ปฎิทินการคัดเลือกผู้รบั รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภาคตะวันออกฉียงเหนือ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ดำเนินกำรคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่
ภำยในวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563
(ขอให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรำงวัล
และประเมินตำมตัวชี้วดั )
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ลงทะเบียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วม
วันที่ 26 - 28 กุมภำพันธ์ 2563
กำรแข่งขันระดับภำค ทำง
http://awards62.obecawards.net/obec-esan

วันที่ 2-4 มีนำคม 2563
วันที่ 5 - 8 มีนำคม 2563
วันที่ 9 มีนำคม 2563
วันที่ 11 - 13 มีนำคม 2563
วันที่ 16 มีนำคม 2563
วันที่ 1 - 3 เมษำยน 2563

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ในภำคตะวันออกฉียงเหนือ ส่งเอกสำร
ผู้เข้ำรับกำรประเมินระดับภำค ที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรประเมินฯ
ประกำศผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรประเมินทำง
http://awards62.obecawards.net/obec-esan

ดำเนินกำรประเมินผู้เข้ำรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภำค ครั้งที่ 9
ประจำปีกำรศึกษำ 2562
ประกำศผลกำรประเมินระดับภำค และผู้เป็นตัวแทนเข้ำประกวดระดับชำติ
*ประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ ครั้งที่ 9
ประจำปีกำรศึกษำ 2562

คำชี้แจงกำรจัดส่งเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
กำรจัดกำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีงำนดีเด่นประสบควำมสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๙ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒
ระหว่ำงวันที่ ๑๑-๑๓ มีนำคม ๒๕๖๓
๑. ผู้ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา จัดส่งเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน จานวน ไม่เกิน ๑๐๐ หน้า
(รวมภาคผนวก) ส่งถึงศูนย์ประสานงานการจัดการแข่งขันฯ ห้องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
ภายในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
๒. จานวนเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
สิ่งที่ต้องส่งประกอบด้วย ๓ ซอง ระดับภาค (ซองบรรจุเอกสารขนาด A4)
ระดับภำค บรรจุซองดังนี้
ซองที่ ๑ ผลการปฏิบัตงิ าน (ไม่เกิน ๑๐๐ หน้า รวมภาคผนวก)
จานวน ๔ เล่ม
ซองที่ ๒ แบบประเมินเขียนชื่อผูร้ ับการประเมิน (แบบเปล่า)
จานวน ๔ ชุด
ซองที่ ๓ แบบประเมินคุณสมบัตเิ บือ้ งต้นทีเ่ ขตพื้นที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และลงนามครบถ้วน
จานวน ๔ ชุด
*พร้อมทั้งใส่รหัสกิจกรรมการประกวดตามที่กาหนดทุกซอง
๓. โปรดติดตามคาชี้แจงอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
http://awards62.obecawards.net/obec-esan/ หรือ http://awards.ssk.in.th/
ศูนย์ประสำนงำนกำรจัดกำรแข่งขัน OBEC AWARDS ปี ๒๕๖๑
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑
๓๖๐ ถนนรัตนวงษำ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
โทรสำร ๐๔๕ ๖๑๒ ๖๘๑
ผู้ประสานงาน
๑. นายเสรี กาหลง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
๒. นางสาวธนภรณ์ พัฒนพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
๓. นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

โทร ๐๘๘ ๐๘๐ ๗๑๕๘
โทร ๐๙๙ ๖๒๔ ๙๗๔๖
โทร ๐๘๑ ๙๙๗ ๐๗๒๖

กำรกำหนดรหัสกิจกรรมในหน้ำซองเอกสำรและหน้ำปกเอกสำร
รำยงำนสรุปผลกำรปฏิบตั ิงำน (ไม่เกิน 100 หน้ำ รวมภำคผนวกทั้ง 4 เล่ม)
รหัสด้านการประกวด ได้แก่
1 หมายถึง ด้านวิชาการ
2 หมายถึง ด้านบริหารจัดการ
3 หมายถึง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน
4 หมายถึง ด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม
รหัสกิจกรรม 3 ตัว หมายถึง เลขรหัสกิจกรรมการประกวด เช่น
003 หมายถึง กิจกรรมสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษายอดเยีย่ ม
008 หมายถึง กิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา
131 หมายถึง กิจกรรมครูผสู้ อนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
รหัสย่อเขตพื้นที่การศึกษา 3 ตัว เช่น
กส1 หมายถึง สพป.กาฬสินธ์ เขต 1
สน2 หมายถึง สพป.สกลนคร เขต 2
นม.7 หมายถึง สพป.นครราชสีมา เขต 7

