
 

รหัสกิจกรรมที่ต้องกรอกให้ตรงตามที่สง่เข้าประกวด ทั้งในหน้าซองเอกสาร 

 

และหน้าปกเอกสารรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน (ไม่เกิน 50 หน้า รวมภาคผนวก ทั้ง 3 เล่ม) 

    001  ด้านวิชาการ 

  001 ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านวิชาการ   002 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านวิชาการ 

  003 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ   004 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ 

  005 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ   006 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 

  007  สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ   008 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านวิชาการ 

  009 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ   010 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 

  011สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ   
012 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ด้านวิชาการ 

  
013 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
วิชาการ 

  
014 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
วิชาการ 

  
015 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
วิชาการ 

  
016 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
วิชาการ 

  
017 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม 
ด้านวิชาการ 

    

  
019 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านวิชาการ 

  
020 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้าน
วิชาการ 

  021 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน   022 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้าน



วิชาการ วิชาการ 

  
023 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้านวิชาการ 

  
024 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้าน
วิชาการ 

  
025 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
วิชาการ 

  026 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ 

  
027 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
วิชาการ 

  
028 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ด้านวิชาการ 

  
029 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้านวิชาการ 

  030 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านวิชาการ 

  
031 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านวิชาการ 

  
032 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
วิชาการ 

  
033 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านวิชาการ 

  
034 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
วิชาการ 

  
035 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านวิชาการ 

  
036 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
วิชาการ 

  037 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านวิชาการ   
038 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้าน
วิชาการ 

  
039 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 

  
040 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้านวิชาการ 

  
041 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ด้านวิชาการ 

  
042 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 

  
043 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 

  
044 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 



      046 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านวิชาการ 

  
047 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้าน
วิชาการ 

  048 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 

  
049 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 

  
050 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด้านวิชาการ 

  
051 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 

  
052 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 

  
053 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 

  
054 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านวิชาการ 

  
055 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 

  
056 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 

  
057 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านวิชาการ 

  058 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านวิชาการ 

  
059 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว 
ด้านวิชาการ 

  060 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านวิชาการ 

  
061 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 

  
062 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านวิชาการ 

  
063 ครผูู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านวิชาการ 

  
064 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านวิชาการ 

  
065 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ด้านวิชาการ 

  
066 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านวิชาการ 

  
067 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านวิชาการ 

  
068 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านวิชาการ 



  
069 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีด้านวิชาการ 

  070 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านวิชาการ 

  
071 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว 
ด้านวิชาการ 

  
072 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้าน
วิชาการ 

  
073 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ ด้านวิชาการ 

  
074 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้าน
วิชาการ 

  
075 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) 
ด้านวิชาการ 

  
076 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้าน
วิชาการ 

  
077 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านวิชาการ 

  078 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านวิชาการ 

  079 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านวิชาการ   080 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้านวิชาการ 

  
081 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ด้านวิชาการ 

  
082 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้าน
วิชาการ 

  
083 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการ 

  
084 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านวิชาการ 

  
 

  
 

002 ด้านบริหารจัดการ 

  085 ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านบริหารจัดการ   086 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านบริหารจัดการ 

  
087 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหาร
จัดการ 

  088 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ 

  
089 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหาร
จัดการ 

    



  
091 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหาร
จัดการ 

  092 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

  
093 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหาร
จัดการ 

  094 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 

  
095 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหาร
จัดการ 

  
096 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ด้านบริหารจัดการ 

  
097 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
บริหารจัดการ 

  
098 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหาร
จัดการ 

  
099 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
บริหารจัดการ 

  
100 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
บริหารจัดการ 

  
101 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม 
ด้านบริหารจัดการ 

    

