
ประเภท ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  

ดำ้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลำประกวด ห้องประกวด

001 027 ด้านวิชาการ นายเกษมสันต์ มีจันทร์ โรงเรียนวัดจินดาราม สพป.นครปฐม เขต 2 A 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนำวำ
001 027 ด้านวิชาการ นางเอมอร บูรณศักด์ิ โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง สพป.สระบุรี เขต 2 A 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนำวำ
001 027 ด้านวิชาการ นายวิษณุ สร้อยมี โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม สพป.พิษณุโลก เขต 2 A 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนำวำ
001 027 ด้านวิชาการ นายธราธร ตันวิพงษ์ตระกูล โรงเรียนแม่เทย สพป.ล าพูน เขต 2 A 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนำวำ
001 027 ด้านวิชาการ นางสาวภทรมาศ ภะวะ โรงเรียนบ้านโพธิต์าก สพป.นครพนม เขต 1 A 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนำวำ
001 027 ด้านวิชาการ นายบรรจงศักด์ิ งามประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองดุม สพป.นครราชสีมา เขต 5 A 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนำวำ
001 027 ด้านวิชาการ นายวิเชียร วาพัดไทย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 A 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนำวำ
001 027 ด้านวิชาการ นายวิโรจน์ ทองถึง โรงเรียนบ้านเกาะเต่า สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 A 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนำวำ
001 027 ด้านวิชาการ นายวุฒิไกร เล่ือนแป้น โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 A 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนำวำ

ตำรำงกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชำต ิครั้งที ่7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  วันที ่1 มนีำคม  2561 ห้องศรีนำวำ

รหัส



ตำรำงกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชำต ิครั้งที ่7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  วันที ่1 มนีำคม  2561 ห้องศรีนำวำ

ประเภท ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  

ดำ้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลำประกวด ห้องประกวด

002 109 ด้านบริหารจัดการ นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ โรงเรียนวัดหนองโพธิ ์(ศิลปวิทยาคม) สพป.นครปฐม เขต 1 B 9 10.30 - 10.40 ห้องศรีนำวำ
002 109 ด้านบริหารจัดการ นายธนณัฐ ศิระวงษ์ โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป.ปทุมธานี เขต 2 B 8 10.40 - 10.50 ห้องศรีนำวำ
002 109 ด้านบริหารจัดการ นางสาวพรรณวดี ปามุทา โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2 B 7 10.50 - 11.00 ห้องศรีนำวำ
002 109 ด้านบริหารจัดการ นางสาวกชกร ยอดเมือง โรงเรียนบ้านแม่ตาวใต้ สพป.ตาก เขต 2 B 6 11.00 - 11.10 ห้องศรีนำวำ
002 109 ด้านบริหารจัดการ นายสิทธิศักด์ิ เทศประสิทธิ์ โรงเรียนวัดวังไคร้ สพป.พิจิตร เขต 2 B 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนำวำ
002 109 ด้านบริหารจัดการ นางดาวดึงส์ มาลาทอง โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 B 4 11.20 - 11.30 ห้องศรีนำวำ
002 109 ด้านบริหารจัดการ นางปรียานันท์ เหินไธสง โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 B 3 11.30 - 11.40 ห้องศรีนำวำ
002 109 ด้านบริหารจัดการ นางสุนันท์ หลวงศรี โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต 1 B 2 11.40 - 11.50 ห้องศรีนำวำ
002 109 ด้านบริหารจัดการ นายปรีชา สุขศรี โรงเรียนบ้านนามึน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 B 1 11.50 - 12.00 ห้องศรีนำวำ
002 109 ด้านบริหารจัดการ นายปรีชา ยอดยิ่ง โรงเรียนบ้านทุง่ศาลา สพป.ตรัง เขต 2 C 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนำวำ
002 109 ด้านบริหารจัดการ นางกมลาศน์ ศรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 C 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนำวำ
002 109 ด้านบริหารจัดการ นางสาวปวิชญา สินน้อย โรงเรียนบ้านคลองโร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 C 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนำวำ
003 191 ด้านนวัตกรรมฯ นายพลธาวิน วัชรทรธ ารงค์ โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1 C 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนำวำ
003 191 ด้านนวัตกรรมฯ ว่าทีร้่อยเอกอนุกูล นรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเพนียด สพป.ลพบุรี เขต 1 C 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนำวำ
003 191 ด้านนวัตกรรมฯ นายสัมฤทธิ ์ผิวบัวค า โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 C 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนำวำ
003 191 ด้านนวัตกรรมฯ ว่าทีร้่อยตรีพิพัฒน์ ประดับเพชร โรงเรียนบ้านโนนง้ิวงาม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 C 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนำวำ
003 191 ด้านนวัตกรรมฯ นายวัฒนะ แถมวัฒนะ โรงเรียนบ้านดอนพะงาด (รัฐราษฎร์วทิยา) สพป.นครราชสีมา เขต 5 C 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนำวำ
003 191 ด้านนวัตกรรมฯ นายวิศิษฎ์ มุ่งนากลาง โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 1 C 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนำวำ
003 191 ด้านนวัตกรรมฯ นายดุสิต แก้วระยับ โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2 D 9 15.30 - 15.40 ห้องศรีนำวำ

