
                        ดีเด่น
1 วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ เมือง บึงกาฬ 09.00 น. 4 ชม. 30 น.
2 มหาวิทยาลัยนครพนม เมือง นครพนม 09.12 น. 4 ชม. 30 น.
3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วารินช าราบ อุบลราชธานี 09.24 น. 4 ชม. 30 น.
4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมือง ศรีสะเกษ 09.36 น. 4 ชม.
5 วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 09.48 น.
6 วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล ราษีไศล ศรีสะเกษ 10.00 น.
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เมือง สุรินทร์ 10.12 น. 3 ชม. 40  น.
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมือง บุรีรัมย์ 10.24 น. 3 ชม.30 น.
9 วิทยาลัยการอาชีพสตึก สตึก บุรีรัมย์ 10.36 น. 2 ชม. 30 น.
10 วิทยาลัยการอาชีพนิคมค าสร้อย นิคมค าสร้อย มุกดาหาร 10.48 น. 3 ชม.
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 11.00 น. 2.30 น.
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ เมือง ชัยภูมิ 11.12 น. 2 ชม.
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ 11.24 น.
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ 11.36 น.
15 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวล าภู เมือง หนองบัวล าภู 11.48 น. 2 ชม.
16 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธ์ุ เมือง กาฬสินธ์ุ 13.00 น. 1 ชม. 30 น.
17 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 13.12 น. 1 ชม. 20 น.
18 วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 13.24 น.
19 วิทยาลัยการอาชีพกระนวน กระนวน ขอนแก่น 13.36 น.

                รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปีท่ี 2
20 วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เมือง ยโสธร 13.48 น.

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับทอง ปีท่ี 1
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมือง อุบลราชธานี 14.00 น.
22 วิทยาลัยเทคนิคอ านาจเจริญ เมือง อ านาจเจริญ 14.12 น.
23 วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ เมือง ชัยภูมิ 14.24 น.
24 มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  นามน กาฬสินธ์ุ 14.36 น.

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีท่ี 2
25 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ เมือง อ านาจเจริญ 14.48 น. 3 ชม. 50 น.
26 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน หัวตะพาน อ านาจเจริญ 15.00 น.

รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปีท่ี 1
27 วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเชียน เมือง หนองคาย 15.12 น. 2 ชม. 40 น.
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมือง อุดรธานี 15.24 น.  2 ชม.

หมายเหตุ

 ล าดับการน าเสนอประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ณ  ห้องออคิดบอลรูม 1  โรงแรมพลูแมน  จังหวัดขอนแก่น
ระดับภาคตะออกเฉียงเหนือ  วันท่ี  29  มีนาคม  2564

ล าดับ ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัด
เร่ิมประกวด

(เวลา)
อ าเภอ



คณะกรรมการ
1 นาวาอากาศตรี บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมสุขภาพจิต ประธาน
2 นางสาวนันทาวดี  วรวสุวัสด์ิ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
3 นางนันทนา  ศรีพินิจ ผู้เช่ียวชาญ  กรมสุขภาพจิต
4 นางชุลีพร  พิเศษกุล ผู้อ านวยการส่วนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

ส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.
5 นางสาวสตรีรัตน์   รุจิระชาคร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
6 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ทิตา   ดวงสวัสด์ิ นักวิชาการศีกษาปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7 นายวุธิ   เตชะนอก นักวิชาการศีกษาปฏิบัติการ ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร


