
ค ำประกำศผลกำรตัดสนิกำรประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 

ระดับภำคกลำงและตะวันออก ประจ ำปี ๒๕๖๑ 
วันอังคำรที่  ๑๓  มีนำคม  ๒๕๖๑ 

ณ  โรงแรมแอมบำสซำเดอร ์ซิตี ้จอมเทียน พัทยำ  จังหวัดชลบุรี 
 

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

กระผม นายสันติสุข  สันติศาสนสุข ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด 
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  ขอรายงานผลการตัดสินการประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับภาคกลางและตะวันออก  
ประจ าปี ๒๕๖๑  ซึ่งมีสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เข้าร่วมประกวด ใน
กลุ่มดีเด่น  ๔๐  ชมรม  ได้แก่   
 โรงเรียนวัดสะแกงาม     กรุงเทพมหานคร 
 โรงเรียนวิสุทธรังษี     จังหวัดกาญจนบุรี 
 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง     จังหวัดจันทบุรี 
 โรงเรียนสอยดาววิทยา    จังหวัดจันทบุรี 
 โรงเรียนช าป่างามวิทยาคม    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โรงเรียนสนามชัยเขต     จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โรงเรียนสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา    จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม    จังหวัดชลบุรี 
 โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  จังหวัดชลบุรี 
 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์   จังหวัดชลบุรี 
 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์    จังหวัดชัยนาท 
 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖   จังหวัดชัยนาท 
 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์    จังหวัดตราด 
 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม   จังหวัดนครปฐม 
 โรงเรียนสามพรานวิทยา    จังหวัดนครปฐม 
 โรงเรียนปากเกร็ด     จังหวัดนนทบุรี 
 



-๒- 

 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 
  จังหวัดปทุมธานี 
 โรงเรียนวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี 
 โรงเรียนเมืองปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 โรงเรียนเทศบาล ๔ (อุดมวิทย์สมใจ) จังหวัดปราจีนบุร ี
 โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี 
 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง 
 โรงเรียนวัดหนองมะค่า จังหวัดราชบุรี 
 โรงเรียนหนองโพวิทยา  จังหวัดราชบุรี 
 โรงเรียนสุวัฒนบดี จังหวัดลพบุรี 
 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บ ารุง จังหวัดสมุทรปราการ 
 โรงเรียนสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม 
 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร 
 โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 โรงเรียนแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี 
 โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
 โรงเรยีนอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 โรงเรียนวัดหนองยาง จังหวัดอ่างทอง 

 

 

 



-๓- 

กลุ่มต้นแบบ ๑๔  ชมรม  ได้แก่ 
 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  จังหวัดจันทบุรี 
 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี 
 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี 
 โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวดัปทุมธานี 
 โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 
 โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี 
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี 
 โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสาคร 

และโรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว 
 

สถำนศึกษำระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ  เข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น  
๗ ชมรม  ได้แก่ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
  วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี จังหวัดสระบุรี  

 

 

 



-๔- 

กลุ่มต้นแบบ  ๓  ชมรม  ได้แก่ 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
และวิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี จังหวัดราชบุรี 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ  

ต้นแบบระดับเพชร  รักษำมำตรฐำนสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก่  

- โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จังหวัดราชบุรี 
- โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) จังหวัดเพชรบุรี 
- โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี 

ระดับเพชร   ได้แก ่  
- โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)  จังหวัดจันทบุรี 
- โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี 

 ระดับทอง   ได้แก่ 
- โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
- โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนกระทุ่มแบน“วิเศษสมุทคุณ” จังหวัดสมุทรสาคร 
- โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว 

ระดับเงิน   ได้แก่ 
- โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี 
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
- โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัดนนทบุรี 
- โรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 

 



-๕- 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  

กลุ่มดีเด่น  ได้แก ่

- โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดสุพรรณบุร ี 

- โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ 
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร 

 จังหวัดปทุมธานี 

- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท  

- โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง 

- โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

- โรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- โรงเรียนบ้านบึง“อุตสาหกรรมนุเคราะห์” จังหวัดชลบุรี 

- โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร 

- โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ กลุ่มมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่ำนเข้ำสู่กำรประกวดระดับประเทศ   
     ระดับเงิน   ได้แก่ 

- วิทยาลยัเทคนิคราชบรุ ี   จังหวัดราชบุรี 
- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี   จังหวดัจันทบุรี 
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา   จังหวัดชลบุรี 

ผลกำรตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำและ
อุดมศึกษำ  
    กลุ่มดีเด่น  ได้แก่ 

- วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว   จังหวัดสระแก้ว 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) จังหวัดชลบุรี 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   จังหวัดจันทบุรี 


