
ที่ รหัสกิจกรรม ชื่อ - สกุล สถานศึกษา
ประเภทกิจกรรม

การประกวด
ดา้นการประกวด เวลา

1 013 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 จังหวดัเชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 จังหวดัเชียงใหม่ สถานศึกษายอดเยี่ยม วิชาการ 09.00 - 09.10 น.
2 012 ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์ ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์ สถานศึกษายอดเยี่ยม วิชาการ 09.15 - 09.25 น.
3 095 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 จังหวดัเชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 จังหวดัเชียงใหม่ สถานศึกษายอดเยี่ยม บริหารจัดการ 09.30 - 09.40 น.
4 095 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์31 จังหวดัเชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์31 จังหวดัเชียงใหม่ สถานศึกษายอดเยี่ยม บริหารจัดการ 09.45 - 09.55 น.
5 094 ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัแพร่ ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัแพร่ สถานศึกษายอดเยี่ยม บริหารจัดการ 10.00 - 10.10 น.
6 094 ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์ ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์ สถานศึกษายอดเยี่ยม บริหารจัดการ 10.15 - 10.25 น.

7 177 โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21 จังหวดัแม่ฮ่องสอน โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21 จังหวดัแม่ฮ่องสอน สถานศึกษายอดเยี่ยม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรียนการสอน

10.30 - 10.40 น.

8 176 โรงเรียนพจิิตรปญัญานุกูล จังหวดัพจิิตร โรงเรียนพจิิตรปญัญานุกูล จังหวดัพจิิตร สถานศึกษายอดเยี่ยม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรียนการสอน

10.45 - 10.55 น.
พักเบรค
 20 นาที

9 032 นายสมชาย จันทนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์21 จังหวดัแม่ฮ่องสอน
ผู้อ านวยการ

สถานศึกษายอดเยี่ยม
วิชาการ 11.15 - 11.25 น.

10 032 นางสุวิชญา  ชินธนาชูกิจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 จังหวดัเชียงใหม่
ผู้อ านวยการ

สถานศึกษายอดเยี่ยม
วิชาการ 11.30 - 11.40 น.

11 031 นางพวงทอง  ศรีวิลัย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ผู้อ านวยการ

สถานศึกษายอดเยี่ยม
วิชาการ 11.45 - 11.55 น.

12 031 นายบุญยรักษ์  ภูพ่ัฒน์ ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัแพร่
ผู้อ านวยการ

สถานศึกษายอดเยี่ยม
วิชาการ 12.00 -12.10 น.

13 114 นายประพันธ์  โพธิห์ย่า  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์22 จังหวดัแม่ฮ่องสอน
ผู้อ านวยการ

สถานศึกษายอดเยี่ยม
บริหารจัดการ 13.00 - 13.10 น.

ประกาศรายชื่อผู้เขา้ร่วมประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
กลุ่มการศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ 

ประกาศ ณ วันที ่3 มกราคม พ.ศ. 2561



14 114 นางสุวิชญา  ชินธนาชูกิจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์30 จังหวดัเชียงใหม่
ผู้อ านวยการ

สถานศึกษายอดเยี่ยม
บริหารจัดการ 13.15 - 13.25 น.

15 113 นางอนงค์  เนตรทิพย์ โรงเรียนพจิิตรปญัญานุกูล จังหวดัพจิิตร
ผู้อ านวยการ

สถานศึกษายอดเยี่ยม
บริหารจัดการ 13.30 - 13.40 น.

16 196 นายวิษณุ  โพธิใ์จ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 จังหวดัพษิณุโลก
ผู้อ านวยการ

สถานศึกษายอดเยี่ยม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรียนการสอน

13.45 - 13. 55 น.

17 195 นางอนงค์  เนตรทิพย์ โรงเรียนพจิิตรปญัญานุกูล จังหวดัพจิิตร
ผู้อ านวยการ

สถานศึกษายอดเยี่ยม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรียนการสอน

14.00 - 14.10 น.

18 039 นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 จังหวดัพษิณุโลก
รองผู้อ านวยการ

ยอดเยี่ยม
วิชาการ 09.00 - 09.10 น.

19 120 นายอรรถพล  บัวชุม โรงเรียนพษิณุโลกปญัญานุกุล จังหวดัพษิณุโลก
รองผู้อ านวยการ

ยอดเยี่ยม
บริหารจัดการ 09.15 - 09.25 น.

20 203 นางสาวอารีรัตน์  ชูรวง โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์23 จังหวดัพษิณุโลก
รองผู้อ านวยการ

ยอดเยี่ยม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรียนการสอน

09.30 - 09.40 น.

21 079 นางชุติพร  เหล็กค า ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์

         ครูผู้สอน
ยอดเยี่ยม         

(บกพร่องทาง
สติปัญญา)

วิชาการ 09.45 - 09.55 น.

22 164 นางดาณี  ไชยทิพย์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ์24 จังหวดัพะเยา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม บริหารจัดการ 10.00 - 10.10 น.

23 161 นางชุติพร  เหล็กค า ศูนย์การศึกษาพเิศษ ประจ าจังหวดัเพชรบรูณ์
 ครูผู้สอนยอด
เยี่ยม(บกพร่อง
ทางสติปัญญา)

บริหารจัดการ 10.15 - 10.25 น.

24 245 นางสาวบัวเรียม พรมจีน โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ครูผู้สอนยอด

เยี่ยม (บกพร่อง
ทางร่างกาย)

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรียนการสอน

10.30 - 10.40 น.


