามันบางจาก
ชุมชนคลองลัดภาชี
ชุมชนแสงวิมาน
ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง ๒
ชุมชนบ้านครัวตะวันตก
ชุมชนบุญมาก
ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข
ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง
ชุมชนคลองพลับพลา
ชุมชนแจ่มจันทร์

เขตบางกอกใหญ่
เขตบางกะปิ
เขตบางขุนเทียน
บางคอแหลม
เขตบางนา
เขตบางบอน
เขตบางบอน
เขตบางพลัด
เขตบางแค
เขตปทุมวัน
เขตประเวศ
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพระนคร
เขตพระโขนง
เขตภาษีเจริญ
เขตมีนบุรี
เขตยานนาวา
เขตราชเทวี
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตลาดกระบัง
เขตลาดพร้าว
เขตวังทองหลาง
เขตวัฒนา

-๓ชุมชนหลังวัดปากบ่อ
ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล
ชุมชนวาณิชสัมพันธ์
ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู
ชุมชนหมู่บ้านเลิศอุบล
ชุมชนทรัพย์เจริญ
ชุมชนสงวนคา
ชุมชนลาดพร้าว ๔๕
กลุ่มต้นแบบ ๑๐ ชมรม ได้แก่
ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ
ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒
ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์
ชุมชนอ่อนนุช ๔๐ ไร่
ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า
ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ ๔ โซน ๑๐
ชุมชนอัลกุ๊บรอ
ชุมชนแผ่นดินทองวัดลาพะอง
ชุมชนคนรักถิ่น

เขตสวนหลวง
เขตสะพานสูง
เขตสัมพันธวงศ์
เขตสาทร
เขตสายไหม
เขตหนองจอก
เขตหนองแขม
เขตห้วยขวาง
เขตบางเขน
เขตบึงกุ่ม
เขตบึงกุ่ม
เขตประเวศ
เขตพระโขนง
เขตมีนบุรี
เขตลาดกระบัง
เขตสวนหลวง
เขตหนองจอก
เขตหลักสี่

-๔ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร
กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็น ต้น แบบ ที่ ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๐
ระดับเพชร ได้แก่
- ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒
เขตบึงกุ่ม
ระดับทอง ได้แก่
- ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ ๔ โซน ๑๐ เขตลาดกระบัง
ระดับเงิน ได้แก่
- ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า
เขตพระโขนง
- ชุมชนแผ่นดินทองวัดลาพะอง
เขตหนองจอก
- ชุมชนอัลกุ๊บรอ
เขตสวนหลวง
- ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ
เขตมีนบุรี
- ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ
เขตบางเขน
- ชุมชนอ่อนนุช ๔๐ ไร่
เขตประเวศ
- ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์
เขตบึงกุ่ม
- ชุมชนคนรักถิ่น
เขตหลักสี่
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร
ระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๐ กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข
เขตลาดกระบัง
- ชุมชนบูรพา ๑๘
เขตดอนเมือง
- ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี ๑ ส่วน ๕ โซน ๑ เขตบางขุนเทียน

-๕-

- ชุมชนหลังวัดปากบ่อ
- ชุมชนแสงวิมาน
- ชุมชนสหกรณ์เคหะสถานชุมชนบัวหลวง
- ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล
- ชุมชนวัดประดิษฐาราม
- ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู
- ชุมชนมั่นคง ๑๓๓
- ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง

เขตสวนหลวง
เขตมีนบุรี
เขตประเวศ
เขตสะพานสูง
เขตธนบุรี
เขตสาทร
เขตบางบอน
เขตลาดพร้าว

