คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ระดับภำคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ทุกท่ำน
กระผม นายกิตติ สุทธิจิตไพศาล ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
คณะกรรมการตั ดสิ นการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึ กษา
ขอรายงานผลการตัดสิ นการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึ กษา
ระดับภาคเหนือ ประจาปี ๒๕๖๓ ซึ่งมีส ถำนศึกษำระดับ กำรศึกษำขั้ นพื้ นฐำน
เข้าร่วมประกวด ในกลุ่มดีเด่น ๑๙ ชมรม ได้แก่
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
จังหวัดกาแพงเพชร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โรงเรียนบ้านห้วยยา
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียนตากพิทยาคม
จังหวัดตาก
โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
จังหวัดตาก
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
จังหวัดตาก
โรงเรียนวัดป่าเรไร
จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนเสรีศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
จังหวัดพะเยา
โรงเรียนลาปางกัลยาณี
จังหวัดลาปาง
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
จังหวัดลาพูน
โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
จังหวัดสุโขทัย
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
จังหวัดอุทัยธานี
โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
จังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

-๒กลุ่มต้นแบบ ๘ ชมรม ได้แก่
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
โรงเรียนหนองบัว
โรงเรียนวังโป่งศึกษา
โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
โรงเรียนอุตรดิตถ์
และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลาปาง
จังหวัดลาพูน
จังหวัดลาพูน
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลกำรตั ด สิ น ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึ ก ษำ ระดั บ กำรศึ ก ษำ
ขัน้ พื้นฐำน กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
จังหวัดลาพูน
ระดับเพชร ได้แก่
- โรงเรียนอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์

ระดับทอง ได้แก่
- โรงเรียนหนองบัว
- โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอุตรดิตถ์

ระดับเงิน ได้แก่
- โรงเรียนเถินวิทยา
- โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
- โรงเรียนวังโป่งศึกษา
- โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

จังหวัดลาปาง
จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลาพูน

-๓ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กลุ่มดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๓ ชมรม ได้แก่
- โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
- โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย
จังหวัดตาก
- โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
จังหวัดกาแพงเพชร
และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพิ่มอีก ๑ ชมรม ได้แก่
- โรงเรียนลาปางกัลยาณี

จังหวัดลาปาง

คำประกำศผลกำรตัดสินกำรประกวด
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ
ระดับภำคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ มีนำคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

กรำบเรียน ผู้ แทนองค์ ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ ำนผู้ มีเกียรติ
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
คณะกรรมการตัดสิ นการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE
NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาคเหนือ
ประจ าปี ๒๕๖๓ ซึ่ ง มี ส ถำนศึ ก ษำระดั บ อำชี ว ศึ ก ษำและอุ ด มศึ ก ษำ เข้ า ร่ ว ม
ประกวด ในกลุ่มดีเด่น ๖ ชมรม ได้แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยเทคนิคตาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
และวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
กลุ่มต้นแบบ ๗ ชมรม ได้แก่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดตาก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดลาพูน
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดกาแพงเพชร
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดลาปาง
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์

-๒ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ
ต้นแบบระดับเพชร รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร ได้แก่
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ระดับทอง ได้แก่
- มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
- วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
- มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง

จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดลาปาง

ระดับเงิน ได้แก่
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดกาแพงเพชร
ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ กลุ่มดีเด่น ได้แก่
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
จังหวัดลาพูน
- วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
จังหวัดสุโขทัย

