
สถานที่ ก าหนดการ และรายการกิจกรรม OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดที่ 1 อาคารหอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 1

วันที่ 23 มกราคม 2561 (เช้า)

 07.30 น. – 08.45 น. ลงทะเบียนและติดตั้งนิทรรศการ รอบที่ 1
 09.00 น. - 12.00 น.  ประกวดแข่งขันกิจกรรม รอบที่ 1
 12.00 น. – 12.30 น.  เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุด

แข่งขัน รอบที่ 1

รายการกิจกรรม  สพม. รวม  38 ราย
> ส านักงานเขต (จ านวน 1 ราย) > สถานศึกษาขนาดใหญ่ (จ านวน 4 ราย) > รอง ผอ.สถานศึกษาขนาดใหญ่ (จ านวน 10 ราย)
> ผอ. สพม.(จ านวน 1 ราย) > ผอ. รร.ม.ต้น ส่งเสริม PLC (จ านวน 2 ราย)
> รองผู้อ านวยการเขต (จ านวน 1 ราย) > ผอ. รร.ม.ปลาย ส่งเสริม PLC (จ านวน 2 ราย)
> ศึกษานิเทศก์ (จ านวน 6 ราย) > รอง ผอ. รร.มัธยมศึกษา ส่งเสริม PLC (จ านวน 1 ราย)
> สถานศึกษาขนาดกลาง (จ านวน 8 ราย) > สถานศึกษา ส่งเสริม PLC (จ านวน 2 ราย)

รายการกิจกรรม  สพม.
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สถานที่ ก าหนดการ และรายการกิจกรรม OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดที่ 1 อาคารหอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 1

 12.00 น. – 13.00 น. ลงทะเบียนและติดตั้งนิทรรศการ 
 13.30 น. - 16.30 น.  ประกวดแข่งขันกิจกรรม
 16.30 น. เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุดแข่งขัน 

รายการกิจกรรม  สพม.
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วันที่ 23 มกราคม 2561 (บ่าย)

รายการกิจกรรม  สพม. รวม  23 ราย
> สถานศึกษาขนาดเล็ก (จ านวน 7 ราย) > บุคลากร ประถมศึกษา (จ านวน 4 ราย)
> บุคลากร มัธยมศึกษา (จ านวน 5 ราย)              >  ลูกจ้าง สพม. (จ านวน 1 ราย)
> ลูกจ้างสถานศึกษา สพม. (จ านวน 4 ราย)          > ผู้อ านวยการกลุ่ม (จ านวน 2 ราย)
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สถานที่ ก าหนดการ และรายการกิจกรรม OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดที่ 1 อาคารหอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 1

วันที่ 24 มกราคม 2561 (เช้า)

 07.30 น. – 08.45 น. ลงทะเบียนและติดตั้งนิทรรศการ รอบที่ 1
 09.00 น. - 12.00 น.  ประกวดแข่งขันกิจกรรม รอบที่ 1
 12.00 น. – 12.30 น.  เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุด

แข่งขัน รอบที่ 1

รายการกิจกรรม  สพป. รวม 35 ราย
> ส านักงานเขต (จ านวน 1 ราย) > ผู้อ านวยการเขต (จ านวน 2 ราย)       > รองผู้อ านวยการเขต (จ านวน 3 ราย)
> ศึกษานิเทศก์ (จ านวน 5 ราย)    > ผอ.สถานศึกษา PLC (จ านวน 3 ราย)  > ผอ.สถานศึกษาขยายโอกาส PLC (จ านวน 2 ราย)
> สถานศึกษาขนาดเล็ก (จ านวน 12 ราย) > สถานศึกษาขนาดใหญ่ (จ านวน 2 ราย) > สถานศึกษา ส่งเสริม PLC (จ านวน 2 ราย)
> ลูกจ้าง สพป. (จ านวน 1 ราย)   > ลูกจ้างสถานศึกษาประถมฯ (จ านวน 1 ราย) > ลูกจ้างสถานศึกษาขยายโอกาส (จ านวน 1 ราย) 

รายการกิจกรรม  สพป.
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สถานที่ ก าหนดการ และรายการกิจกรรม OBEC AWARDS ครั้งที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จุดที่ 1 อาคารหอประชุม 72 ปี ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์  สพป.ขอนแก่น เขต 1

วันที่ 24 มกราคม 2561 (บ่าย)

รายการกิจกรรม  สพป. และ สพม. รวม 13  ราย
> สถานศึกษาขนาดกลาง สพป. (จ านวน 1 ราย) > สถานศึกษาขยายโอกาส สพป. (จ านวน 4 ราย)   > ผอ.กลุ่ม สพป. (จ านวน 2 ราย)
> ครูผู้สอนประถมศึกษา PLC สพป. (จ านวน 2 ราย) > ครูผู้สอนขยายโอกาส PLC สพป. (จ านวน 1 ราย)
> ครูผู้สอนมัธยมต้น PLC สพม. (จ านวน 1 ราย)      > ครูผู้สอนมัธยมปลาย PLC สพม. (จ านวน 2 ราย)

รายการกิจกรรม สพป. และ สพม.
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 12.00 น. – 13.00 น. ลงทะเบียนและติดตั้งนิทรรศการ รอบที่ 2
 13.00 น. - 16.30 น.  ประกวดแข่งขันกิจกรรม รอบที่ 2
 16.30 น. เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุดแข่งขัน 

002088  

002090  003172 n1  003172 n2  

002100 n1  002100 n2  

003283 n1  003283 n2  003284  

003285  003286 n1  003286 n2  

001008  


