ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
รหัส
ด้าน
ผู้ประกวด
003 239

ด้านนวัตกรรมฯ

นายนันทวัฒน์ พุ่มพวง

003 239

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม

003 239

ด้านนวัตกรรมฯ

นายวงค์ณภา แก้วไกรษร

003 239

ด้านนวัตกรรมฯ

นางยงจิตร ศิลาพิมพ์

ด้านนวัตกรรมฯ
003 239
นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัต
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน

โต๊ะที่
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)
A1
โรงเรียนเถินวิทยา สพม.เขต 35 (ลาปาง ลาพูน)
A2
โรงเรียนโนนสะอาดชุมแสงวิทยา สพม.เขต 20 (อุดรธานี)
A3
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สพม.เขต 27 (ร้อยเอ็ด) A 4
โรงเรียนคาเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร) A 5
สังกัด

002 145

ด้านบริหารจัดการ นางปาจรีย์ รัตนมุนีวงศ์

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน สพป.นครปฐม เขต 1

002 145

ด้านบริหารจัดการ นางวัชราภา ทองมี

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

002 145

ด้านบริหารจัดการ นายอิศเรศ วงศ์ศรัณย์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)

002 145

ด้านบริหารจัดการ นางวัชราภรณ์ อินตาถึง

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง สพป.พิษณุโลก เขต 2

002 145

ด้านบริหารจัดการ ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา แก้วจิโน

โรงเรียนถาปินวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

002 145

ด้านบริหารจัดการ นางสมสมัย เสนาะเสียง

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา สพป.นครพนม เขต 1

002 145

ด้านบริหารจัดการ นายอุดม นาคหนองหาญ

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง สพป.นครราชสีมา เขต 3

002 145

ด้านบริหารจัดการ นางกมรา พรหมอารักษ์

โรงเรียนธาตุพนม สพม.เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

002 145

ด้านบริหารจัดการ นายพณัฎฐ์ สกุลณา

โรงเรียนบ้านส้อง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

002 145

ด้านบริหารจัดการ นางลักขณา พรมพัตร

โรงเรียนกระบุรีวิทยา สพม.เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง)

A6
A7
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A1

เวลาประกวด

ห้องประกวด

08.00 - 08.10 ห้องวังดอกไม้
08.10 - 08.20 ห้องวังดอกไม้
08.20 - 08.30 ห้องวังดอกไม้
08.30 - 08.40 ห้องวังดอกไม้
08.40 - 08.50 ห้องวังดอกไม้
08.50 - 09.00 ห้องวังดอกไม้
09.00 - 09.10 ห้องวังดอกไม้
10.10 - 10.20 ห้องวังดอกไม้
10.20 - 10.30 ห้องวังดอกไม้
10.30 - 10.40 ห้องวังดอกไม้
10.40 - 10.50 ห้องวังดอกไม้
10.50 - 11.00 ห้องวังดอกไม้
11.00 - 11.10 ห้องวังดอกไม้
11.10 - 11.20 ห้องวังดอกไม้
12.20 - 12.30 ห้องวังดอกไม้

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน
รหัส

ด้าน

003 227

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสาวปราณี เพียงนัน

โรงเรียนบ้านสามยอด สพป.กาญจนบุรี เขต 4

003 227

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสุมาลิน บัวอรุณแสงสว่าง

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป.ชลบุรี เขต 1

003 227

ด้านนวัตกรรมฯ

นายพีรเดช พัชรปัญญาพร

โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)

003 227

ด้านนวัตกรรมฯ

นายนราธิป อินทรปัญญา

โรงเรียนบ้านมูเซอ สพป.เชียงใหม่ เขต 5

003 227

ด้านนวัตกรรมฯ

นายภัทรนนท์ สุทธิเพียงคะ

โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)

003 227

ด้านนวัตกรรมฯ

นางพัชนิภา เหลื่อมอุไร

โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

003 227

ด้านนวัตกรรมฯ

นายปฐม อินทร์ปรุง

โรงเรียนจารย์วิทยาคาร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

003 227

ด้านนวัตกรรมฯ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชารี เติมแต้ม

โรงเรียนบ้านเขาพระ อาเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2

003 227

ด้านนวัตกรรมฯ

นายกูอาหมาด กูหลง

โรงเรียนอนุบาลละงู สพป.สตูล

ผู้ประกวด

สังกัด

โต๊ะที่
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A1
A2
A3

เวลาประกวด

ห้องประกวด

12.30 - 12.40 ห้องวังดอกไม้
11.40 - 11.50 ห้องวังดอกไม้
12.50 - 13.00 ห้องวังดอกไม้
13.00 - 13.10 ห้องวังดอกไม้
13.10 - 13.20 ห้องวังดอกไม้
13.20 - 13.30 ห้องวังดอกไม้
14.30 - 14.40 ห้องวังดอกไม้
14.40 - 14.50 ห้องวังดอกไม้
14.50 - 15.00 ห้องวังดอกไม้

