
 

เลขที่ 5945 / 2564 

โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร 

ประเภท การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม  



 

เลขที่ 5946 / 2564 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา11 (บ้านแข้) 

ประเภท การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม    



 

เลขที่ 5947 / 2564 

โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ 

ประเภท การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม    



 

เลขที่ 5948 / 2564 

โรงเรียนโนนเหมืองคำโมเดล 

ประเภท การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก   



 

เลขที่ 5949 / 2564 

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501 

ประเภท การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก   



 

เลขที่ 5950 / 2564 

โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย 

ประเภท การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก   



 

เลขที่ 5951 / 2564 

โรงเรียนบ้านขัวสูง 

ประเภท การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดี   



 

เลขที่ 5952 / 2564 

โรงเรียนบ้านแก้งนาบอนพทิยาสรรค์ 

ประเภท การบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดี   



 

เลขที่ 5953 / 2564 

โรงเรียนบ้านนาตะแบง2 

ประเภท นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม    



 

เลขที่ 5954 / 2564 

โรงเรียนหนองข่าประชาอุทศิ 

ประเภท นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม    



 

เลขที่ 5955 / 2564 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบวั 

ประเภท นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก    



 

เลขที่ 5956 / 2564 

โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 

ประเภท นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก   



 

เลขที่ 5957 / 2564 

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ 

ประเภท นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก   



 

เลขที่ 5958 / 2564 

โรงเรียนบ้านหนองแวง 

ประเภท นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดี   



 

เลขที่ 5959 / 2564 

โรงเรียนบ้านโนนเกษม 

ประเภท นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดี   



 

เลขที่ 5960 / 2564 

โรงเรียนบ้านเหล่าหมี 

ประเภท การนิเทศภายในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม    



 

เลขที่ 5961 / 2564 

โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงและบ้านคันแท 

ประเภท การนิเทศภายในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม    



 

เลขที่ 5962 / 2564 

โรงเรียนบ้านหนองกระยัง 

ประเภท การนิเทศภายในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก   



 

เลขที่ 5963 / 2564 

โรงเรียนบ้านบาก 2 

ประเภท การนิเทศภายในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดี   



 

เลขที่ 5964 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่มกกชัยพัฒนา 

ประเภท เครือข่ายท่ีมีการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม 



 

เลขที่ 5965 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูผาเทิบพัฒนา 

ประเภท เครือข่ายท่ีมีการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม 



 

เลขที่ 5966 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้วมุกดาหาร  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม 



 

เลขที่ 5967 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีศึกษาพัฒน ์

ประเภท เครือข่ายท่ีมีการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก 



 

เลขที่ 5968 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีก้าวหน้า  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก 



 

เลขที่ 5969 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวง  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก 



 

เลขที่ 5970 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำชะอีคำบก  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก 



 

เลขที่ 5971 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนตาล  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดี 



 

เลขที่ 5972 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาไตรมิตรนวพัฒน ์

ประเภท เครือข่ายท่ีมีการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดี 



 

เลขที่ 5973 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำอาฮวนดงเย็นศกึษา 

ประเภท เครือข่ายท่ีมีการบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดี 



 

เลขที่ 5974 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองหนองสูง  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม 



 

เลขที่ 5975 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาธารบังอี่  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม 



 

เลขที่ 5976 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคีรีวงศึกษา  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม 



 

เลขที่ 5977 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูสระดอกบัว 

ประเภท เครือข่ายท่ีมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก 



 

เลขที่ 5978 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก 



 

เลขที่ 5979 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะพานมิตรภาพ  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดีมาก 



 

เลขที่ 5980 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคำสร้อยนาอุดม  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดี 



 

เลขที่ 5981 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองน้ำทิพย์  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดี 



 

เลขที่ 5982 / 2564 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่  

ประเภท เครือข่ายท่ีมีนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ได้รับรางวัลระดับดี 



 

 


