ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
รหัส

ด้าน

001 051

ด้านวิชาการ

นางณัฐรุจา ศรีคา

001 051

ด้านวิชาการ

นายเสกสรร ศรีแสวง

001 051

ด้านวิชาการ

นายจตุรงค์ เดชะวงศ์

001 051

ด้านวิชาการ

นางกองใจ ศิริกุล

001 051

ด้านวิชาการ

นางจงจิตร โทนุการ

001 051

ด้านวิชาการ

นางพัฒนาวารินทร์ บุญทา

001 051

ด้านวิชาการ

นายธีรทัศน์ ราชแก้ว

001 051

ด้านวิชาการ

นางสาวทัศนีย์ จุ้ยฮก

ผู้ประกวด

002 133

ด้านบริหารจัดการ นายณัฐพงษ์ คนมั่ง

002 133

ด้านบริหารจัดการ นายจักรพันธ์ นพรัตน์ศิวกุล

002 133

ด้านบริหารจัดการ นางสมจิต นาสอน

002 133

ด้านบริหารจัดการ นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ

002 133

ด้านบริหารจัดการ นายสมัชชา เจียรณัย

002 133

ด้านบริหารจัดการ นายธานตวัน กุลบุญญา

002 133

ด้านบริหารจัดการ นางปนัดดา บัวตูม

002 133

ด้านบริหารจัดการ นายจาเริญ แก้วสวัสดิ์

002 133

ด้านบริหารจัดการ นางสาวพรทิพย์ ลียวัฒนานุพงศ์

โต๊ะที่
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1
A1
โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
A2
โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
A3
โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
A4
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
A5
โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย สพป.บึงกาฬ
A6
โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา อาเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2 A 7
โรงเรียนวัดยางทอง(รัตนประชานุกูล) สพป.สงขลา เขต 3
A1
โรงเรียนวัดจาปา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
A2
โรงเรียนห้วยนาขุ่นวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2
A3
โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
A4
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2
A5
โรงเรียนบ้านบิง สพป.นครราชสีมา เขต 2
A6
โรงเรียนบ้านโนนสาราญ สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
A7
โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้ว สพป.อุบลราชธานี เขต 3
A1
โรงเรียนวัดประเจียก สพป.สงขลา เขต 1
A2
โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
A3
สังกัด

เวลาประกวด

ห้องประกวด

08.30 - 08.40 ห้องวังดอกไม้
08.40 - 08.50 ห้องวังดอกไม้
08.50 - 09.00 ห้องวังดอกไม้
09.00 - 09.10 ห้องวังดอกไม้
09.10 - 09.20 ห้องวังดอกไม้
09.20 - 09.30 ห้องวังดอกไม้
09.30 - 09.40 ห้องวังดอกไม้
10.40 - 10.50 ห้องวังดอกไม้
10.50 - 11.00 ห้องวังดอกไม้
11.00 - 11.10 ห้องวังดอกไม้
11.10 - 11.20 ห้องวังดอกไม้
11.20 - 11.30 ห้องวังดอกไม้
11.30 - 11.40 ห้องวังดอกไม้
11.40 - 11.50 ห้องวังดอกไม้
12.50 - 13.00 ห้องวังดอกไม้
13.00 - 13.10 ห้องวังดอกไม้
13.10 - 13.20 ห้องวังดอกไม้

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน
รหัส

ด้าน

003 215

ด้านนวัตกรรมฯ

ผู้ประกวด
นางสาวมนุสา พรมศรีจันทร์

003 215
ด้านนวัตกรรมฯ นางบุณฑริกา ขวัญยืน
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน

โต๊ะที่
โรงเรียนบ้านวังยาง สพป.หนองคาย เขต 1
A4
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 A 5
สังกัด

