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1 ประกาศผลการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวชิาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 
ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 กิจกรรมการแข่งขันอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ อนุบาลวังสามหมอ  วังสามหมอ ๑ วังสามหมอ ๘๘.๕๐ ทอง ๑. เด็กหญิงพิมพ์พจี  แก้วกุก ๑. นางลักษณ์ธาดา  แก้วกุก 
      ๒. เด็กหญิงภาสิวัจนาถ  แก้วกัญญา ๒. นางนุชนารถ  อาจพรม 
      ๓. เด็กหญิงศศิธร  นาชัยเวียง  

๒ มหาไถ่ศึกษากุมภวาป ี เมืองกุมภวา กุมภวาป ี ๘๘.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงเสมอเดือน  ค ามุงคณุ ๑. นางสาวศรัญญา  โจทา 
      ๒. เด็กหญิงกานต์พิชชา  อุทาทิน ๒. นางสาวกัญญารตัน์  สุริอาจ 
      ๓. เด็กชายศภุณัฐ  เที่ยงสูงเนิน  

๓ อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด ๘๗.๕๐ ทอง ๑. เด็กชายภูมินทร์  ภูนาโพธิ์ ๑. นางนุจรี  เทียมลม 
      ๒. เด็กหญิงศศิประภา  ภูครองทุ่ง  
      ๓. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยนรินทร ์  

๔ บ้านนาดีสร้างบง เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๘๗.๐๐ ทอง ๑. เด็กชายส่งศักดิ์  แฝงจันดา ๑. นางสาวรุ่งนภา  ผลาพฤกษ์ 
      ๒. เด็กชายเทิดเกียรติ  นาสมยนต ์ ๒. นางสุภาพร  พูลทอง 
      ๓. เด็กหญิงลลิดา  โพธิสตัย ์  

๕ เลิงถ่อนโนนสมบูรณ ์ วังสามหมอ ๔ วังสามหมอ ๘๖.๕๐ ทอง ๑. เด็กหญิงณัฐมล  กุลกั้ง ๑. นางประนอม  รามะโคตร 
      ๒. เด็กหญิงกุลณัฐ  ค านวน  
      ๓. เด็กชายสิทธิโชค  วรรณพราหมณ ์  

๖ บ้านนาเหล่า โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๘๐.๕๐ ทอง ๑. เด็กหญิงวาสนา  ชัยหานิตย ์ ๑. นางนิยาภรณ์  พฤกษาสิทธ์ิ 
      ๒. เด็กหญิงศิริวิมล  โสภาศร ี ๒. นายธีรภัทร  ประนสัโสจะ 
      ๓. เด็กชายปรเมศธ์  ทิพนงค์  

๗ บ้านห้วยผึ้ง โปร่งตาดทองก้าวหน้า ศรีธาต ุ ๗๘.๕๐ เงิน ๑. เด็กชายภานุวัฒน์  ประวสิารัตน์ ๑. นายวรานนท์  กงลา 
      ๒. เด็กชายสุทธิพงษ์  สัตยากุมภ ์ ๒. นายพิพัฒน์  จันทบัวลา 
      ๓. เด็กหญิงอาริยา  เชื้อบริบรูณ ์  

            



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร…์……………..ศน.สย.  รวบรวม 

2 ประกาศผลการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวชิาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

          กิจกรรมการแข่งขันอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ต่อ) 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๘ บ้านกุดยาง ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๗๘.๐๐ เงิน ๑. เด็กชายพงศธร  ศรีบรรเทา ๑. นางสุภารา  ศรีหาโคตร 
      ๒. เด็กหญิงโชติกา  มุงคุณ ๒. นายคนอง  วงษาลี 
      ๓. เด็กหญิงพิมพ์ลภสั  ศรเีสาวงศ ์  

๙ บ้านผาทอง วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ๗๗.๕๐ เงิน ๑. เด็กชายธนตั  ศรีหนองบัว ๑. นางนันท์นภัส  วินิจมงคลสิน 
      ๒. เด็กชายรัชพล  แร่กาสินธ ์ ๒. นายประจักษ์  วงษาสนธ ์
      ๓. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บุญยิม้  

๑๐ ชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอน กุมภวาป ี ๗๗.๐๐ เงิน ๑. เด็กหญิงลายพมิพ์  อนุประดิษฐ์ ๑. นางเพ็ญประภา  ศรีทอนสุทธ์ิ 
      ๒. เด็กหญิงนีรชา  ปิ่นรัส ๒. นางทรงศิลป์  พวงทวี 
      ๓. เด็กชายคณุากร  อินทร์ค า  

๑๐ บ้านหนองโก บุ่งแก้วทมนางาม โนนสะอาด ๗๗.๐๐ เงิน ๑. เด็กหญิงนันทนา  หาที ๑. นางประนอม  สิริบุตรวงศ ์
      ๒. เด็กหญิงอรอนงค์  มูลเปา ๒. นางขัตติยา  คงสมบัต ิ
      ๓. เด็กชายศภุกิจ  บุตรด ี  

๑๒ บ้านเมืองปัง สามพาดอุม่จาน ประจักษ์ศลิปาคม ๗๕.๕๐ เงิน ๑. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เครือเนตร ๑. นางกัญญารัตน์  พิริยะ 
      ๒. เด็กหญิงศุภรตัน์  ขันทแพทย ์ ๒. นางสาวจริยา  ยุทธกล้า 
      ๓. เด็กหญิงวรรณพร  เครือเนตร  

๑๓ บ้านหนองแสง หนองแสง ๑ หนองแสง ๗๕.๐๐ เงิน ๑. เด็กหญิงกรรมภริมย์  วงษ์แก้ว ๑. นางสาววรานุช  ช่ืนชม 
      ๒. เด็กหญิงศิริขวัญ  ส าเนียง ๒. นางสาวสุไพรวรรณ์  ประมูลจักรโก 

      ๓. เด็กหญิงนริศรา  ทาระขจัด  
๑๔ บ้านโคกเล้า วังสามหมอ ๒ วังสามหมอ ๗๓.๕๐ เงิน ๑. เด็กชายสันทัด  ทองค า ๑. นายปณัณทัต  พรหมกุล 

      ๒. เด็กชายฐานทัพ  ดีหมั่น ๒. นายสุบรรณ  วรรณทอง 
      ๓. เด็กหญิงศิรดา  ปัญหาเสนา  
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           กิจกรรมการแข่งขันอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ (ต่อ) 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑๔ บ้านกุดจิก หนองหว้า กุมภวาป ี ๗๓.๕๐ เงิน ๑. เด็กชายณัฐพล  ดอกไม ้ ๑. นายนิวัตร  ทิมินกุล 
      ๒. เด็กชายก าธร  อุ้ยปะโค ๒. นางสาวสุธาสินี  ศรีวงศา 
      ๓. เด็กหญิงอรัญญา  จิตธรรมมา  

๑๔ อนุบาลศรีธาต ุ จ าปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ ๗๓.๕๐ เงิน ๑. เด็กหญิงสโรชา  ผ่องฉาย ๑. นายณรงค์  โสภิณ 
      ๒. เด็กหญิงนาตยา  สิมพา ๒. นายสิทธิพงษ์  ถามะณีศร ี
      ๓. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โสภิณ  

๑๗ บ้านปะโค ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๗๑.๐๐ เงิน ๑. เด็กหญิงเมธินี  ศรีหลวงเทพ ๑. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์ 
      ๒. เด็กชายอนุ  กาญจธนากร ๒. นางสุขาวดี  จันทรเ์ทาว ์
      ๓. เด็กหญิงเจนจริา  บุญสูง  

๑๘ บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นาม่วง ประจักษ์ศลิปาคม ๖๗.๕๐ ทองแดง ๑. เด็กหญิงเจนจริา  บุตรโยธ ี ๑. นางศรีสดุา  อันทะเกต ุ
      ๒. เด็กหญิงปอนยานุช  แน่นอุดร ๒. นางสาวสุพตัรา  สุขศร ี
      ๓. เด็กหญิงมะลิฉัตร  มุริจันทร ์  

๑๙ บ้านค าบอน หัวนาค า ศรีธาต ุ ๖๖.๐๐ ทองแดง ๑. เด็กหญิงชธินรัตน์  ค าพิทูรย ์ ๑. นายเชิดชัย  ประสมทรัพย ์
      ๒. เด็กหญิงศิริเกษ  ทองมน  
      ๓. เด็กชายบุพกิจ  ริ้วกระโทก  

๒๐ บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสง ๒ หนองแสง ๖๔.๕๐ ทองแดง ๑. เด็กชายประกฤติ  บุญชุบ ๑. นางสาวกฤษณา  ปัดตาสงคราม 
      ๒. เด็กหญิงนันธิดา  ตัวเสาร ์  
      ๓. เด็กชายอัมรินทร์  ฮาตวงษ์  

