คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ประธาน
คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุ ม ชน
กรุง เทพ มหาน คร ขอรายงานผลการตั ด สิ น การประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจาปี ๒๕๖๒ ซึ่งมีชมรมเข้าร่วม
ประกวดในกลุ่มดีเด่น ๗๘ ชมรม ได้แก่
ชุมชนจินดาบารุงพัฒนา
เขตคันนายาว
ชุมชนซอยรามอินทรา ๘๓ และ ๘๕
เขตคันนายาว
ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ
เขตคลองเตย
ชุมชนสวนอ้อย
เขตคลองเตย
ชุมชนซอยเจริญรัถ ๕
เขตคลองสาน
ชุมชนประยงค์แย้ม
เขตคลองสามวา
ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ
เขตคลองสามวา
ชุมชนเคหะสถานเจริญชัย
เขตจตุจักร
ชุมชนจอมทอง
เขตจอมทอง
ชุมชนวัดสิงห์
เขตจอมทอง
ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง(แฟลต ๑-๒๐) แฟลต ๑ เขตดินแดง
ชุมชนเคหะชุมชนดินแดง(แฟลต ๑-๒๐) แฟลต ๒๐ เขตดินแดง
ชุมชนแฟลตสิริสาสน์(เคหะศรีย่าน)
เขตดุสิต
ชุมชนทัดชาวิลล่า
เขตดอนเมือง
ชุมชนบูรพา ๑๘
เขตดอนเมือง
ชุมชนสะพานปูน
เขตดอนเมือง
ชุมชนบ้านคู่คลอง
เขตตลิ่งชัน

-๒ชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ย
ชุมชนใต้สะพานโซน ๑
ชุมชนหลังสวนธนบุรีรมย์(กล้าดี)
ชุมชนวัดปุรณาวาส
ชุมชนวัดประดิษฐาราม
ชุมชนสี่แยกบ้านแขก
ชุมชนริมคลองหัวหมากน้อย
ชุมชนตรอกไผ่-วัดบางเสาธง
ชุมชนวัดโพธิ์เรียง
ชุมชนวัดหงส์รัตนาราม
ชุมชนหมู่บ้านสินทรัพย์นคร
ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี ๑ ส่วน ๕ โซน ๒
ชุมชนปู่เย็น-ย่าคา ยังอยู่
ชุมชนเลียบคลองบางแค
ชุมชนมิตรสัมพันธ์
ชุมชนสวนหลวง ๑
ชุมชนซอยสวนรื่น
ชุมชนวัดเลียบ
ชุมชนทิมเรืองเวช
ชุมชนนิติบุคคล อาคารชุดเคหะบางนา ๒
ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา
ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่
ชุมชนซอยวัดม่วงแค มัสยิดฮารูณ
ชุมชนซอยร่วมฤดี
ชุมชนวัดดวงแข
ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวง จากัด

เขตตลิ่งชัน
เขตทุ่งครุ
เขตทุ่งครุ
เขตทวีวัฒนา
เขตธนบุรี
เขตธนบุรี
เขตบางกะปิ
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกน้อย
เขตบางกอกใหญ่
เขตบางเขน
เขตบางขุนเทียน
เขตบางแค
เขตบางแค
บางคอแหลม
บางคอแหลม
เขตบางซื่อ
เขตบางซื่อ
เขตบางนา
เขตบางนา
เขตบางบอน
เขตบางพลัด
เขตบางรัก
เขตปทุมวัน
เขตปทุมวัน
เขตประเวศ

