
กรอบการดําเนินงาน 

ประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) 

ประจําป 2556 

      

        

 

 

1  การประกวด 

    ระดับภูมิภาค   

(ตัวแทนภาคสงเอกสารไปจังหวัด 

เจาภาพภายใน 10 ก.พ.57  

ภาคสง สพฐ.ในวันที่ 14 ก.พ.57)    ตัวแทนระดับภาค ดานละ 3 คน (3 ดาน) 
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(คณะทํางาน สพฐ.จัดชุดเอกสาร 14-15 ก.พ. ณ โรงแรมบางกอกกอลฟสปา) 
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ขั้นตอนท่ี เหนือ 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

กลาง - 

ตะวันออก ใต 

จ.เพชรบูรณ 

490 ราย 

จ.นครพนม-

มุกดาหาร 

740ราย 

จ.เพชรบุรี 

450 ราย 

จ.พัทลุง 

240 ราย 

คณะกรรมการ 

ประเมิน

ระดับชาติ 

ครั้งที่ 1 

คณะกรรมการประเมินเอกสาร (สง 3 ชุด) 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 50 หนา ในวันที่ 16 – 17 กมุภาพันธ 2557 (เปดประชุม 16) 

ณ โรงแรมบางกอกกอลฟสปา บางกระดี จังหวัดปทุมธานี (เขาพัก 15 ก.พ.ได) 

คณะกรรมการ 

ประเมิน

ระดับชาติ 

ครั้งที่ 2  

- คณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ และการนําเสนอผลงานในแตละดาน 

ณ หองแซฟไฟร เมืองทองธานี ในวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ 2557 และพักคาง                        

ณ โรงแรมบางกอกกอลฟสปา บางกระดี จังหวัดปทุมธานี 

สพฐ. 
- ประกาศผลการประกวด ภายใน 22 กมุภาพันธ 2557 

- กําหนดรับรางวัลโลรางวัล+เข็มที่ระลึก ภายใน กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรม 

................................กทม.- กาํหนดศึกษาดูงาน...................................................   

 

 

 

 



 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการประเมิน 

1.สพร. สศศ. สคส. 

2.ฝายเลขานุการจาก 4 ภูมิภาค  (เพชรบูรณ  นครพนม-มุกดาหาร เพชรบุรี พัทลุง) 

3.สพป.นครสวรรค เขต 1, สพป.สมุทรสาคร, สพป.กทม. 

4.สพม. เขต 42, สพม.1,2 

กวพ.สพร.สพฐ.02-288-5651 

อ.สังคม 082-726-8939 อ.ธัชชญา 090-992-0447 

ชวงระดบัคะแนน และการใหรางวัล 

ไดคะแนนสูงสุด และคะแนนมากกวาหรือเทากับ ๙๐  ไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง    

 (รับโล+เข็มที่ระลึก+เกียรติบัตรรางวัลระดับชาติ) มีดานละ 1 รางวัลในแตละประเภทการประกวด 

ไดคะแนน มากกวาหรือเทากับ ๙๐ (ที่ไมใชสูงสุดของแตละดาน)   ไดรับรางวัลระดับเหรียญทอง   

 (รับเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติ) มีกีร่างวัลก็ไดตามระดับคุณภาพของผลงาน 

ไดคะแนน ต้ังแต ๘๕ - ๘๙   ไดรับรางวลัระดับเหรียญเงิน        

 (รับเกียรติบัตรรางวัลระดับชาติ) มีกีร่างวัลก็ไดตามระดับคุณภาพของผลงาน 

หมายเหตุ :  

ตัวแทนระดับภาค คัดจากผูไดคะแนนสูงสุด ลําดับ 1-3 ของแตละดาน ที่ไดคะแนน ต้ังแต ๘๕ ข้ึนไป                      

จึงจะมีสิทธิ เขาประกวดในระดับชาติ และลําดับที่ไดหรือคะแนนจากระดับภาคไมมีผลตอการประกวดในระดับชาติ 