001 063

ด้านวิชาการ

นางสาวปัทมาพร บัวชุ่ม

โรงเรียนบ้านยางเปา สพป.เชียงใหม่ เขต 5

001 063

ด้านวิชาการ

นางสาวแพรวา ตะวงษ์

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา สพป.ตาก เขต 2

001 063

ด้านวิชาการ

นางสาวิตรี วรพิทย์เบญจา

แจ้คอนวิทยา สพป.ลาปาง เขต 3

001 063

ด้านวิชาการ

นางสาวสุภาวดี แก้ววิศาสตร์

โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า สพป.ชัยภูมิ เขต 1

001 063

ด้านวิชาการ

นางสุนันทา บุญเอนก

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

001 063

ด้านวิชาการ

นางกันธิมา ยวงแก้ว

โรงเรียนกระเทียมวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

001 063

ด้านวิชาการ

นายอนิรุทธิ์ อมรแก้ว

โรงเรียนบ้านพรุดินนา สพป.กระบี่

001 063

ด้านวิชาการ

นายชัยรัตน์ พรมพัตร

โรงเรียนปากจั่นวิทยา สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

A6
A7
A1
A2
A3
A4
A5
A6

เวลาประกวด

ห้องประกวด

13.20 - 13.30 ห้องวังดอกไม้
13.30 - 13.40 ห้องวังดอกไม้
13.40 - 13.50 ห้องวังดอกไม้
13.50 - 14.00 ห้องวังดอกไม้
15.00 - 15.10 ห้องวังดอกไม้
15.10 - 15.20 ห้องวังดอกไม้
15.20 - 15.30 ห้องวังดอกไม้
15.30 - 15.40 ห้องวังดอกไม้
15.40 - 15.50 ห้องวังดอกไม้
15.50 - 16.00 ห้องวังดอกไม้

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัส

ด้าน

003 255

ด้านนวัตกรรมฯ

ผู้ประกวด
นายจักรพันธ์ นาทองไชย

003 255

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสาวมะลิวัลย์ กองชัย

โต๊ะที่
โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
B1
โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 1
B2
โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม สพป.อุบลราชธานี เขต 5 B 3
สังกัด

003 255
ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวนริศรา วงษาเคน
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
003 256
ด้านนวัตกรรมฯ นายธนวิชญ์ จิตรเที่ยง
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2
003 256

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสุพิน ทมกระโทก

โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป.นครราชสีมา เขต 2

003 256

ด้านนวัตกรรมฯ

นายประหยัด โมกศรี

โรงเรียนเม็กดา สพป.มหาสารคาม เขต 2

003 256

ด้านนวัตกรรมฯ

นางกัลยาณี แพงจันทร์

โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต 1

003 256

ด้านนวัตกรรมฯ

นายศรายุทธ ชาญนคร

โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ สพป.ชุมพร เขต 1

003 256
ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวพรสวรรค์ สุขพรหม
โรงเรียนบ้านวังพา อาเภอหาดใหญ่ สพป.สงขลา เขต 2
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
003 257
ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวสุนิสา มามีสุข
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
003 257

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสาววชิรา บุญเกือ

โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

003 257
ด้านนวัตกรรมฯ นางวนิดา อินทรัตน์
โรงเรียนบ้านควนเนียง อาเภอควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
003 258
ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวหทัยกานต์ ประโพธิง
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป.นครราชสีมา เขต 6

เวลาประกวด

ห้องประกวด

08.30 - 08.40 ห้องวังดอกไม้
08.40 - 08.50 ห้องวังดอกไม้
08.50 - 09.00 ห้องวังดอกไม้

B4
B5
B6
B7
B1
B2

09.00 - 09.10 ห้องวังดอกไม้
09.10 - 09.20 ห้องวังดอกไม้

B3
B4
B5

11.00 - 11.10 ห้องวังดอกไม้
11.10 - 11.20 ห้องวังดอกไม้

B6

11.30 - 11.40 ห้องวังดอกไม้

09.20 - 09.30 ห้องวังดอกไม้
09.30 - 09.40 ห้องวังดอกไม้
10.40 - 10.50 ห้องวังดอกไม้
10.50 - 11.00 ห้องวังดอกไม้

