สรุปตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ที่

รายการประกวด

สถานที่

วันที่

เวลา

1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
วิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
วิชาการ บริหาร และนวัตกรรม

ห้องดวงตะวันแกรนด์

23 ธ.ค. 56

09.00-12.20

ห้องดวงตะวันแกรนด์

23 ธ.ค. 56

09.00-12.20

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.20

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.40

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.40

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.40

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.20

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.20

ห้องดวงตะวันแกรนด์

23 ธ.ค. 56

09.00-12.20

ห้องดวงตะวันแกรนด์

23 ธ.ค. 56

09.00-12.20
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สรุปตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ที่

รายการประกวด

สถานที่

วันที่

เวลา

11

รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ผู้อํานวยการกลุ่มยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
วิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้าน
วิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
วิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
วิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้าน
วิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
วิชาการ บริหาร และนวัตกรรม

ห้องดวงตะวันแกรนด์

23 ธ.ค. 56

09.00-13.40

ห้องดวงตะวันแกรนด์

23 ธ.ค. 56

09.00-13.40

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.40

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22-23 ธ.ค. 56

09.00-16.30

ห้องดวงตะวันแกรนด์

23 ธ.ค. 56

09.00-16.00

ห้องดวงตะวันแกรนด์

23 ธ.ค. 56

09.00-16.00

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-16.00

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-17.00

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-17.00

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.40
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สรุปตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ที่

รายการประกวด

สถานที่

วันที่

เวลา

21

รองผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้าน
วิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
รองผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
รองผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
รองผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
รองผู้อํานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ บริหาร
และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.40

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.40

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.40

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.40

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.40

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.40

ห้องแกรนด์บอลรูม

22-23 ธ.ค. 56

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-17.00
09.00-14.40
13.00-17.00

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-17.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-17.20
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สรุปตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ที่

รายการประกวด

สถานที่

วันที่

เวลา

31

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้านวิชาการ
บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ
บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-16.00

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-17.00

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-16.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-16.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-16.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-16.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.20
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40

สรุปตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ที่

รายการประกวด

41 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
42 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
43 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
44 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
45 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
46 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
47 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ
บริหาร และนวัตกรรม
48 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้าน
วิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
49 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้าน
วิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
50 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม

สถานที่

วันที่

เวลา

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-16.00

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-16.40

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-15.00

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-15.00

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-17.00

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-17.00

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-17.00

สรุปตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ที่

รายการประกวด

51 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
52 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
53 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
54 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
55 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
56 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
57 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
58 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
59 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
60 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม

สถานที่

วันที่

เวลา

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-17.00

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-16.00

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-15.40

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-15.40

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-14.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-16.40

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-16.20

ห้องแกรนด์บอลรูม

22 ธ.ค. 56

13.00-17.00

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-16.00

สรุปตารางการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมลองบีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ที่

รายการประกวด

สถานที่

วันที่

เวลา

61

ห้องแกรนด์บอลรูม

23 ธ.ค. 56

09.00-15.40

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.00

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.00

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.00

65

ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ด้านวิชาการ บริหาร และนวัตกรรม
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ บริหาร และ
นวัตกรรม
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ บริหาร และ
นวัตกรรม
ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.00

66

ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.00

67

ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.00

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.00

ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

ห้องดวงตะวันแกรนด์

22 ธ.ค. 56

13.00-15.00

62
63

64

68
69

