


ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ด ำเนินกำรคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่
(ขอให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอรับรำงวลั
และประเมินตำมตัวชี้วดั)
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ลงทะเบียนผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้เข้ำร่วม
กำรแข่งขันระดับภำค ทำง
http://awards62.obecawards.net/obec-esan

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ในภำคตะวนัออกฉียงเหนือ ส่งเอกสำร
ผู้เข้ำรับกำรประเมินระดับภำค ที่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1

วนัที่ 5 - 8 มีนำคม 2563 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรประเมินฯ
ประกำศผลกำรตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ำรับกำรประเมินทำง
http://awards62.obecawards.net/obec-esan

ด ำเนินกำรประเมินผู้เข้ำรับรำงวลัทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภำค คร้ังที่ 9 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

วนัที่ 16 มีนำคม 2563 ประกำศผลกำรประเมินระดับภำค และผู้เป็นตัวแทนเข้ำประกวดระดับชำติ
*ประกวดรำงวลัทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชำติ คร้ังที่ 9 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

วนัที่ 9 มีนำคม 2563

วนัที่ 11 - 13 มีนำคม 2563

วนัที่ 2-4 มีนำคม 2563

วนัที่ 1 - 3 เมษำยน 2563

ปฎทิินการคัดเลือกผู้รบัรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระดบัภาคตะวันออกฉยีงเหนือ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ภำยในวนัที่ 26 กุมภำพันธ ์2563

วนัที่  26 - 28  กุมภำพันธ ์2563

http://awards62.obecawards.net/obec-esan
http://awards62.obecawards.net/obec-esan


 
ค ำชี้แจงกำรจัดส่งเอกสำรรำยงำนสรุปผลกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
กำรจัดกำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีงำนดีเด่นประสบควำมส ำเร็จเป็นท่ีประจักษ์ 

เพ่ือรับรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ครั้งท่ี ๙ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ส่งผลงำนภำยในวันท่ี ๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ 
         

๑. ผู้ส่งประกวดระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา จัดส่งเอกสารรายงานสรปุผลการปฏิบัติงาน จ านวน ไม่เกิน ๑๐๐ หน้า 
 (รวมภาคผนวก) ส่งกลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ศรสีะเกษ เขต ๑ 

๒. จ านวนเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
    สิ่งที่ต้องส่งประกอบด้วย ๑ ซอง (ซองบรรจเุอกสารขนาด A4) 
    ผลการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน ๑๐๐ หน้า รวมภาคผนวก)                       จ านวน ๔ เล่ม 

ใส่รหัสกจิกรรมการประกวดตามที่ก าหนดหน้าซอง 
๓. โปรดติดตามค าช้ีแจงอื่นๆ ได้ที่เว็บไซตร์างวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

http://awards62.obecawards.net/obec-esan/   หรือ http://awards.ssk.in.th/ 
 

ศูนย์ประสำนงำนกำรจัดกำรแข่งขัน OBEC AWARDS ปี ๒๕๖๑ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต ๑ 
๓๖๐ ถนนรัตนวงษำ ต ำบลหนองครก อ ำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 
โทรสำร ๐๔๕ ๖๑๒ ๖๘๑ 

 
ผู้ประสานงาน 
๑. นายเสรี กาหลง                 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพเิศษ                       โทร ๐๘๘ ๐๘๐ ๗๑๕๘ 
๒. นางสาวธนภรณ์ พัฒนพันธ์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                      โทร ๐๙๙ ๖๒๔ ๙๗๔๖ 
๓. นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ โทร ๐๘๑ ๙๙๗ ๐๗๒๖ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://awards62.obecawards.net/obec-esan/
http://awards.ssk.in.th/


กำรก ำหนดรหัสกิจกรรมในหน้ำซองเอกสำรและหนำ้ปกเอกสำร 
รำยงำนสรปุผลกำรปฏบิตัิงำน (ไม่เกิน 100 หน้ำ รวมภำคผนวกทั้ง 4 เล่ม) 

    
รหสัด้านการประกวด ได้แก่ 

1 หมายถึง ด้านวิชาการ 
2 หมายถึง ด้านบรหิารจัดการ 
3 หมายถึง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
4 หมายถึง ด้านลูกจ้างยอดเยี่ยม 

รหสักิจกรรม 3 ตัว หมายถึง เลขรหสักิจกรรมการประกวด เช่น 
003 หมายถึง กิจกรรมส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษายอดเยีย่ม 
008 หมายถึง กิจกรรมสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา 
131 หมายถึง กิจกรรมครูผูส้อนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา บูรณาการ 

รหสัย่อเขตพื้นที่การศึกษา 3 ตัว ศก1  
 

ตัวอย่ำงรหัสตดิซอง / หน้ำปกผลงำน 
 

 
    
        
 
     
           หมายถึง                                             หมายถึง 

                     ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศกึษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    สพป.ศรสีะเกษ เขต 1 
         ด้านวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 0 4 1 ศ ก 1 1 



ตัวอย่าง  (หน้าซอง)  

(ซองท่ี ๑ ) 
 
 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน/แบบประเมิน/แบบประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น 

เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2562  

 

ประเภท  ครูผู้สอนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย 

ด้านวิชาการ 

 

 

ชื่อ     

ต ำแหน่ง       รร     

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1     โทรศัพท์    

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

 

 