11.20 - 11.30 ห้องวังดอกไม้

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรม
รหัส

ด้าน

003 259
003 259

ด้านนวัตกรรมฯ

ผู้ประกวด
นางสาวอัญชลี อินทกาโมทย์

สังกัด
โรงเรียนบ้านเมืองกืด สานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสุชิราวรรณ คงวัฒนะ

โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว สพป.ชัยภูมิ เขต 1

003 259
ด้านนวัตกรรมฯ นางบุปผา ประดิษฐ์ค่าย
โรงเรียนบ้านทัพมะขาม สพป.นครราชสีมา เขต 6
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
003 260
ด้านนวัตกรรมฯ นางอุทัย จันทะรัตน์
โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
003 261
ด้านนวัตกรรมฯ นางราพึง ขุนจันทร์
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
003 262
ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวปรียาพร โพธิรินทร์
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป.สระบุรี เขต 2
003 262

ด้านนวัตกรรมฯ

นางรัตนา จันทร์พิมาย

003 262

ด้านนวัตกรรมฯ

นางผะกานาจ สุคนธรัตน์

โรงเรียนบ้านกุดโง้ง สพป.มุกดาหาร
โรงเรียนวัดโคกม่วง อาเภอคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2

003 262
ด้านนวัตกรรมฯ นางธิดารัตน์ ประจักษ์
โรงเรียนบ้านย่านดินแดง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
003 263
ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวพุฒตาล ไวยสุภี
โรงเรียนบ้านเม็กดา สพป.มหาสารคาม เขต 2
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
003 266
ด้านนวัตกรรมฯ นายโสภณ บุญเรืองรอด
โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป.กาญจนบุรี เขต 4
003 266

ด้านนวัตกรรมฯ

นางวราภรณ์ ยศธสาร

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สพป.เลย เขต 2

003 266

ด้านนวัตกรรมฯ

นางอาโนมา ไตรยขันธ์

โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร)

