
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมธัยมศึกษาขนาดเล็ก  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 009 ด้านวิชาการ โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) A 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
001 009 ด้านวิชาการ โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) A 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
001 009 ด้านวิชาการ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) A 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
002 091 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) A 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
002 091 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) A 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
002 091 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) A 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
002 091 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ A 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
002 091 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) A 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
003 173 ด้านนวัตกรรมฯ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน) A 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
003 173 ด้านนวัตกรรมฯ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี A 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
003 173 ด้านนวัตกรรมฯ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) A 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา

ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมธัยมศึกษาขนาดกลาง  

001 010 ด้านวิชาการ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) A 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
001 010 ด้านวิชาการ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) A 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
001 010 ด้านวิชาการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ A 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
002 092 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) A 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
002 092 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) A 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
002 092 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) A 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
002 092 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) A 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมธัยมศึกษาขนาดกลาง  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

003 174 ด้านนวัตกรรมฯ โรงเรียนจุนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) A 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
003 174 ด้านนวัตกรรมฯ โรงเรียนฝ่ังแดงวิทยาสรรค์ สพม. เขต 19 (เลย หนองบัวล าภู) A 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
003 174 ด้านนวัตกรรมฯ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) A 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
003 174 ด้านนวัตกรรมฯ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) A 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา

ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ 

001 011 ด้านวิชาการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) A 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
001 011 ด้านวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) A 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา
001 011 ด้านวิชาการ โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย หนองบัวล าภู) A 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา
001 011 ด้านวิชาการ โรงเรียนวาปีทุม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) A 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา
001 011 ด้านวิชาการ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) A 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนาวา
001 011 ด้านวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) A 1 15.30 - 15.40 ห้องศรีนาวา
002 093 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนวัดทรงธรรม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) A 2 15.40 - 15.50 ห้องศรีนาวา
002 093 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) A 3 15.50 - 16.00 ห้องศรีนาวา
002 093 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนตากพิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย ตาก) A 4 16.00 - 16.10 ห้องศรีนาวา
002 093 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) A 5 16.10 - 16.20 ห้องศรีนาวา
002 093 ด้านบริหารจัดการ โรงเรียนสตรีภูเก็ต สพม. เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) A 6 16.20 - 16.30 ห้องศรีนาวา
003 175 ด้านนวัตกรรมฯ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) A 7 16.30 - 16.40 ห้องศรีนาวา
003 175 ด้านนวัตกรรมฯ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) A 8 16.40 - 16.50 ห้องศรีนาวา
003 175 ด้านนวัตกรรมฯ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน) A 9 16.50 - 17.00 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดบัประถมศึกษาขนาดกลาง  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 025 ด้านวิชาการ นายวิทยา สุทธิไส โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 B 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
001 025 ด้านวิชาการ นางสาวสุรางค์ เข็มเพ็ชร โรงเรียนวัดดอนส าโรง สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 B 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
001 025 ด้านวิชาการ นางเกษณี บ ารุงบ้านทุม่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป.ขอนแก่น เขต 1 B 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
001 025 ด้านวิชาการ นายสัญญพงศ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา สพป.ขอนแก่น เขต 5 B 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
001 025 ด้านวิชาการ นางรัตติยา สมทิพย์ โรงเรียนบ้านโชกใต้ สพป.สุรินทร์ เขต 1 B 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
001 025 ด้านวิชาการ นางสาวชนภรณ์ อือตระกูล โรงเรียนรัชดาภิเษก สพป.ปัตตานี เขต 1 B 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นายวิชัย ปลาบูท่อง โรงเรียนบ้านวังใหญ่ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 B 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นางสาวกมลมาลย์ ชาวเนื้อดี โรงเรียนวัดท่ากง สพป.ระยอง เขต 2 B 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นางสาวจิตตานันท์ สุขสวัสด์ิ โรงเรียนวัดหุบมะกล่ า สพป.ราชบุรี เขต 2 B 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นางยุพา กล่ินชัย โรงเรียนบ้านวังน้ าขาว สพป.ก าแพงเพชร เขต 1 B 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นายบุญชม ต๊ิบบุง่ โรงเรียนบ้านท่าข้ามสามัคคี สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 B 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นางณัฏฐา อุ่นแก้ว โรงเรียนวัดพญาปันแดน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 B 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นายสุพล สิงห์สถิตย์ โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที ่๑๖๕ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 B 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นางวราภรณ์ อรรถสาร โรงเรียนบ้านห้วยแสง สพป.สกลนคร เขต 3 B 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นายยุทธนา สัมฤทธิผ่์อง โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา สพป.สุรินทร์ เขต 3 B 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นายรัตน์ธนชัช เล่ือนแก้ว โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 B 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นางสุจิตรา เจียมจ านงค์ โรงเรียนบ้านปากถัก สพป.พังงา B 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
002 107 ด้านบริหารจัดการ นายสุวิทย์ เจะโซะ โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.พัทลุง เขต 2 B 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดบัประถมศึกษาขนาดกลาง  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

003 189 ด้านนวัตกรรมฯ นางวิชญาณี บุญทวี โรงเรียนบา้นทุง่นานางหรอก "เพญ็ชาติอุปถัมภ"์ สพป.กาญจนบรีุ เขต 1 B 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
003 189 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์ โรงเรียนคลองลาดกระบัง สพป.สมุทรปราการ เขต 2 B 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
003 189 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวอรชร ปราจันทร์ โรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สพป.ตาก เขต 1 B 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
003 189 ด้านนวัตกรรมฯ นางทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล โรงเรียนบ้านนาอ้อม สพป.พะเยา เขต 2 B 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
003 189 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวภัทรนิษฐ์ วงศ์บุญญฤทธิ์ โรงเรียนทหารอากาศบ ารุง สพป.นครราชสีมา เขต 1 B 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
003 189 ด้านนวัตกรรมฯ นายเทิดภูมิ ยั่งยืน โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป.สุรินทร์ เขต 2 B 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา
003 189 ด้านนวัตกรรมฯ นายพัชระ งามชัด โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง สพป.หนองคาย เขต 2 B 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา
003 189 ด้านนวัตกรรมฯ ว่าทีร้่อยตรีพินิจ สังสัพพันธ์ โรงเรียนวัดดอนตรอ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 B 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษาขนาดเล็ก