๒๑ บ้านเชียงแหว เชียงแหว กุมภวาป ี ๖๒.๕๐ ทองแดง ๑. เด็กชายบรูพา  พรมพิลา ๑. นางยุวดี  ทองโคตร 
      ๒. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุขสุทธ์ิ ๒. นางจารุวรรณ  คุ้มโห ้
      ๓. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นิลจันทร ์  

๒๒ บ้านหนองนกเขียน นายูงนกเขียน ศรีธาต ุ ๖๐.๐๐ ทองแดง ๑. เด็กหญิงจารุวรรณ  จ าปามลู ๑. นางสาวปูชิตา  จันทรทิพย ์
      ๒. เด็กหญิงนิตยา  ค าวิจารย ์ ๒. นางสาวอุฬาภรณ์  แก้วบุดดา 
      ๓. เด็กหญิงวรัญญา  ไชยราช  
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 กิจกรรมการแข่งขันอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ บ้านหนองกุง โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๘๙.๕๐ ทอง ๑. นายชัชวาล  ทีหัวโทน ๑. นายเอกพล  สัสด ี
      ๒. นางสาวศริินทร์ทิพย์  ภูม ี ๒. นายสุวิชานนท์  อ้วนพรมมา 
      ๓. นางสาวปานวาด  ทาบทา  

๒ บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ ๔ วังสามหมอ ๘๗.๐๐ ทอง ๑. นางสาวนิอศารตัน์  กุลกั้ง ๑. นายสมใจ  วจีสิงห ์
      ๒. นางสาวฐิตมิา  อ้นชัยภูม ิ ๒. นางสาวธิตินันท์  วจีสิงห ์
      ๓. เด็กหญิงอภิรญิา  จันทะไทย  

๓ ชุมชนจ าป ี จ าปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ ๘๒.๐๐ ทอง ๑. นางสาวสภุาวรรณ  ภูพวก ๑. นางสาวสมุาลี  ถาวงษ์กลาง 
      ๒. เด็กหญิงเบญจมาศ  แก้วจันดา ๒. นายเรืองเดช  ถ าวาปี 
      ๓. เด็กชายพงศธร  วัดทุ่งใหญ ่  

๔ บ้านโปร่ง โปร่งตาดทองก้าวหน้า ศรีธาต ุ ๘๑.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงปนัดดา  พนาพนม ๑. นางภัชราภรณ์  วะปะแก้ว 
      ๒. นายไพสิฐ  วัดสวนจิก  
      ๓. นายวัชรพงษ์  ไชยศาสตร ์  

๔ บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นาม่วง ประจักษ์ศลิปาคม ๘๑.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงวารณุี  วงษ์สนิท ๑. นางศรีสดุา  อันทะเกต ุ
      ๒. เด็กหญิงเขมมิกา  วงศ์เสนา  
      ๓. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  ศิริเกต ุ  

๖ บ้านหนองโก บุ่งแก้วทมนางาม โนนสะอาด ๘๐.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงอุทัย  อุทัยลี ๑. นางประนอม  สิริบุตรวงศ ์
      ๒. เด็กหญิงสุมินทรา  มาตรเสนา ๒. นางขัตติยา  คงสมบัต ิ
      ๓. นางสาวศศินา  สุวรรณด ี  

๗ บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๗๙.๐๐ เงิน ๑. นายศิวะ  สมีาตย ์ ๑. นางวราภรณ์  พิมรินทร ์
      ๒. นายสรุเชษฐ  ปัดถามัง  
      ๓. เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วเจรญิ  

 

             



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร…์……………..ศน.สย.  รวบรวม 

5 ประกาศผลการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวชิาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

           กิจกรรมการแข่งขันอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ (ต่อ) 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๘ บ้านบุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๗๕.๕๐ เงิน ๑. เด็กหญิงอบดาว  โคตปะโค ๑. นางเกศริน  บุญหล้า 
      ๒. เด็กหญิงรัตนาพร  ค าตะพันธ ์ ๒. นางณัฐรจุา  วิภูภัทร  บอล 
      ๓. เด็กชายนิคม  ค าจันทร์วงษ ์  

๘ บ้านเชียงแหว เชียงแหว กุมภวาป ี ๗๕.๕๐ เงิน ๑. เด็กหญิงอรกัญญา  ศรีอ่อน ๑. นางยุวดี  ทองโคตร 
      ๒. เด็กหญิงน้ าฝน  ตาขุนเหล็ก ๒. นางสาวกชพรรณ  จันทรเสนา 
      ๓. เด็กหญิงสโรชา  บาทชารี  

๑๐ บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงค า กุมภวาป ี ๖๙.๕๐ ทองแดง ๑. นายไมตรี  ชัยดี ๑. นางวลัยพร  นาทันตอง 
      ๒. นางสาวรุ่งอรณุ  พลางวัน ๒. นายชัยวัฒน์  พันธุสันต ์
      ๓. นางสาวจันทิมา  ทองค า  

๑๐ ค าค้อพิทยศึกษา หัวนาค า ศรีธาต ุ ๖๙.๕๐ ทองแดง ๑. นางสาวสายฝน  จันน้ าค า ๑. นางจิตติกานต์  อินทะสร้อย 
      ๒. เด็กหญิงนัทมน  ช่ืนใจ ๒. นางมงคลรตัน์  ตระกูลสม 
      ๓. นางสาวปรติา  อุ่นสงคราม  

๑๒ ค าไฮพิทยาคม วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ๖๘.๕๐ ทองแดง ๑. นายนิกร  อนันตรัมย ์ ๑. นายเทพฤทธ์ิ  สุจรติ 
      ๒. นายศัตวัฒน์  สมิมาวงษ ์ ๒. นางลดาวลัย์  ศรสี าราญ 
      ๓. นายธีรยุทธ  อนันตภมู ิ  

๑๓ บ้านนาฝาย หนองแสง ๒ หนองแสง ๖๖.๕๐ ทองแดง ๑. เด็กหญิงวันทนา  พิมศูนย ์ ๑. นายฉัตรชัย  จันทรสงเคราะห ์
      ๒. นางสาวศริิขวัญ  ศิริโยธา  
      ๓. เด็กหญิงปิยฉัตร  รัตนสุวรรณ  

๑๔ บ้านหนองประเสริฐ หนองแสง ๑ หนองแสง ๖๖.๐๐ ทองแดง ๑. เด็กหญิงมะลิวัลย์  จันเมืองคุณ ๑. นางสุพรรณนา  ศรีกงพาน 
      ๒. เด็กหญิงรัตยิากรณ์  ถือเครือ ๒. นางลดารัตน์  สิงห์นันท ์
      ๓. นางสาวโสรยา  กอแก้ว  
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6 ประกาศผลการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวชิาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

          

            กิจกรรมการแข่งขันอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ (ต่อ) 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑๕ บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ ่ โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด ๖๕.๕๐ ทองแดง ๑. นายคงกะพัน  สิงห์วีรธรรม ๑. นายจรูญ  สุขประเสริฐ 
      ๒. เด็กหญิงพลอยลดา  แสนบตุร ๒. นางสาวธัญชนก  เครือน้ าค า 
      ๓. เด็กหญิงอารียา  พละเดช  

๑๖ บ้านไทยสมพร วังสามหมอ ๑ วังสามหมอ ๖๕.๐๐ ทองแดง ๑. เด็กชายวัชระ  ศรีรักษา ๑. นายวรานันท์  เหลาทอง 
      ๒. เด็กหญิงสุภาวดี  ค าศิลา  
      ๓. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญโยค  

๑๗ บ้านสีออสว่างราษฎรส์ามัคค ี ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๖๔.๐๐ ทองแดง ๑. นางสาวอรอรินทร์  หลักม่วง ๑. นางสาวเพญ็โฉม  ณ  นครพนม 
      ๒. นางสาวสุชาวดี  ทาสะโก  
      ๓. นางสาวรุ่งอรณุ  วิบูลย์กลุ  

๑๘ บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า กุมภวาป ี ๖๐.๐๐ ทองแดง ๑. นายยุทธนา  สายจันทร ์ ๑. นายญาณวุฒิ  หาลินไสล 
      ๒. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนตรภักด ี  
      ๓. เด็กหญิงสุภสัตา  จ าปาแก้ว  