คณะกรรมการระดับชาติ จะประเมินและตัดสินใหมโดยพิจารณาจาก 

1.เอกสารสรปุผลการปฏิบัติงาน 50 หนา                                

2.การนําเสนอผลงานในวันประกวดที่เมืองทองธานี                             

3.ผลงานเชิงประจักษจากขอมูล/เอกสาร ตางๆที่จดันิทรรศการ                            

4.อื่นๆ (ถาม)ี 

 

 

 



แนวทางการจัดสงเอกสารรายงานสรปุผลการปฏบิัติงานเพื่อใหคณะกรรมการระดบัชาติพิจารณา 

------------------------------------- 

1.ผูที่เปนตัวแทนในระดับภาค เพื่อเขารวมประกวดในระดับชาติ จัดสงเอกสารรายงานสรปุผลการปฏิบัติงาน 

ความยาวไมเกิน 50 หนา (รวมภาคผนวก) จํานวน 3 ชุด ใหเจาภาพจัดการประกวดระดับภาค (ขอใหทาน

ประสานกับเจาภาพระดับภาคโดยตรง) เพื่อการจัดสงตามกําหนดและความสะดวก 

2.กําหนดจัดสงถึงเจาภาพจัดการประกวดระดับภาค อยางชาภายใน 10 ก.พ.57 

3.เจาภาพจัดการประกวดระดับภาค จดัสงถึงคณะทํางาน สพฐ. ในวันที่ 14 ก.พ.57 (ภายใน 12.00 น.)                       

ณ โรงแรมบางกอกกอลฟสปา บางกระดี จังหวัดปทุมธาน ี

4.กําหนดจัดประกวด (ตรวจสอบตารางการประกวดจาก Website การประกวดระดับชาติ หรือของ สพร.

หรือ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อกีครั้ง)         

 4.1 ศึกษานิเทศก และ ครู ทุกดาน/ทกุสังกัด ประกวด 18-19 ก.พ.57     

 4.2 ผูบริหารสถานศึกษา และประเภทสถานศึกษา ประกวด 19-20 ก.พ.57     

 4.3 ผูอํานวยการ+รอง ผอ.สพท. และประเภทสํานักงาน ประกวด 19-20 ก.พ.57    

 4.4 สังกัด สศศ.ทุกประเภท ประกวด 18-20 ก.พ.57   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การกําหนดรหัสกิจกรรม ในหนาซองเอกสาร และหนาปกเอกสาร รายงานสรปุผลการปฏบิัติงาน                   

(ไมเกิน 50 หนา รวมภาคผนวก ท้ัง 3 เลม) กําหนดดังนี ้

รหัส 3 ตัวแรก คือ ดานการประกวด ไดแก 

 

 

  

001 ดานวชิาการ             

 002 ดานบรหิารจัดการ          

 003 ดานนวตักรรมและเทคโนโลยีเพือ่การเรยีนการสอน      

 และเฉพาะ 004 ลูกจางยอดเยี่ยม 

รหัส 3 ตัวหลัง คือ ประเภทการประกวด ไดแก                     

                          (ดูเอกสารแนบทาย) 

 

 

  

ตัวอยางการกรอกและคําอธิบาย (1) 

0 0 1 0 0 3 

 

หมายถึง ดานวิชาการ                 หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        

ยอดเยี่ยม ดานวิชาการ  

 

 

 

http://awards.sillapa.net/obec-nation63/?name=category&file=view_all&cat=1
http://awards.sillapa.net/obec-nation63/?name=category&file=view_all&cat=2
http://awards.sillapa.net/obec-nation63/?name=category&file=view_all&cat=3
http://awards.sillapa.net/obec-nation63/?name=category&file=view_all&cat=4


 

ตัวอยางการกรอกและคําอธิบาย (2) 

0 0 2 1 2 1 

 

          หมายถึง ดานบริหารจัดการ หมายถึง ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับกอนประถมศึกษา     

                   ดานบริหารจัดการ 

                         บริเวณหนาซองเอกสารท่ีกรอกรหัสกิจกรรม 

   (ดานบน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 2 1 2 1 



 

บริเวณหนาปกเอกสาร รายงานสรปุผลการปฏบิตังิาน (ไมเกิน 50 หนา รวมภาคผนวก ท้ัง 3 เลม)                          