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

002 110 ด้านบริหารจัดการ นางสาวไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย โรงเรียนกอ้นแกว้พิทยาคม สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมทุรปราการ) C 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
002 110 ด้านบริหารจัดการ นายอรรณพ ชุ่มเพ็งพันธ์ โรงเรียนหนองตากยาต้ังวริิยะราษฎร์บ ารุง สพม. เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) C 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
002 110 ด้านบริหารจัดการ นางนภาพร มูลเมือง โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) C 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
002 110 ด้านบริหารจัดการ นางรติมา ปฤษฏางคเดชา โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) C 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
002 110 ด้านบริหารจัดการ นายบรรจบ ภูโสดา โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร พจิติร) C 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
002 110 ด้านบริหารจัดการ นายประเสริฐ สุวรรณชัยเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวทิยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อทุัยธาน)ี C 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
002 110 ด้านบริหารจัดการ นายคมสัน ชัยจักร์ โรงเรียนพระพทุธบาทวิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย บงึกาฬ) C 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
002 110 ด้านบริหารจัดการ นายทรงศักด์ิ กวานปรัชชา โรงเรียนไชยบรีุวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) C 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
002 110 ด้านบริหารจัดการ นายชูพงศ์ บรรทะโก โรงเรียนคลีกล้ิงพัฒนาทร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) C 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
002 110 ด้านบริหารจัดการ นางพรทิพย์ นุกูลกิจ โรงเรียนคลองฉนวนวทิยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) C 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
002 110 ด้านบริหารจัดการ นายสันติกร รักสองหมื่น โรงเรียนตระพังพิทยาคม สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) C 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
003 192 ด้านนวัตกรรมฯ นายอภิเชษฐ์ เกตุกร โรงเรียนท่ามะขามวิทยา สพม. เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) C 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
003 192 ด้านนวัตกรรมฯ นายเกียรติศักด์ิ สุทธหลวง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน) C 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
003 192 ด้านนวัตกรรมฯ นายสนั่น วงษ์ดี โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย ตาก) C 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
003 192 ด้านนวัตกรรมฯ นายวิเชียร ปัน้ม่วง โรงเรียนน้ าริดวิทยา สพม. เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ)์ C 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
003 192 ด้านนวัตกรรมฯ นายจัดสันต์ ภักดีศรี โรงเรียนเชียงหวางพิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธาน)ี C 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
003 192 ด้านนวัตกรรมฯ นายวันศักด์ิ ค าแหง โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) C 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
003 192 ด้านนวัตกรรมฯ นายขันติ จารัตน์ โรงเรียนมัธยมศรีส าเภาลูน สพม. เขต 33 (สุรินทร์) C 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา
003 192 ด้านนวัตกรรมฯ นายสมชาย กิจคาม โรงเรียนบางเดือนสถติยพ์ิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) C 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษาขนาดกลาง  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 029 ด้านวิชาการ นางสมพิศ ส าเนียงแจ่ม โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภเิษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) C 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
001 029 ด้านวิชาการ นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) C 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
001 029 ด้านวิชาการ นางสาววันรักษ์ ขันหอม โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) C 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
001 029 ด้านวิชาการ นายพงษ์เทพ เจริญไทย โรงเรียนพยุหะพทิยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อทุัยธาน)ี C 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
001 029 ด้านวิชาการ นายเนรมิต กฤตาคม โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) C 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา
001 029 ด้านวิชาการ นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) C 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา
001 029 ด้านวิชาการ นายศักด์ิ รุ่งแสง โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย บุรีรัมย์ สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ C 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา
002 111 ด้านบริหารจัดการ นายสมร ปาโท โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) C 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนาวา
002 111 ด้านบริหารจัดการ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) C 1 15.30 - 15.40 ห้องศรีนาวา
002 111 ด้านบริหารจัดการ นายสวัสด์ิ ใจตุรงค์ โรงเรียนสองพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน) C 2 15.40 - 15.50 ห้องศรีนาวา
002 111 ด้านบริหารจัดการ นายชุมพล สุวิเชียร โรงเรียนหนองโสนพทิยาคม สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร พจิติร) C 3 15.50 - 16.00 ห้องศรีนาวา
002 111 ด้านบริหารจัดการ นายอนุกูล กรัณย์เมธากุล โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี C 4 16.00 - 16.10 ห้องศรีนาวา
002 111 ด้านบริหารจัดการ นายสมนึก ทองค า โรงเรียนขอนแกน่วิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) สพม. เขต 25 (ขอนแกน่) C 5 16.10 - 16.20 ห้องศรีนาวา
002 111 ด้านบริหารจัดการ นางบุญทัน วัฒนศักด์ิสุรกุล โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) C 6 16.20 - 16.30 ห้องศรีนาวา
002 111 ด้านบริหารจัดการ นางสาวพรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวทิยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูม)ิ C 7 16.30 - 16.40 ห้องศรีนาวา
002 111 ด้านบริหารจัดการ นายส ารวย ภักดี โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุราษฎร์ธาน ีสพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน ีชมุพร) C 8 16.40 - 16.50 ห้องศรีนาวา
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ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษาขนาดกลาง  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

002 118 ด้านบริหารจัดการ นายวุฒิพงษ์ นามวงษ์ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) D 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
002 118 ด้านบริหารจัดการ นายวศิน จิณะกับ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน) D 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
002 118 ด้านบริหารจัดการ นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาน้อมเกล้า อตุรดิตถ ์สพม . เขต 39 (พษิณุโลก อตุรดิตถ์) D 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
002 118 ด้านบริหารจัดการ นายประทีปแสง พลรักษา โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย หนองบัวล าภ)ู D 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
002 118 ด้านบริหารจัดการ นายโสภณ อุดรสรรพ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) D 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
002 118 ด้านบริหารจัดการ นายสุรศักด์ิ พะประโคน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) D 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
003 200 ด้านนวัตกรรมฯ นางพัชรี จิรจีรังชัย โรงเรียนเทพมงคลรังษี สพม. เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) D 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
003 200 ด้านนวัตกรรมฯ นางพัชร์ชนีท์ ยี่สุ่นแซม โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา"โพธิ์ค าอนุสรณ์" สพม. เขต 23 (สกลนคร) D 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
003 200 ด้านนวัตกรรมฯ นายศิริเขต เดชหามาตย์ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) D 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
003 200 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวดวงตา อัมภรณ์ โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) D 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา

ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษาขนาดใหญ่  

001 037 ด้านวิชาการ นางสาวชนัญชิดา ม่วงทอง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) D 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
001 037 ด้านวิชาการ นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย โรงเรียนกาญจนาภเิษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. เขต 9 (สุพรรณบรีุ นครปฐม) D 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
001 037 ด้านวิชาการ นางรชยา แพงศรี โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) D 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
001 037 ด้านวิชาการ นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) D 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
001 037 ด้านวิชาการ นายฉัตรชัย ไชยมงค์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) D 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
001 037 ด้านวิชาการ นายชูศักด์ิ มะปรางค์ โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) D 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
001 037 ด้านวิชาการ นายภัทรพล หมวกเหล็ก โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) D 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
001 037 ด้านวิชาการ นางเนตรชนก ทัศนกมล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย สพม. เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) D 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา
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ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดบัมธัยมศึกษาขนาดใหญ่  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

002 119 ด้านบริหารจัดการ นายอ านาจ จันทร์พางาม โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) D 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
002 119 ด้านบริหารจัดการ นางเสาวภา บูรณเจริญกิจ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) D 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
002 119 ด้านบริหารจัดการ นายสุรัตน์ เสาร่อน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) D 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
002 119 ด้านบริหารจัดการ นายจิระพงษ์ สุริยา โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย ตาก) D 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
002 119 ด้านบริหารจัดการ นางสุวิมล สีคง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อทุัยธาน)ี D 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
002 119 ด้านบริหารจัดการ นายวรายุทธ ชาเรืองเดช โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) D 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา
002 119 ด้านบริหารจัดการ นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) D 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา
002 119 ด้านบริหารจัดการ นางนงเยาว์ ผาสุก โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) D 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา
003 201 ด้านนวัตกรรมฯ นายปิยวัฒน์ ปานด้วง โรงเรียนบา้นสวน (จัน่อนุสรณ์) สพม. เขต 18 (ชลบรีุ ระยอง) D 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนาวา
003 201 ด้านนวัตกรรมฯ นางปานเนตร วงศ์ฟู โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ สพม. เขต 37 (แพร่ น่าน) D 1 15.30 - 15.40 ห้องศรีนาวา
003 201 ด้านนวัตกรรมฯ นายกิตติศักด์ิ สินธุวงศานนท์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ)์ D 2 15.40 - 15.50 ห้องศรีนาวา
003 201 ด้านนวัตกรรมฯ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี D 3 15.50 - 16.00 ห้องศรีนาวา
003 201 ด้านนวัตกรรมฯ นายภักดี เอื้อราษฎร์ โรงเรียนผดุงนารี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) D 4 16.00 - 16.10 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 053 ด้านวิชาการ นายอดุลย์ เทศสาย โรงเรียนบ้านแม่วะหลวง สพป.ตาก เขต 2 E 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
001 053 ด้านวิชาการ นางอุษา ข าหลง โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 E 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
001 053 ด้านวิชาการ นางสาวน้ าผ้ึง มั่งค่ัง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) E 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
001 053 ด้านวิชาการ นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักด์ิ โรงเรียนบ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2 E 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
001 053 ด้านวิชาการ นางสาวกรรณิการ์ ติสันเทียะ โรงเรียนบ้านโพธิต์าสี สพป.นครราชสีมา เขต 5 E 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
001 053 ด้านวิชาการ นางราตรี วามะลุน โรงเรียนมหาชนะชัยวทิยาคม สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) E 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
001 053 ด้านวิชาการ นายติณณพัศ กล่ าจีน โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม สพป.สงขลา เขต 3 E 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
001 053 ด้านวิชาการ นางเกษราภรณ์ ทองไสย โรงเรียนพรุพีพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) E 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
002 135 ด้านบริหารจัดการ นางสาวบูรจิต พานประเสริฐ โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 E 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
002 135 ด้านบริหารจัดการ นางสาวนุชสุคนธ์ อักษรศรี โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) E 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
002 135 ด้านบริหารจัดการ นางสาวขวัญวิภา ภูแ่ส โรงเรียนอนิทร์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อา่งทอง) E 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
002 135 ด้านบริหารจัดการ นางสาวปุณยนุช ก๊กศรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) E 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
002 135 ด้านบริหารจัดการ นางสาวกฤษณ์ชรินทร์ คงกล่อม โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย ตาก) E 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
002 135 ด้านบริหารจัดการ นางสาวนวพร กะกุค า โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 E 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
002 135 ด้านบริหารจัดการ นางจิราภรณ์ มุริกา โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) E 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
002 135 ด้านบริหารจัดการ นายธราดล บุญยาพงษ์ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) E 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
002 135 ด้านบริหารจัดการ นางสุดา นุ่นชูคัน โรงเรียนวัดร่มเมือง สพป.พัทลุง เขต 1 E 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

