
  

สถานที่ ก าหนดการ และรายการกิจกรรม OBEC AWARDS 
จุดที่ 4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 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.  เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุดแข่งขัน รอบที่ 1 

รายการกิจกรรม  สพป. เช้า (07.30 – 12.30 น.) รวม  43  ราย 
 > ผอ. สถานศึกษาขนาดเล็ก (ด้านวิชาการและนวัตกรรม) (จ านวน 12 ราย) 
 > ผอ. สถานศึกษาขนาดกลาง  (จ านวน 14 ราย) 
 > ผอ. สถานศึกษาขยายโอกาส (ด้านวิชาการ, ด้านบริหาร)  (จ านวน 17 ราย) 

รายการกิจกรรม  สพป.   
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สถานที่ ก าหนดการ และรายการกิจกรรม OBEC AWARDS 
จุดที่ 4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 วันที่ 23 มกราคม 2561 (บ่าย) 

 12.00 น. – 13.00 น. ลงทะเบียนและติดตั้งนิทรรศการ รอบที่ 2 
 13.30 น. - 16.30 น.  ประกวดแข่งขันกิจกรรม รอบที่ 2 
 16.30 น. เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุดแข่งขัน 

รายการกิจกรรม  สพป. บ่าย (12.00 – 16.30 น.) รวม  18  ราย 
 > รอง ผอ. สถานศึกษา (จ านวน 5 ราย) 
 > รอง ผอ. สถานศึกษาขยายโอกาส (จ านวน 5 ราย) 
 > ผอ. สถานศึกษาขนาดใหญ่ (จ านวน 8 ราย) 

รายการกิจกรรม  สพป.   
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สถานที่ ก าหนดการ และรายการกิจกรรม OBEC AWARDS 
จุดที่ 4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 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.  เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุดแข่งขัน รอบที่ 1 

รายการกิจกรรม  สพม/สพป. เช้า (07.30 – 12.30 น.) รวม  58  ราย 
สพม.    สพป.   
 > ผอ. สถานศึกษาขนาดเล็ก (จ านวน 18 ราย)                 > ผอ. สถานศึกษาขนาดเล็ก (ด้านบริหาร) (จ านวน 19 ราย) 
 > ผอ. สถานศึกษาขนาดกลาง  (จ านวน 21 ราย)  

รายการกิจกรรม  สพป.   
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สถานที่ ก าหนดการ และรายการกิจกรรม OBEC AWARDS 
จุดที่ 4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

 วันที่ 24 มกราคม 2561 (บ่าย) 

 12.00 น. – 13.00 น. ลงทะเบียนและติดตั้งนิทรรศการ รอบที่ 2 
 13.30 น. - 16.30 น.  ประกวดแข่งขันกิจกรรม รอบที่ 2 
 16.30 น. เก็บและเคลื่อนย้ายนิทรรศการจากจุดแข่งขัน 

รายการกิจกรรม  สพม./สพป. บ่าย (12.00 – 17.00 น.) รวม  37  ราย 
สพม.   สพป. 
 > รอง ผอ. สถานศึกษาขนาดเล็ก (จ านวน 5 ราย)  > ผอ. สถานศึกษาขยายโอกาส (จ านวน 7 ราย) 
> รอง ผอ. สถานศึกษาขนาดกลาง (จ านวน 14 ราย)      (ด้านนวัตกรรม) 
> ผอ. สถานศึกษาขนาดใหญ่ (จ านวน 11 ราย) 
  

รายการกิจกรรม  สพป.   

003191 n1 003191 n4 003191 n7 003191 n6 003191 n5 003191 n3 003191 n2 
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