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สถานที่ ก าหนดการ และรายการกิจกรรม OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดที่ 3 ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 23 มกราคม 2561

 07.30 น. – 08.45 น. ลงทะเบียนและติดตั้งนิทรรศการ รอบที่ 1
 09.00 น. - 16.30 น.  ประกวดแข่งขันกิจกรรม
 12.00 น. เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุดแข่งขัน
 16.30 น. เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุดแข่งขัน รอบที่ 2

รายการกิจกรรม  สพป.  รวม  64  ราย
> ครูยอดเยี่ยมก่อนประถม (จ านวน 8 ราย) > ครูการงานอาชีพ   (จ านวน 7 ราย)
> ครูภาษาไทย  (จ านวน 19 ราย)      > ครูคณิตศาสตร์   (จ านวน 12 ราย)
> ครูวิทยาศาสตร์  (จ านวน 17 ราย)               > ครูปฐมวัย  PLC (จ านวน 1 ราย)

รายการกิจกรรม สพป.
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001040 n1 001040 n4001040 n3001040 n2 002122 n1 002122 n2 002122 n3 002122 n4 003204 n1 003204 n2 003204 n3

003204 n4002123 n1 002123 n2 002123 n3 002123 n4 002123 n5 002123 n6 002123 n7 002123 n8

003205 n1 003205 n2 003205 n3

003205 n4001043 n1 001043 n2 001043 n3 001043 n4 001043 n5 003207 n1 003207 n2 003207 n3 003207 n4 003207 n5

002125 n1 002125 n2 002125 n6002125 n4 002125 n5002125 n3 002125 n7

001042 n1 001042 n4001042 n3001042 n2 002124 n1 002124 n3002124 n2 002124 n4 003206 n1

003206 n4

003206 n2 003206 n3

001048 n1 001040 n2 002130 n1 002130 n2 002130 n3 003212 n1 003212 n2 003282 n1

002122 n1 002122 n2 002122 n3 002122 n4 003204 n1 003204 n4003204 n3003204 n2



สถานที่ ก าหนดการ และรายการกิจกรรม OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดที่ 3 ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 24 มกราคม 2561

 07.30 น. – 08.45 น. ลงทะเบียนและติดตั้งนิทรรศการ รอบที่ 1
 09.00 น. - 16.30 น.  ประกวดแข่งขันกิจกรรม
 12.00 น. เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุดแข่งขัน
 16.30 น. เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุดแข่งขัน รอบที่ 2

รายการกิจกรรม  สพป.  รวม  63  ราย
>ครูสังคมศึกษา  (จ านวน 7 ราย) >ครูสุขศึกษา  (จ านวน 4 ราย) >ครูกิจกรรมแนะแนว  (จ านวน 6 ราย)
>ครูศิลปะ  (จ านวน 8 ราย) >ครูภาษาต่างประเทศ  (จ านวน 5 ราย) >ครูกิจกรรมนักเรียน  (จ านวน 9 ราย)
>ครูบูรณาการ  (จ านวน 12 ราย) >ครูการศึกษาพิเศษเรียนร่วม  (จ านวน 10 ราย)    >ครูกิจกรรมเพ่ือสังคม (จ านวน 2 ราย)

รายการกิจกรรม  สพป.
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001044 n1 001044 n2 001044 n3 002126 n1 002126 n2 003208 n1 003208 n2 001045 n1 001045 n2 001045 n3 001045 n4

002127 n1 002127 n2 003209 n1 003209 n2 001050 n1 001050 n2 002132 n1 002132 n2 002132 n3 003214 n1

001049 n1 001049 n2 001049 n3 001049 n4 002131 n1 002131 n2 002131 n3 002131 n4 003213 n1

003213 n4

003213 n3003213 n2

001046 n1 002128 n1 002128 n2 003210 n1 001047 n1 002129 n1 002129 n2 003211 n1 003211 n2

001051 n1 001051 n2 001051 n3 002133 n1 002133 n2 002133 n3 002133 n4 003215 n1 003215 n2 001052 n1 002134 n1

001077 n1 001077 n2 001077 n3 001077 n4 001077 n5 002159 n1 002159 n2 002159 n3 003241 n1 003241 n2