  
103 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

  
104 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้าน
บริหารจัดการ 

  
105 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
บริหารจัดการ 

  
106 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหาร
จัดการ 

  
107 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้านบริหารจัดการ 

  
108 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้าน
บริหารจัดการ 

  
109 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
บริหารจัดการ 

  
110 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหาร
จัดการ 

  
111 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
บริหารจัดการ 

  
112 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ด้านบริหารจัดการ 

  
113 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้านบริหารจัดการ 

  114 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 



  
115 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

  
116 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
บริหารจัดการ 

  
117 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านบริหารจัดการ 

  
118 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
บริหารจัดการ 

  
119 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านบริหารจัดการ 

  
120 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
บริหารจัดการ 

  121 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ   
122 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้าน
บริหารจัดการ 

  
123 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 

  
124 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้านบริหารจัดการ 

  
125 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

  
126 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 

  
127 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

  
128 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 

  
129 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 

  130 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 

  
131 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้าน
บริหารจัดการ 

  132 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหารจัดการ 

  
133 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 

  
134 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด้านบริหารจัดการ 

  
135 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 

  
136 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 

  
137 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

  
138 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 



  
139 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

  
140 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 

  
141 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านบริหารจัดการ 

  142 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านบริหารจัดการ 

  
143 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว 
ด้านบริหารจัดการ 

  
144 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านบริหาร
จัดการ 

  
145 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 

  
146 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 

  
147 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 

  
148 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านบริหารจัดการ 

  
149 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

  
150 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านบริหารจัดการ 

  
151 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

  
152 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านบริหารจัดการ 

  
153 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีด้านบริหารจัดการ 

  
154 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านบริหาร
จัดการ 

  
155 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว 
ด้านบริหารจัดการ 

  
156 ครผูู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้าน
บริหารจัดการ 

  
157 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ ด้านบริหารจัดการ 

  
158 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้าน
บริหารจัดการ 

  
159 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) 
ด้านบริหารจัดการ 

  
160 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้าน
บริหารจัดการ 

  
161 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านบริหารจัดการ 

  162 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านบริหารจัดการ 



  163 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ   164 ครผูู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้านบริหารจัดการ 

  
165 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ด้านบริหารจัดการ 

  
166 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหาร
จัดการ 

  
167 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

  
168 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านบริหารจัดการ 

  
 

  
 

003 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

 
169 ข้าราชการพลเรือนสามัญยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  

170 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม (สพฐ.) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

  
171 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
172 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
173 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
174 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
175 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
176 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
177 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
178 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
179 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
180 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
181 สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
182 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 



  
183 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
184 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
185 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษายอดเยี่ยม 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

    

  
187 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
188 ผู้อ านวยการกลุ่มยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
189 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
190 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
191 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
192 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
193 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
194 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
195 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
196 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษา
พิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
197 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
198 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
199 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
200 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
201 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
202 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
203 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
204 รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
205 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับก่อนประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
206 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 



  
207 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
208 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
209 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
210 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี 
นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
211 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
212 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
213 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
214 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
215 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมแนะแนว ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
216 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
217 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
218 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
219 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
220 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
221 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
222 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฎศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
223 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

  
224 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
225 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน 

  
226 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บูรณาการ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
227 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
228 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 



  
229 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

  
230 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
231 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
232 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
233 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
234 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
 235 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน 

  
236 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
 237 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

  
238 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บูรณาการ ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
239 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแนะแนว 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
240 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
241 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

  
242 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการมองเห็น) ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
243 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางสติปัญญา) 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
244 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางการได้ยิน) ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
245 ครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (บกพร่องทางร่างกาย
หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน 

  
246 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

  247 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและ   248 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ด้านนวัตกรรมและ



เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
249 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
250 ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

  
251 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน 

  
252 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

    

004 ลูกจ้างยอดเยี่ยม 

  253 ลูกจ้าง/พนักงานราชการยอดเยี่ยม (สพฐ.)   254 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

  255 ลูกจ้างยอดเยี่ยม สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
256 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

  257 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา   
258 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

  259 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ   260 ลูกจ้างยอดเยี่ยม โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
 