๑๙ บ้านวาป ี พันดอน กุมภวาป ี ไม่เข้าสอบตอนท่ี ๓ ๑. เด็กชายกรกฎ  ทองปัญญา ๑. นายเริงศักดิ์  กรแก้ว 
      ๒. เด็กชายจักรวาล  หน่อสุวรรณ  
      ๓. เด็กชายภิมุข  วงษ์จินดา  
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7 ประกาศผลการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวชิาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ อนุบาลศรีธาต ุ จ าปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ ๘๘.๓๓ ทอง ๑. เด็กหญิงกรรณชนก  เกิดโภคา ๑. นางบานเย็น  โสภณิ 
      ๒. เด็กหญิงกชกร  เกิดโภคา ๒. นายณรงค์  โสภิณ 
      ๓. เด็กหญิงสุวิชญา  ก้องเวหา  

๒ บ้านปะโค ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๘๖.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงฐาปนี  ภูมลิา ๑. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์ 
      ๒. เด็กหญิงสิริกาญจน์  ประเสริฐสังข์ ๒. นางนภาภรณ์  จินดา 
      ๓. เด็กหญิงพรนิภา  เทว ี  

๓ อนุบาลหนองแสง หนองแสง ๑ หนองแสง ๘๓.๓๓ ทอง ๑. เด็กหญิงชลษา  แก้วเจรญิ ๑. นายสรุเดช  ศรีวิชา 
      ๒. เด็กหญิงประภาพร  คงการเรียน ๒. นางสาววาสนา  สมเพชร 
      ๓. เด็กหญิงขวัญจิรา  ค าศร ี  

๔ บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ ๔ วังสามหมอ ๘๒.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงทิติญา  น้อยนลิ ๑. นางชนัฎดา  น้อยนิล 
      ๒. เด็กหญิงรัชนก  วุฒิสาร ๒. นายอรรถพล  ไพศาล 
      ๓. เด็กชายกมัพล  วรรณพราหมณ ์  

๕ เทพปัญญา เมืองกุมภวา กุมภวาป ี ๘๐.๓๓ ทอง ๑. เด็กหญิงศิรลิักษณ์  พัดธินี ๑. นางสาวนิระออง  แก้วจันดา 
      ๒. เด็กหญิงปิยาพร  พรมสอน ๒. นางสาวอรพรรณ  สวนไผ ่
      ๓. เด็กหญิงอภิสรา  นนตะ  

๖ บ้านโคกเล้า วังสามหมอ ๒ วังสามหมอ ๗๘.๖๖ เงิน ๑. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  ศรีใส ๑. นายปณัณทัต  พรหมกุล 
      ๒. เด็กหญิงอดิศา  กรรมหาวงษ ์ ๒. นางสาววรรณกร  กมลภพ 
      ๓. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีอ าคา  

๗ บ้านโนนสา นาม่วง ประจักษศ์ลิปาคม ๗๘.๐๐ เงิน ๑. เด็กหญิงพิราวรรณ  ศรีพวง ๑. นางสาวนงนภสั  อินทะบุตร 
      ๒. เด็กหญิงเจนจริา  โทเสริฐ  
      ๓. เด็กหญิงวิภาวี  พรวาป ี  

๘ บ้านค าไผ ่ เวียงค า กุมภวาป ี ๗๗.๖๐ เงิน ๑. เด็กชายนันธวัช  ทวีทรัพย์ ๑. นางวิชญาพร  นาทันตอง 
      ๒. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรมสาล ี  
      ๓. เด็กชายธนภูมิ  กุลวงษ์  
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8 ประกาศผลการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวชิาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

           กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔-๖ (ต่อ) 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

      ๓. เด็กชายธนภูมิ  กุลวงษ์  
๙ บ้านเซียบ เชียงแหว กุมภวาป ี ๗๗.๐๐ เงิน ๑. เด็กหญิงนริศรา  บ ารุงภักด ี ๑. นางวราภรณ์  สารีพันดอน 
      ๒. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยวัน ๒. นายสรุิยัน  แสนนางชน 
      ๓. เด็กหญิงอภิญญา  โอชารส  

๑๐ บ้านทมนางาม บุ่งแก้วทมนางาม  โนนสะอาด ๗๖.๖๖ เงิน ๑. เด็กชายอภสิิทธ์ิ  ตรีเดช ๑. นายชัยวัฒน์  อรรคนันท์ 
      ๒. เด็กชายฑฆีายุ  โคตะ ๒. นายธีรพงษ์  จิตขันต ี
      ๓. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีนาลา  

๑๑ บ้านแสงสว่าง หนองแสง ๒ หนองแสง ๗๕.๖๖ เงิน ๑. เด็กหญิงอทิตวรรณ์  ศิริชนม ์ ๑. นางประภัสสร  โพธิโน 
      ๒. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  แสงจันทร ์  
      ๓. เด็กหญิงขนิษฐา  เพชรบุรนิน  

๑๒ บ้านหนองแดง ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๖๗.๐๐ ทองแดง ๑. เด็กหญิงสุภาพร  มโนสิน ๑. นายวัฒนพงษ์  พฤกษาสิทธิ ์
      ๒. เด็กหญิงอรสา  สารีมุย้ ๒. นางวรรณวิมล  ค าวัฒน์ 
      ๓. เด็กหญิงวิมพ์ประภา  อินทนาวัน  

๑๒ บ้านเสอเพลอโนนสวรรค ์ เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๖๗.๐๐ ทองแดง ๑. เด็กหญิงหทัยรตัน์  คล้ายสูงเนนิ ๑. นางสาวกาหลง  โคตรบึงแก 
      ๒. เด็กหญิงกัญญาณี  พร้อมจติร ์ ๒. นายชูจิต  เหง้าพรหมมินทร ์
      ๓. เด็กหญิงพิชญ์นารี  อ าภาพร  

๑๒ ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ๖๗.๐๐ ทองแดง ๑. เด็กหญิงอริศรา  ระหา ๑. นางสาวนิลวรรณ  โยธาทอน 
      ๒. เด็กหญิงไหมฟ้า  สมทิพย ์ ๒. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา 
      ๓. เด็กหญิงอารีญา  ท าผง  

๑๕ อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ ๑ วังสามหมอ ๖๖.๖๖ ทองแดง ๑. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันจรญู ๑. นางนุชนารถ  อาจพรม 
      ๒. เด็กหญิงนิภาพรรณ  นาครักษ ์ ๒. นายอวิรุทธ์  วรรณโนมัย 
      ๓. เด็กหญิงกาญจนา  สมงาม  
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9 ประกาศผลการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวชิาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

           กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง  ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔-๖ (ต่อ) 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑๖ บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า กุมภวาป ี ๖๖.๓๓ ทองแดง ๑. เด็กชายอานันเดช  โพศิร ิ ๑. นายญาณวุฒิ  หารินไสล 
      ๒. เด็กชายนริันดร์  โสส ี ๒. นางบุษบา  วงษ์ด ี
      ๓. เด็กชายพีรพล  นนทค าจันทร ์  

๑๗ บ้านนาเหล่า โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๖๕.๖๖ ทองแดง ๑. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมนลิ ๑. นางนิยาภรณ์  พฤกษาสิทธ์ิ 
      ๒. เด็กชายธติิ  โพธ์ิข ี ๒. นายธีรภัทร  ประนสัโสจะ 
      ๓. เด็กชายสุริยา  ศิริสุวรรณ  

 

 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ บ้านดงน้อย ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๙๒.๖๗ ทอง ๑. เด็กหญิงศรุตา  ตุ้มทอง ๑. นางร่มรัก  สว่างภพ 
      ๒. เด็กหญิงปัณฑติา  แท่งทอง ๒. นางจารุทัศน์  สตัถาผล 
      ๓. เด็กหญิงปนิธิ  บิลลอบ  

๒ บ้านโคกสว่าง หนองแสง ๑ หนองแสง ๘๘.๖๗ ทอง ๑. เด็กหญิงนฤนาถ  แสงศรีบุญเรอืง ๑. นางสุวิมล  จันทร์ดวง 
      ๒. เด็กหญิงวนิดา  ภูทองเพ็ชร ๒. นายสรุินทร์  พรมมนต ์
      ๓. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็ชรศร ี  

๓ บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ ่ โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด ๘๖.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงดวงฤทัย  หารธงชัย ๑. นายจรูญ  สุขประเสริฐ 
      ๒. เด็กหญิงอริยา  ชัยโสภา ๒. นางสาวธัญชนก  เครือน้ าค า 
      ๓. เด็กชายกริช  โชติช่วง  
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           กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ (ต่อ) 

 
อันดับ

ที ่
ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 

คะแนนที่ได้ 
(๑๐๐ คะแนน) 

เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๔ บ้านอุ่มจาน สามพาดอุม่จาน ประจักษศ์ลิปาคม ๘๕.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงสุนัฐดา  แสงสว่าง ๑. นางสาวจันทรส์ุดา  ลี้พงษ์กุล 
      ๒. เด็กหญิงอริษา  เถาพุทธา ๒. นางสาวนิตยิา  สระเกษ 
      ๓. เด็กหญิงศุภรตัน์  นพวัต ิ  

๕ บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) เมืองกุมภวา กุมภวาป ี ๘๔.๓๓ ทอง ๑. นางสาวกนกวรรณ  ประสงคส์ขุ ๑. นางศรีลักษณ์  ปุณประเสริฐ 
      ๒. นางสาวรตัน์สิกา  มาช้าง ๒. นางสุภาณี  เลิศตารักษ์ 
      ๓. เด็กหญิงอรนภา  ภูปรางค ์  

๖ ชุมชนจ าป ี จ าปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ ๘๒.๖๗ ทอง ๑. เด็กหญิงสุชาดา  นามวเิศษ ๑. นางสาวสมุาลี  ถาวงษ์กลาง 
      ๒. เด็กหญิงกัลยาณี  สดีารักษ์ ๒. นายเรืองเดช  ถ าวาปี 
      ๓. เด็กหญิงมยรุี  อ่อนสมัย  

๗ ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ๘๑.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงพลอยวิภา  ศรีหาโคตร ๑. นางสาวประภสัสร  ฤทธ์ิมนตร ี
      ๒. เด็กหญิงทอฝัน  ลาพิมพ์ ๒. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา 
      ๓. เด็กหญิงสุวรรณี  วันเลิศ  

๘ บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ ๑ วังสามหมอ ๘๐.๖๗ ทอง ๑. เด็กหญิงสุธิดา  สุวรรณพิทักษ์ ๑. นางละม่อม  เบ้าหัวดง 
      ๒. เด็กหญิงกรรติกา  วิชัยวงษ์ ๒. นางจิราภรณ์  ทองใบ 
      ๓. เด็กหญิงยุภา  โพนโสกเชือก  

๙ บ้านท่าลี่ศรสีุขวิทยา ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๗๙.๖๗ เงิน ๑. เด็กหญิงลลิตตรา  นาแพงสอน ๑. นางดารา  พนมเขต 
      ๒. เด็กหญิงสุนสิา  หมื่นพรม ๒. นางสาวไขวภิา  นนทะแสน 
      ๓. เด็กหญิงสุจติรา  มะโนมัย  

๑๐ บ้านนาดีสร้างบง เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๗๗.๖๗ เงิน ๑. เด็กหญิงจันทิมา  จันทกิจ ๑. นางสุภาพร  พูลทอง 
      ๒. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองโสม  
      ๓. เด็กหญิงเจนจริา  วรรณประภา  
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           กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ระดบัชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ (ต่อ) 

 
อันดบั

ที ่
ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 

คะแนนที่ได้ 
(๑๐๐ คะแนน) 

เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑๑ สามัคคีวิทยาคาร หัวนาค า ศรีธาต ุ ๗๒.๖๗ เงิน ๑. นางสาวปาริตา  ดวงศร ี ๑. นายเมธี  อินทะสร้อย 
      ๒. นางสาวสดุารตัน์  ฝากากีบ  
      ๓. นางสาวเจนจิรา  มังคละแสน  

๑๒ บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า กุมภวาป ี ๖๘.๐๐ ทองแดง ๑. เด็กหญิงปนันดา  จันทร์ทร ี ๑. นายญาณวุฒิ  หารินไสล 
      ๒. เด็กหญิงนริสา  ลีทหาร  
      ๓. เด็กหญิงจิราภรณ์  ใจเมือง  

 

 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔-๖ 

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ อนุบาลศรีธาต ุ จ าปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ ๘๘.๒๐ ทอง ๑. เด็กหญิงสุชัญญา  สามาลย ์ ๑. นายณรงค์  โสภิณ 
      ๒. เด็กหญิงพิชชาพร  ไชยหาวงค์ ๒. นางบานเย็น  โสภณิ 
      ๓. เด็กหญิงณฏัฐ์นรี  สายเสมา  

๒ อนุบาลหนองแสง หนองแสง ๑ หนองแสง ๘๕.๔๐ ทอง ๑. เด็กหญิงนาฏรพี  โพธ์ิข า ๑. นายสรุเดช  ศรีวิชา 
      ๒. เด็กชายภาคินัย  โสภาค า ๒. นางวนิดา  เล็งไทยสงค ์
      ๓. เด็กชายอนุวัตน์  สคุรีพ  

๓ บ้านโพธ์ิชัยดอกค า โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๘๓.๒๐ ทอง ๑. เด็กหญิงสุธัญญา  สีปลั่ง ๑. นายสมพงษ์  ค าตา 
      ๒. เด็กหญิงชฎาวัลย์  บณัฑิตย  
      ๓. เด็กหญิงกานต์พิชชา  หลวงแก้ว  

 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร…์……………..ศน.สย.  รวบรวม 

12 ประกาศผลการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวชิาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔-๖ 

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๔ บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว กุมภวาป ี ๘๒.๔๐ ทอง ๑. เด็กชายปรมินทร์  ภเูงิน ๑. นางรัตนา  พ่ึงสว่าง 
      ๒. เด็กชายชาญตะวัน  เหลาเหล็ก ๒. นายรามัณต์  นามพิสยั 
      ๓. เด็กชายศักดิ์สิทธ์ิ  ไชยคณุ  

๕ บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง วังสามหมอ ๔ วังสามหมอ ๘๑.๑๐ ทอง ๑. เด็กชายโชคชัย  มัยวงค์ ๑. นายสุทัศน์  ถีติปริวัตร ์
      ๒. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธินาม ๒. นางสาวอรอนงค์  จันทร์ศรจักร 
      ๓. เด็กหญิงศรญัญา  ถาวรค า  

๖ บ้านปะโค ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๘๐.๒๐ ทอง ๑. เด็กหญิงเจนจริา  อุดชาชน ๑. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์ 
      ๒. เด็กชายสุวิชา  อุตโรกลุ ๒. นางอุราวัลย์  นามสมบรูณ ์
      ๓. เด็กชายพงษ์สวสัดิ์  สมิมา  

๗ ดานใหญ่พิทยาคาร วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ๗๘.๒๐ เงิน ๑. เด็กชายอิทธิพัทธ์  พิมพ์โพสาคาม ๑. นางสาวรตันากร  วรรณพราหมณ ์
      ๒. เด็กชายธรีพงษ ์ บุญศร ี ๒. นายธัฐพล  บัวเผื่อน 
      ๓. เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววิชัย  

๘ บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๗๖.๖๐ เงิน ๑. เด็กหญิงพรสดุา  สิงอ่อน ๑. นางวัชราภรณ์  บาลไทสงค ์
      ๒. เด็กหญิงช่อผกา  เหล่าหงษา  
      ๓. เด็กหญิงอริสรา  ทองทุ่งโป่ง  

๙ บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ ๑ วังสามหมอ ๗๕.๔๐ เงิน ๑. เด็กหญิงอติพร  ค าไฮ ๑. นางอรวรรณ  ต้นยวด 
      ๒. เด็กหญิงลูกฝ้าย  อุ่มวิเศษ    
      ๓. เด็กชายสรยุทธ  บุตรอินทร ์  

๑๐ ค าเมยวิทยาคม หัวนาค า ศรีธาต ุ ๗๔.๐๐ เงิน ๑. เด็กหญิงอรทัย  หมื่นชัย ๑. นายทันใจ  ผ่านชมภ ู
      ๒. เด็กหญิงนริศา  โสภาค า ๒. นางอรทัย  เนตรโสภา 
      ๓. เด็กหญิงสุกัญญา  ค าสมัน  
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 กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ บ้านปะโค ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๘๖.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงพรนภา  ธรรมเนยีม ๑. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์ 
      ๒. เด็กหญิงนุชนาถ  อุตะสุข ๒. นางดาหวัน  สารพัน 
      ๓. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  หัตถะปะนติ  

๒ บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๗๖.๘๐ เงิน ๑. นายสันติสุข  วังคะฮาด ๑. นางวราภรณ์  พิมรินทร ์
      ๒. นางสาวกนกทิพย์  จันทคาม ๒. นางอภิภาวดี  เทียกสีบุญ 
      ๓. นางสาววริศรา  กุมภณัฑ ์  

๑ บ้านดงน้อย ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๙๒.๖๗ ทอง ๑. เด็กหญิงศรุตา  ตุ้มทอง ๑. นางร่มรัก  สว่างภพ 
      ๒. เด็กหญิงปัณฑติา  แท่งทอง ๒. นางจารุทัศน์  สตัถาผล 
      ๓. เด็กหญิงปนิธิ  บิลลอบ  