1 - 0 4 1 ศ ก 1 



1

รหัส ด้าน กิจกรรม

1 วิชาการ 41

2 บริหารจัดการ 41

3 นวัตกรรม 106

4 ลูกจ้าง 3

191

สรุปยอดกิจกรรมประกวด 

รวม

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาท้ัหมด



2

ท่ี รหัส รายการประกวด

1 1-003 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม ด้านวิชาการ
2 1-005 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
3 1-006 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
4 1-007 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
5 1-008 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
6 1-014 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม ด้านวิชาการ
7 1-016 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม ด้านวิชาการ
8 1-018 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเย่ียม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
9 1-020 ศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
10 1-022 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเย่ียม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ
11 1-024 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
12 1-025 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ
13 1-026 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ
14 1-027 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ
15 1-033 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ

16 1-034 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ

17 1-040 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ

18 1-041 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

19 1-042 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

20 1-043 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

21 1-044 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

ด้านวิชาการ (1)



3

ท่ี รหัส รายการประกวด
ด้านวิชาการ (1)

22 1-045 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

23 1-046 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

24 1-047 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

25 1-048 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

26 1-049 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ

27 1-050 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ

28 1-051 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

29 1-052 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ

30 1-053 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ

31 1-054 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ

32 1-055 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ

33 1-056 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ

34 1-057 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ

35 1-058 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ

36 1-059 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ

37 1-060 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ

38 1-061 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ

39 1-062 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ

40 1-063 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ

41 1-064 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ



4

ท่ี รหัส รายการประกวด

1 2-085 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม ด้านบริหารจัดการ
2 2-087 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
3 2-088 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
4 2-089 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
5 2-090 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
6 2-096 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม ด้านบริหารจัดการ
7 2-098 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม ด้านบริหารจัดการ
8 2-100 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเย่ียม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
9 2-102 ศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
10 2-104 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเย่ียม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
11 2-106 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
12 2-107 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ
13 2-108 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ
14 2-109 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
15 2-115 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
16 2-116 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ
17 2-122 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
18 2-123 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
19 2-124 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
20 2-125 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
21 2-126 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
22 2-127 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ

ด้านบริหารจัดการ (2)
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ท่ี รหัส รายการประกวด
ด้านบริหารจัดการ (2)

23 2-128 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
24 2-129 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
25 2-130 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
26 2-131 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
27 2-132 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ
28 2-133 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ
29 2-134 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ
30 2-135 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ
31 2-136 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
32 2-137 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ
33 2-138 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ
34 2-139 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ
35 2-140 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ
36 2-141 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ
37 2-142 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ
38 2-143 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ
39 2-144 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ
40 2-145 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ
41 2-146 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ
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ท่ี รหัส รายการประกวด

1 3-167 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
2 3-169 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
3 3-170 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
4 3-171 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
5 3-172 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
6 3-178 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
7 3-180 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
8 3-182 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเย่ียม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
9 3-184 ศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
10 3-186 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเย่ียม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
11 3-188 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
12 3-189 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
13 3-190 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
14 3-191 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
15 3-197 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
16 3-198 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
17 3-204 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
18 3-205 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
19 3-206 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
20 3-207 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
21 3-208 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
22 3-209 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
23 3-210 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

ด้านนวัตกรรมฯ (3)
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24 3-211 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
25 3-212 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
26 3-213 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
27 3-214 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
28 3-215 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
29 3-216 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
30 3-217 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
31 3-218 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
32 3-219 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
33 3-220 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
34 3-221 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
35 3-222 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
36 3-223 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
37 3-224 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
38 3-225 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
39 3-226 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
40 3-227 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
41 3-228 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
42 3-255 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
43 3-256 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
44 3-257 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
45 3-258 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
46 3-259 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
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47 3-260 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
48 3-261 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
49 3-262 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
50 3-263 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
51 3-264 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
52 3-265 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
53 3-266 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
54 3-267 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
55 3-268 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
56 3-269 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
57 3-270 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
58 3-271 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
59 3-272 ครูผู้สอนยอดเย่ียม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
60 3-273 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายอดเย่ียม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
61 3-275 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
62 3-276 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
63 3-277 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
64 3-280 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
65 3-282 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
66 3-283 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
67 3-284 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
68 3-287 ศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
69 3-289 ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเย่ียม ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน



9

ท่ี รหัส รายการประกวด
ด้านนวัตกรรมฯ (3)

70 3-299 สถานศึกษายอดเย่ียม ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
71 3-301 สถานศึกษายอดเย่ียม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
72 3-302 สถานศึกษายอดเย่ียม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
73 3-303 สถานศึกษายอดเย่ียม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
74 3-305 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV )ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
75 3-306 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
76 3-307 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
77 3-309 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
78 3-311 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
79 3-312 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
80 3-313 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
81 3-318 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
82 3-320 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
83 3-322 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
84 3-324 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยยอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
85 3-326 ศึกษานิเทศก์ยอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
86 3-328 บุคลากรทางการศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
87 3-330 สถานศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
88 3-331 สถานศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
89 3-332 สถานศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
90 3-334 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
91 3-335 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
92 3-336 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
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93 3-338 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
94 3-340 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
95 3-341 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
96 3-342 ครูผู้สอนยอดเย่ียม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
97 3-345 สถานศึกษายอดเย่ียม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
98 3-346 สถานศึกษายอดเย่ียม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
99 3-347 สถานศึกษายอดเย่ียม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
100 3-349 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
101 3-350 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
102 3-351 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
103 3-353 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
104 3-355 ครูผู้สอนยอดเย่ียม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับปฐมวัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
105 3-356 ครูผู้สอนยอดเย่ียม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
106 3-357 ครูผู้สอนยอดเย่ียม การจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะ ระดับขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
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1 4-248 ลูกจ้างยอดเย่ียม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

2 4-250 ลูกจ้างยอดเย่ียม ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

3 4-251 ลูกจ้างยอดเย่ียม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

ลูกจ้างยอดเย่ียม (4)


