รายการกิจกรรม การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

001 ด้านวิชาการ
ที่

รหัส – ชื่อรายการประกวด

003 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม
ด้ำนวิชำกำร
005 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำขนำดเล็ก
3
ด้ำนวิชำกำร
007 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำขนำด
5
ใหญ่ ด้ำนวิชำกำร
009 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดเล็ก
7
ด้ำนวิชำกำร
011 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่
9
ด้ำนวิชำกำร
015 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
11
ยอดเยี่ยม ด้ำนวิชำกำร
017 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
13
มัธยมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนวิชำกำร
019 ผู้อำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่
15
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
1

17
19
21
23
25
27
29
31
33

021 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
023 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ยอด
เยี่ยม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำน
วิชำกำร
025 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ
ขนำดกลำง ด้ำนวิชำกำร
027 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
029 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำ
ขนำดกลำง ด้ำนวิชำกำร
033 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
035 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษำขนำดเล็ก ด้ำนวิชำกำร
037 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร
041 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนวิชำกำร

ที่
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

รหัส – ชื่อรายการประกวด
004 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำยอดเยี่ยม
ด้ำนวิชำกำร
006 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำขนำด
กลำง ด้ำนวิชำกำร
008 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
010 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำด
กลำง ด้ำนวิชำกำร
014 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนวิชำกำร
016 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนวิชำกำร
018 ผู้อำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
020 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
022 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ยอด
เยี่ยม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ด้ำนวิชำกำร
024 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำขนำดเล็ก ด้ำนวิชำกำร
026 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร
028 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำ
ขนำดเล็ก ด้ำนวิชำกำร
030 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำ
ขนำดใหญ่ ด้ำนวิชำกำร
034 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
036 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนวิชำกำร
040 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษำ ด้ำน
วิชำกำร
042 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนวิชำกำร

ที่
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53

รหัส – ชื่อรายการประกวด
043 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์ ด้ำนวิชำกำร
045 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
047 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
049 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนวิชำกำร
051 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมแนะ
แนว ด้ำนวิชำกำร
053 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมเพือ่
สังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำนวิชำกำร
055 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์ ด้ำนวิชำกำร
057 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
วิชำเทคโนโลยี ด้ำนวิชำกำร
059 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรูศ้ ิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ ด้ำนวิชำกำร
061 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนวิชำกำร

ที่
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54

รหัส – ชื่อรายการประกวด
044 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มวิชำ
เทคโนโลยี ด้ำนวิชำกำร
046 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ ด้ำนวิชำกำร
048 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนวิชำกำร
050 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ บูรณำกำร
ด้ำนวิชำกำร
052 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรม
นักเรียน ด้ำนวิชำกำร
054 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนวิชำกำร
056 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์ ด้ำนวิชำกำร
058 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
060 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนวิชำกำร
062 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนวิชำกำร

55

063 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น บูรณำ
กำร ด้ำนวิชำกำร

56

064 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
กิจกรรมแนะแนว ด้ำนวิชำกำร

57

065 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
กิจกรรมนักเรียน ด้ำนวิชำกำร

58

066 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำนวิชำกำร

59

067 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนวิชำกำร

60

068 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนวิชำกำร

61

069 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์ ด้ำนวิชำกำร

62

070 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนวิชำกำร

63

071 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำ ด้ำนวิชำกำร

64

072 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ ด้ำนวิชำกำร

65

073 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนวิชำกำร

66

074 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนวิชำกำร

67

075 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนวิชำกำร

68

076 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
บูรณำกำร ด้ำนวิชำกำร

69

077 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กิจกรรมแนะแนว ด้ำนวิชำกำร

70

078 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กิจกรรมนักเรียน ด้ำนวิชำกำร

71

079 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำนวิชำกำร

72

080 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรศึกษำพิเศษเรียนร่วม ด้ำน
วิชำกำร