๒ บ้านโคกสว่าง หนองแสง ๑ หนองแสง ๘๘.๖๗ ทอง ๑. เด็กหญิงนฤนาถ  แสงศรีบุญเรอืง ๑. นางสุวิมล  จันทร์ดวง 
      ๒. เด็กหญิงวนิดา  ภูทองเพ็ชร ๒. นายสรุินทร์  พรมมนต ์
      ๓. เด็กหญิงกาญจนา  เพ็ชรศร ี  

๓ บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ ่ โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด ๘๖.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงดวงฤทัย  หารธงชัย ๑. นายจรูญ  สุขประเสริฐ 
      ๒. เด็กหญิงอริยา  ชัยโสภา ๒. นางสาวธัญชนก  เครือน้ าค า 
      ๓. เด็กชายกริช  โชติช่วง  

๔ บ้านอุ่มจาน สามพาดอุม่จาน ประจักษศ์ลิปาคม ๘๕.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงสุนัฐดา  แสงสว่าง ๑. นางสาวจันทรส์ุดา  ลี้พงษ์กุล 
      ๒. เด็กหญิงอริษา  เถาพุทธา ๒. นางสาวนิตยิา  สระเกษ 
      ๓. เด็กหญิงศุภรตัน์  นพวัต ิ  

๕ บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) เมืองกุมภวา กุมภวาป ี ๘๔.๓๓ ทอง ๑. นางสาวกนกวรรณ  ประสงคส์ขุ ๑. นางศรีลักษณ์  ปุณประเสริฐ 
      ๒. นางสาวรตัน์สิกา  มาช้าง ๒. นางสุภาณี  เลิศตารักษ์ 
      ๓. เด็กหญิงอรนภา  ภูปรางค ์  

๖ ชุมชนจ าป ี จ าปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ ๘๒.๖๗ ทอง ๑. เด็กหญิงสุชาดา  นามวเิศษ ๑. นางสาวสมุาลี  ถาวงษ์กลาง 
      ๒. เด็กหญิงกัลยาณี  สดีารักษ์ ๒. นายเรืองเดช  ถ าวาปี 
      ๓. เด็กหญิงมยรุี  อ่อนสมัย  
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           กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ต่อ) 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๗ ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ๘๑.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงพลอยวิภา  ศรีหาโคตร ๑. นางสาวประภสัสร  ฤทธ์ิมนตร ี
      ๒. เด็กหญิงทอฝัน  ลาพิมพ์ ๒. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา 
      ๓. เด็กหญิงสุวรรณี  วันเลิศ  

๘ บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ ๑ วังสามหมอ ๘๐.๖๗ ทอง ๑. เด็กหญิงสุธิดา  สุวรรณพิทักษ์ ๑. นางละม่อม  เบ้าหัวดง 
      ๒. เด็กหญิงกรรติกา  วิชัยวงษ์ ๒. นางจิราภรณ์  ทองใบ 
      ๓. เด็กหญิงยุภา  โพนโสกเชือก  

๙ บ้านท่าลี่ศรสีุขวิทยา ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๗๙.๖๗ เงิน ๑. เด็กหญิงลลิตตรา  นาแพงสอน ๑. นางดารา  พนมเขต 
      ๒. เด็กหญิงสุนสิา  หมื่นพรม ๒. นางสาวไขวภิา  นนทะแสน 
      ๓. เด็กหญิงสุจติรา  มะโนมัย  

 

 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ระดบัชั้นประถมศกึษาปีที่ ๔-๖ 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย

โรงเรียน 
อ าเภอ 

คะแนนที่ได้ 
(๑๐๐ คะแนน) 

เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ อนุบาลหนองแสง หนองแสง ๑ หนองแสง ๙๖.๘๐ ทอง ๑. เด็กหญิงกรรณิการ์  ช่วยตั้ว ๑. นายจรีะเดช  หมั่นเก็บ 
      ๒. เด็กหญิงเจนจริา  มุ่งสวัสดิ ์ ๒. นางวนิดา  เล็งไทยสงค ์
      ๓. เด็กชายวัฒนา  แดนลาดแก้ว  

๒ ชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอน กุมภวาป ี ๙๖.๖๐ ทอง ๑. เด็กหญิงรัตติยากร  แสนโชต ิ ๑. นางเพ็ญประภา  ศรีทอนสุทธิ ์
      ๒. เด็กหญิงนุชนาฎ  สุวรรณแสง ๒. นางทรงศิลป์  พวงทวี 
      ๓. เด็กหญิงทิพย์จุฬา  โภคาพานชิย์  

๓ บ้านอุ่มจาน สามพาดอุม่จาน ประจักษศ์ลิปาคม ๙๑.๔๐ ทอง ๑. เด็กหญิงมินรินทร์  แสนหาญ ๑. นางสาวนิตยิา  สระเกษ 
      ๒. เด็กหญิงรุ่งนภา  หมั่นเขตกิจ ๒. นางสาวจันทรส์ุดา  ลี้พงษ์กุล 
      ๓. เด็กหญิงภาวณิี  โคตรสาล ี  
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15 ประกาศผลการแข่งขันทกัษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวชิาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

           กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ต่อ) 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย

โรงเรียน 
อ าเภอ 

คะแนนที่ได้ 
(๑๐๐ คะแนน) 

เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๔ กมลาลักษณ ์ จ าปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ ๘๙.๒๐ ทอง ๑. เด็กหญิงพัชริดา  นิกรแสน ๑. นางสาวกมลาลักษณ์  วงศ์ศรีเผือก 
      ๒. เด็กหญิงธัญพิชชา  พรหมวงศ์ศา ๒. นางสาววริศรา  แก้วงามศร ี
      ๓. เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีวงศา  

๕ บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ ๒ วังสามหมอ ๘๖.๖๐ ทอง ๑. เด็กหญิงญาณิษา  เหลา่สูงเนิน ๑. นางสาวสจุิตาพัช  โสดาปัดชา 
      ๒. เด็กหญิงปริชญา  เจริญไข ๒. นายชาติชาย  ไชยนนท์ 
      ๓. เด็กหญิงศรณิยา  สเีนตร  

๖ อนุบาลประจักษศ์ิลปาคม นาม่วง ประจักษศ์ลิปาคม ๘๖.๐๐ ทอง ๑. เด็กชายปยิะวัฒน์  ใต้ชมภ ู ๑. นางสาวกมลา  จันทรเสนา 
      ๒. เด็กหญิงอรัญญา  จัสติน เอ็น สุวรรณศร ี ๒. นายศุภชัย  บ ารุงภักด ี
      ๓. เด็กหญิงอมลนัฐ  ปลดัศรีช่วย  

๗ บ้านเชียงแหว เชียงแหว กุมภวาป ี ๘๒.๖๐ ทอง ๑. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีอาษา ๑. นางหนูเล็ก  แสนนางชน 
      ๒. เด็กหญิงศศิธร  วงษ์นันทา ๒. นางสาวกชพรรณ  จันทรเสนา 
      ๓. เด็กหญิงศรุตา  แสนปากด ี  

๘ สหราษฎร์วิทยานสุรณ ์ วังสามหมอ ๑ วังสามหมอ ๘๑.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยศม่าว ๑. นางพรรณี  น้อยทรง 
      ๒. เด็กหญิงฉัตรยิาภรณ์  จรจรสั ๒. นางสาววรณุี  เกตโุส 
      ๓. เด็กหญิงอภิญญา  เรืองชิด  

๘ บ้านหนองแดง ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๘๑.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงภักชริดา  อณุวงศ์ ๑. นางวรรณวิมล  ค าวัฒน์ 
      ๒. เด็กหญิงกันตนา  มูลทิพย ์ ๒. นายสบาย  ศรีกงพาน 
      ๓. เด็กหญิงดวงใจ  กรมจรรยา  

๑๐ บ้านหนองกุง โนนสะอาดหนองโพธิ ์ โนนสะอาด ๘๐.๔๐ ทอง ๑. เด็กหญิงกนกวรรณ  สสัด ี ๑. นายเอกพล  สัสด ี
      ๒. เด็กชายวัชระ  ไกรมณ ี ๒. นายสุวิชานนท์  อ้วนพรมมา 
      ๓. เด็กหญิงชลิตา  พุทธโคตร  
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           กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ต่อ) 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่าย
โรงเรียน 

อ าเภอ คะแนนที่ได้  
(๑๐๐ คะแนน) 

เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑๑ บ้านค าโคกสูง วังสามหมอ ๔ วังสามหมอ ๗๘.๒๐ เงิน ๑. เด็กชายภัทราธร  วุฒิสาร ๑. นางจินตนา  พวงประโคน 
      ๒. เด็กชายปรีชา  วงษ์ชาลี ๒. นายนิพนธ์  โคตรแก้ว 
      ๓. เด็กชายอัษฎา  วงษ์ชาลี  

๑๒ ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ไม่เข้าแข่งขัน - ๑. เด็กหญิงนันทวัน  พรหมเสนา ๑. นายนารินทร์  บรรเทา 
      ๒. เด็กหญิงอรอนงค์  บุญทศ  
      ๓. เด็กหญิงอริสรา  ปิ่นนิวงศ์  
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 กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ บ้านตาดราษฎรส์มบรูณ ์ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ศรีธาต ุ ๙๑.๘๐ ทอง ๑. เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทราช ๑. นางชุติมา  โรจนสโรชน ์
      ๒. เด็กหญิงเยาวเรศ  บุญสงค ์ ๒. นางสาววาณิษา  พิมพากุล 
      ๓. เด็กชายธนากร  พาลมงคล  

๒ บ้านกุดขนวน บุ่งแกว้ทมนางาม โนนสะอาด ๘๘.๘๐ ทอง ๑. เด็กหญิงสุพัตรา  ขันไชย ๑. นางจุรีพร  ช่ืนนิรันดร ์
      ๒. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทิมินกุล  
      ๓. เด็กหญิงเพ็ญศริิ  แสงนาค  

๓ บ้านอุ่มจาน สามพาดอุม่จาน ประจักษศ์ลิปาคม ๘๗.๒๐ ทอง ๑. เด็กหญิงกุลณัฐ  พละกุล ๑. นางสาวจันทรส์ุดา  ลี้พงษ์กุล 
      ๒. เด็กหญิงวจี  สุนทรา ๒. นางสาวนิตยิา  สระเกษ 
      ๓. เด็กหญิงจารุนันท์  บุตรโยธ ี  

๔ บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ ๒ วังสามหมอ ๘๗.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงวาสนา  ไชยสุข ๑. นางสาวสจุิตาพัช  โสดาปัดชา 
      ๒. เด็กหญิงวนิดา  ไกรนามน ๒. นายชาติชาย   ไชยนนท ์
      ๓. เด็กหญิงอรุณี  อันทะโส  

๕ บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) เมืองกุมภวา กุมภวาป ี ๘๔.๖๐ ทอง ๑. เด็กหญิงประภัสสร  แสงศร ี ๑. นางศรีลักษณ์  ปุณประเสริฐ 
      ๒. เด็กหญิงวราภรณ์  พันธุ์พรม ๒. นางภาวิณี  ค าชาร ี
      ๓. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เอียดทองใส  

๖ บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงค า กุมภวาป ี ๘๒.๒๐ ทอง ๑. นางสาวน้ าทิพย์  จันทร์ทองรัตน์ ๑. นางวลัยพร  นาทันตอง 
      ๒. นางสาวปิยะมาศ  พลเคน ๒. นายชัยวัฒน์  พันธุสันต ์
      ๓. นางสาวประภสัรา  ชินนอก  
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             กิจกรรมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science  Show)  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓ (ต่อ) 

อันดับท่ี ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๗ บ้านหนองกุง โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๘๑.๐๐ ทอง ๑. เด็กชายธนากร  โนนวังชัย ๑. นายเอกพล  สัสด ี
      ๒. เด็กชายนครินทร์  บุตรศรีชา ๒. นายสุวิชานนท์  อ้วนพรมมา 
      ๓. เด็กหญิงปิยารตัน์  จันทร์แดง  

๘ บ้านค าโคกสูง วังสามหมอ ๔ วังสามหมอ ๘๐.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงรุ่งนภา  วิชาทา ๑. นางจินตนา  พวงประโคน 
      ๒. เด็กหญิงปริมประภาพร  ภูครองทอง ๒. นายนิพนธ์  โคตรแก้ว 
      ๓. เด็กหญิงรัตนา  ศักดา  

๘ บ้านบุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๘๐.๐๐ ทอง ๑. เด็กชายกฤษดา  ระวะใจ ๑. นางเกศริน  บุญหล้า 
      ๒. เด็กชายอภศิักดิ์  มูลทิพย ์ ๒. นางณัฐรจุา  วิภูภัทร  บอล 
      ๓. เด็กชายปยิะพงษ์  อินทร์วิเศษ  

๑๐ บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ ๑ วังสามหมอ ๗๖.๐๐ เงิน ๑. เด็กหญิงทราย  ศาลางาม ๑. นางอรวรรณ  ต้นยวด 
      ๒. เด็กหญิงนภาพร  พรมกุล ๒. นางจิราภรณ์  ทองใบ 
      ๓. เด็กหญิงภาวินี  ราชถ้อย  

๑๑ ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ๗๐.๐๐ เงิน ๑. เด็กหญิงอุรวี  วันอาทิตย ์ ๑. นางสาวประภสัสร  ฤทธ์ิมนตร ี
      ๒. เด็กหญิงสุระธี  พลบ ารุง ๒. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา 
      ๓. เด็กชายณัฐพร  รัศม ี  
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 กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

 

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญรางวัล ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ บ้านโพธ์ิชัยดอกค า โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๘๘.๘๐ ทอง ๑. เด็กหญิงณิชาภัทร  พลศร ี ๑. นายสมพงษ์  ค าตา 
      ๒. เด็กชายอ าพล  โพธิ์ชาติ  

๒ ค าบอนประชาสรรค ์ หนองแสง ๑ หนองแสง ๘๔.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงดารณุี  ต้นกันยา ๑. นายสรุิเกียรติ  ดวงจันทร ์
      ๒. เด็กชายทะนงศักดิ์  ผลาผล  

๓ บ้านสวรรค์ราษฎร ์ ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๘๓.๒๐ ทอง ๑. เด็กชายอนวัช  อายุพัฒน์ ๑. นายเชิดชัย  บุญหล้า 
      ๒. เด็กชายยุทธนา  น้อยน้ าค า ๒. นางสาววราภรณ์  ตระการจันทร์ 

๔ บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๘๒.๔๐ ทอง ๑. เด็กหญิงปาริชาติ  บุตรธน ู ๑. นางวัชราภรณ์  บาลไทสงค ์
      ๒. เด็กหญิงประภัสสร  รอดพ้นภยั  

๕ ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว บุ่งแก้วทมนางาม โนนสะอาด ๘๒.๐๐ ทอง ๑. เด็กหญิงสุพรรษา  ผองค า ๑. นายสุวัฒน์  เมตตา 
      ๒. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญเพ็ง ๒. นายอนุวรรตน์  ช่างหล่อ 

๖ บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ ๑ วังสามหมอ ๘๐.๐๐ ทอง ๑. เด็กชายนพเดช  โพธ์ิคัย ๑. นางอรวรรณ  ต้นยวด 
      ๒. เด็กชายสหรัฐ  อยุรตา ๒. นางถนอม  สาไพรวลัย ์

๗ บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า กุมภวาป ี ๗๔.๔๐ เงิน ๑. เด็กชายทวีพล  ทาปลัด ๑. นายมงคล  พลเสน 
      ๒. เด็กชายจริโชติ  กุมมาน้อย  
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 กิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ 

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว บุ่งแก้วทมนางาม โนนสะอาด ๙๒.๖๐ ทอง ๑. เด็กหญิงตรีทิพย์  ศรีวสิุทธ์ิ ๑. นายลี้วัชร์  ตาวงค์ 
      ๒. เด็กหญิงกัลยาณี  เมืองไทยสงค์ ๒. นายอนุวรรตน์  ช่างหล่อ 

๒ บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๙๐.๐๐ ทอง ๑. เด็กชายพรหมนาถ  ทากุดเรือ ๑. นางวราภรณ์  พิมรินทร ์
      ๒. เด็กชายสุปัญญา  ทองจันทร์ ๒. นางอภิภาวดี  เทียกสีบุญ 

๓ หาญใจพิทยาคม วังสามหมอ ๑ วังสามหมอ ๘๗.๘๐ ทอง ๑. เด็กชายนันทวุฒิ  แจ่มไธสง ๑. นางวิภารตัน์  จุนใจ 
      ๒. เด็กหญิงจุฬารตัน์  ทองอ่อน  

๔ อนุบาลกุมภวาป ี พันดอน กุมภวาป ี ๘๖.๔๐ ทอง ๑. เด็กหญิงทวินันท์  กันหา ๑. นายอ าพล  เลิศตารักษ ์
      ๒. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทองแล  