ท่ีกรอกรหัสกิจกรรม 

(ดานบน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสกิจกรรมท่ีตองกรอกใหตรงตามท่ีสงเขาประกวด ท้ังในหนาซองเอกสาร และหนาปกเอกสาร       

รายงานสรปุผลการปฏบิตังิาน (ไมเกิน 50 หนา รวมภาคผนวก) ท้ัง 3 เลม 

0 0 2 1 2 1 

 

001 ดา้นวชิาการ 

1. 001 ขา้ราชการพลเรอืนสามญัยอดเยีย่ม (สพฐ.) ดา้น
วชิาการ  

2. 002 ผูอํ้านวยการกลุม่ยอดเยีย่ม (สพฐ.) ดา้นวชิาการ  

3. 003 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายอดเยีย่ม 
ดา้นวชิาการ  

4. 004 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษายอดเยีย่ม ดา้น
วชิาการ  

5. 005 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทประถมศกึษาขนาดเล็ก 
ดา้นวชิาการ  

6. 006 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทประถมศกึษาขนาดกลาง 
ดา้นวชิาการ  

7. 007 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทประถมศกึษาขนาดใหญ ่
ดา้นวชิาการ  

8. 008 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทขยายโอกาสทาง
การศกึษา ดา้นวชิาการ  

9. 009 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทมัธยมศกึษาขนาดเล็ก 
ดา้นวชิาการ  

10. 010 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทมัธยมศกึษาขนาดกลาง 
ดา้นวชิาการ  

11. 011 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทมัธยมศกึษาขนาดใหญ ่
ดา้นวชิาการ  

12. 014 ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ยอดเยีย่ม ดา้นวชิาการ  

13. 015 ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา
ยอดเยีย่ม ดา้นวชิาการ  

14. 016 รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษายอดเยีย่ม ดา้นวชิาการ  

http://awards.sillapa.net/obec-nation63/?name=category&file=view_all&cat=1


15. 017 รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษายอดเยีย่ม ดา้นวชิาการ  

16. 019 ผูอํ้านวยการกลุม่ยอดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา ดา้นวชิาการ  

17. 020 ผูอํ้านวยการกลุม่ยอดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามัธยมศกึษา ดา้นวชิาการ  

18. 021 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัประถมศกึษา
ขนาดเล็ก ดา้นวชิาการ  

19. 022 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัประถมศกึษา
ขนาดกลาง ดา้นวชิาการ  

20. 023 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัประถมศกึษา
ขนาดใหญ ่ดา้นวชิาการ  

21. 024 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษา ดา้นวชิาการ  

22. 025 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก ดา้นวชิาการ  

23. 026 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดกลาง ดา้นวชิาการ  

24. 027 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดใหญ ่ดา้นวชิาการ  

25. 030 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบั
ประถมศกึษา ดา้นวชิาการ  

26. 031 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา ดา้นวชิาการ  

27. 032 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก ดา้นวชิาการ  

28. 033 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดกลาง ดา้นวชิาการ  

29. 034 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดใหญ ่ดา้นวชิาการ  

30. 037 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบักอ่นประถมศกึษา ดา้นวชิาการ  

31. 038 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย ดา้นวชิาการ  

32. 039 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์ดา้นวชิาการ  

33. 040 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ดา้นวชิาการ  

34. 041 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ดา้นวชิาการ  

35. 042 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูศ้ลิปะ ดนตร ีนาฎศลิป์ ดา้นวชิาการ  

36. 043 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ดา้นวชิาการ  

37. 044 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ดา้นวชิาการ  

38. 045 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีดา้นวชิาการ  

39. 046 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา บรูณาการ ดา้น
วชิาการ  

40. 047 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กจิกรรมแนะแนว 
ดา้นวชิาการ  

41. 048 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กจิกรรมนักเรยีน 
ดา้นวชิาการ  

42. 049 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กจิกรรมเพือ่
สงัคมและสาธารณประโยชน ์ดา้นวชิาการ  