003 217 ด้านนวัตกรรมฯ นายปิยะณัฐ เอ็นดู โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 E 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา
003 217 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา โรงเรียนแจ้คอนวิทยา สพป.ล าปาง เขต 3 E 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
003 217 ด้านนวัตกรรมฯ นางศิริญญา เขื่อนแก้ว โรงเรียนทุง่กว๋าววิทยาคม สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) E 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
003 217 ด้านนวัตกรรมฯ นายพิพิธพัฒน์ ณ น่าน โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) E 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
003 217 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวรัชนี ป้องทัพไทย โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 3 E 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
003 217 ด้านนวัตกรรมฯ ว่าทีร้่อยตรีพิชิต แก้วสุริวงษ์ โรงเรียนบ้านหัวนาค า สพป.ชัยภูมิ เขต 1 E 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
003 217 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวเบญจรฎา เพชรก้อน โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) E 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  

001 065 ด้านวิชาการ นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) E 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา
001 065 ด้านวิชาการ นางศุภกัญญา รอดเดช โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) E 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา
001 065 ด้านวิชาการ นายฉัตรชัย สุขุม โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. เขต 41 (ก าแพงเพชร พจิิตร) E 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนาวา
001 065 ด้านวิชาการ นายธนวัฒน์ ทองวิชิต โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี E 1 15.30 - 15.40 ห้องศรีนาวา
001 065 ด้านวิชาการ นายสมพร ศรีวิพัฒน์ โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 E 2 15.40 - 15.50 ห้องศรีนาวา
001 065 ด้านวิชาการ นางเสาวณี แก้วแจ้ง โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) E 3 15.50 - 16.00 ห้องศรีนาวา
001 065 ด้านวิชาการ นางสาวด าเนิน ยิ่งหาญ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) E 4 16.00 - 16.10 ห้องศรีนาวา
001 065 ด้านวิชาการ นางสาวอรพิณ สันเส็น โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุราษฎร์ธาน ีสพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน ีชมุพร) E 5 16.10 - 16.20 ห้องศรีนาวา
001 065 ด้านวิชาการ นางนิตยา ทองดียิ่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม. เขต 13 (ตรัง กระบี่) E 6 16.20 - 16.30 ห้องศรีนาวา
001 065 ด้านวิชาการ นางประทีป ชูแก้ว โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) E 7 16.30 - 16.40 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

002 136 ด้านบริหารจัดการ นายวิชิต เหลาทอง โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป.ชลบุรี เขต 2 F 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
002 136 ด้านบริหารจัดการ นายชาญณรงค์ เผือกเพีย้น โรงเรียนสตรีอา่งทอง สพม. เขต 5 (สิงหบ์ุรี ลพบุรี ชัยนาท อา่งทอง) F 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
002 136 ด้านบริหารจัดการ นายเสมา อยู่นุช โรงเรียนนวมินทราชินทูศิ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม . เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) F 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
002 136 ด้านบริหารจัดการ นางสาวรัตนา ไชยเลิศ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) F 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
002 136 ด้านบริหารจัดการ นางวรรณภา ต่อติด โรงเรียนปากสวยพิทยาคม สพม. เขต 21 (หนองคาย บงึกาฬ) F 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
002 136 ด้านบริหารจัดการ นางสุนันท์ ค าปลิว โรงเรียนกนัทรลักษ์วทิยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) F 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
002 136 ด้านบริหารจัดการ นายธนวิชญ์ ขาวสว่าง โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) F 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
003 218 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวพีริญาณ์ อาริยชัยนันต์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) F 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
003 218 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาววิรมณ ปัน้งาม โรงเรียนสตรีอา่งทอง สพม. เขต 5 (สิงหบ์ุรี ลพบุรี ชัยนาท อา่งทอง) F 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
003 218 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวสถาพร บุตรใสย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) F 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
003 218 ด้านนวัตกรรมฯ นางนันทนัช นันทพงษ์ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) F 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
003 218 ด้านนวัตกรรมฯ นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักด์ิ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) F 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
003 218 ด้านนวัตกรรมฯ นายนิรันดร์ บุญศรี โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี F 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
003 218 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาววิภาวรรณ อินทร์งาม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) F 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 066 ด้านวิชาการ นายยุทธนา กองโค โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) F 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
001 066 ด้านวิชาการ นางสาวบุญสม ศรีศักดา โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม) F 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
001 066 ด้านวิชาการ นางสาวสุชาดา สวัสดี โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) F 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
001 066 ด้านวิชาการ นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) F 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา
001 066 ด้านวิชาการ นายโพธิรัตน์ อินต๊ะยศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) F 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
001 066 ด้านวิชาการ นายไชยโพธิ ์ร่มโพธิ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี F 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
001 066 ด้านวิชาการ นางสาวสุมาลี ไกลเมือง โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย หนองบัวล าภ)ู F 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
001 066 ด้านวิชาการ นางสิริพร ภูหัวดอน โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) F 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
001 066 ด้านวิชาการ นางสาวโนรี บ่อเงิน โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) F 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
001 066 ด้านวิชาการ นายศุภนัส นงค์นวล โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) F 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา
002 148 ด้านบริหารจัดการ นายเอกพงษ์ โตชัยศรี โรงเรียนสตรีอา่งทอง สพม. เขต 5 (สิงหบ์ุรี ลพบุรี ชัยนาท อา่งทอง) F 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา
002 148 ด้านบริหารจัดการ นางสาวกมลวรรณ ปานเมือง โรงเรียนพนัท้ายนรสิงห์วทิยา สพม. เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ์สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) F 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา
002 148 ด้านบริหารจัดการ นายจักรกฤช เล่ือนกฐิน โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) F 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนาวา
002 148 ด้านบริหารจัดการ นางอรวรรณ วัดด้ิงแฮม โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) F 1 15.30 - 15.40 ห้องศรีนาวา
002 148 ด้านบริหารจัดการ นางธัญกร กิตติจริยา โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) F 2 15.40 - 15.50 ห้องศรีนาวา
002 148 ด้านบริหารจัดการ นางสาวมณีรัตน์ กวดขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5 F 3 15.50 - 16.00 ห้องศรีนาวา
002 148 ด้านบริหารจัดการ นางธราธร บุญเสริม โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) F 4 16.00 - 16.10 ห้องศรีนาวา
002 148 ด้านบริหารจัดการ นางกมลณัท คลังเงิน โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม. เขต 30 (ชัยภูม)ิ F 5 16.10 - 16.20 ห้องศรีนาวา
002 148 ด้านบริหารจัดการ นายบุญเสริฐ จันทร์ทิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) F 6 16.20 - 16.30 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