๕ บ้านดงน้อย ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๘๕.๖๐ ทอง ๑. นายราธนา  อินทรต์า ๑. นางร่มรัก  สว่างภพ 
      ๒. เด็กชายทวีศักดิ์  พานน้อย ๒. นางจารุทัศน์  สตัถาผล 

๖ บ้านม่วงดง โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด ๘๓.๒๐ ทอง ๑. เด็กชายกติติธัช  ต้นโนนเชียง ๑. นายณัฐพงษ์  ศรศิร ิ
      ๒. เด็กหญิงกรรณธิมา  ขันติวงศ ์  

๗ ทับกุงประชานุกูล หนองแสง ๑ หนองแสง ๘๑.๘๐ ทอง ๑. เด็กชายพีรพล  บ ารุงภักด ี ๑. นายอรรคพล  ชาวยศ 
      ๒. เด็กชายธงธร  ทบเทิบ ๒. นางสาวสภุาพร  พิมพ์ส ี

๘ บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงค า กุมภวาป ี ๘๐.๖๐ ทอง ๑. เด็กชายพีระยุทธ  หอนบุดดา ๑. นายชัยวัฒน์  พันธุสันต ์
      ๒. เด็กชายปตัทวี  ศรีภักด ี ๒. นางวลัยพร  นาทันตอง 

๙ บ้านโนนทองค าเจรญิ โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๗๑.๔๐ เงิน ๑. นางสาวจารุวรรณ  วงละคร ๑. นายฉัตร  ทับรัตน ์
      ๒. นางสาวจริยา  ไชยพรม ๒. นายทองปาน  นิยมญาต ิ

๑๐ สามัคคีวิทยาคาร หัวนาค า ศรีธาต ุ ๗๐.๔๐ เงิน ๑. เด็กชายอนิศร  พันธุ์เดช ๑. นายเมธี  อินทะสร้อย 
      ๒. เด็กชายจริะพงษ์  โนนเสนา  
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 กิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองร่อนกระดาษพับ  ประเภทร่อนนาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ บ้านดงแคน พันดอน กุมภวาป ี ๑๐๐ ทอง ๑. เด็กชายดิฐษกร  เรืองเกษม ๑. นายพัทยา  โภคาพาณิชย ์
      ๒. เด็กชายภานุพงษ์  งามเลิศ ๒. นางสาวคะนึงนิจ  โคตรมณ ี

๒ อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง ประจักษ์ศลิปาคม ๙๗.๕๐ ทอง ๑. เด็กชายธนากร  จันทรเสนา ๑. นางสาวกมลา  จันทรเสนา 
      ๒. เด็กชายศราวุธ  แสนโคตร ๒. นายสากล  วงแสน 

๓ บ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย แชแล กุมภวาป ี ๙๗.๐๔ ทอง ๑. เด็กชายเจษฎา  ถ าวาป ี ๑. นายชาตรี  แรกเจรญิ 
      ๒. เด็กชายกฤษณะ  ด ากอง ๒. นางร าไพ  อุสุพานิชย ์

๔ ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ๘๖.๒๗ ทอง ๑. เด็กชายภานุวัฒน์  ดอกไม้พวง ๑. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา 
      ๒. เด็กชายไชยวัฒน์  โคกสูงไชโย  

๕ บ้านค าดอกไม ้ นายูงนกเขยีน ศรีธาต ุ ๘๓.๓๑ ทอง ๑. เด็กชายณัฐวุฒิ  โคตะม ี ๑. นายสมเกียรติ  ส าแดงชัย 
      ๒. เด็กชายภูธเนศ  สีอ่อน  

๖ บ้านโพนทอง สามพาดอุม่จาน ประจักษศ์ลิปาคม ๘๐.๕๐ ทอง ๑. เด็กชายณัฐพร  สุนทอง ๑. นางยุบล  ไชยด ี
      ๒. เด็กชายอนุวัฒน์  สุขขี  

๗ บ้านโปร่ง โปร่งตาดทองก้าวหน้า ศรีธาต ุ ๗๙.๔๑ เงิน ๑. เด็กชายพีรัชชัย  ซื่อจริง ๑. นางภัชราภรณ์  วะปะแก้ว 
      ๒. เด็กชายเจษฎาภรณ์  พันโยศร ี  

๘ ค ากุงประชานุกูล หัวนาค า ศรีธาต ุ ๗๗.๕๔ เงิน ๑. เด็กชายวุฒิกร  กุลวงศ์ ๑. นางพัชราภรณ์  ศรสีุนาครัว 
      ๒. เด็กชายขจรศักดิ์  ถูกแบบ ๒. นายนพรตัน์  บุตตะแสน 

๙ บ้านม่วงดง โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด ๗๓.๖๓ เงิน ๑. เด็กชายเจษฎาวุธ  ขุนพรม ๑. นางหนูสิน  นาคะประเวศน ์
      ๒. เด็กชายพัชรพล  มูลอามาตย ์  

๑๐ บ้านสวรรค์ราษฎร ์ ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๗๑.๗๖ เงิน ๑. เด็กชายพีระพล  สังกะส ี ๑. นายเชิดชัย  บุญหล้า 
      ๒. เด็กชายพุฒิพงษ์  สาโรช  
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          กิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองร่อนกระดาษพับ  ประเภทร่อนนาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๓ (ต่อ) 

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑๑ บ้านนาฝาย หนองแสง ๒ หนองแสง ๖๕.๖๘ ทองแดง ๑. เด็กชายณัฐพงษ์  ทับอาสา ๑. นายฉัตรชัย  จันทรสงเคราะห ์
      ๒. เด็กชายศภุวิชญ์  โพธ์ิมหันต ์  

๑๒ บ้านทองอินทร์สวนมอญ เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๖๐.๐๖ ทองแดง ๑. เด็กชายพุฒิพร  ศรีนาง ๑. นายเศวต  วงษ์หงษ์สา 
      ๒. เด็กชายระพีพัฒน์  ศรีไพร ๒. นายวชิรวิชญ์  นาไชย 

๑๓ บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า กุมภวาป ี ๕๑.๗๙ ชมเชย ๑. เด็กชายธนธรณ์  กิติราช ๑. นายมงคล  พลเสน 
      ๒. เด็กชายพีระพล  พาชะน ี  

๑๔ บ้านสวนหม่อน เชียงแหว กุมภวาป ี ๔๖.๓๓ ชมเชย ๑. เด็กชายวันดี  บุญทับ ๑. นายสุวิทย์  ศรีชนะ 
      ๒. เด็กชายปารณวัฒน์  โสภากลุ  

๑๕ บ้านหนองไผ่พรเจรญิ วังสามหมอ ๔ วังสามหมอ ๔๓.๖๗ ชมเชย ๑. เด็กชายปณุณภพ  สายโสภา ๑. นายสมศักดิ์  วรรณทองสุก 
      ๒. เด็กชายทินภัทร  บุราณเดช  

๑๖ บ้านปะโค ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๔๒.๔๓ ชมเชย ๑. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิทธิโชต ิ ๑. นางกฤติยา  สริิบุตรวงศ ์
      ๒. เด็กชายธนาธิป  บัวหนู ๒. นางสุขาวดี  จันทรเ์ทาว ์

๑๗ บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอ ๒ วังสามหมอ ๔๑.๙๗ ชมเชย ๑. เด็กชายรพีพัฒน์  ทุมสีเขียว ๑. นายถวัลย์  สิงห์ทอง 
      ๒. เด็กชายจักรภัทร  พูลเพิ่ม ๒. นายแดง  พุดลา 

๑๘ บ้านบะยาว บุ่งแก้วทมนางาม โนนสะอาด ๔๑.๙๖ ชมเชย ๑. เด็กชายวรีภัทร  ด่างตาดทอง ๑. นายสาคร  โทวันนัง 
      ๒. เด็กชายสิทธิชัย  ผาแก้ว  

๑๙ บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงค า กุมภวาป ี ๓๖.๕๑ ชมเชย ๑. เด็กชายพีระวัส  รื่นนสุาร ๑. นางสุปราณี  เทียนไทยสงค ์
      ๒. เด็กชายธนะพงษ์  เพ็งระแก้ว  

๒๐ อนุบาลศรีธาต ุ จ าปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ ๓๕.๕๗ ชมเชย ๑. เด็กชายวรีภัทร  มุงคณุ ๑. นางบานเย็น  โสภณิ 
      ๒. เด็กชายกฤตพณ  ปัตพา  

๒๑ บ้านโนนสิมมา เมืองกุมภวา กุมภวาป ี ๓๐.๑๑ ชมเชย ๑. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรรณภกัดี ๑. นางพัฒนา  พ่ึมชัย 
      ๒. เด็กหญิงพิยดา  ชัยโนนสัง  
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          กิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองร่อนกระดาษพับ  ประเภทร่อนนาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๑-๓ (ต่อ) 