43. 050 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย ดา้นวชิาการ  

44. 051 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ดา้นวชิาการ  
 

45. 052 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ดา้นวชิาการ  

46. 053 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ดา้นวชิาการ  

47. 054 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูศ้ลิปะ ดนตร ีนาฎศลิป์ ดา้นวชิาการ  

48. 055 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ดา้นวชิาการ  

49. 056 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ดา้นวชิาการ  

50. 057 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีดา้นวชิาการ  

51. 058 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ บรูณาการ 
ดา้นวชิาการ  

52. 059 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กจิกรรม
แนะแนว ดา้นวชิาการ  

53. 060 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กจิกรรม
นักเรยีน ดา้นวชิาการ  

54. 061 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กจิกรรม
เพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน ์ดา้นวชิาการ  

55. 062 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ดา้นวชิาการ  

56. 063 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ดา้นวชิาการ  

57. 064 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ดา้นวชิาการ  

58. 065 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ดา้นวชิาการ  

59. 066 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์ ดา้นวชิาการ  

60. 067 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ดา้นวชิาการ  

61. 068 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ดา้นวชิาการ  

62. 069 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีดา้นวชิาการ  

63. 070 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย บรูณา
การ ดา้นวชิาการ  

64. 071 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กจิกรรมแนะแนว ดา้นวชิาการ  



65. 072 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กจิกรรมนักเรยีน ดา้นวชิาการ  

66. 073 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน ์ดา้นวชิาการ  

67. 078 ครผููส้อนยอดเยีย่ม การศกึษาพเิศษเรยีนรว่ม ดา้น
วชิาการ  

68. 081 ศกึษานเิทศกย์อดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา ดา้นวชิาการ  

69. 082 ศกึษานเิทศกย์อดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษา ดา้นวชิาการ  

70. 083 บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอด
เยีย่ม สงักดั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ดา้น
วชิาการ  

71. 084 บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอด
เยีย่ม สงักดั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา ดา้น
วชิาการ  

72. 012 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ/
ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ดา้นวชิาการ  

73. 013 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทโรงเรยีนการศกึษา
สงเคราะห ์ดา้นวชิาการ  

74. 028 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีนการศกึษา
พเิศษ/ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ดา้นวชิาการ  

75. 029 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีนการศกึษา
สงเคราะห ์ดา้นวชิาการ  

76. 035 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีน
การศกึษาพเิศษ/ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ดา้นวชิาการ  

77. 036 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีน
การศกึษาสงเคราะห ์ดา้นวชิาการ  

78. 074 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางการมองเห็น) ดา้นวชิาการ  

79. 075 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางสตปัิญญา) ดา้นวชิาการ  

80. 076 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางการไดย้นิ) ดา้นวชิาการ  

81. 077 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางรา่งกายหรอืการเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ) ดา้นวชิาการ  

82. 079 ครผููส้อนยอดเยีย่ม โรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห ์ดา้น
วชิาการ  

83. 080 ครผููส้อนยอดเยีย่ม โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์ดา้น
วชิาการ    

 

002 ดา้นบรหิารจดัการ 

1. 085 ขา้ราชการพลเรอืนสามญัยอดเยีย่ม (สพฐ.) ดา้นบรหิาร
จัดการ  

2. 086 ผูอํ้านวยการกลุม่ยอดเยีย่ม (สพฐ.) ดา้นบรหิารจัดการ  

3. 087 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายอดเยีย่ม 
ดา้นบรหิารจัดการ  

4. 088 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษายอดเยีย่ม ดา้น
บรหิารจัดการ  

5. 089 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทประถมศกึษาขนาดเล็ก 
ดา้นบรหิารจัดการ  

6. 090 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทประถมศกึษาขนาดกลาง 
ดา้นบรหิารจัดการ  

7. 091 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทประถมศกึษาขนาดใหญ ่
ดา้นบรหิารจัดการ  

8. 092 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทขยายโอกาสทาง
การศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

9. 093 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทมัธยมศกึษาขนาดเล็ก 
ดา้นบรหิารจัดการ  

10. 094 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทมัธยมศกึษาขนาดกลาง 
ดา้นบรหิารจัดการ  

11. 095 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทมัธยมศกึษาขนาดใหญ ่
ดา้นบรหิารจัดการ  

