คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ระดับภำคกลำงและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จังหวัดชลบุรี

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
คณะกรรมการตัดสิ นการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึ กษา
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๓ ซึ่งมี
สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เข้าร่วมประกวด ในกลุ่มดีเด่น ๓๗ ชมรม
ได้แก่
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียนชาป่างามวิทยาคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนดัดดรุณี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา“กรุงไทยอนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนนันทนวิทย์
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
จังหวัดชลบุรี
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
จังหวัดตราด
โรงเรียนคงทองวิทยา
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนสามพรานวิทยา
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
จังหวัดนนทบุรี

-๒โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนเมืองปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนอยุธยาอนุสรณ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
จังหวัดระยอง
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนวัดหนองมะค่า
จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนวัดทรงธรรม
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนศรัทธาสมุทร
จังหวัดสมุทรสงคราม
โรงเรียนกุศลวิทยา
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
จังหวัดสระแก้ว
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท
จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี
จังหวัดสุพรรณบุรี
โรงเรียนอู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
และโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”
จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มต้นแบบ ๑๗ ชมรม ได้แก่
โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนสนามชัยเขต
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)

กรุงเทพมหานคร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

-๓โรงเรียนศรีราชา
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
โรงเรียนปทุมวิไล
โรงเรียนบางปะหัน
โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
และโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดระยอง
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
จังหวัดราชบุรี
- โรงเรียนปทุมวิไล
จังหวัดปทุมธานี
- โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี
ระดับเพชร ได้แก่
- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี
ระดับทอง ได้แก่
- โรงเรียนศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนท่าเกษมพิทยา
จังหวัดสระแก้ว
- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
- โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนวัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์)
กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ”
จังหวัดสมุทรสาคร

-๔ระดับเงิน ได้แก่
- โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
จังหวัดราชบุรี
- โรงเรียนบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
- โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
จังหวัดระยอง
- โรงเรียนสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลุ่มดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๕ ชมรม ได้แก่
- โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา“กรุงไทยอนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี
- โรงเรียนอู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
- โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
จังหวัดระยอง
- โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
จังหวัดสระแก้ว
และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพิ่มอีก ๑ ชมรม ได้แก่
- โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”

จังหวัดชลบุรี

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
ระดับภำคกลำงและตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๕ มีนำคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยำ จังหวัดชลบุรี

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม ดร.วั ช ระ เกิ ด สิ น ผู้ แ ทนกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประธาน
คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึ ก ษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาคกลางและ
ตะวันออก ประจาปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ เข้า
ร่วมประกวด ในกลุ่มดีเด่น ๗ ชมรม ได้แก่
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
จังหวัดเพชรบุรี
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
จังหวัดสระบุรี
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุ่มต้นแบบ ๓ ชมรม ได้แก่
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดราชบุรี

-๒ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ระดับเงิน ได้แก่
- วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ
กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
จังหวัดเพชรบุรี
- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
- วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี

