
 
ล ำดับกำรน ำเสนอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 
ประเภทอำชีวศึกษำ และอดุมศึกษำ ประจ ำปี 2562 ระดับประเทศ  

วันที่ 14 กรกฎำคม 2562 
ณ ห้อง SAPPHIRE 204  ศูนย์กำรประชุม อมิแพค ฟอรั่ม เมอืงทองธำนี 

 
         เร่ิมประกวด เวลำ 09.00 น. 

ล ำดับ จังหวัด สถำบันกำรศึกษำ  เวลำประกวด สถำนะกำรประกวด 
 (หำกผ่ำนในปี 2562) 

ต้นแบบระดับทอง 8 แห่ง 
1 นครสวรรค ์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 09.00 - 09.10 น. ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 

2 ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 09.12 - 09.22 น. ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 
3 สุราษฎร์ธาน ี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี 09.24 - 09.34 น. ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 

4 พังงา วิทยาลัยเทคนิคพังงา 09.36 - 09.46 น. ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 

5 ยโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร 09.48 - 09.58 น. ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 

6 อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ 10.00 - 10.10 น. ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 

7 ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 10.12 - 10.22 น. ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 

8 อ านาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ 10.24 - 10.34 น. ต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1 

ต้นแบบระดับเงิน 14 แห่ง 
9 กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 10.36 - 10.46 น. ต้นแบบระดับเงิน 

10 ราชบุร ี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 10.48 - 10.58 น. ต้นแบบระดับเงิน 

11 ล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 11.00 - 11.10 น. ต้นแบบระดับเงิน  

12 อุบลราชธาน ี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 11.12 - 11.22 น. ต้นแบบระดับเงิน 

13 จันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 11.24 - 11.34 น. ต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 

14 ตรัง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 11.36 - 11.46 น. ต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 2 

15 ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก 
 (อ.ีเทค) 

11.48 - 11.58 น. ต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 

16 ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา 11.58 - 12.00 น. ต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน (12.00 - 12.50 น.) 
17 พะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา 13.00 - 13.10 น. ต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 

18 สุโขทัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 13.12 - 13.22 น. ต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 

19 อุดรธาน ี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 13.24 - 13.34 น. ต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 

20 อุตรดิตถ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 13.36 - 13.46 น. ต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 
  

 

 

 



 

ล ำดับกำรน ำเสนอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 
ประเภทอำชีวศึกษำ และอดุมศึกษำ ประจ ำปี 2562 ระดับประเทศ 

วันที่ 14 กรกฎำคม 2562 
ณ ห้อง SAPPHIRE 204  ศูนย์กำรประชุม อมิแพค ฟอรั่ม เมอืงทองธำนี 

 
ล ำดับ จังหวัด สถำบันกำรศึกษำ เวลำประกวด สถำนะกำรประกวด 

 (หำกผ่ำนในปี 2562) 
21 อ านาจเจริญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน 13.48 - 13.58 น. ต้นแบบระดับเงิน ปีท่ี 1 

22 อ านาจเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 14.00 - 14.10 น. ต้นแบบระดับเงิน ปีท่ี 1 
ระดับดเีด่น 12 แห่ง 

23 ก าแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและ
เทคโนโลยี 

14.12 - 14.22 น. ดีเด่น 

24 ชลบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 14.24 - 14.34 น. ดีเด่น 

25 ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 14.36 - 14.46 น. ดีเด่น 
26 พัทลุง วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง 14.48 - 14.58 น. ดีเด่น 

27 พิษณุโลก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 15.00 - 15.10 น. ดีเด่น 

28 ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 15.12 - 15.22 น. ดีเด่น 

29 ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 15.24 - 15.34 น. ดีเด่น 

30 สระแก้ว วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 15.36 - 15.46 น. ดีเด่น 

31 สระบุรี วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 15.48 - 15.58 น. ดีเด่น 

32 สุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 16.00 - 16.10 น. ดีเด่น 

33 สุพรรณบุร ี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบรุี 16.12 - 16.22 น. ดีเด่น 

34 หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 16.24 - 16.34 น. ดีเด่น 

 