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
001 075

ด้านวิชาการ

นางสาวสุนิสา เฉยดิษฐ์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม.เขต 4 (ปทุมธานี สระบุร)ี

001 075

ด้านวิชาการ

นางสาวทิพย์พวัล สุขสุด

โรงเรียนวัดสิงห์ สพม.เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง)

001 075

ด้านวิชาการ

นายเจษฎา ศรีนวล

โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม.เขต 8 (ราชบุรี กาญจนบุรี )

001 075

ด้านวิชาการ

นายปัญญา มีฤทธิ์

โรงเรียนคาม่วง สพม.เขต 24 (กาฬสินธุ์)

001 075

ด้านวิชาการ

นางสุภาวดี พันธ์แซง

โรงเรียนสารคามพิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)

001 075

ด้านวิชาการ

นายทศพร มนตรีวงษ์

โรงเรียนขุขันธ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

001 075

ด้านวิชาการ

นางสาวพรทิพย์ จันทร์ขาว

โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่)

A4
A5
A6
A7
A1
A2
A3

15.00 - 15.10 ห้องวังดอกไม้
15.10 - 15.20 ห้องวังดอกไม้
15.20 - 15.30 ห้องวังดอกไม้
15.30 - 15.40 ห้องวังดอกไม้
16.40 - 16.50 ห้องวังดอกไม้
16.50 - 17.00 ห้องวังดอกไม้
17.00 - 17.10 ห้องวังดอกไม้

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รหัส

ด้าน

003 264

ด้านนวัตกรรมฯ

ผู้ประกวด
นายเอกภาพ อภัยจิตร

003 264

ด้านนวัตกรรมฯ

นายจักรกฤช เลื่อนกฐิน

003 264

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสุกัญญา เหมืองสอง

003 264

ด้านนวัตกรรมฯ

นายนิรันดร์ บุญศรี

003 264

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสุทธีกานต์ วงศ์วรรณ

003 264

ด้านนวัตกรรมฯ

นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล

โต๊ะที่
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป.ชลบุรี เขต 3
B1
โรงเรียนบางละมุง สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
B2
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.เขต 34 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน)
B3
โรงเรียนอุทัยวิทยาคม สพม.เขต 42 (นครสวรรค์ อุทัยธานี)
B4
โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.สกลนคร เขต 1
B5
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สพม.เขต 23 (สกลนคร)
B6
โรงเรียนบรบือ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
B7
สังกัด

003 264
ด้านนวัตกรรมฯ นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
003 265
ด้านนวัตกรรมฯ นางสุกัญญา การมงคล
โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป.ชลบุรี เขต 3
003 265

ด้านนวัตกรรมฯ

นางขวัญกมล จางวิริยะ

โรงเรียนเชียงคาวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

003 265

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสาวสุรางคณา ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนสตรีศรีน่าน สพม.เขต 37 (แพร่ น่าน)

003 265

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสุพัตรา ไชยจันหอม

โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลาภู)

003 265

ด้านนวัตกรรมฯ

นางปัทมา ชนะสงคราม

โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)

003 265

ด้านนวัตกรรมฯ

นางนิภาพร บั๊คตัน

โรงเรียนท่าสว่างวิทยา สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

003 265
ด้านนวัตกรรมฯ นางขวัญใจ กาญจนศรีเมฆ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.เขต 13 (ตรัง กระบี่)
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
003 267
ด้านนวัตกรรมฯ นายยรรยง ปกป้อง
โรงเรียนบ้านดงเจริญ สพป.ยโสธร เขต 1
003 267

ด้านนวัตกรรมฯ

นางยุวดี บุญฑล

โรงเรียนเลิงนกทา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

003 267

ด้านนวัตกรรมฯ

นางนิธนันท์ เครือคา

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)

เวลาประกวด

ห้องประกวด

08.00 - 08.10 ห้องวังดอกไม้
08.10 - 08.20 ห้องวังดอกไม้
08.20 - 08.30 ห้องวังดอกไม้
08.30 - 08.40 ห้องวังดอกไม้
08.40 - 08.50 ห้องวังดอกไม้
08.50 - 09.00 ห้องวังดอกไม้
09.00 - 09.10 ห้องวังดอกไม้

