
ค ำประกำศผลกำรตัดสนิกำรประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 

ระดับภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
วันพุธที ่ ๒๘  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 

ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น รำชำ ออคดิ จงัหวัดขอนแก่น 
 

กรำบเรียน ผู้แทนองค์ประธำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ท่ำนผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้ำประกวดจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่ำน       

กระผม นายกิตติ  สุทธิจิตไพศาล  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๑  ซึ่งมีสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน  เข้าร่วมประกวด  ในกลุ่มดีเด่น  ๓๘  ชมรม  ได้แก่   

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนล าทะเมนไชยพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา   
 จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนเจ็ดสีพิทยาคาร จังหวัดบึงกาฬ 
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร 



-๒- 
โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 
โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร 
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โรงเรียนเทศบาลนาอ้อ จังหวัดเลย 
โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านหนองผักก้าม จังหวัดเลย 
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จังหวัดเลย 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ 
โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
โรงเรียนอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

กลุ่มต้นแบบ  ๑๖  ชมรม  ได้แก ่
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน จังหวัดสุรินทร์ 



-๓- 
โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนพันดอนวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 
และโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 
 

สถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น  
๑๑ ชมรม  ได้แก่ 

วิทยาลยัเทคโนโลยชีัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูม ิ
มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
วิทยาลัยเทคโนโลยี  เอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดบึงกาฬ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอ้ยเอด็ จังหวัดร้อยเอด็ 
วิทยาลยัเทคนิคศรสีะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุินทร ์ จังหวัดสุรินทร ์
วิทยาลยัเทคโนโลยอีาเซียน จังหวัดหนองคาย  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

กลุ่มต้นแบบ  ๘  ชมรม  ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภมูิ จังหวัดชัยภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร จังหวัดยโสธร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญ 
และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ  จังหวัดอ านาจเจริญ 



-๔- 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ  

 ต้นแบบระดับเพชร  รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก ่    
 -  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับเพชร  ได้แก่  
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จังหวัดสกลนคร 

- โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์  จังหวัดหนองบัวล าภู 
- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา 

- โรงเรียนขามแก่นนคร   จังหวัดขอนแก่น 

- โรงเรียนปทุมพิทยาคม   จังหวัดอุบลราชธานี 

ระดับทอง  ได้แก่ 
- โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน  จังหวัดสุรินทร์ 
- โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ระดับเงิน  ได้แก่ 
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- โรงเรียนกัลยาณวัตร   จังหวัดขอนแก่น 
- โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- โรงเรียนเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร 
- โรงเรียนท่าบ่อ    จังหวัดหนองคาย 
- โรงเรียนพันดอนวิทยา   จังหวัดอุดรธานี 
- โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค ์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
- โรงเรียนปทุมราชวงศา   จังหวัดอ านาจเจริญ 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กลุ่มดีเด่น  ได้แก ่

- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
- โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
- โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
- โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม 



-๕- 

- โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม 
- โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
- โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 
- โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
- โรงเรยีนค าชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ   

 ระดับทอง   ได้แก่ 
- วิทยาลัยเทคนิคยโสธร   จังหวัดยโสธร 
- วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ   จังหวดัอ านาจเจริญ 

     ระดับเงิน   ได้แก่ 
- มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- วิทยาลัยเทคนิคชัยภมูิ   จังหวัดชัยภูมิ  
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
- วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน   จังหวัดอ านาจเจริญ 
- วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอกวรรณ   จังหวัดอ านาจเจริญ 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ  

    กลุ่มดีเด่น  ได้แก่ 
- วิทยาลยัเทคโนโลยอีาเซียน   จังหวัดหนองคาย  
- วิทยาลยัเทคโนโลยชีัยภูมิบริหารธุรกิจ จังหวัดชัยภูม ิ
- วิทยาลยัเทคนิคศรสีะเกษ   จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 


