ลาดับการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับภาคเหนือ ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ (ลานหน้ าห้ อง ชั้น 2)
ลาดับ

เวลา

โรงเรียน

กลุ่มประเภทดีเด่ น 28 โรงเรียน
1 ร.ร.ลาปางกัลยาณี
2 ร.ร.ดงขุยวิทยา
3 ร.ร.ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
4 ร.ร.แม่ทาวิทยาคม
5 ร.ร.พุทธมงคลวิทยา
6 ร.ร.สันป่ าตองวิทยาคม
7 ร.ร.เชียงของวิทยาคม
8 ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม

เริ่มประกวด

จ.ลาปาง
จ.เพชรบูรณ์
จ.สุ โขทัย
จ.ลาพูน
จ.อุทยั ธานี
จ.เชียงใหม่
จ.เชียงราย
จ.น่าน

08.30 น.
08.42 น.
08.54 น.
09.06 น.
09.18 น.
09.30 น.
09.42 น.
09.54 น.
พัก (5 นาที)

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ร.ร.องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดเชียงราย จ.เชียงราย
ร.ร.เชียงใหม่มธั ยม
จ.เชียงใหม่
ร.ร.ปางมะผ้าพิทยาสรรค์
จ.แม่ฮ่องสอน
ร.ร.สาธิ ตมหาวิทยาลัยพะเยา
จ.พะเยา
ร.ร.เสรี ศึกษา
จ.เพชรบูรณ์
ร.ร.นารี รัตน์ จังหวัดแพร่
จ.แพร่
ร.ร.บ้านแม่ต๋อม
จ.เชียงใหม่
ร.ร.องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดอุตรดิตถ์จ.อุตรดิตถ์
ร.ร.ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์
ร.ร.อุม้ ผางวิทยาคม
จ.ตาก

19
20
21
22
23
24
25
26

ร.ร.บ้านห้วยยา
ร.ร.วังพิกุลพิทยาคม
ร.ร.บ้านแม่ระมาดน้อย
ร.ร.ทุ่งทรายวิทยา
ร.ร.หล่มเก่าพิทยาคม
ร.ร.สรรเพชรอัฏฐมาพิทยาคม
ร.ร.แม่ตืนวิทยา
ร.ร.จอมทอง

10.12 น.
10.24 น.
10.36 น.
10.48 น.
11.00 น.
11.12 น.
11.24 น.
11.36 น.
11.48 น.
12.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

จ.เชียงใหม่
จ.เพชรบูรณ์
จ.ตาก
จ.กาแพงเพชร
จ.เพชรบูรณ์
จ.พิจิตร
จ.ลาพูน
จ.เชียงใหม่

12.40 น.
12.52 น.
13.04 น.
13.16 น.
13.28 น.
13.40 น.
13.52 น.
14.04 น.

หมายเหตุ

ลาดับ

เวลา

โรงเรียน

เริ่มประกวด

27 ร.ร.บางกระทุ่มพิทยาคม
จ.พิษณุโลก
28 ร.ร.เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จ.สุ โขทัย

หมายเหตุ

14.16 น.
14.28 น.

พัก (5 นาที)
กลุ่มประเภทต้ นแบบ 8 โรงเรียน
29 ร.ร.ธี รกานท์บา้ นโฮ่ง
30 ร.ร.อุตรดิตถ์
31 ร.ร.หนองฉางวิทยา
32 ร.ร.หนองบัว
33 ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุ ณี
34 ร.ร.เถินวิทยา
35 ร.ร.เรื องวิทย์พิทยาคม
36 ร.ร.วังโป่ งศึกษา

จ.ลาพูน
จ.อุตรดิตถ์
จ.อุทยั ธานี
จ.นครสวรรค์
จ.อุตรดิตถ์
จ.ลาปาง
จ.กาแพงเพชร
จ.เพชรบูรณ์

14.45 น.
14.57 น.
15.09 น.
15.21 น.
15.33 น.
15.45 น.
15.57 น.
16.09 น.

รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับยอดเพชรปี ที่ 2

ต้นแบบระดับเพชร
รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเพชรปี ที่ 2
ต้นแบบระดับทอง
รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับทองปี ที่ 1
ต้นแบบระดับเงิน
รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงินปี ที่ 2
รักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบระดับเงินปี ที่ 1

หมายเหตุ
1 กรรมการตัดสิ น 7 ท่าน
2 ลง powerpoint การนาเสนอ วันที่ 26 มี.ค. 62 เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ ลานหน้าห้อง ชั้น 2 (แผ่ น CD เท่านั้น เพื่อป้องกันไวรั ส)
3 วันที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 07.00 น. เริ่ มลงทะเบียน เพื่อรับบัตรติดหน้าอกผูน้ าเสนอ และคูปองรับประทานอาหารกลางวัน
4 ขอความกรุ ณาเตรี ยมความพร้อมก่อนเวลาเริ่ มประกวด 30 นาที
5 ขอความกรุ ณาส่งเสี ยงเชียร์ / บูม ได้ในช่วงจัดเตรี ยมความพร้ อมอุปกรณ์ / ฉาก และเวทีก่อนนาเสนอเท่านั้น
6 ขอความกรุ ณาตรวจสอบชื่ อโรงเรี ยนเพื่อความถูกต้อง

