
ค าประกาศผลการตัดสนิการประกวด 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
วันที ่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๓ 

ณ  โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคดิ จงัหวัดขอนแก่น 
 

กราบเรียน ผู้แทนองค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ท่านผู้มีเกียรติ  
และผู้เข้าประกวดจังหวัด  อ าเภอ  และชมรม TO BE NUMBER ONE  ทุกท่าน       

กระผม นายกิตติ  สุทธิจิตไพศาล  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ  ประธาน
คณะกรรมการตัดสินการประกวด  ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  
ขอรายงานผลการตัดสินการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา  
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประจ าปี ๒๕๖๓  ซึ่งมีสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  เข้าร่วมประกวด  ในกลุ่มดีเด่น  ๕๙  ชมรม  ได้แก่   

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร   จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนเนินสง่าวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนสระพังวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ 
โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม 
โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร จังหวัดนครราชสีมา 

 



-๒- 

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา   
 จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร จังหวัดบึงกาฬ 
โรงเรียนเซกา จังหวัดบึงกาฬ 
โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
โรงเรียนถนนหักพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 
โรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ์
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล จังหวัดมหาสารคาม 
โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 
โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร 
โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล จังหวัดมุกดาหาร 
โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร 
โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา จังหวัดมุกดาหาร 
โรงเรียนค าเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร 
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา จังหวัดยโสธร 
โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร 
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ จังหวัดร้อยเอ็ด 
โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย 
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ จังหวัดเลย 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
โรงเรียนศรีรัตนวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ 
โรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนกระเทียมวิทยา จังหวัดสุรินทร์ 
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน จังหวัดสุรินทร์ 
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โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ 
โรงเรียนนากอกวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม จังหวัดอดุรธานี 
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนชัยนาค าวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนบ้านน้ าโสมพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนพังงูพิทยาคม จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
โรงเรียนชานุมานวิทยาคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา ๒ จังหวัดอ านาจเจิรญ 
และโรงเรียนอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ 

กลุ่มต้นแบบ  ๑๘  ชมรม  ได้แก ่
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น 
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา 
โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย ์
โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร 
โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน จังหวัดสุรินทร์ 
โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
โรงเรียนพันดอนวิทยา จังหวัดอุดรธาน ี
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โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
โรงเรียนปทุมพิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี 
และโรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอ านาจเจริญ 

ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ  

 ต้นแบบระดับเพชร  รักษามาตรฐานสู่ระดับยอดเพชร  ได้แก ่    
 -  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ระดับเพชร  ได้แก ่  
- โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  จังหวัดสกลนคร 

- โรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์  จังหวัดหนองบัวล าภู 
- โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา 

- โรงเรียนปทุมพิทยาคม   จังหวัดอุบลราชธานี 

ระดับทอง  ได้แก่ 
- โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน  จังหวัดสุรินทร์ 
- โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

ระดับเงิน  ได้แก่ 
- โรงเรียนกัลยาณวัตร   จังหวัดขอนแก่น 
- โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
- โรงเรียนเลิงนกทา   จังหวัดยโสธร 
- โรงเรียนพันดอนวิทยา   จังหวัดอุดรธานี 
- โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์ 
- โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค ์ จังหวัดหนองบัวล าภู 
- โรงเรียนท่าบ่อ    จังหวัดหนองคาย 
- โรงเรียนปทุมราชวงศา   จังหวัดอ านาจเจริญ 
- โรงเรียนค าชะอีวิทยาคาร  จังหวัดมุกดาหาร 
- โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม  จังหวัดขอนแก่น 
- โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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ผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มดีเด่น  ที่ได้รับคัดเลือก  จ านวน ๓ ชมรม  ได้แก ่

- โรงเรียนธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
- โรงเรียนเพชรวิทยาคาร จังหวัดชัยภูมิ 
- โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ 

และในปีนี้ได้รับคัดเลือกเพิ่มอีก ๖ ชมรม  ได้แก ่
- โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ 
-  โรงเรียนสระพังวิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ 
-  โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา จังหวัดอุดรธานี 
-  โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ 
-  โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา 
-  โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