ที่

รหัส – ชื่อรายการประกวด

ที่

รหัส – ชื่อรายการประกวด

002 ด้านบริหารจัดการ
1
3

088 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม
ด้ำนบริหำรจัดกำร
090 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำขนำดเล็ก
ด้ำนบริหำรจัดกำร

2
4

089 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำยอดเยี่ยม
ด้ำนบริหำรจัดกำร
091 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำขนำด
กลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร

5

092 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำขนำด
ใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร

6

093 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

7

094 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดเล็ก
ด้ำนบริหำรจัดกำร

8

095 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำด
กลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร

9

096 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่
ด้ำนบริหำรจัดกำร

10

099 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนบริหำรจัดกำร

11

100 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ยอดเยี่ยม ด้ำนบริหำรจัดกำร

12

101 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนบริหำรจัดกำร

13

102 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนบริหำรจัดกำร

14

103 ผู้อำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

15

104 ผู้อำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

16

105 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

17

106 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

107 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ยอด
18 เยี่ยม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ด้ำนบริหำรจัดกำร

108 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ยอด
19 เยี่ยม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำน
บริหำรจัดกำร

20

109 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำขนำดเล็ก ด้ำนบริหำรจัดกำร

21

110 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ
ขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร

22

111 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร

23

112 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

24

113 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำ
ขนำดเล็ก ด้ำนบริหำรจัดกำร

25

114 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำ
ขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร

26

115 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำ
ขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร

27

118 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

28

119 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

29

120 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษำขนำดเล็ก ด้ำนบริหำรจัดกำร

30

121 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนบริหำรจัดกำร

31

122 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนบริหำรจัดกำร

32

125 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษำ ด้ำน
บริหำรจัดกำร

33

126 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนบริหำรจัดกำร

34

127 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนบริหำรจัดกำร

ที่

รหัส – ชื่อรายการประกวด

ที่

รหัส – ชื่อรายการประกวด

35

128 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์ ด้ำนบริหำรจัดกำร

36

129 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มวิชำ
เทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร

37

130 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

38

131 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ ด้ำนบริหำรจัดกำร

39

132 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

40

133 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนบริหำรจัดกำร

41

134 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนบริหำรจัดกำร

42

135 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ บูรณำกำร
ด้ำนบริหำรจัดกำร

43

136 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมแนะ
แนว ด้ำนบริหำรจัดกำร

44

137 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรม
นักเรียน ด้ำนบริหำรจัดกำร

45

138 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมเพือ่
สังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำนบริหำรจัดกำร

46

139 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนบริหำรจัดกำร

47

140 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์ ด้ำนบริหำรจัดกำร

48

141 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์ ด้ำนบริหำรจัดกำร

49

142 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
วิชำเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร

50

143 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

51

144 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรูศ้ ิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ ด้ำนบริหำรจัดกำร

52

145 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

53

146 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนบริหำรจัดกำร

54

147 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนบริหำรจัดกำร

55

148 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น บูรณำ
กำร ด้ำนบริหำรจัดกำร

56

149 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
กิจกรรมแนะแนว ด้ำนบริหำรจัดกำร

150 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
57
กิจกรรมนักเรียน ด้ำนบริหำรจัดกำร

151 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
58 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำนบริหำร
จัดกำร

59

152 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนบริหำรจัดกำร

60

153 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนบริหำรจัดกำร

61

154 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์ ด้ำนบริหำรจัดกำร

62

155 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนบริหำรจัดกำร

156 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
63
สำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

157 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
64 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ ด้ำนบริหำร
จัดกำร

65

158 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนบริหำรจัดกำร

66

159 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนบริหำรจัดกำร

67

160 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนบริหำรจัดกำร

68

161 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
บูรณำกำร ด้ำนบริหำรจัดกำร

ที่

รหัส – ชื่อรายการประกวด

ที่

รหัส – ชื่อรายการประกวด

162 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กิจกรรมแนะแนว ด้ำนบริหำรจัดกำร

70

163 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กิจกรรมนักเรียน ด้ำนบริหำรจัดกำร