12. 098 ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ยอดเยีย่ม ดา้นบรหิารจัดการ  

13. 099 ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา
ยอดเยีย่ม ดา้นบรหิารจัดการ  

14. 100 รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษายอดเยีย่ม ดา้นบรหิารจัดการ  

15. 101 รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษายอดเยีย่ม ดา้นบรหิารจัดการ  

16. 103 ผูอํ้านวยการกลุม่ยอดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

17. 104 ผูอํ้านวยการกลุม่ยอดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามัธยมศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

18. 105 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัประถมศกึษา
ขนาดเล็ก ดา้นบรหิารจัดการ  

19. 106 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัประถมศกึษา
ขนาดกลาง ดา้นบรหิารจัดการ  

20. 107 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัประถมศกึษา
ขนาดใหญ ่ดา้นบรหิารจัดการ  

21. 108 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

22. 109 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก ดา้นบรหิารจัดการ  

23. 110 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดกลาง ดา้นบรหิารจัดการ  

24. 111 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดใหญ ่ดา้นบรหิารจัดการ  

25. 114 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบั
ประถมศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

26. 115 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  
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27. 116 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก ดา้นบรหิารจัดการ  

28. 117 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดกลาง ดา้นบรหิารจัดการ  

29. 118 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดใหญ ่ดา้นบรหิารจัดการ  

30. 121 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบักอ่นประถมศกึษา ดา้นบรหิาร
จัดการ  

31. 122 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย ดา้นบรหิารจัดการ  

32. 123 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์ดา้นบรหิารจัดการ  

33. 124 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ดา้นบรหิารจัดการ  

34. 125 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

35. 126 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูศ้ลิปะ ดนตร ีนาฎศลิป์ ดา้นบรหิารจัดการ  

36. 127 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

37. 128 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ดา้นบรหิารจัดการ  

38. 129 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีดา้นบรหิารจัดการ  

39. 130 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา บรูณาการ ดา้น
บรหิารจัดการ  

40. 131 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กจิกรรมแนะแนว 
ดา้นบรหิารจัดการ  

41. 132 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กจิกรรมนักเรยีน 
ดา้นบรหิารจัดการ  

42. 133 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กจิกรรมเพือ่
สงัคมและสาธารณประโยชน ์ดา้นบรหิารจัดการ  

43. 134 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย ดา้นบรหิารจัดการ  

44. 135 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ดา้นบรหิารจัดการ  

45. 136 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ดา้นบรหิารจัดการ  

46. 137 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

47. 138 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูศ้ลิปะ ดนตร ีนาฎศลิป์ ดา้นบรหิารจัดการ  

48. 139 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

49. 140 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ดา้นบรหิารจัดการ  

50. 141 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีดา้นบรหิารจัดการ  

51. 142 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ บรูณาการ 
ดา้นบรหิารจัดการ  

52. 143 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กจิกรรม
แนะแนว ดา้นบรหิารจัดการ  

53. 144 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กจิกรรม
นักเรยีน ดา้นบรหิารจัดการ  

54. 145 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กจิกรรม
เพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน ์ดา้นบรหิารจัดการ  

55. 146 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ดา้นบรหิารจัดการ  

56. 147 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ดา้นบรหิารจัดการ  

57. 148 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ดา้นบรหิารจัดการ  

58. 149 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

59. 150 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์ ดา้นบรหิารจัดการ  

60. 151 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

61. 152 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ดา้นบรหิารจัดการ  

62. 153 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีดา้นบรหิาร
จัดการ  

63. 154 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย บรูณา
การ ดา้นบรหิารจัดการ  

64. 155 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กจิกรรมแนะแนว ดา้นบรหิารจัดการ  

65. 156 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กจิกรรมนักเรยีน ดา้นบรหิารจัดการ  

66. 157 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน ์ดา้นบรหิารจัดการ  

67. 162 ครผููส้อนยอดเยีย่ม การศกึษาพเิศษเรยีนรว่ม ดา้นบรหิาร
จัดการ  

68. 165 ศกึษานเิทศกย์อดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

69. 166 ศกึษานเิทศกย์อดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษา ดา้นบรหิารจัดการ  