002 137 ด้านบริหารจัดการ นางสาวณัฏฐนันท์ บุญเสมอ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) G 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
002 137 ด้านบริหารจัดการ นายพศุต สรสิทธิ์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) G 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
002 137 ด้านบริหารจัดการ นางอรพิน ควรสุวรรณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) G 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
002 137 ด้านบริหารจัดการ นางสาวเกศกนก ใจวัง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) G 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
002 137 ด้านบริหารจัดการ นางสาวจันทร์แรม พรมทา โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 G 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
002 137 ด้านบริหารจัดการ นางสกลรัตน์ สวัสด์ิมูล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม. เขต 23 (สกลนคร) G 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
002 137 ด้านบริหารจัดการ นายชุมพล ชารีแสน โรงเรียนดอนจานวิทยาคม สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ)์ G 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
002 137 ด้านบริหารจัดการ นางจารุวรรณ รักษ์รอด โรงเรียนพุนพินพิทยาคม สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) G 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
003 219 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวกรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) G 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
003 219 ด้านนวัตกรรมฯ นางสุพัตรา นาแพร่ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) G 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
003 219 ด้านนวัตกรรมฯ นายกิตติพงษ์ ธงชัย โรงเรียนบ้านแกง่ชัชวลิตวิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อทุัยธานี) G 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
003 219 ด้านนวัตกรรมฯ นายวิศิษย์ ใชญัน โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ า(ขยายโอกาส) สพป.อบุลราชธานี เขต 2 G 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
003 219 ด้านนวัตกรรมฯ นางมนฤดี จูงพันธุ์ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ สพม. เขต 20 (อุดรธาน)ี G 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
003 219 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวพัชญ์ณัฏฐา เสมประเสริฐ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ G 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 067 ด้านวิชาการ นางสาวพรพิมล ณัฐสิฐโสภณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) G 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
001 067 ด้านวิชาการ นายเอกสิทธิ ์ปิยะแสงทอง โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) G 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
001 067 ด้านวิชาการ นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท โรงเรียนราชวินิตบางแกว้ สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ) G 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
001 067 ด้านวิชาการ นายวรวัฒน์ ธรรมวงศ์ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) G 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา
001 067 ด้านวิชาการ นายปรภูมิ อินจับ โรงเรียนแม่พริกวิทยา สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) G 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
001 067 ด้านวิชาการ นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) G 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
001 067 ด้านวิชาการ นางสาวสมเพียร เจาจาลึก โรงเรียนนาแกพิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) G 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
001 067 ด้านวิชาการ นายวรพจน์ โพธิพ์ันธ์ไม้ โรงเรียนบุญวัฒนา สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) G 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
001 067 ด้านวิชาการ นางพยอม วิชุมา โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) G 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
001 067 ด้านวิชาการ นางสาวอุทัยทิพย์ อินแจ้ง โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุราษฎร์ธาน ีสพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน ีชมุพร) G 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา
001 067 ด้านวิชาการ นายอนุรุทธิ ์หมีดเส็น โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) G 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

002 149 ด้านบริหารจัดการ นางสาวสุณี ศรีสวาท โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม . เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) G 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา
002 149 ด้านบริหารจัดการ นางสนองภัทร สุธีรวงศ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) G 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนาวา
002 149 ด้านบริหารจัดการ นางมีณนภาพรรณ ฐีฏภัทรมนตรี โรงเรียนบา้นบงึ "มนญูวิทยาคาร" สพม. เขต 18 (ชลบรีุ ระยอง) G 1 15.30 - 15.40 ห้องศรีนาวา
002 149 ด้านบริหารจัดการ นางสาวจิตรัตน์ดา ผดุงวิรุฬห์พร โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) G 2 15.40 - 15.50 ห้องศรีนาวา
002 149 ด้านบริหารจัดการ นางศิริลักษณ์ ค้าก ายาน โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) G 3 15.50 - 16.00 ห้องศรีนาวา
002 149 ด้านบริหารจัดการ นางสาวนิรมล รอดไพ โรงเรียนหว้ยน้ าหอมวิทยาคาร สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อทุัยธานี) G 4 16.00 - 16.10 ห้องศรีนาวา
002 149 ด้านบริหารจัดการ นางสุพัตรา ไชยจันหอม โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม. เขต 19 (เลย หนองบัวล าภู) G 5 16.10 - 16.20 ห้องศรีนาวา
002 149 ด้านบริหารจัดการ นายศิวะ ปินะสา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) G 6 16.20 - 16.30 ห้องศรีนาวา
002 149 ด้านบริหารจัดการ นายวิธิวัติ รักษาภักด์ิ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) G 7 16.30 - 16.40 ห้องศรีนาวา
002 149 ด้านบริหารจัดการ นางสาวพัชรี ล้ิมสุวรรณ โรงเรียนสอาดเผดิมวทิยา สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) G 8 16.40 - 16.50 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

002 138 ด้านบริหารจัดการ นางสาวอุทิศ สราญร่ืน โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา) สพป.พระนครศรีอยธุยา เขต 2 H 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
002 138 ด้านบริหารจัดการ นางณิชาพร เมืองศิริ โรงเรียนระยองวทิยาคม ปากน้ า สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) H 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
002 138 ด้านบริหารจัดการ นางยุพิน ผันผาย โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) H 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
002 138 ด้านบริหารจัดการ นางสาวสุจินต์ ตาละกาญจนวัฒน์ โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) H 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
002 138 ด้านบริหารจัดการ นายบัญชา วงค์เสนา โรงเรียนปทุมรัตน์พิทยาคม สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) H 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
002 138 ด้านบริหารจัดการ นายฐาปกรณ์ รามเกียรติศักด์ิ โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) H 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
002 138 ด้านบริหารจัดการ นายประเสริฐ ทองอุดม โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) H 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
002 138 ด้านบริหารจัดการ นางอนุษา ศิลปวิศาล โรงเรียนบ้านบางรูป สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 H 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
002 138 ด้านบริหารจัดการ นางสาวสุรีพร บัวแก้ว โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) H 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
003 220 ด้านนวัตกรรมฯ นายพิเชษฐ์ ใจปวน โรงเรียนวชิรป่าซาง สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) H 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
003 220 ด้านนวัตกรรมฯ นางชลิดา สุหล้า โรงเรียนภูซางวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) H 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
003 220 ด้านนวัตกรรมฯ นายเอกชัย พันธุลี โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย ตาก) H 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
003 220 ด้านนวัตกรรมฯ นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักด์ิ โรงเรียนบ้านเม็กด า สพป.มหาสารคาม เขต 2 H 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
003 220 ด้านนวัตกรรมฯ นายยรรยง ปกป้อง โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.ยโสธร เขต 1 H 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
003 220 ด้านนวัตกรรมฯ นายภีรพัฒน์ อุทธา โรงเรียนป่าต้ิวป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป.อ านาจเจริญ H 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 068 ด้านวิชาการ นางปิยวรรณ ปิติวิทูรวรรัตน์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) H 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
001 068 ด้านวิชาการ นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) H 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
001 068 ด้านวิชาการ นายพันธกร ตันติเพชราวรรณ์ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) H 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา
001 068 ด้านวิชาการ นายอุไทย โกยชัย โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย หนองบัวล าภ)ู H 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
001 068 ด้านวิชาการ นางสาวถนอมจิตร์ ต้ังนารี โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวทิยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูม)ิ H 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
001 068 ด้านวิชาการ นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) H 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
001 068 ด้านวิชาการ นางเจียรนัย สังสุทธิพงศ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) H 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
002 150 ด้านบริหารจัดการ นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) H 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
002 150 ด้านบริหารจัดการ นางกรรณกร รัตนมนตรี โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) H 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา
002 150 ด้านบริหารจัดการ นายโกวิท วันศรี โรงเรียนกนัทรลักษ์วทิยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) H 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา
002 150 ด้านบริหารจัดการ นางมนัญชยา แกกูล โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สพม. เขต 32 (บุรีรัมย)์ H 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา
002 150 ด้านบริหารจัดการ นายวัชระ ส้มแป้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) H 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนาวา
003 232 ด้านนวัตกรรมฯ นางณัฐวรา ทุมมาไว โรงเรียนพนัสพิทยาคาร สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) H 1 15.30 - 15.40 ห้องศรีนาวา
003 232 ด้านนวัตกรรมฯ นายเกียรติศักด์ิ ชัยยาณะ โรงเรียนวฒัโนทัยพายัพ สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) H 2 15.40 - 15.50 ห้องศรีนาวา
003 232 ด้านนวัตกรรมฯ นายประชา วงค์ศรีดา โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย เชยีงราย สพม. เขต 36 (เชยีงราย พะเยา) H 3 15.50 - 16.00 ห้องศรีนาวา
003 232 ด้านนวัตกรรมฯ นางกนิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนหนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 (สกลนคร) H 4 16.00 - 16.10 ห้องศรีนาวา
003 232 ด้านนวัตกรรมฯ นายชิษณุพงศ์ ทวีเสริญมีเหง้า โรงเรียนบา้นเหล่ือมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) H 5 16.10 - 16.20 ห้องศรีนาวา
003 232 ด้านนวัตกรรมฯ นางอ าพา ปรากฎชื่อ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) H 6 16.20 - 16.30 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