ตัวอย่ำงรหัสติดซอง / หน้ำปกผลงำน

1 - 0 4 1

ศ ก

1

0
หมายถึง
หมายถึง
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ด้านวิชาการ

ตัวอย่าง (หน้าซอง) ระดับภาค

(ซองที่ ….. )

1 - 0 4 1 ศก1
รายงานผลการปฏิบัติงาน/แบบประเมิน/แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น

เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2562
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยีย่ ม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ด้านวิชาการ
นาง
ตาแหน่ง
สพป./สพม.

รร
โทรศัพท์

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปยอดกิจกรรม ระดับ สพป.ทั้งหมด
ประกวดระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รหัส

ด้าน

กิจกรรม

1

วิชาการ

29

2

บริหารจัดการ

29

3

นวัตกรรม

86

4

ลูกจ้าง

3

รวม

147

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2
ด้านวิชาการ (1)
รหัส
รายการประกวด
1-003 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
1-005 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
1-006 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
1-007 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
1-008 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
1-014 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
1-016 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
1-018 ผู้อานวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
1-020 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
1-022 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
1-024 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
1-025 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
1-026 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
1-027 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
1-033 รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ
1-034 รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
1-040 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ
1-041 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ
1-042 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ
1-043 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ด้านวิชาการ
1-044 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ
1-045 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ
1-046 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

ที่
24
25
26
27
28
29

3
ด้านวิชาการ (1)
รหัส
รายการประกวด
1-047 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ
1-048 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ
1-049 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ
1-050 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ
1-051 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ
1-052 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

ด้านบริหารจัดการ (2)
ที่ รหัส
รายการประกวด
1 2-085 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
2 2-087 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
3 2-088 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
4 2-089 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
5 2-090 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
6 2-096 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
7 2-098 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ
8 2-100 ผู้อานวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
9 2-102 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
10 2-104 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
11 2-106 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
12 2-107 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
13 2-108 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
14 2-109 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
15 2-115 รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
16 2-116 รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
17 2-122 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
18 2-123 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
19 2-124 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ

4

ด้านบริหารจัดการ (2)
ที่ รหัส
รายการประกวด
20 2-125 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
21 2-126 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
22 2-127 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
23 2-128 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
24 2-129 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
25 2-130 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
26 2-131 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
27 2-132 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ
28 2-133 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ
29 2-134 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ

5

ด้านนวัตกรรมฯ (3)
ที่
1

รหัส
รายการประกวด
3-167 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

2

3-169 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

3

3-170 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

4

3-171 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

5

3-172 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

6

3-178 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

7

3-180 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

8

3-182 ผู้อานวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

9

3-184 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

10 3-186 บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
11 3-188 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
12 3-189 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
13 3-190 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
14 3-191 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
15 3-197 รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
16 3-198 รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
17 3-204 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
18 3-205 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
19 3-206 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ด้านนวัตกรรมฯ (3)
ที่ รหัส
รายการประกวด
20 3-207 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
21 3-208 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
22 3-209 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
23 3-210 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
24 3-211 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
25 3-212 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
26 3-213 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
27 3-214 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
28 3-215 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
29 3-216 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
30 3-255 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
31 3-256 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
32 3-257 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
33 3-258 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
34 3-259 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
35 3-260 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
36 3-261 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
37 3-262 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
38 3-263 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ด้านนวัตกรรมฯ (3)
ที่ รหัส
รายการประกวด
39 3-273 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
40 3-275 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
41 3-276 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
42 3-277 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
43 3-280 รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
44 3-282 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
45 3-283 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
46 3-284 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
47 3-287 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
48 3-289 ศึกษานิเทศก์ตน้ แบบยอดเยี่ยม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
49 3-299 สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
50 3-301 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
51 3-302 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
52 3-303 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
53 3-304 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
54 3-305 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
55 3-306 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
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ด้านนวัตกรรมฯ (3)
ที่ รหัส
รายการประกวด
56 3-307 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
57 3-309 รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการสอน
58 3-311 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
59 3-312 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
60 3-313 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนการสอน
61 3-318 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน
62 3-320 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
63 3-322 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการเรียนการสอน
64 3-324 ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
65 3-326 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
66 3-328 บุคลากรทางการศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
67 3-330 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ด้านนวัตกรรมฯ (3)
ที่ รหัส
รายการประกวด
68 3-331 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
69 3-332 สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
70 3-334 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
71 3-335 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
72 3-336 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
73 3-338 รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
74 3-340 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
75 3-341 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
76 3-342 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิ านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
77 3-345 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
78 3-346 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
79 3-347 สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
80 3-349 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
81 3-350 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
82 3-351 ผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
83 3-353 รองผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
84 3-355 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
85 3-356 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
86 3-357 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
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ลูกจ้างยอดเยี่ยม (4)
ที่ รหัส
รายการประกวด
1 4-248 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2 4-250 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
3 4-251 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