70. 167 บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอด
เยีย่ม สงักดั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ดา้น
บรหิารจัดการ  

71. 168 บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอด
เยีย่ม สงักดั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา ดา้น
บรหิารจัดการ  

72. 096 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ/
ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ดา้นบรหิารจัดการ  

73. 097 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทโรงเรยีนการศกึษา
สงเคราะห ์ดา้นบรหิารจัดการ  

74. 112 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีนการศกึษา
พเิศษ/ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ดา้นบรหิารจัดการ  



75. 113 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีนการศกึษา
สงเคราะห ์ดา้นบรหิารจัดการ  

76. 119 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีน
การศกึษาพเิศษ/ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ดา้นบรหิารจัดการ  

77. 120 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีน
การศกึษาสงเคราะห ์ดา้นบรหิารจัดการ  

78. 158 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางการมองเห็น) ดา้นบรหิารจัดการ  

79. 159 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางสตปัิญญา) ดา้นบรหิารจัดการ  

80. 160 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางการไดย้นิ) ดา้นบรหิารจัดการ  

81. 161 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางรา่งกายหรอืการเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ) ดา้นบรหิาร
จัดการ  

82. 163 ครผููส้อนยอดเยีย่ม โรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห ์ดา้น
บรหิารจัดการ  

83. 164 ครผููส้อนยอดเยีย่ม โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์ดา้น
บรหิารจัดการ    

 

003 ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน 

1. 169 ขา้ราชการพลเรอืนสามญัยอดเยีย่ม (สพฐ.) ดา้น
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

2. 170 ผูอํ้านวยการกลุม่ยอดเยีย่ม (สพฐ.) ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

3. 171 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษายอดเยีย่ม 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

4. 172 สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษายอดเยีย่ม ดา้น
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

5. 173 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทประถมศกึษาขนาดเล็ก 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

6. 174 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทประถมศกึษาขนาดกลาง 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

7. 175 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทประถมศกึษาขนาดใหญ ่
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

8. 176 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทขยายโอกาสทาง
การศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

9. 177 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทมัธยมศกึษาขนาดเล็ก 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

10. 178 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทมัธยมศกึษาขนาดกลาง 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

11. 179 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทมัธยมศกึษาขนาดใหญ ่
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

12. 182 ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
ยอดเยีย่ม ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

13. 183 ผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา
ยอดเยีย่ม ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

14. 184 รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษายอดเยีย่ม ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

15. 185 รองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษายอดเยีย่ม ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

16. 187 ผูอํ้านวยการกลุม่ยอดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

17. 188 ผูอํ้านวยการกลุม่ยอดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามัธยมศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

18. 189 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัประถมศกึษา
ขนาดเล็ก ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

19. 190 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัประถมศกึษา
ขนาดกลาง ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

20. 191 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัประถมศกึษา
ขนาดใหญ ่ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

21. 192 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มโรงเรยีนขยายโอกาส
ทางการศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีน
การสอน  

22. 193 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

23. 194 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดกลาง ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

24. 195 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดใหญ ่ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

25. 198 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบั
ประถมศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

26. 199 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มโรงเรยีนขยาย
โอกาสทางการศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

27. 200 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดเล็ก ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

28. 201 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดกลาง ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

http://awards.sillapa.net/obec-nation63/?name=category&file=view_all&cat=3


29. 202 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่มระดบัมัธยมศกึษา
ขนาดใหญ ่ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

30. 205 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบักอ่นประถมศกึษา ดา้น
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

31. 206 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูภ้าษาไทย ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีน
การสอน  

32. 207 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

33. 208 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

34. 209 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

35. 210 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูศ้ลิปะ ดนตร ีนาฎศลิป์ ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนการสอน  

36. 211 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนการสอน  

37. 212 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่
การเรยีนการสอน  

38. 213 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กลุม่สาระการ
เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

39. 214 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา บรูณาการ ดา้น
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

40. 215 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กจิกรรมแนะแนว 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

41. 216 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กจิกรรมนักเรยีน 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