002 139 ด้านบริหารจัดการ นางสาวอรทัย คุ้มกัน โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4 I 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
002 139 ด้านบริหารจัดการ นายธนพัฒน์ อินทุกานตะ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) I 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
002 139 ด้านบริหารจัดการ นางสาวฉัตรติยา ลังการัตน์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) I 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
002 139 ด้านบริหารจัดการ นายคณิต ทิพย์โอสถ โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 I 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
002 139 ด้านบริหารจัดการ นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3 I 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
002 139 ด้านบริหารจัดการ นายนิรันดร์ ศรีวรรณะ โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) I 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
002 139 ด้านบริหารจัดการ นางขวัญจิรา วงแหวน โรงเรียนสิรินธร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) I 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
003 221 ด้านนวัตกรรมฯ นางทิวทอง อ่อนบาง โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) I 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
003 221 ด้านนวัตกรรมฯ นายสรศักด์ิ บัวแย้ม โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) I 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
003 221 ด้านนวัตกรรมฯ นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์ โรงเรียนธารน า้ใจ สพป.นครพนม เขต 1 I 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
003 221 ด้านนวัตกรรมฯ นายวุฒิศักด์ิ มานะศรี โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร สพม. เขต 20 (อุดรธาน)ี I 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
003 221 ด้านนวัตกรรมฯ นางโคตรเพชร มีโพธิ์ โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) I 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 069 ด้านวิชาการ นางสาวจงกล เพ็งสุพรรณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) I 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
001 069 ด้านวิชาการ นายณัฐพล นันโท โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) I 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
001 069 ด้านวิชาการ นางสุดารัตน์ บัวบุญ จ้ ามา โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) I 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
001 069 ด้านวิชาการ นายสมหมาย เวียงสิมา โรงเรียนห้วยทับทันวทิยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) I 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
001 069 ด้านวิชาการ นางฉัลยาญาราภรณ์ ทวีแสง โรงเรียนรัตนบุรี สพม. เขต 33 (สุรินทร์) I 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
002 151 ด้านบริหารจดัการ ว่าทีร้่อยตรีรัชชานนท์ น้อมรับพร โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) I 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา
002 151 ด้านบริหารจดัการ นายเฉลิมชัย เคลือบวิจิตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) I 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
002 151 ด้านบริหารจดัการ นายกวี รอนกระโทก โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) I 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
002 151 ด้านบริหารจดัการ นางสาวจันทร์พร ปินตาเปีย้ โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) I 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
002 151 ด้านบริหารจดัการ นางปวิตรา เทพโพธา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) I 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
002 151 ด้านบริหารจดัการ ว่าทีร้่อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขต โรงเรียนเก้าเล้ียววิทยา สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี I 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
002 151 ด้านบริหารจดัการ นายสมมาตร ค าเพิม่พูล โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม. เขต 20 (อุดรธาน)ี I 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา
002 151 ด้านบริหารจดัการ นายระวี ศรีค ามุล โรงเรียนร่มเกล้า สพม. เขต 23 (สกลนคร) I 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา
002 151 ด้านบริหารจดัการ นายสุตพงศ์ ศรีดาฮด โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) I 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา
003 233 ด้านนวัตกรรมฯ นายสมศักด์ิ ทองปาน โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) I 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนาวา
003 233 ด้านนวัตกรรมฯ นายโชคชัย บุญเสนอ โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) I 1 15.30 - 15.40 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

003 223 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวหฤทัย ใจดี โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) J 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
003 223 ด้านนวัตกรรมฯ นางพิมพา สารเร็ว โรงเรียนดงเจนวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) J 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
003 223 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวนิตยา เทพาขันธ์ โรงเรียนนาจานซับสมบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 J 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
003 223 ด้านนวัตกรรมฯ นางพรรณรัตน์ ชัยชนะสมบัติ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) J 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
003 223 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวชุติมา สอนเสนา โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) J 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  

001 071 ด้านวิชาการ นางสาวนวภัทร น้ าใจ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ ์สพป.นนทบุรี เขต 1 J 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
001 071 ด้านวิชาการ นางสาวไพลิน เปรมกมล โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) J 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
001 071 ด้านวิชาการ นางสาวชนัญชิดา อิทธิสังวร โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภเิษก สพม. เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี) J 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
001 071 ด้านวิชาการ นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษา โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) J 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
001 071 ด้านวิชาการ นางสุนุตชา อุบลจร โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี J 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
001 071 ด้านวิชาการ นางสาวนรินทร สารบูรณ์ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) J 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
001 071 ด้านวิชาการ นางสาววันวิสาข์ แสนเสริม โรงเรียนปากช่อง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) J 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
001 071 ด้านวิชาการ นางบังอร ชูแก้ว โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม. เขต 33 (สุรินทร์) J 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
001 071 ด้านวิชาการ นางนภัสกร สังข์สี โรงเรียนสตรีระนอง สพม. เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) J 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

002 153 ด้านบริหารจดัการ นางสาวโนร์หัสมะห์ สติรักษ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) J 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
002 153 ด้านบริหารจดัการ นางสาวศิวิมล ศิริรักษ์ โรงเรียนชลกันยานุกูล สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) J 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
002 153 ด้านบริหารจดัการ นางสาวสุธิดา ค าภีระ โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม. เขต 38 (สุโขทัย ตาก) J 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
002 153 ด้านบริหารจดัการ นางสาวกุลชนกนันท์ ธนโชติกิจเกื้อกูล โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) J 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา
002 153 ด้านบริหารจดัการ นางอรุณี ทองผุด โรงเรียนเขื่องในพทิยาคาร สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี อ านาจเจริญ) J 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
002 153 ด้านบริหารจดัการ นางทิพย์วรรณ สุโธ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) J 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
003 235 ด้านนวัตกรรมฯ นายธรัช พุทธรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) J 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
003 235 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวสุชาดา สามสวัสด์ิ โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) J 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
003 235 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวศิวพร เพ็ชรนอก โรงเรียนเมืองคง สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) J 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
003 235 ด้านนวัตกรรมฯ นางอัจฉราภรณ์ นาคเจือ โรงเรียนบัวเชดวิทยา สพม. เขต 33 (สุรินทร์) J 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา
003 235 ด้านนวัตกรรมฯ นางดาริน ทรายทอง โรงเรียนดีบุกพงัาวทิยายน สพม. เขต 14 (พงังา ภูเกต็ ระนอง) J 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