รหัสชื่อย่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

สพป.
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2
สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
สพป. ขอนแก่น เขต 1
สพป. ขอนแก่น เขต 2
สพป. ขอนแก่น เขต 3
สพป. ขอนแก่น เขต 4
สพป. ขอนแก่น เขต 5
สพป. ชัยภูมิ เขต 1
สพป. ชัยภูมิ เขต 2
สพป. ชัยภูมิ เขต 3
สพป. นครพนม เขต 1
สพป. นครพนม เขต 2
สพป. นครราชสีมา เขต 1
สพป. นครราชสีมา เขต 2
สพป. นครราชสีมา เขต 3
สพป. นครราชสีมา เขต 4
สพป. นครราชสีมา เขต 5
สพป. นครราชสีมา เขต 6
สพป. นครราชสีมา เขต 7
สพป. บึงกาฬ
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
สพป. มหาสารคาม เขต 1
สพป. มหาสารคาม เขต 2
สพป. มหาสารคาม เขต 3
สพป. มุกดาหาร
สพป. ยโสธร เขต 1
สพป. ยโสธร เขต 2

รหัสย่อ
กส1
กส2
กส3
ขก1
ขก2
ขก3
ขก4
ขก5
ชย1
ชย2
ชย3
นพ1
นพ2
นม1
นม2
นม3
นม4
นม5
นม6
นม7
บก1
บร1
บร2
บร3
บร4
มค1
มค2
มค3
มห1
ยส1
ยส2

ที่
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

สพป.
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2
สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3
สพป. เลย เขต 1
สพป. เลย เขต 2
สพป. เลย เขต 3
สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
สพป. ศรีสะเกษ เขต 2
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
สพป. ศรีสะเกษ เขต 4
สพป. สกลนคร เขต 1
สพป. สกลนคร เขต 2
สพป. สกลนคร เขต 3
สพป. สุรินทร์ เขต 1
สพป. สุรินทร์ เขต 2
สพป. สุรินทร์ เขต 3
สพป. หนองคาย เขต 1
สพป. หนองคาย เขต 2
สพป. หนองบัวลาภู เขต 1
สพป. หนองบัวลาภู เขต 2
สพป. อานาจเจริญ
สพป. อุดรธานี เขต 1
สพป. อุดรธานี เขต 2
สพป. อุดรธานี เขต 3
สพป. อุดรธานี เขต 4
สพป. อุบลราชธานี เขต 1
สพป. อุบลราชธานี เขต 2
สพป. อุบลราชธานี เขต 3
สพป. อุบลราชธานี เขต 4
สพป. อุบลราชธานี เขต 5

รหัสย่อ
รอ1
รอ2
รอ3
ลย1
ลย2
ลย3
ศก1
ศก2
ศก3
ศก4
สน1
สน2
สน3
สร1
สร2
สร3
นค1
นค2
นภ1
นภ2
อจ1
อด1
อด2
อด3
อด4
อบ1
อบ2
อบ3
อบ4
อบ5

ใบสมัครเป็ นคณะกรรมการตัดสิ นรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ( OBEC AWARDS )

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

๖.
๗.

ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๙ ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้ องประชุมเพชร สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑
ชื่อ - สกุล .......................................................................ตำแหน่ง........................................................................
โรงเรี ยน ............................................................................ สังกัด สพป./สพม. ...................................................
วิทยฐำนะ ...................................................... อำยุรำชกำร ....................ปี ระดับชั้นที่สอน.................................
ระดับกำรศึกษำ ปริ ญญำตรี วิชำเอก ..................................................................................................................
ปริ ญญำโท วิชำเอก .................................................................................................................
ปริ ญญำเอก วิชำเอก .................................................................................................................
ประสบกำรณ์/กำรพัฒนำเฉพำะด้ำนอื่น ๆ เพิ่มเติม
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
E – mail ………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ ...................................................
ID Line …………………………………………………………………………
ผลงำนดีเด่นรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. ( OBEC AWARDS )  ระดับภำค  ระดับชำติ
๗.๑ รำงวัล  ชนะเลิศเหรี ยญทอง  รองชนะเลิศเหรี ยญทอง  เหรี ยญทอง  เหรี ยญเงิน  อื่น ๆ
๗.๒ ประเภท
 ประเภทบุคคล
 ประเภทสถำนศึกษำ
 ประเภทสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
๗.๓ กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้
 ภำษำไทย
 คณิ ตศำสตร์
 วิทยำศำสตร์
 สังคมศึกษำ
 ศิลปะ
 สุขศึกษำและพลศึกษำ
 ภำษำต่ำงประเทศ  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี  บูรณำกำร
 กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยน
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์

๘. รำงวัลอื่น ๆ ที่เคยได้รับ ( ระดับภำค/ระดับชำติ )
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๙. ประสบกำรณ์ในกำรเป็ นคณะกรรมกำรตัดสินรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. ( OBEC AWARDS )
(ระดับภำค/ชำติ)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๑๐. ประสบกำรณ์ในกำรเป็ นคณะกรรมกำรตัดสินกิจกรรมอื่นๆ (ระดับภำค/ชำติ)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๑๑. แนบเอกสำรหลักฐำนกำรได้รับรำงวัล / ประสบกำรณ์
๑. .........................................................................................................................................................
๒. .........................................................................................................................................................
๓. .........................................................................................................................................................

๑๒. ประสงค์เป็ นคณะกรรมกำรตัดสิน รำยกำร
๑๒.๑ ประเภท
 ประเภทบุคคล
 ประเภทสถำนศึกษำ
 ประเภทสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
๑๒.๒ กลุ่มสำระกำรเรี ยนรู ้
 ภำษำไทย
 คณิ ตศำสตร์
 สังคมศึกษำ
 ศิลปะ
 ภำษำต่ำงประเทศ  กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
 กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รี ยน

 วิทยำศำสตร์
 สุขศึกษำและพลศึกษำ
 บูรณำกำร
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณะ
ประโยชน์

ลงชื่อ.................................................................................ผูส้ มัคร
(..........................................................................................)
ตำแหน่ง....................................................................................

หมายเหตุ :

ลงชื่อ.................................................................................ผูร้ ับรอง
(..........................................................................................)
ตำแหน่ง....................................................................................
๑. กรณี ผสู ้ มัครเป็ น รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ศึกษำนิเทศก์/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ/
ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ให้ผอู ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมำยเป็ นผูร้ ับรอง
๒. กรณี ผสู ้ มัครเป็ น รองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน/ครู ให้ผอู ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนเป็ นผูร้ ับรอง
๓. กรณี สมัครเป็ นคณะกรรมกำรตัดสิน ผูส้ มัครจะต้องไม่เป็ นผูส้ ่งผลงำนเข้ำร่ วมกำรประกวดทุกรำยกำร
๔. จัดส่งข้อมูลโดยกรอกข้อมูล และแนบสำเนำใบสมัคร ทำงเว็บไซต์ awards.ssk.in.th
๕. ปิ ดรับข้อมูลวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๒๔.๐๐ น. สงวนสิทธิ์เฉพำะผูส้ มัครในระบบเว็บไซต์เท่ำนั้น
๖. โปรดแนบเอกสำรประกอบกำรสมัครให้ครบทุกรำยกำร

ขนตอนการขอรห
ั้
ัสผ่านเข้าระบบ
ึ ษา
้ ทีก
ลงทะเบียนต ัวแทนเขตพืน
่ ารศก
เข้าเว็บไซต์ http://awards.ssk.in.th/esan/aw_rpw.php