รหัส



ตำรำงกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชำต ิครั้งที ่7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  วันที ่1 มนีำคม  2561 ห้องศรีนำวำ

ประเภท ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษำขนำดกลำง  

ดำ้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลำประกวด ห้องประกวด

003 193 ด้านนวัตกรรมฯ นายเสนอ นวนกระโทก โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. เขต 17 (จันทบุรี ตราด) E 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนำวำ
003 193 ด้านนวัตกรรมฯ นายวิจิตร วงศ์ชัย โรงเรียนปงรัชดาภิเษก สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) E 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนำวำ
003 193 ด้านนวัตกรรมฯ นายสาโรจน์ กล่ันด้วง โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี) E 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนำวำ
003 193 ด้านนวัตกรรมฯ นายสมทรัพย์ ภูโสดา โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) E 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนำวำ
003 193 ด้านนวัตกรรมฯ นายนพดล กาญจนางกูร โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา สพม. เขต 30 (ชัยภูม)ิ E 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนำวำ
003 193 ด้านนวัตกรรมฯ นางจารุวรรณ บุญโต โรงเรียนแตลศิริวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) E 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนำวำ

ประเภท ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษำขนำดใหญ่  

001 030 ด้านวิชาการ นายเทพฤทธิ ์ยอดใส โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) E 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนำวำ
001 030 ด้านวิชาการ นายเจริญ บัวลี โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) E 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนำวำ
001 030 ด้านวิชาการ นายวุฒิชัย วันทมาตย์ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) E 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนำวำ
001 030 ด้านวิชาการ นายบุญเสริญ สุริยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) F 9 10.30 - 10.40 ห้องศรีนำวำ
001 030 ด้านวิชาการ นายธวัช มูลเมือง โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย หนองบัวล าภู) F 8 10.40 - 10.50 ห้องศรีนำวำ
001 030 ด้านวิชาการ นายวิเชียร บุญมาก โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) F 7 10.50 - 11.00 ห้องศรีนำวำ
001 030 ด้านวิชาการ นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) F 6 11.00 - 11.10 ห้องศรีนำวำ
001 030 ด้านวิชาการ นายวินัย กรานมูล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) F 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนำวำ

รหัส



ตำรำงกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชำต ิครั้งที ่7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  วันที ่1 มนีำคม  2561 ห้องศรีนำวำ