002 142 ด้านบริหารจดัการ นางสาววรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) K 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
002 142 ด้านบริหารจดัการ นางสาวจุลจิฬา จันทพงษ์ โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) K 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
002 142 ด้านบริหารจดัการ นางสาววิสุทธิโ์ฉม อบเชย โรงเรียนเวียงผาวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2 K 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
002 142 ด้านบริหารจดัการ นางวิไลลักษณ์ ประเทศรัตน์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) K 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
002 142 ด้านบริหารจดัการ นางสาวสุรัตน์ ปานศักด์ิ โรงเรียนพิชัย สพม. เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ)์ K 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
002 142 ด้านบริหารจดัการ นางสาวธัญชนก ยุทธมูลตรี โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป.มหาสารคาม เขต 3 K 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
002 142 ด้านบริหารจดัการ นางจรุณี แตงสมบูรณ์ โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 K 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
002 142 ด้านบริหารจดัการ นางกาญจนา โทขันธ์ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) K 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
002 142 ด้านบริหารจดัการ นางพัสนี เดชมณี โรงเรียนทุง่คาพิทยาคาร สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน ีชุมพร) K 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
002 142 ด้านบริหารจดัการ นายอรรถชัย มีสุข โรงเรียนเฉลิมพระเกยีรติฯภเูกต็ สพม . เขต 14 (พังงา ภเูกต็ ระนอง) K 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
003 224 ด้านนวัตกรรมฯ นายสุทิน เรืองปานกัน โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป.นครนายก K 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
003 224 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวปารุดา สระทองจันทร์ โรงเรียนวัดสระส่ีมุม สพป.นครปฐม เขต 1 K 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
003 224 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวฬียาพร ธารเหลืองทอง โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 K 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
003 224 ด้านนวัตกรรมฯ นายวิราช น้อยศิริ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สพม. เขต 39 (พิษณุโลก อุตรดิตถ)์ K 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
003 224 ด้านนวัตกรรมฯ นางอรทัย ธรรมโม โรงเรียนไชยบรีุวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) K 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
003 224 ด้านนวัตกรรมฯ นายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย โรงเรียนจงัหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) K 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
003 224 ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวภิญญาพัชญ์ แบบอย่าง โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สพม. เขต 33 (สุรินทร์) K 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
003 224 ด้านนวัตกรรมฯ นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล โรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 K 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา
003 224 ด้านนวัตกรรมฯ นางเยาวลักษณ์ ญาโน โรงเรียนกาญจนาภเิษกวทิยาลัย สุราษฎร์ธาน ีสพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธาน ีชมุพร) K 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
003 224 ด้านนวัตกรรมฯ นางณัฏฐ์กานดา ด าศรี โรงเรียนสตรีทุง่สง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) K 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 072 ด้านวชิาการ นายธันยวัฒน์ แสงเดือน โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) K 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
001 072 ด้านวชิาการ นายวิเชียร ดอนแรม โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) K 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
001 072 ด้านวชิาการ นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) K 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
001 072 ด้านวชิาการ นายณัฐพล บัวพันธ์ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) K 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา
002 154 ด้านบริหารจัดการ นางสาวบัวหลวง กุลเกษ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) K 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา
002 154 ด้านบริหารจัดการ นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด โรงเรียนวดัสิงห์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) K 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา
002 154 ด้านบริหารจัดการ นายอัครพงษ์ ติงสะ โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) K 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนาวา
002 154 ด้านบริหารจัดการ นางมัลลิกา ถิราวัตร โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย สพม. เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน) K 1 15.30 - 15.40 ห้องศรีนาวา
002 154 ด้านบริหารจัดการ นางสุพัตรา ถมยา โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) K 2 15.40 - 15.50 ห้องศรีนาวา
002 154 ด้านบริหารจัดการ นางมารศรี ตะกรุดแจ่ม โรงเรียนเมืองศรีเทพ สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) K 3 15.50 - 16.00 ห้องศรีนาวา
002 154 ด้านบริหารจัดการ นางกิรณา จันทรโคตร โรงเรียนธาตุพนม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) K 4 16.00 - 16.10 ห้องศรีนาวา
002 154 ด้านบริหารจัดการ นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ โรงเรียนนารีนุกูล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี อ านาจเจริญ) K 5 16.10 - 16.20 ห้องศรีนาวา
002 154 ด้านบริหารจัดการ นายสัมฤทธิ ์เสาทอง โรงเรียนสุรวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) K 6 16.20 - 16.30 ห้องศรีนาวา
002 154 ด้านบริหารจัดการ นายฐปนวัฒน์ ชูกล่ิน โรงเรียนจุฬาภรณราชวทิยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) K 7 16.30 - 16.40 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 073 ด้านวชิาการ นางสาวพิลึก นิลศิริ โรงเรียนพล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) L 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
001 073 ด้านวชิาการ นางศิริพร ไชยมาศ โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) L 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
001 073 ด้านวชิาการ นางสรัลดา พรจินดาสกุล โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. เขต 33 (สุรินทร์) L 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
001 073 ด้านวชิาการ นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทอง โรงเรียนสตรีทุง่สง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) L 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
001 073 ด้านวชิาการ นายพิทธพนธ์ พิทักษ์ โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม. เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง) L 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
002 155 ด้านบริหารจัดการ นางอาโนมา ไตรยขันธ์ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม. เขต 23 (สกลนคร) L 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
002 155 ด้านบริหารจัดการ นายสุเทพ ทิพโชติ โรงเรียนนางแดดวงัชมภูวทิยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 30 (ชัยภูม)ิ L 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
002 155 ด้านบริหารจัดการ นายชัยสิทธิ ์คุณสวัสด์ิ โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม สพม. เขต 33 (สุรินทร์) L 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
002 155 ด้านบริหารจัดการ นางปาริชาติ สุขแก้ว โรงเรียนสตรีทุง่สง สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง) L 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
003 237 ด้านนวตักรรม นายทนงศักด์ิ ทินบุตร โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา สพม. เขต 23 (สกลนคร) L 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
003 237 ด้านนวตักรรม นางพรรณงาม จันอ่อน โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) L 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 075 ด้านวชิาการ นายอารมณ์ เบสูงเนิน โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลัย สระบุรี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) M 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
001 075 ด้านวชิาการ นางพิจิตตรา วิชะนา โรงเรียนค าเตยอุปถัมภ์ สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) M 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
001 075 ด้านวชิาการ นายปัญญา มีฤทธิ์ โรงเรียนค าม่วง สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ)์ M 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
001 075 ด้านวชิาการ นางสุภาวดี พันธ์แซง โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) M 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
001 075 ด้านวชิาการ นางสาวชฎาพร ช่วยชู โรงเรียนสุราษฎร์ธานี สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี ชุมพร) M 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
002 157 ด้านบริหารจัดการ นายเสกสันติ รจนากร โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) M 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
002 157 ด้านบริหารจัดการ นายวงศกร เอกทัตร โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวทิยาลัย ปทุมธานี สพม. เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) M 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
002 157 ด้านบริหารจัดการ นางเพลินพิศ รัศมีงาม โรงเรียนศรีราชา สพม. เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) M 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
002 157 ด้านบริหารจัดการ นางมณีรัตน์ กายราช โรงเรียนนาหวา้พทิยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) M 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
002 157 ด้านบริหารจัดการ นางฉวีวรรณ พลธรรม โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) M 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
002 157 ด้านบริหารจัดการ นายสุริยน บุญเหมาะ โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) M 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
003 239 ด้านนวตักรรม นายอาทร ไทยป้อม โรงเรียนวดัสิงห์ สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) M 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
003 239 ด้านนวตักรรม นางชรินรัตน์ สุวิเศษธ ารง โรงเรียนกิ่วลมวิทยา สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) M 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
003 239 ด้านนวตักรรม นายวศิน มังคลาด โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) M 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
003 239 ด้านนวตักรรม นางสาวสุนันทา แข็งแรง โรงเรียนหนองบัว สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี M 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
003 239 ด้านนวตักรรม นางสาวปุณยาพร ผิวข า โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) M 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
003 239 ด้านนวตักรรม นางยงจิตร ศิลาพิมพ์ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภเิษก สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) M 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
003 239 ด้านนวตักรรม นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต โรงเรียนค าเขื่อนแกว้ชนูปถมัภ์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) M 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