-๓ชุมชนมัสยิดมหานาค
ชุมชนวัดโสมนัส
ชุมชนอุทัยรัตน์
ชุมชนแย้มสรวล
ชุมชนบวรรังษี
ชุมชนเฟื่องทอง-ตรอกวิสูตร
ชุมชนราชบพิธ
ชุมชนคลองลัดภาชี
ชุมชนพูนบาเพ็ญ
ชุมชนบัวขาวฝั่งใน
ชุมชนร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง ๒
ชุมชนโค้งรถไฟยมราช
ชุมชนบ้านครัวตะวันตก
ชุมชนแจงร้อน
ชุมชนบุญมาก
ชุมชนวัดสังฆราชา
ชุมชนพุ่มโพธิ์กลาง
ชุมชนอาคารสงเคราะห์ ลาดพร้าว ๗๑
ชุมชนคลองพลับพลา
ชุมชนเทพลีลา
ชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน
ชุมชนศาลาลอย
ชุมชนกุศลทอง
ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู
ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
เขตพญาไท
เขตพระโขนง
เขตพระนคร
เขตพระนคร
เขตพระนคร
เขตภาษีเจริญ
เขตภาษีเจริญ
เขตมีนบุรี
เขตยานนาวา
เขตราชเทวี
เขตราชเทวี
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตราษฎร์บูรณะ
เขตลาดกระบัง
เขตลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว
เขตวังทองหลาง
เขตวังทองหลาง
เขตวัฒนา
เขตวัฒนา
เขตสาทร
เขตสาทร
เขตสะพานสูง

-๔ชุมชนตลาดน้อย
ชุมชนวัชรพล ๓
ชุมชนหลังวัดปากบ่อ
ชุมชนสงวนคา
ชุมชนสวัสดิการหนองแขม
ชุมชนทรัพย์เจริญ
ชุมชนซอยพัชราภา
ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา
ชุมชนร่วมใจพิบูล ๒
ชุมชนลาดพร้าว ๔๕
กลุ่มต้นแบบ ๑๑ ชมรม ได้แก่
ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒
ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์
ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ
ชุมชนมั่นคง ๑๓๓
ชุมชนอ่อนนุช ๔๐ ไร่
ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ
ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง
ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข
ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล
ชุมชนอัลกุ๊บรอ
และชุมชนแผ่นดินทองวัดลาพะอง

เขตสัมพันธวงศ์
เขตสายไหม
เขตสวนหลวง
เขตหนองแขม
เขตหนองแขม
เขตหนองจอก
เขตหลักสี่
เขตหลักสี่
เขตห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง
เขตบึงกุ่ม
เขตบึงกุ่ม
เขตบางเขน
เขตบางบอน
เขตประเวศ
เขตมีนบุรี
เขตยานนาวา
เขตลาดกระบัง
เขตสะพานสูง
เขตสวนหลวง
เขตหนองจอก

-๕ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร
กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็น ต้น แบบ ที่ ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๒
ระดับเพชร ได้แก่
- ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ ๒
เขตบึงกุ่ม
ระดับทอง ได้แก่
- ชุมชนอัลกุ๊บรอ
เขตสวนหลวง
ระดับเงิน ได้แก่
- ชุมชนแผ่นดินทองวัดลาพะอง
เขตหนองจอก
- ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ
เขตมีนบุรี
- ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง
เขตยานนาวา
- ชุมชนหมู่บ้านรุ่งสว่างวิลเลจ
เขตบางเขน
- ชุมชนอ่อนนุช ๔๐ ไร่
เขตประเวศ
- ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์
เขตบึงกุ่ม
- ชุมชนมั่นคง ๑๓๓
เขตบางบอน
- ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล
เขตสะพานสูง
- ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข
เขตลาดกระบัง
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหำนคร
ประจำปี ๒๕๖๒ กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- ชุมชนทรัพย์เจริญ
เขตหนองจอก
- ชุมชนแจงร้อน
เขตราษฎร์บูรณะ
- ชุมชนบ้านม้าเกาะล่าง
เขตสะพานสูง
- ชุมชนวัดสังฆราชา
เขตลาดกระบัง

-๖-

- ชุมชนบุญมาก
- ชุมชนเฟื่องฟ้าวิลเลจ
- ชุมชนทัดชาวิลล่า
- ชุมชนนิติบุคคล อาคารชุดเคหะบางนา ๒
- ชุมชนหลังวัดปากบ่อ
- ชุมชนวัดเลียบ
- ชุมชนเคหะชุมชนธนบุรี ๑ ส่วน ๕ โซน ๒
- ชุมชนวัดประดิษฐาราม
- ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา

เขตราษฎร์บูรณะ
เขตคลองสามวา
เขตดอนเมือง
เขตบางนา
เขตสวนหลวง
เขตบางซื่อ
เขตบางขุนเทียน
เขตธนบุรี
เขตบางบอน