ประเภท ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษำขนำดใหญ่  

ดำ้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลำประกวด ห้องประกวด

002 112 ด้านบริหารจัดการ นางสุนิดา เดชะทัตตานนท์ โรงเรียนจนัทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) F 4 11.20 - 11.30 ห้องศรีนำวำ
002 112 ด้านบริหารจัดการ นายธนพจ แก้ววงษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) F 3 11.30 - 11.40 ห้องศรีนำวำ
002 112 ด้านบริหารจัดการ นายวรากุล หงษ์เทียบ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ สพม. เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) F 2 11.40 - 11.50 ห้องศรีนำวำ
002 112 ด้านบริหารจัดการ นายชัยวัฒน์ ใจภักดี โรงเรียนจอมทอง สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) F 1 11.50 - 12.00 ห้องศรีนำวำ
002 112 ด้านบริหารจัดการ นายธวัช ทุมมนตรี โรงเรียนสว่างแดนดิน สพม. เขต 23 (สกลนคร) G 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนำวำ
002 112 ด้านบริหารจัดการ นายยิ่งยง นันทวณิชชากร โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) G 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนำวำ
002 112 ด้านบริหารจัดการ นายอนุชา หลิมศิริวงษ์ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) G 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนำวำ
002 112 ด้านบริหารจัดการ นางยุภา พรเศรษฐ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร สพม. เขต 13 (ตรัง กระบี่) G 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนำวำ
003 194 ด้านนวัตกรรมฯ นายโสภณ กมล โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) G 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนำวำ
003 194 ด้านนวัตกรรมฯ ว่าทีร้่อยตรีเริงฤทธิ ์ผดุงพันธ์ โรงเรียนทปีงักรวิทยาพฒัน์ (มัธยมวัดหตัถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภฯ์ สพม. เขต 4 (ปทมุธานี สระบรีุ) G 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนำวำ
003 194 ด้านนวัตกรรมฯ นายไพรัตน์ ก้อนทองค า โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) G 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนำวำ
003 194 ด้านนวัตกรรมฯ นายฐิตติณัฐ ศักด์ิธนานนท์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) G 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนำวำ
003 194 ด้านนวัตกรรมฯ นายเลิศชาย รัตนะ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน) G 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนำวำ
003 194 ด้านนวัตกรรมฯ นายถวัลย์ สุนทรา โรงเรียนศรีรัตนวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) H 9 15.30 - 15.40 ห้องศรีนำวำ
003 194 ด้านนวัตกรรมฯ นายสฤษด์ิ วิวาสุขุ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) H 8 15.40 - 15.50 ห้องศรีนำวำ
003 194 ด้านนวัตกรรมฯ นายสุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) H 7 15.50 - 16.00 ห้องศรีนำวำ

รหัส



ตำรำงกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชำต ิครั้งที ่7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  วันที ่1 มนีำคม  2561 ห้องศรีนำวำ

