
ล ำดับ ชมรม TO BE NUMBER ONE (ต้นแบบ 3 แห่ง) จังหวัด สถำนะที่จะเล่ือนในปี 2562 เวลำประมำณ

1 เรือนจ ำกลำงฉะเชิงเทรำ ฉะเชิงเทรำ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 08.30 น.

2 เรือนจ ำกลำงพัทลงุ พัทลงุ รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 08.42 น.

3 เรือนจ ำจังหวัดสิงหบ์ุรี สิงหบ์ุรี รักษำมำตรฐำนพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 08.54 น.

ล ำดับ ชมรม TO BE NUMBER ONE (ดีเด่น 19 แห่ง) จังหวัด สถำนะที่จะเล่ือนในปี 2562 เวลำประมำณ

4 เรือนจ ำจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ ดีเด่น 09.06 น.

5 เรือนจ ำกลำงนครศรีธรรมรำช นครศรีธรรมรำช ดีเด่น 09.18 น.

6 เรือนจ ำกลำงก ำแพงเพชร ก ำแพงเพชร ดีเด่น 09.30 น.

7 เรือนจ ำกลำงขอนแกน่ ขอนแกน่ ดีเด่น 09.42 น.

8 เรือนจ ำพิเศษพัทยำ ชลบุรี ดีเด่น 09.54 น.

9 ทัณฑสถำนหญิงกลำง กรุงเทพมหำนคร ดีเด่น 10.06 น.

10 ทัณฑสถำนหญิงเชียงใหม่ เชียงใหม่ ดีเด่น 10.18 น.

11 เรือนจ ำกลำงนครปฐม นครปฐม ดีเด่น 10.30 น.

12 เรือนจ ำจังหวัดนรำธิวำส นรำธิวำส ดีเด่น 10.42 น.

13 เรือนจ ำจังหวัดบึงกำฬ บึงกำฬ ดีเด่น 10.54 น.

14 เรือนจ ำกลำงสุรำษฎร์ธำนี สุรำษฎร์ธำนี ดีเด่น 11.06 น.

15 เรือนจ ำจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ ดีเด่น 11.18 น.

16 เรือนจ ำจังหวัดภูเกต็ ภูเกต็ ดีเด่น 11.30 น.

17 เรือนจ ำอ ำเภอสวรรคโลก สุโขทัย ดีเด่น 11.42 น.

18 เรือนจ ำกลำงพิษณุโลก พิษณุโลก ดีเด่น 11.54 น.

19 เรือนจ ำจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ ดีเด่น 12.06 น.

20 เรือนจ ำกลำงลพบุรี ลพบุรี ดีเด่น 13.00  น.

21 เรือนจ ำกลำงยะลำ ยะลำ ดีเด่น 13.12  น.

22 เรือนจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ดีเด่น 13.24  น.

ล ำดับกำรน ำเสนอกำรประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ ำ/ทณัฑสถำน ระดับประเทศ  ประจ ำปี  2562
วันที่ 13 กรกฎำคม 2562   ณ ศูนย์กำรประชุม IMPACT FORUM เมอืงทองธำนี

ลงทะเบียน 06.30 น.  เริม่ประกวดเวลำ 08.30 น.   ณ ห้อง SAPPHIRE 203  (เวลำกำรน ำเสนอ 10 นำท)ี

พักรบัประทำนอำหำรกลำงวัน (และเริม่กำรประกวดบ่ำยเวลำ 13.00 น.)



ล ำดับ ชมรม TO BE NUMBER ONE (ต้นแบบ 3 แห่ง) จังหวัด สถำนะที่จะเล่ือนในปี 2562 เวลำประมำณ

ลงทะเบียน 06.30 น.  เริม่ประกวดเวลำ 08.30 น.   ณ ห้อง SAPPHIRE 203  (เวลำกำรน ำเสนอ 10 นำท)ี

23 เรือนจ ำกลำงระยอง ระยอง ดีเด่น 13.36  น.

24 เรือนจ ำกลำงรำชบุรี รำชบุรี ดีเด่น 13.48  น.

25 ทัณฑสถำนวัยหนุม่กลำง ปทุมธำนี ดีเด่น 14.00  น.

26 ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ สงขลำ ดีเด่น 14.12  น.

27 เรือนจ ำจังหวัดสมุทรสำคร สมุทรสำคร ดีเด่น 14.24  น.

28 เรือนจ ำจังหวัดสระบุรี สระบุรี ดีเด่น 14.36  น.

29 เรือนจ ำกลำงอุดรธำนี อุดรธำนี ดีเด่น 14.48  น.

30 เรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง บุรีรัมย์ ดีเด่น 15.00  น.

31 เรือนจ ำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหำนคร ดีเด่น 15.12  น.

32 เรือนจ ำจังหวัดอุทัยธำนี อุทัยธำนี ดีเด่น 15.24  น.