002 100 ด้านบริหารจัดการ นางธัญพร สมบูรณ์ศักด์ิศรี สพป.สระบุรี เขต 2 N 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
002 100 ด้านบริหารจัดการ นางสาวปราณี เพ็งจันทา สพป.สุโขทัย เขต 2 N 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
002 100 ด้านบริหารจัดการ นางสาวอมรา จันทะไทย สพป.อุดรธานี เขต 4 N 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
002 100 ด้านบริหารจัดการ นายเสนอ รัมพณีนิล สพป.บึงกาฬ N 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา

ประเภท ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  

002 101 ด้านบริหารจดัการ นางบุญชู โคตรบรรเทา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) N 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
003 183 ด้านนวัตกรรม นายจรัญ น้อยพรหม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) N 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา

ประเภท บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  

001 022 ด้านวิชาการ นางสาวยุรี เตชะดี สพป.กาญจนบุรี เขต 4 N 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
001 022 ด้านวิชาการ นางชลลดา สะอาดวงค์ สพป.ล าพูน เขต 2 N 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
001 022 ด้านวิชาการ นางณิชจรีย์ เพียรทองสงฆ์ สพป.สงขลา เขต 2 N 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
002 104 ด้านบริหารจัดการ นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 N 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
002 104 ด้านบริหารจัดการ นางชลาลักษณ์ เสาร์สุวรรณ์ สพป.เชียงราย เขต 1 N 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
002 104 ด้านบริหารจัดการ นางกรรณิการ์ โพธา สพป.ล าพูน เขต 2 N 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
002 104 ด้านบริหารจัดการ นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดี สพป.อุทัยธานี เขต 2 N 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
002 104 ด้านบริหารจัดการ นางกฤตราพร ธรรมวงศา สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1 N 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
002 104 ด้านบริหารจัดการ นางหฤทัย แก่นส าโรง สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3 N 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
002 104 ด้านบริหารจัดการ นางสาวอัญชิษฐา ทาตะภิรมย์ สพป.สงขลา เขต 2 N 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
003 186 ด้านนวัตกรรม นางประภากร มายาง สพป.ล าพูน เขต 2 N 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
003 186 ด้านนวัตกรรม นางรัตนา ไกรทอง สพป.สงขลา เขต 2 N 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 023 ด้านวชิาการ นางจีระนันท์ เมืองจันทร์ สพม. เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร) N 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
001 023 ด้านวชิาการ นางวราลักษณ์ บุษบง สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) N 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
002 105 ด้านบริหารจดัการ นางขวัญเรือน เสนานันท์ สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี N 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
002 105 ด้านบริหารจดัการ นางชัญญรัชญ์ ชูทอง สพม. เขต 33 (สุรินทร์) N 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
003 187 ด้านนวตักรรม นางสาววศินี วนรัตน์ สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) N 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
003 187 ด้านนวตักรรม นางสาวกานดาญา ทวีชัย สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) N 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา

ประเภท ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

004 248 นางสาวรัชฏาภรณ์ ค ามี สพป.มหาสารคาม เขต 1 N 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา
ประเภท ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา

004 249 นางทองเส่ียน สุทธโส สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) N 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา
ประเภท ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

004 250 นางศิรประภา อัคราภิชาต โรงเรียนลุ่มโป่งเส้ียว สพป.กาญจนบุรี เขต 1 N 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนาวา
004 250 นายสุทัน เนยมา โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สพป.ก าแพงเพชร เขต 2 N 1 15.30 - 15.40 ห้องศรีนาวา
004 250 นายจิระเดช เจริญรัมย์ โรงเรียนบ้านโชคกราด สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 N 2 15.40 - 15.50 ห้องศรีนาวา
004 250 นายสุเทพ ชูไพร โรงเรียนวัดห้วยลาด สพป.สงขลา เขต 1 N 3 15.50 - 16.00 ห้องศรีนาวา

ประเภท ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

004 251 นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป.กาญจนบุรี เขต 1 N 4 16.00 - 16.10 ห้องศรีนาวา
004 251 นายสุรสิทธิ ์ไชยสุระ โรงเรียนบ้านโพธิต์าก สพป.นครพนม เขต 1 N 5 16.10 - 16.20 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

004 252 นายคณกร เฉียบแหลม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) N 6 16.20 - 16.30 ห้องศรีนาวา
004 252 นางสาวทิพสุดา อินทสอน โรงเรียนจฬุาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. เขต 19 (เลย หนองบัวล าภ)ู N 7 16.30 - 16.40 ห้องศรีนาวา
004 252 นายสุคนธ์ ประทุม โรงเรียนมิตรภาพ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) N 8 16.40 - 16.50 ห้องศรีนาวา
004 252 นายจันทร์ ธุนาสูรย์ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 33 (สุรินทร์) N 9 16.50 - 17.00 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา  
ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 020 ด้านวชิาการ นางปัญญา ยะสงคราม สพป.กาญจนบุรี เขต 4 O 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
001 020 ด้านวชิาการ นางพิมพา ตามี่ สพป.เชียงราย เขต 1 O 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
001 020 ด้านวชิาการ นางจันทกานต์ สิทธิราช สพป.เชียงใหม่ เขต 2 O 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
001 020 ด้านวชิาการ นางเยาวลักษณ์ ผาสุข สพป.นครสวรรค์ เขต 1 O 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
001 020 ด้านวชิาการ นางพรเพ็ญ ฤทธิลัน สพป.กาฬสินธุ ์เขต 1 O 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
001 020 ด้านวชิาการ นางจารุวรรณ แจ่มเสียง สพป.อุดรธานี เขต 1 O 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
001 020 ด้านวชิาการ นางศารีญา อิสโร สพป.พัทลุง เขต 2 O 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
002 102 ด้านบริหารจัดการ นางกฤษณา อ่อนเบา สพป.กาญจนบุรี เขต 4 O 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
002 102 ด้านบริหารจัดการ นายสุทธิ สุวรรณปาล สพป.จันทบุรี เขต 1 O 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
002 102 ด้านบริหารจัดการ นางสุทิศา เลาธนไพบูลย์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 O 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา
002 102 ด้านบริหารจัดการ นายวัชรพงค์ โนทะนะ สพป.น่าน เขต 1 O 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
002 102 ด้านบริหารจัดการ นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ สพป.อุทัยธานี เขต 2 O 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
002 102 ด้านบริหารจัดการ นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 O 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา
002 102 ด้านบริหารจัดการ นายบัญชา สุวรรณโท สพป.ยโสธร เขต 1 O 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
002 102 ด้านบริหารจัดการ นางเกษมณี ประเสริฐ สพป.อุดรธานี เขต 4 O 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
003 184 ด้านนวตักรรม นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 O 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
003 184 ด้านนวตักรรม นางสาวสายสวลี วิทยาภัค สพป.เชียงราย เขต 1 O 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา
003 184 ด้านนวตักรรม นายพงศ์พันธุ ์ไชยบุญเรือง สพป.เชียงราย เขต 4 O 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา
003 184 ด้านนวตักรรม นางสาวปาริชาติ เภสัชชา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 O 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
003 184 ด้านนวตักรรม นางสุพัตรา สิงหเสม สพป.พัทลุง เขต 2 O 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
003 184 ด้านนวตักรรม นางโซเฟีย คลานุรักษ์ สพป.ยะลา เขต 1 O 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา
003 184 ด้านนวตักรรม นางปรวีณ เลิศสุข สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 O 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา  

