
เวลาเริม่
ประกวด

1 ร.ร.สนามชยัเขต จ.ฉะเชงิเทรา 07.00 น.

2 ร.ร.ทุ่งเหยีงพิทยาคม จ.ชลบุรี 07.12 น.

3 ร.ร.บางซ้ายวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา 07.24 น.

4 ร.ร.ราชประชานุเคราะห ์46 จ.ชยันาท 07.36 น.

5 ร.ร.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 07.48 น.

6 ร.ร.กุศลวิทยา จ.สมุทรสาคร 08.00 น.

7 ร.ร.อินทร์บุรี จ.สิงหบ์ุรี 08.12 น.

8 ร.ร.นวมินทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จ.สมุทรปราการ 08.24 น.

9 ร.ร.หวัหนิ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 08.36 น.

10 ร.ร.บ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห"์ จ.ชลบุรี 08.48 น.

11 ร.ร.สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 09.00 น.

12 ร.ร.ทปีงักรณ์วิทยาพัฒน ์(มัธยมวัดหตัสารเกษตร) จ.ปทุมธานี 09.12 น.

ในพระบรมราชูปถมัภ์

13 ร.ร.สอยดาววิทยา จ.จันทบุรี 09.24 น.

14 ร.ร.วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี 09.36 น.

15 ร.ร.ปลวกแดงพิทยาคม จ.ระยอง 09.48 น.

16 ร.ร.วัดสะแกงาม กทม. 10.05 น.

17 ร.ร.บ้านสวนผ้ึง จ.ราชบุรี 10.17 น.

18 ร.ร.ช าป่างามวิทยา จ.ฉะเชงิเทรา 10.29 น.

19 ร.ร.วิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี 10.41 น.

20 ร.ร.ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 กทม. 10.53 น.

21 ร.ร.สตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด 11.05 น.

22 ร.ร.ปราจิณราษฎรอ ารุง จ.ปราจีนบุรี 11.17 น.

23 ร.ร.แก่งกระจานวิทยา จ.เพชรบุรี 11.29 น.

24 ร.ร.ทรงธรรม จ.สมุทรปราการ 11.41 น.

พัก 5 นาที

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

ล าดับการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

ระดับภาคกลางและตะวันออก ในวันที ่5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

ประเภทดีเด่น   เริม่ประกวด  เวลา  07.00 น.  ณ  ห้องมรกต ช้ัน 1

ล าดับ โรงเรยีน หมายเหตุ



เวลาเริม่
ประกวด

25 ร.ร.เทศบาลศึกษาพระพุทธบาท จ.สระบุรี 12.35 น.

26 ร.ร.ทุ่งแฝกพิทยาคม จ.สุพรรณบุรี 12.47 น.

27 ร.ร.พันท้ายนรสิงหวิ์ทยา จ.สมุทรสาคร 13.00 น.

28 ร.ร.สุวรรณรังสรรค์ จ.ระยอง 13.12 น.

29 ร.ร.วัดหว้ยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม 13.24 น.

30 ร.ร.องครักษ์ จ.นครนายก 13.36 น.

31 ร.ร.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 13.48 น.

32 ร.ร.วัดลาดพร้าว กทม. 14.00 น. 

33 ร.ร.เสนา (เสนาประสิทธิ)์ จ.พระนครศรีอยุธยา 14.12 น.

34 ร.ร.สุวัฒนบดี จ.ลพบุรี 14.24 น.

35 ร.ร.คุรุประชาสรรค์ จ.ชยันาท 14.36 น.

36 ร.ร.โพธิ์ทอง "จินดามณี" จ.อ่างทอง 14.48 น.

37 ร.ร.สามพรานวิทยา จ.นครปฐม 15.00 น.

38 ร.ร.สิริวันวลี 3 ฉะเชงิเทรา จ.ฉะเชงิเทรา 15.12 น.

39 ร.ร.ศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม 15.30 น.

40 ร.ร.บ้านวังไม้แดง จ.จันทบุรี 15.42 น.

41 ร.ร.วังสมบูรณ์วิทยาคม จ.สระแก้ว 15.54 น.

42 ร.ร.นันทนวิทย์ จ.ชลบุรี 16.06 น.

43 ร.ร.หนองไม้แก่นวิทยา จ.ฉะเชงิเทรา 16.18 น.

44 ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง 16.30 น.

45 ร.ร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 16.42 น.

หมายเหตุ
1.  กรรมการตัดสิน   6  ทา่น

3.  วันที ่5 ม.ีค. 62 เวลา 06.30 น. เร่ิมลงทะเบยีน เพ่ือรับบตัรติดหนา้อกผู้น าเสนอ และคูปองรับประทานอาหารกลางวัน
4.  ขอความกรุณาเตรียมความพร้อมกอ่นเวลาเร่ิมประกวด 30 นาที
5.  ขอความกรุณางดมอบของทีร่ะลกึ / ของฝากใหแ้กก่รรมการ
6.  ขอความกรุณาส่งเสียงเชียร์ / บมู ได้ในช่วงจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ / ฉาก และเวทีก่อนน าเสนอเทา่นัน้

2.  ลง powerpoint การน าเสนอ วันที ่4 ม.ีค. 62 เวลา 14.00 - 18.00 น. ณ หอ้งมรกต ชั้น 1 (แผ่น CD เทา่นัน้ เพ่ือป้องกันไวรัส)

ล าดับ โรงเรยีน หมายเหตุ

พัก 5 นาที