42. 217 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัประถมศกึษา กจิกรรมเพือ่
สงัคมและสาธารณประโยชน ์ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนการสอน  

43. 218 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูภ้าษาไทย ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

44. 219 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

45. 220 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

46. 221 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูส้งัคมศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

47. 222 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูศ้ลิปะ ดนตร ีนาฎศลิป์ ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

48. 223 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

49. 224 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนการสอน  

50. 225 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กลุม่สาระ
การเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

51. 226 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ บรูณาการ 
ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

52. 227 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กจิกรรม
แนะแนว ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

53. 228 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กจิกรรม
นักเรยีน ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

54. 229 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ กจิกรรม
เพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน ์ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

55. 230 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่
การเรยีนการสอน  

56. 231 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนการสอน  

57. 232 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนการสอน  

58. 233 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนการสอน  

59. 234 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์ ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

60. 235 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

61. 236 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

62. 237 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย กลุม่
สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีดา้นนวตักรรม
และเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

63. 238 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย บรูณา
การ ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

64. 239 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กจิกรรมแนะแนว ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีน
การสอน  



 

 

65. 240 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กจิกรรมนักเรยีน ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีน
การสอน  

66. 241 ครผููส้อนยอดเยีย่ม ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย 
กจิกรรมเพือ่สงัคมและสาธารณประโยชน ์ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

67. 246 ครผููส้อนยอดเยีย่ม การศกึษาพเิศษเรยีนรว่ม ดา้น
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

68. 249 ศกึษานเิทศกย์อดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

69. 250 ศกึษานเิทศกย์อดเยีย่ม สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษา ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

70. 251 บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอด
เยีย่ม สงักดั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา ดา้น
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

71. 252 บคุลากรทางการศกึษาอืน่ ตามมาตรา 38 ค.(2) ยอด
เยีย่ม สงักดั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา ดา้น
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

72. 180 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ/
ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

73. 181 สถานศกึษายอดเยีย่มประเภทโรงเรยีนการศกึษา
สงเคราะห ์ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

74. 196 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีนการศกึษา
พเิศษ/ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
เพือ่การเรยีนการสอน  

75. 197 ผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีนการศกึษา
สงเคราะห ์ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการ
สอน  

76. 203 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีน
การศกึษาพเิศษ/ศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

77. 204 รองผูอํ้านวยการสถานศกึษายอดเยีย่ม โรงเรยีน
การศกึษาสงเคราะห ์ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การ
เรยีนการสอน  

78. 242 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางการมองเห็น) ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีน
การสอน  

79. 243 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางสตปัิญญา) ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีน
การสอน  

80. 244 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางการไดย้นิ) ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีน
การสอน  

81. 245 ครผููส้อนยอดเยีย่มโรงเรยีนการศกึษาพเิศษ (บกพรอ่ง
ทางรา่งกายหรอืการเคลือ่นไหวหรอืสขุภาพ) ดา้นนวตักรรม
และเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

82. 247 ครผููส้อนยอดเยีย่ม โรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห ์ดา้น
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน  

83. 248 ครผููส้อนยอดเยีย่ม โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์ดา้น
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนการสอน    

 

004 ลกูจา้งยอดเยีย่ม 

1. 253 ลกูจา้ง/พนักงานราชการยอดเยีย่ม (สพฐ.)  2. 254 ลกูจา้งยอดเยีย่ม สงักดั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษา  

3. 255 ลกูจา้งยอดเยีย่ม สงักดั สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศกึษา  

4. 256 ลกูจา้งยอดเยีย่ม ในสถานศกึษาสงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษา  

5. 257 ลกูจา้งยอดเยีย่ม ในสถานศกึษาขยายโอกาสทาง
การศกึษา  

6. 258 ลกูจา้งยอดเยีย่ม ในสถานศกึษาสงักดัสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามัธยมศกึษา  

7. 259 ลกูจา้งยอดเยีย่ม โรงเรยีนการศกึษาพเิศษ/ศนูย์
การศกึษาพเิศษ  

8. 260 ลกูจา้งยอดเยีย่ม โรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห ์ 
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