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 021 ด้านวชิาการ นางเมตตา ถวิลไทย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี O 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา
001 021 ด้านวชิาการ นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) O 6 13.50 - 14.00 ห้องศรีนาวา
001 021 ด้านวชิาการ นางวิมลวรรณ เปีย่มจาด สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) O 7 14.00 - 14.10 ห้องศรีนาวา
002 103 ด้านบริหารจัดการ นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล สพม. เขต 35 (ล าปาง ล าพูน) O 8 14.10 - 14.20 ห้องศรีนาวา
002 103 ด้านบริหารจัดการ นายชาญณรงค์ อินอิว สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) O 9 14.20 - 14.30 ห้องศรีนาวา
002 103 ด้านบริหารจัดการ นางสัมพรรณ ถวิลไทย สพม. เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธาน)ี O 1 15.30 - 15.40 ห้องศรีนาวา
002 103 ด้านบริหารจัดการ นางเอมอร จันทนนตรี สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) O 2 15.40 - 15.50 ห้องศรีนาวา
002 103 ด้านบริหารจัดการ นางสาวกัญญาภัค มูลศรีแก้ว สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) O 3 15.50 - 16.00 ห้องศรีนาวา
003 185 ด้านนวตักรรม นายอภิชาต เข็มพิลา สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) O 4 16.00 - 16.10 ห้องศรีนาวา
003 185 ด้านนวตักรรม นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) O 5 16.10 - 16.20 ห้องศรีนาวา
003 185 ด้านนวตักรรม นางกรวิกา ฉินนานนท์ สพม. เขต 13 (ตรัง กระบี่) O 6 16.20 - 16.30 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

003 276 ด้านนวตักรรม นางยุกฟ้า พวงธรรม โรงเรียนลุ่มโป่งเส้ียว สพป.กาญจนบุรี เขต 1  P 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
003 276 ด้านนวตักรรม นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บ ารุง สพป.ขอนแก่น เขต 1  P 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
003 276 ด้านนวตักรรม นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองพลับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  P 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
003 276 ด้านนวตักรรม นางสาวอิษยา พรมสามสี โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  P 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา

ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดบัขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

003 277 ด้านนวตักรรม นายอาทิตย์ ธ ารงชัยชนะ โรงเรียนหนองโพธิป์ระชานุกูล สพป.ขอนแก่น เขต 1  P 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
003 277 ด้านนวตักรรม นางวรกัญญาพิไล แกระหัน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป.มุกดาหาร  P 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา

ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

003 278 ด้านนวตักรรม นายส าอางค์ จันทนนตรี โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)  P 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา
003 278 ด้านนวตักรรม นายธนกฤต เกตุไชยเลิศ โรงเรียนล้ินฟ้าพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)  P 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา

ประเภท ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

003 279 ด้านนวตักรรม นางปราณี รัตนธรรม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)  P 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
003 279 ด้านนวตักรรม นายวรนันท์ ขันแข็ง โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)  P 1 10.30 - 10.40 ห้องศรีนาวา

ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษา ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

003 281 ด้านนวตักรรม นายมนตรี แก้วใส โรงเรียนเลิงนกทา สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)  P 2 10.40 - 10.50 ห้องศรีนาวา
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัประถมศึกษา ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

003 283 ด้านนวตักรรม นางปาริชาต ใจมั่น โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป.มุกดาหาร  P 3 10.50 - 11.00 ห้องศรีนาวา
003 283 ด้านนวตักรรม นางประไพศิลป์ ศรีณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย สพป.เลย เขต 3  P 4 11.00 - 11.10 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

003 284 ด้านนวตักรรม นางเชิดชล บุตรดีวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป.มุกดาหาร  P 5 11.10 - 11.20 ห้องศรีนาวา
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

003 285 ด้านนวตักรรม นายพยนต์ สกุลพูลกิตติ โรงเรียนทุง่ไชยพทิยา รัชมังคลาภเิษก สพม . เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)  P 6 11.20 - 11.30 ห้องศรีนาวา
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

003 286 ด้านนวตักรรม นางทภภาภร เวียงค า โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต 20 (อดุรธานี)  P 7 11.30 - 11.40 ห้องศรีนาวา
003 286 ด้านนวตักรรม นางพรรณพร บุญทศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)  P 8 11.40 - 11.50 ห้องศรีนาวา

ประเภท รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

003 295 ด้านนวตักรรม นายเทวฤทธิ ์สิทธินอก โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแกน่ การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  P 9 11.50 - 12.00 ห้องศรีนาวา
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ประเภทโรงเรียนศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษยอดเยี่ยม ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

003 297 ด้านนวตักรรม นายสรศักด์ิ นิมากร โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแกน่ การศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื  P 1 13.00 - 13.10 ห้องศรีนาวา
ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

003 299 ด้านนวตักรรม นางวรกัญญาพิไล แกระหัน โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี สพป.มุกดาหาร  P 2 13.10 - 13.20 ห้องศรีนาวา
003 299 ด้านนวตักรรม นายสันติภพ โชติขันธ์ โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  P 3 13.20 - 13.30 ห้องศรีนาวา

ประเภท สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา ส่งเสริมการใชน้วัตกรรม PLC

003 300 ด้านนวตักรรม นาง ปราณี รัตนธรรม โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. เขต 26 (มหาสารคาม)  P 4 13.30 - 13.40 ห้องศรีนาวา
003 300 ด้านนวตักรรม นายวีระศักด์ิ จันทะรัตน์ โรงเรียนทุง่ไชยพทิยา รัชมังคลาภเิษก สพม . เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)  P 5 13.40 - 13.50 ห้องศรีนาวา

รหัส



ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดบัชาต ิครั้งที ่7 ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที ่28 กุมภาพันธ์  2561 ห้องศรีนาวา

ประเภท รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม

ดา้น ผู้ประกวด สังกัด โต๊ะที่ เวลาประกวด ห้องประกวด

001 016 ด้านวชิาการ นายสมศักด์ิ ภูมิกอง สพป.ขอนแก่น เขต 2 Q 1 08.00 - 08.10 ห้องศรีนาวา
002 098 ด้านบริหารจัดการ นายนฤทธิ ์คงนาน สพป.ขอนแก่น เขต 2 Q 2 08.10 - 08.20 ห้องศรีนาวา
002 098 ด้านบริหารจัดการ นายธนกฤต ศิริภิรมย์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 Q 3 08.20 - 08.30 ห้องศรีนาวา
002 098 ด้านบริหารจัดการ นางสารภี เจริญรบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 Q 4 08.30 - 08.40 ห้องศรีนาวา
003 180 ด้านนวัตกรรม นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 2 Q 5 08.40 - 08.50 ห้องศรีนาวา
003 180 ด้านนวัตกรรม นายสุทัศน์ ศรีดาเดช สพป.ตาก เขต 2 Q 6 08.50 - 09.00 ห้องศรีนาวา
003 180 ด้านนวัตกรรม นายประภาส ไชยมี สพป.มุกดาหาร Q 7 09.00 - 09.10 ห้องศรีนาวา

ประเภท รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษายอดเยี่ยม  

002 099 ด้านบริหารจัดการ นายประจักษ์ สีหราช สพม. เขต 36 (เชียงราย พะเยา) Q 8 09.10 - 09.20 ห้องศรีนาวา
002 099 ด้านบริหารจัดการ นางรัตติกร ทองเนตร สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) Q 9 09.20 - 09.30 ห้องศรีนาวา
003 181 ด้านนวตักรรม ว่าทีร้่อยตรีนพดล รักษ์แก้ว สพม. เขต 13 (ตรัง กระบี่) R 1 09.30 - 09.40 ห้องศรีนาวา

รหัส