003 266

ด้านนวัตกรรมฯ

นางมะลิวัลย์ ดาริห์

โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

โต๊ะที่
B7
B1
B2

11.40 - 11.50 ห้องวังดอกไม้
12.50 - 13.00 ห้องวังดอกไม้

B3

13.10 - 13.20 ห้องวังดอกไม้

B4

13.20 - 13.30 ห้องวังดอกไม้

B5
B6
B7
B1

13.30 - 13.40 ห้องวังดอกไม้
13.40 - 13.50 ห้องวังดอกไม้

B2

15.10 - 15.20 ห้องวังดอกไม้

B3
B4
B5
B6

15.20 - 15.30 ห้องวังดอกไม้
15.30 - 15.40 ห้องวังดอกไม้

เวลาประกวด

ห้องประกวด

13.00 - 13.10 ห้องวังดอกไม้

13.50 - 14.00 ห้องวังดอกไม้
15.00 - 15.10 ห้องวังดอกไม้

15.40 - 15.50 ห้องวังดอกไม้
15.50 - 16.00 ห้องวังดอกไม้

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
รหัส

ด้าน

001 044

ด้านวิชาการ

นางสาวเจษฎารัตน์ จวรรณตูม

โรงเรียนอนุบาลกาแพงเพชร สพป.กาแพงเพชร เขต 1

001 044

ด้านวิชาการ

นางสุปราณี ชมศิริ

โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

001 044

ด้านวิชาการ

นางสาวคิดคานึง บารุงพล

โรงเรียนบ้านปรางค์ สพป.นครราชสีมา เขต 2

001 044

ด้านวิชาการ

นางสาวสุรดา โคตรบึงแก

โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ สพป.อุดรธานี เขต 2

001 044

ด้านวิชาการ

จ.ส.ต.อมฤต จันทรานนท์

โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3

ผู้ประกวด

สังกัด

002 126

ด้านบริหารจัดการ นางสาวเพ็ญลักษณ์ กาธรธนกาญจน์

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สพป.กาญจนบุรี เขต 4

002 126

ด้านบริหารจัดการ นางวงเดือน จตุพรรุ่งเรือง

โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1

002 126

ด้านบริหารจัดการ นางสาวสุนันทา อินทสุวรรณ์

โรงเรียนวัดท่ากง สพป.ระยอง เขต 2

002 126

ด้านบริหารจัดการ นางชลธิภา วัชรภัทร

โรงเรียนบ้านคลองเมือง สพป.กาแพงเพชร เขต 1

002 126

ด้านบริหารจัดการ นายณัฐพล มีทาทอง

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว) สพป.พิจิตร เขต 2

002 126

ด้านบริหารจัดการ นางสาวณัฐฐิรา มากมี

โรงเรียนอนุบาลลานสัก สพป.อุทัยธานี เขต 2

002 126

ด้านบริหารจัดการ นายสุขเกษม ทิพโชติ

โรงเรียนบ้านชีลองเหนือ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

002 126

ด้านบริหารจัดการ นางอุษา ศรีโพธิ์

โรงเรียนบ้านคูเมือง สพป.นครราชสีมา เขต 5

002 126

ด้านบริหารจัดการ นางสุวรรณี ชิณภา

โรงเรียนบ้านละกอ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

โต๊ะที่
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

เวลาประกวด

ห้องประกวด

08.30 - 08.40 ห้องวังดอกไม้
08.40 - 08.50 ห้องวังดอกไม้
08.50 - 09.00 ห้องวังดอกไม้
09.00 - 09.10 ห้องวังดอกไม้
09.10 - 09.20 ห้องวังดอกไม้
09.20 - 09.30 ห้องวังดอกไม้
09.30 - 09.40 ห้องวังดอกไม้
10.40 - 10.50 ห้องวังดอกไม้
10.50 - 11.00 ห้องวังดอกไม้
11.00 - 11.10 ห้องวังดอกไม้
11.10 - 11.20 ห้องวังดอกไม้
11.20 - 11.30 ห้องวังดอกไม้
11.30 - 11.40 ห้องวังดอกไม้
11.40 - 11.50 ห้องวังดอกไม้

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
รหัส

ด้าน

003 208

ด้านนวัตกรรมฯ

ผู้ประกวด
นางสาวจินตนา อินทรักษ์

003 208

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสมหมาย กิจเกียรติ

003 208

ด้านนวัตกรรมฯ

นางมลิวรรณ เขจรศาสตร์

003 208

ด้านนวัตกรรมฯ

นางจันทร์เพ็ญ เอมโคกสูง

โต๊ะที่
โรงเรียนวัดดาปานนิมิตรภาพที่ 142 สพป.กาญจนบุรี เขต 2 C 1
โรงเรียนวัดคูยาง สพป.กาแพงเพชร เขต 1
C2
โรงเรียนคาโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บารุง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 C 3
โรงเรียนกุลโน สพป.นครราชสีมา เขต 7
C4
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3
C5
สังกัด

003 208
ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวจีรภัทร โสภา
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นายวัชระ ใบยูซบ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
001 056
ด้านวิชาการ
001 056

ด้านวิชาการ

นางวรพร ดิษฐเกษร

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ สพป.ขอนแก่น เขต 1

001 056

ด้านวิชาการ

นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สิน

โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

001 056

ด้านวิชาการ

นายฐาปกรณ์ รามเกียรติศักดิ์

โรงเรียนปากช่อง สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)

001 056

ด้านวิชาการ

นางสาวปาจารีย์ ช่วยสังข์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 (นครศรีธรรมราช พัทลุง)

C6
C7
C1
C2
C3

เวลาประกวด

ห้องประกวด

12.50 - 13.00 ห้องวังดอกไม้
13.00 - 13.10 ห้องวังดอกไม้
13.10 - 13.20 ห้องวังดอกไม้
13.20 - 13.30 ห้องวังดอกไม้
13.30 - 13.40 ห้องวังดอกไม้
13.40 - 13.50 ห้องวังดอกไม้
13.50 - 14.00 ห้องวังดอกไม้
15.00 - 15.10 ห้องวังดอกไม้
15.10 - 15.20 ห้องวังดอกไม้
15.20 - 15.30 ห้องวังดอกไม้

