
ล ำดบั สถำนศึกษำ / โรงเรียน สถำนะ (หำกผ่ำนในปี 2562) เวลำเร่ิมประกวด

1 ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา จ.ก าแพงเพชร ดีเด่น 08.30 น.

2 ร.ร.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ดีเด่น 08.42 น.

3 ร.ร.สตรีพทัลุง จ.พทัลุง ดีเด่น 08.54 น.

4 ร.ร.ประโคนชยัพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ดีเด่น 09.06 น.

5 ร.ร.องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ดีเด่น 09.18 น.

6 ร.ร.ทุ่งเหียงพิทยาคม จ.ชลบุรี ดีเด่น 09.30 น.

7 ร.ร.ผดุงมาตร จ.นราธิวาส ดีเด่น 09.42 น.

8 ร.ร.เชียงเพง็วิทยา จ.อุดรธานี ดีเด่น 09.54 น.

9 ร.ร.แม่ตืนวิทยา จ.ล าพนู ดีเด่น 10.06 น.

10 ร.ร.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ดีเด่น 10.18 น.

11 ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลยั กระบ่ี จ.กระบ่ี ดีเด่น 10.30 น.

12 ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น ดีเด่น 10.47 น.

13 ร.ร.ล าปางกลัยาณี จ.ล าปาง ดีเด่น 11.00 น.

14 ร.ร.ช าป่างามวิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา ดีเด่น 11.12 น.

15 ร.ร.คณะราษฎรบ ารุง จ.ยะลา ดีเด่น 11.24 น.

16 ร.ร.นครพนมวิทยาคม จ.นครพนม ดีเด่น 11.36 น.

17 ร.ร.สรรเพชญอฎัฐมาพิทยาคม จ.พิจิตร ดีเด่น 11.48 น.

18 ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 46 จ.ชยันาท ดีเด่น 12.00 น.

19 ร.ร.บา้นบูเกะตาโมง มิตรภาพท่ี 128 จ.นราธิวาส ดีเด่น 12.40 น.

20 ร.ร.เพชรวิทยาคาร จ.ชยัภูมิ ดีเด่น 12.52 น.

21 ร.ร.ปางมะผา้พิทยาสรรพ์ จ.แม่ฮ่องสอน ดีเด่น 13.04 น.

22 ร.ร.ปลวกแดงพิทยาคม จ.ระยอง ดีเด่น 13.16 น.

23 ร.ร.นาทวีวิทยาคม จ.สงขลา ดีเด่น 13.28 น.

24 ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น ดีเด่น 13.40 น.

25 ร.ร.พทุธมงคลวิทยา จ.อุทยัธานี ดีเด่น 13.52 น.

26 ร.ร.ทีปังกรวิทยาพฒัน(์มธัยมวดัหตัถสารเกษตร) จ.ปทุมธานี ดีเด่น 14.04 น.

ในพระราชูปถมัภส์มเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
 เจา้ฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

27 ร.ร.บา้นสองแพรก จ.ระนอง ดีเด่น 14.16 น.

ล ำดบักำรประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดบักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
งำนมหกรรมรวมพลสมำชิก TO BE NUMBER ONE  ประจ ำปี 2562

ณ เวทีใน HALL 4  (HALL 9 เดมิ) ศูนย์กำรประชุม IMPACT Forum  เมืองทองธำนี

น ำเสนอวนัที่ 13 ก.ค. 62

พักรับประทำนอำหำรกลำงวนั (40 นำท)ี

พักเบรค (5 นำท)ี

ประเภทดีเด่น  (จ ำนวน 41 ชมรม)
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28 ร.ร.เมืองพญาแลวิทยา จ.ชยัภูมิ ดีเด่น 14.28 น.

29 ร.ร.สนามชยัเขต จ.ฉะเชิงเทรา ดีเด่น 14.40 น.

30 ร.ร.อ ามาตยพ์านิชนุกูล จ.กระบ่ี ดีเด่น 14.52 น.

31 ร.ร.ธาตุพนม จ.นครพนม ดีเด่น 15.04 น.

32 ร.ร.วงัสมบูรณ์วิทยาคม จ.สระแกว้ ดีเด่น 15.21 น.

33 ร.ร.วิเชียรมาตุ จ.ตรัง ดีเด่น 15.33 น.

34 ร.ร.ชยัภูมิภกัดีชุมพล จ.ชยัภูมิ ดีเด่น 15.45 น.

35 ร.ร.บา้นบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" จ.ชลบุรี ดีเด่น 15.57 น.

36 ร.ร.สมเด็จพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ ดีเด่น 16.09 น.

37 ร.ร.คุรุประชาสรรค์ จ.ชยันาท ดีเด่น 16.21 น.

38 ร.ร.หนองบุญมากพิทยาคม จ.นครราชสีมา ดีเด่น 16.33 น.

39 ร.ร.ราชนนัทาจารย ์สามเสนวิทยาลยั 2 กรุงเทพมหานคร ดีเด่น 16.45 น.

40 ร.ร.ชานุมานวิทยาคม จ.อ านาจเจริญ ดีเด่น 16.57 น.

41 ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลยั จ.ร้อยเอ็ด ดีเด่น 17.09 น.