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

10.10 - 10.20 ห้องวังดอกไม้
10.20 - 10.30 ห้องวังดอกไม้

B1
B2
B3

12.20 - 12.30 ห้องวังดอกไม้
12.30 - 12.40 ห้องวังดอกไม้

10.30 - 10.40 ห้องวังดอกไม้
10.40 - 10.50 ห้องวังดอกไม้
10.50 - 11.00 ห้องวังดอกไม้
11.00 - 11.10 ห้องวังดอกไม้
11.10 - 11.20 ห้องวังดอกไม้

11.40 - 11.50 ห้องวังดอกไม้

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รหัส

ด้าน

003 268

ด้านนวัตกรรมฯ

ผู้ประกวด
นายยงยุทธ อังคสัญญลักษณ์

สังกัด
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สพม.เขต 3 (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา)

003 268

ด้านนวัตกรรมฯ

นายสมพร ศรีวิพัฒน์

โรงเรียนด่านขุนทด สพป.นครราชสีมา เขต 5

003 268

ด้านนวัตกรรมฯ

นางกรรณิการ์ พัฒนนิติศักดิ์

โรงเรียนบ้านเม็กดา สพป.มหาสารคาม เขต 2

003 268
ด้านนวัตกรรมฯ นางสาวสุพรรณี ขาวงาม
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
003 269
ด้านนวัตกรรมฯ นางผกาทิพย์ มะเสนา
โรงเรียนยางวิทยาคม สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
003 269

ด้านนวัตกรรมฯ

นายดนัย แสงสิงห์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
003 270
ด้านนวัตกรรม นางมนทกานต์ คายา
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)
003 270

ด้านนวัตกรรม

นายชาญชัย สุขสาร

โรงเรียนบัวเจริญวิทยา สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย สพม.เขต 9 (สุพรรณบุรี นครปฐม)
003 272
ด้านนวัตกรรม นางศุภานัน เอกธีรธรรม
โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) สพม.เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
003 272
ด้านนวัตกรรม นางสาวไข่มุก หังสบุตร์
003 272

ด้านนวัตกรรม

ว่าที่ร้อยตรีวิระศักดิ์ ชัยผง

โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 (มหาสารคาม)

003 272

ด้านนวัตกรรม

นายชานล นนทกุลพงศ์

โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

003 272

ด้านนวัตกรรม

นางสาวรมิดา ชาญประโคน

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม.เขต 32 (บุรีรัมย์)

โต๊ะที่
B4
B5
B6
B7

เวลาประกวด

ห้องประกวด

12.50 - 13.00 ห้องวังดอกไม้
13.00 - 13.10 ห้องวังดอกไม้
13.10 - 13.20 ห้องวังดอกไม้
13.20 - 13.30 ห้องวังดอกไม้

B1
B2

14.30 - 14.40 ห้องวังดอกไม้
14.40 - 14.50 ห้องวังดอกไม้

B3
B4

14.50 - 15.00 ห้องวังดอกไม้
15.00 - 15.10 ห้องวังดอกไม้

B5
B6
B7
B1
B2

15.10 - 15.20 ห้องวังดอกไม้
15.20 - 15.30 ห้องวังดอกไม้
15.30 - 15.40 ห้องวังดอกไม้
16.40 - 16.50 ห้องวังดอกไม้
16.50 - 17.00 ห้องวังดอกไม้

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
รหัส
ด้าน
ผู้ประกวด
002 138

ด้านบริหารจัดการ นางลาดวน ศรราษฎร์

002 138

ด้านบริหารจัดการ นางสาวลลิตา บินรามัน

002 138

ด้านบริหารจัดการ นายธนพล ชัยชนะ

002 138

ด้านบริหารจัดการ นายเสกสรรค์ สิธิวัน

002 138

ด้านบริหารจัดการ นายสงกรานต์ แก้วสา

002 138

ด้านบริหารจัดการ นางสุวรรณีย์ ทองเกตุ

002 138

ด้านบริหารจัดการ นางสุภารัตน์ เหง่าบุญมา

002 138
002 138

ด้านบริหารจัดการ นายทิฏฐานุ นาคเสน
ด้านบริหารจัดการ นางศิริรัตน์ ไชยปัญหา

002 138

ด้านบริหารจัดการ นายอุดร สายสิงห์

002 138

ด้านบริหารจัดการ นางนิตยา วิทยผดุง

003 220

ด้านนวัตกรรมฯ

นางปานทิพย์ ดอนขันไพร

003 220

ด้านนวัตกรรมฯ

นายนพดล ศิริจรรยา

003 220

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสาวสมจิตร ศรีกิม

003 220

ด้านนวัตกรรมฯ

นางสาวสุจินต์ ตาละกาญจนวัฒน์

003 220

ด้านนวัตกรรมฯ

นายกอบเกียรติ พัฒนนิติศักดิ์

003 220

ด้านนวัตกรรมฯ

นางกาญจนสุดา ไชยเพ็ชร

003 220

ด้านนวัตกรรมฯ

นางศุภาพิชญ์ อุดรสรรพ์

โต๊ะที่
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ สพป.นครปฐม เขต 1
C1
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) C 2
โรงเรียนศรีราชา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)
C3
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี สพป.เชียงราย เขต 3 C 4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
C5
โรงเรียนสรรพวิทยาคม สพม.เขต 38 (สุโขทัย ตาก)
C6
โรงเรียนบ้านหนองคู สพป.ชัยภูมิ เขต 2
C7
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ) C 1
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ สพม.เขต 33 (สุรินทร์)
C2
โรงเรียนบ้านโกตาบารู สพป.ยะลา เขต 1
C3
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต อาเภอรัตภูมิ สพป.สงขลา เขต 2
C4
โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป.นครปฐม เขต 1
C5
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป.สมุทรปราการ เขต 1
C6
โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง) C 7
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)
C1
โรงเรียนบ้านเม็กดา สพป.มหาสารคาม เขต 2
C2
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย สพม.เขต 21 (หนองคาย บึงกาฬ)
C3
โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สพม.เขต 23 (สกลนคร)
C4
สังกัด

เวลาประกวด

ห้องประกวด

08.00 - 08.10 ห้องวังดอกไม้
08.10 - 08.20 ห้องวังดอกไม้
08.20 - 08.30 ห้องวังดอกไม้
08.30 - 08.40 ห้องวังดอกไม้
08.40 - 08.50 ห้องวังดอกไม้
08.50 - 09.00 ห้องวังดอกไม้
09.00 - 09.10 ห้องวังดอกไม้
10.10 - 10.20 ห้องวังดอกไม้
10.20 - 10.30 ห้องวังดอกไม้
10.30 - 10.40 ห้องวังดอกไม้
10.40 - 10.50 ห้องวังดอกไม้
10.50 - 11.00 ห้องวังดอกไม้
11.00 - 11.10 ห้องวังดอกไม้
11.10 - 11.20 ห้องวังดอกไม้
12.20 - 12.30 ห้องวังดอกไม้
12.30 - 12.40 ห้องวังดอกไม้
11.40 - 11.50 ห้องวังดอกไม้
12.50 - 13.00 ห้องวังดอกไม้

ตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มีนาคม 2562 ห้องวังดอกไม้
ประเภท ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
รหัส
ด้าน
ผู้ประกวด
สังกัด
นางสาวภัสร์นลิน วงศ์ปรีชาเลิศ
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
001 068
ด้านวิชาการ
001 068

ด้านวิชาการ

นางสาวสุรัสวดี สุขยิ่ง

001 068

ด้านวิชาการ

001 068

ด้านวิชาการ

ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สพม.เขต 35 (ลาปาง ลาพูน)
นางสายพิน วงษารัตน์
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม.เขต 36 (เชียงราย พะเยา)

001 068

ด้านวิชาการ

นางกฤศนรัตน์ พุทธเสน

โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.เขต 19 (เลย หนองบัวลาภู)

001 068

ด้านวิชาการ

นายเดชา นวลรักษา

โรงเรียนกาแพง สพม.เขต 28 (ศรีสะเกษ ยโสธร)

001 068

ด้านวิชาการ

นางสาวสุริวรรณ สุริยงคต

โรงเรียนสิรินธร สพม.เขต 33 (สุรินทร์)

โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" สพม.เขต 18 (ชลบุรี ระยอง)

โต๊ะที่
C5
C6
C7
C1
C2
C3
C4

เวลาประกวด

ห้องประกวด

13.00 - 13.10 ห้องวังดอกไม้
13.10 - 13.20 ห้องวังดอกไม้
13.20 - 13.30 ห้องวังดอกไม้
14.30 - 14.40 ห้องวังดอกไม้
14.40 - 14.50 ห้องวังดอกไม้
14.50 - 15.00 ห้องวังดอกไม้
15.00 - 15.10 ห้องวังดอกไม้