164 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
71 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำนบริหำร
จัดกำร

72

165 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรศึกษำพิเศษเรียนร่วม ด้ำน
บริหำรจัดกำร

69

003 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1

171 บุคลำกรทำงกำรศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน

3

173 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

175 ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5
ประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน
177 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอด
เยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำนเขต
7
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
179 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม
ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่
9
กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
181 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
11
ประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน
185 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ระดับ
13
มัธยมศึกษำตอนต้น ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน

172 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2
มัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน
174 ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4
มัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน
176 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอด
เยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำน
6
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
178 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม
ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่
8
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
180 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
10
มัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน
184 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ระดับ
12
มัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
186 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ระดับขยำย
14
โอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน

15

189 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

16

190 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำยอดเยี่ยม
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

17

191 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำขนำดเล็ก
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

18

192 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำขนำด
กลำง ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

193 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษำขนำด
19
ใหญ่ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

194 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทขยำยโอกำสทำง
20 กำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำร
สอน

ที่

รหัส – ชื่อรายการประกวด

ที่

รหัส – ชื่อรายการประกวด

21

195 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดเล็ก
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

22

196 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำด
กลำง ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

23

25
27
29
31

197 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษำขนำดใหญ่
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
201 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
203 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
205 ผู้อำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
207 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน

24

26
28
30
32

200 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำร
จัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ระดับ
ประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน
202 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
204 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำยอดเยี่ยม ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
206 ผู้อำนวยกำรกลุ่มยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
208 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน

209 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ยอด
33 เยี่ยม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

210 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ยอด
34 เยี่ยม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

211 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ
35 ขนำดเล็ก ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำร
สอน

212 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมกำร
36 จัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

213 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษำ
ขนำดกลำง ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำร
สอน
215 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
217 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำ
ขนำดกลำง ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำร
สอน
221 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน

214 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
216 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำ
ขนำดเล็ก ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำร
สอน
218 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษำ
ขนำดใหญ่ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำร
สอน
222 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมโรงเรียนขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
224 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำร
ใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV) ระดับมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
226 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษำขนำดใหญ่ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน

37
39
41
43

38
40
42
44

223 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
45 มัธยมศึกษำขนำดเล็ก ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน

46

225 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยมระดับ
47 มัธยมศึกษำขนำดกลำง ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน

48
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229 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษำ ด้ำน
49
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
231 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
51 เรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
233 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มวิชำ
53 เทคโนโลยี ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำร
สอน

ที่
50
52
54

235 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
55 เรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี 56
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
237 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
57 เรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
239 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำร
59 เรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
241 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมแนะ
61
แนว ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
243 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรมเพือ่
63 สังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
245 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
65 สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
247 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
67 วิชำเทคโนโลยี ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน
69
71
73
75

249 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
251 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
253 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
255 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
กิจกรรมแนะแนว ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
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รหัส – ชื่อรายการประกวด
230 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
232 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน
234 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
236 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำร
ใช้นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV) ระดับประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
238 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
240 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ บูรณำกำร
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
242 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ กิจกรรม
นักเรียน ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำร
สอน
244 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
246 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
248 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม
(DLTV) ระดับมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
250 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรูศ้ ิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
252 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
254 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น บูรณำ
กำร ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

256 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
76 กิจกรรมนักเรียน ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
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รหัส – ชื่อรายการประกวด
257 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
259 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
261 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
วิชำวิทยำศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
263 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
265 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
267 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
269 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กิจกรรมแนะแนว ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
271 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV)
ระดับประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
273 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรศึกษำพิเศษเรียนร่วม ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
280 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
282 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษำ กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
284 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สงั คมศึกษำ ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
286 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศลิ ปะ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
288 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ที่

รหัส – ชื่อรายการประกวด

258 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
78 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
260 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
80 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
82
84
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262 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
264 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
266 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
268 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
บูรณำกำร ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำร
สอน
270 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
กิจกรรมนักเรียน ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน

272 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
92 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
94
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279 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ ทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV
)ระดับปฐมวัย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน
281 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษำ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
283 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำต่ำงประเทศ
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
285 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
287 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ พลศึกษำ
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
289 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษำ กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ที่

รหัส – ชื่อรายการประกวด

290 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
105 มัธยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์ ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
292 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
107 มัธยมศึกษำ กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
294 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
109 มัธยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
296 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
111 มัธยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
298 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
113 มัธยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ุขศึกษำและพลศึกษำ
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ที่
106
108

110

112
114

รหัส – ชื่อรายการประกวด
291 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV) ระดับมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
293 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
มัธยมศึกษำ กลุ่มวิชำเทคโนโลยี ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
295 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
มัธยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูส้ ังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำร
สอน
297 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
มัธยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรูศ้ ิลปะ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
299 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
มัธยมศึกษำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

300 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
301 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำน
115 มัธยมศึกษำ กลุ่มกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำนนวัตกรรมและ 116 ดำวเทียม (DLTV) ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำน
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
117
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302 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยอดเยี่ยม
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
304 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
306 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
308 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
310 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
312 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรม PLCด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน
314 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำน
ดำวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษำด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
316 ครูผู้สอน ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
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303 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำยอดเยี่ยม
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
305 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
307 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนต้น ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
309 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ระดับ
ประถมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
311 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับปฐมวัย ส่งเสริมกำรใช้
นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
313 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
315 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
317 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
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318 ศึกษำนิเทศก์ยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
133 มัธยมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
320 ศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่
135 กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
330 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ของสำนักงำนเขตพื้นที่
137 กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

ที่
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319 ศึกษำนิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม สำนักงำนเขตพื้นที่
134 กำรศึกษำประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
329 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ของสำนักงำนเขตพื้นที่
136 กำรศึกษำประถมศึกษำ ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรม PLC
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
331 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรเรียนรู้ทำงไกลผ่ำน
138 ดำวเทียม (DLTV) ระดับปฐมวัย ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

332 บุคลำกรทำงกำรศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแล
333 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
139 ช่วยเหลือนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 140 นักเรียน ระดับปฐมวัย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
กำรเรียนกำรสอน
334 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
141 นักเรียน ระดับประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
336 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
143 นักเรียน ระดับมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน

335 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
142 นักเรียน ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
337 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำร
144 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับปฐมวัย ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

338 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำร
145 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

339 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำร
146 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

147
149
151
153
155
157
159

340 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
342 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
344 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
346 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
348 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุข
ภำวะ ระดับปฐมวัย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนกำรสอน
350 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุข
ภำวะ ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
352 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนสุขภำวะ ระดับปฐมวัย ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
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341 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำน
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษำ ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
343 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับปฐมวัย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
กำรเรียนกำรสอน
345 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
347 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงำนกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
349 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุข
ภำวะ ระดับประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
351 สถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุข
ภำวะ ระดับมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
353 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนสุขภำวะ ระดับประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
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354 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำ
161 โรงเรียนสุขภำวะ ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
163
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356 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำร
ศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ ระดับประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
358 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ
ระดับปฐมวัย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน
360 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ
ระดับขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
362 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
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355 ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำ
162 โรงเรียนสุขภำวะ ระดับมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
357 รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำยอดเยี่ยม กำรจัดกำร
164 ศึกษำโรงเรียนสุขภำวะ ระดับมัธยมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
359 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุข
166 ภำวะ ระดับประถมศึกษำ ด้ำนนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อกำรเรียนกำรสอน
361 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนสุข
168 ภำวะ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ด้ำนนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน

004 ลูกจ้างยอดเยี่ยม
378 ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
380 ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม ในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
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382 ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม ในสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ

379 ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม สังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
381 ลูกจ้ำงยอดเยี่ยม ในสถำนศึกษำขยำยโอกำสทำง
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