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย  

ดำ้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลำประกวด ห้องประกวด

002 147 ด้านบริหารจัดการ นางบุษบา โหระวงศ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) I 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนำวำ
002 147 ด้านบริหารจัดการ นายสุธาวี กล่ินอุบล โรงเรียนราชินีบูรณะ สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) I 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนำวำ
002 147 ด้านบริหารจัดการ นายวีรยุทธ วีระค า โรงเรียนทุง่เหียงพิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) I 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนำวำ
002 147 ด้านบริหารจัดการ นางกรณ์กาญจน์ นนพัชรพงศ์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) I 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนำวำ
002 147 ด้านบริหารจัดการ นางสาวนพวรรณ ใสวรรณ์ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) I 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนำวำ
002 147 ด้านบริหารจัดการ นางสุระพี อาคมคง โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) I 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนำวำ
002 147 ด้านบริหารจัดการ นางจิตตรา พิกุลทอง โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) I 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนำวำ
002 147 ด้านบริหารจัดการ นางฉวีวรรณ โพธิวัฒน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) I 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนำวำ
002 147 ด้านบริหารจัดการ นายโกศล วงษ์สุนทร โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) I 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนำวำ
002 147 ด้านบริหารจัดการ นางสาวณัฐณิชา ศรีสุขสวัสด์ิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พทัลุง) J 9 10.30 - 10.40 ห้องศรีนำวำ
002 147 ด้านบริหารจัดการ นางพรพิมล ค านวณศิลป์ โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) J 8 10.40 - 10.50 ห้องศรีนำวำ
003 229 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวกาญจนา พิจารย์ โรงเรียนบ้านค่าย สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) J 7 10.50 - 11.00 ห้องศรีนำวำ
003 229 ด้านนวัตกรรมฯ นางกัญญารัตน์ หัวนา โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) J 6 11.00 - 11.10 ห้องศรีนำวำ
003 229 ด้านนวัตกรรมฯ นางอาภาพร บุญเติม โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) J 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนำวำ
003 229 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวจุฑารัตน์ บุญเงิน โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี J 4 11.20 - 11.30 ห้องศรีนำวำ
003 229 ด้านนวัตกรรมฯ นายประทีป แสงแก้ว โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) J 3 11.30 - 11.40 ห้องศรีนำวำ
003 229 ด้านนวัตกรรมฯ นางพัฒนา เปล่ียนไธสง โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ J 2 11.40 - 11.50 ห้องศรีนำวำ
003 229 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาววิภาพร แสวงสุข โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) J 1 11.50 - 12.00 ห้องศรีนำวำ

รหัส



ตำรำงกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชำต ิครั้งที ่7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  วันที ่1 มนีำคม  2561 ห้องศรีนำวำ

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์  

ดำ้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลำประกวด ห้องประกวด

003 230 ด้านนวัตกรรมฯ นายจักรรินทร์ แจ่มใส โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) K 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนำวำ
003 230 ด้านนวัตกรรมฯ นางสุกัญญา เหมืองสอง โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) K 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนำวำ
003 230 ด้านนวัตกรรมฯ นางพัชราภรณ์ จันปัดถา โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย หนองบัวล าภ)ู K 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนำวำ
003 230 ด้านนวัตกรรมฯ นางกรรณิการ์ ไผ่โสภา โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) K 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนำวำ
003 230 ด้านนวัตกรรมฯ นายปรีชากร ภาชนะ โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต 30 (ชัยภูม)ิ K 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนำวำ
003 230 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวประภาศรี ธานีรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พทัลุง) K 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนำวำ

รหัส



ตำรำงกำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชำต ิครั้งที ่7 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560  วันที ่1 มนีำคม  2561 ห้องศรีนำวำ

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์  

ดำ้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลำประกวด ห้องประกวด

003 231 ด้านนวัตกรรมฯ นางสราญรมย์ ยิ่งสุข โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง สพม. เขต 7  (ปราจีนบรีุ นครนายก สระแก้ว) L 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนำวำ
003 231 ด้านนวัตกรรมฯ นางณัฐชนาภัทร เจียมศิริ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) L 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนำวำ
003 231 ด้านนวัตกรรมฯ นายธีรุตม์ บุญมา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) L 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนำวำ
003 231 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวรัชนก สุวรรณจักร์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) L 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนำวำ
003 231 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวสุรางคณา ศรีสวัสด์ิ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน) L 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนำวำ
003 231 ด้านนวัตกรรมฯ นายศิลปกรณ์ จันทไชย โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) L 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนำวำ
003 231 ด้านนวัตกรรมฯ นายสมพร เหล่าทองสาร โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) L 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนำวำ
003 231 ด้านนวัตกรรมฯ นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐฯ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) L 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนำวำ
003 231 ด้านนวัตกรรมฯ นางสลับศรี เจริญเวช โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) L 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนำวำ
003 231 ด้านนวัตกรรมฯ นางภาณินี วรเนติวุฒิ โรงเรียนปา่พะยอมพทิยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พทัลุง) M 9 10.30 - 10.40 ห้องศรีนำวำ

รหัส