1 ร.ร.ศรีราชา  จ.ชลบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 3 08.30 น.

2 ร.ร.หนองบวั จ.นครสวรรค์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 3 08.42 น.

3 ร.ร.ท่าเกษมพิทยา จ.สระแกว้ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 3 08.54 น.

4 ร.ร.บา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) จ.ชลบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 2 09.06 น.

5 ร.ร.เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 2 09.18 น.

6 ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 2 09.30 น.

ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

7 ร.ร.มธัยมศรีส าเภาลูน จ.สุรินทร์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 2 09.42 น.

8 ร.ร.วดัยายร่ม (วฒันราษฎร์รังสรรค)์ กรุงเทพมหานคร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 2 09.54 น.

9 ร.ร.กนัตงัพิทยากร จ.ตรัง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 10.06 น.

10 ร.ร.ดรุณศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 10.18 น.

11 ร.ร.กระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จ.สมุทรสาคร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 10.30 น.

12 ร.ร.มธัยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี จ.อุดรธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 10.42 น.

13 ร.ร.อุตรดิตถด์รุณี จ.อุตรดิตถ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัทอง ปีท่ี 1 10.54 น.

14 ร.ร.เถินวิทยา จ.ล าปาง ตน้แบบระดบัเงิน 11.10 น.

15 ร.ร.มธัยมวดัดอนตูม จ.ราชบุรี ตน้แบบระดบัเงิน 11.22 น.

ประเภทต้นแบบระดับทอง  (จ ำนวน 13 ชมรม)

ประเภทต้นแบบระดับเงิน  (จ ำนวน 19 ชมรม)

พักเบรค (5 นำท)ี

 น ำเสนอวนัที่ 14 ก.ค. 62 

 น ำเสนอวนัที่ 14 ก.ค. 62 

พักเบรค (5 นำท)ี
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16 ร.ร.กลัยาณวตัร จ.ขอนแก่น รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 2 11.34 น.

17 ร.ร.พนัดอนวิทยา จ.อุดรธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 2 11.46 น.

18 ร.ร.กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จ.กาฬสินธุ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 2 11.58 น.

19 ร.ร.เรืองวิทยพิ์ทยาคม จ.ก าแพงเพชร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 2 12.40 น.

20 ร.ร.สวนพระยาวิทยา จ.นราธิวาส รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 2 12.52 น.

21 ร.ร.เลิงนกทา จ.ยโสธร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 2 13.04 น.

22 ร.ร.นราธิวาส จ.นราธิวาส รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 13.16 น.

23 ร.ร.โยธินบูรณะ เพชรบุรี จ.เพชรบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 13.28 น.

24 ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร จ.มุกดาหาร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 13.40 น.

25 ร.ร.วงัโป่งศึกษา จ.เพชรบูรณ์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 13.52 น.

26 ร.ร.บางแม่หมา้ยรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ จ.สุพรรณบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 14.04 น.

27 ร.ร.ควนกาหลงวิทยาคม “นิคมวฒันา” จ.สตูล รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 14.16 น.

28 ร.ร.เกาะจนัทร์พิทยาคาร จ.ชลบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 14.28 น.

29 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ นนทบุรี จ.นนทบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 14.40 น.

30 ร.ร.หว้ยราชพิทยาคม จ.บุรีรัมย์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 14.52 น.

31 ร.ร.ท่าบ่อ จ.หนองคาย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 15.04 น.

32 ร.ร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จ.หนองบวัล าภู รักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบระดบัเงิน ปีท่ี 1 15.16 น.

พักรับประทำนอำหำรกลำงวนั (40 นำท)ี

หมายเหตุ    
-  กรรมการตดัสิน 8 ท่าน    
-  12 ก.ค. 62 เวลา 11.00 - 19.00 น. ลง powerpoint การน าเสนอ และน าวสัดุอุปกรณ์เขา้วางประจ าบูธ ณ Hall 4 (Hall 9 เดิม)  
-  ขอความกรุณาขอ้มูล powerpoint เป็นแผน่ CD เท่านั้น เพื่อป้องกนัไวรัส     
-  13 - 14 ก.ค. 62 เวลา 06.30 - 08.00 น. ลงทะเบียนเพื่อรับบตัรติดหนา้อกผูน้ าเสนอ     
-  ขอความกรุณาเตรียมความพร้อมก่อนเวลาเร่ิมประกวด 30 นาที    
-  ขอความกรุณาส่งเสียงเชียร์ / บูม ไดใ้นช่วงจดัเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ / ฉาก และเวทีก่อนน าเสนอเท่านั้น 
-  เวลาน าเสนอ  10  นาที    
-  ขอความกรุณาตรวจสอบช่ือสถานศึกษาเพื่อความถูกตอ้ง    
-  สถานศึกษากลุ่มตน้แบบระดบัเพชรและยอดเพชร น าเสนอผลงานในวนัท่ี  13 ก.ค. 62 ณ หอ้ง SAPPHIRE  201 
-  13 ก.ค. 62    เวลา  08.00 - 12.00 น. จดับูธนิทรรศการ 
                        เวลา  12.30 น. เป็นตน้ไป คณะกรรมการตรวจเยีย่มและใหค้ะแนนบูธนิทรรศการ     