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนทีไ่ด้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๒๒ อนุบาลหนองแสง หนองแสง ๑ หนองแสง ๒๗.๗๗ ชมเชย ๑. เด็กชายสิทธิชัย  คุนาชน ๑. นายทองดี  สิทธิดา 
      ๒. เด็กชายกฤตภาส  ลานเกื้อ ๒. นายสรุเดช  ศรีวิชา 

๒๓ บ้านโสกรังโนนสว่าง โนนสะอาดหนองโพธิ ์ โนนสะอาด ๑๖.๐๗ ชมเชย ๑. เด็กชายลิขิต  โพธิ์ศร ี ๑. นางอมรพรรณ  ปัทนาถา 
      ๒. เด็กชายณัฐวุฒิ  ราชาฐา  

 

 กิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองร่อน  ประเภทร่อนนาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย

โรงเรียน 
อ าเภอ 

คะแนนที่ได้ 
(๑๐๐ คะแนน) 

เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ บ้านดอนแก้ว เมืองกุมภวา กุมภวาป ี ๙๗.๐๐ ทอง ๑. เด็กชายณัฐวัตร  โภคาพานิชย ์ ๑. นางสาวเอมอร  ยาสมร 
      ๒. เด็กชายพิเศษ  การิโส ๒. นายประชา  รักกระโทก 

๒ บ้านหนองประเสริฐ หนองแสง ๑ หนองแสง ๙๑.๒๗ ทอง ๑. เด็กชายสถาพร  เบ้าทอง ๑. นายสมควร  ศรลี้านค า 
      ๒. เด็กชายชัชวาล  นนทะภา ๒. นายสุวิทย์  พาคาม 

๓ กมลาลักษณ ์ จ าปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ ๘๖.๒๑ ทอง ๑. เด็กชายศภุสณัห์  ราตรีวงค ์ ๑. นางสาวกมลาลักษณ์  วงศ์ศรีเผือก 
      ๒. เด็กชายธันตถ์  ราชาสุข ๒. นายจรีวัฒน์  ไมยะปัน 

๔ บ้านหนองนกเขียน นายูงนกเขียน ศรีธาต ุ ๘๒.๘๐ ทอง ๑. เด็กชายอนสุรณ์  จันทร์ศรจักร ๑. นางสาวปูชิตา  จันทรทิพย ์
      ๒. เด็กชายธนากร  นาคม ๒. นางสมร  เห็มค าภา 

๕ ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ๘๑.๘๐ ทอง ๑. เด็กชายสุวรรณชัย  สดีามาตร ๑. นายนารินทร์  บรรเทา 
      ๒. เด็กชายสุรศักดิ์  วงศ์จันทร์  

๖ เลิงถ่อนโนนสมบูรณ ์ วังสามหมอ ๔ วังสามหมอ ๗๔.๖๖ เงิน ๑. เด็กชายวัชรินทร์  วรรณพรมหมณ ์ ๑. นางประนอม  รามะโคตร 
      ๒. เด็กชายปฏิภาณ  โคตรบุปผา  
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           กิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองร่อน  ประเภทร่อนนาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  (ต่อ)  

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน 
กลุ่มเครือข่าย

โรงเรียน 
อ าเภอ 

คะแนนที่ได้ 
(๑๐๐ คะแนน) 

เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๗ บ้านหนองกวาง ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๗๓.๖๖ เงิน ๑. เด็กชายยุทธนา  ประสาวะนัง ๑. นายวัฒนพงษ์  พฤกษาสิทธิ ์
      ๒. เด็กชายอภสิิทธ์ิ  ประสาวะนัง   

๘ บ้านนาแบก เวียงค า กุมภวาป ี ๗๓.๐๐ เงิน ๑. เด็กชายพงษ์พิษณุ  ศรีจมุพล ๑. นางช่ืนใจ  ฟื้นชมภู 
      ๒. เด็กชายปยิะ  กาลวิบลูย ์  

๙ บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๗๐.๒๘ เงิน ๑. เด็กชายรัฐพล  สอนโอก ๑. นายวีรวิทย์  เชื้อพนมธนกุล 
      ๒. เด็กชายธนพล  หินอ่อน  

๑๐ บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า กุมภวาป ี ๖๕.๕๑ ทองแดง ๑. เด็กชายณัฐพล  ทาปลดั ๑. นางบุษบา  วงษ์ด ี
      ๒. เด็กชายอนุชา  สุขรมย ์  

๑๑ บ้านม่วงดง โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด ๖๕.๒๐ ทองแดง ๑. เด็กชายวันชัย  อุดมศร ี ๑. นางอโนมา  เพชรนาวาส 
      ๒. เด็กชายณัฐวุฒิ  สีเหลือง  

๑๒ บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอ ๒ วังสามหมอ ๖๔.๙๐ ทองแดง ๑. เด็กชายวรีะพัฒน์  ฤาษี ๑. นายถวัลย์  สิงห์ทอง 
      ๒. เด็กชายธรีภัทร  ภารส าเร็จ ๒. นายพูนผล  จันโทสาร 

๑๓ บ้านนาเหล่า โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๖๒.๑๙ ทองแดง ๑. เด็กชายวรัญญู  จ้ ากระโทก ๑. นายสุทธี  ชาวงษ ์
      ๒. เด็กชายภูรสิส์  โภคาพานิชย ์  

๑๔ บ้านกระเบื้องโนนทิง บุ่งแก้วทมนางาม โนนสะอาด ๖๐.๕๗ ทองแดง ๑. เด็กชายวิชิตชัย  วิบูลย์กลุ ๑. นายเอกชัย  จ านงค์นิจ 
      ๒. เด็กชายลิขิต  ก าเนิดสิงห ์ ๒. นายกฤษฎา  สงเสด 

๑๕ บ้านสวนหม่อน เชียงแหว กุมภวาป ี ๕๘.๑๓ ชมเชย ๑. เด็กชายสุริยวงศ์  จักรุษ ๑. นายสุวิทย์  ศรีชนะ 
      ๒. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เภาพาน  

๑๖ บ้านตาดราษฎรส์มบรูณ ์ โปร่งตาดทองกา้วหน้า ศรีธาต ุ ๕๖.๐๐ ชมเชย ๑. เด็กชายอภิวัฒน์  แหมไธสงค ์ ๑. นางชุติมา  โรจนสโรชน ์
      ๒. เด็กชายธนากร  ทานะก าจาย ๒. นางสาววาณิษา  พิมพากุล 

๑๗ บ้านบุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๕๑.๑๐ ชมเชย ๑. เด็กชายภูมินทร์  เกิดนอก ๑. นางณัฐรจุา  วิภูภัทร  บอล 
      ๒. เด็กชายภีรภัทร  ราชส ี  
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          กิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองร่อน  ประเภทร่อนนาน  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ (ต่อ) 

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑๘ บ้านกงพาน พันดอน กุมภวาป ี ๕๐.๖๗ ชมเชย ๑. เด็กชายวรีะชัย  ช านาญกุล ๑. นายกาญจน์  บุญค าภา 
      ๒. เด็กชายทวีศักดิ์  ศริิสุวรรณ ์ ๒. นางทัศนีย์  โพธิชัยยา 

๑๙ บ้านห้วยสามพาดหนองแก สามพาดอุม่จาน ประจักษ์ศลิปาคม ๔๐.๕๕ ชมเชย ๑. เด็กชายอรรถพล  จันทรเ์มือง ๑. นางวราภรณ์  สรุะเสียง 
 สหราษฎร์พัฒนา     ๒. เด็กชายภานุพงศ์  สัตพันธ์  

๒๐ บ้านนาม่วง นาม่วง ประจักษ์ศลิปาคม ๓๘.๑๒ ชมเชย ๑. เด็กชายวุฒิชัย  ภักดิส์งศร ี ๑. นายช านาญ  ชานันโท 
      ๒. เด็กหญิงพรนภา  ภักดิ์สงศร ี  

 

 กิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองร่อน  ประเภทร่อนไกล  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ บ้านสวรรค์ราษฎร ์ ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๑๐๐ ทอง ๑. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  หยุยไทสง ๑. นายเชิดชัย  บุญหล้า 
      ๒. เด็กชายอภิวัฒน์  ฝา่ยเพชร  

๒ บ้านนาม่วง นาม่วง ประจักษ์ศลิปาคม ๙๕.๒๙ ทอง ๑. เด็กชายนครินทร์  วังคะฮาด ๑. นายช านาญ  ชานันโท 
      ๒. เด็กชายเจษฎา  ค าชาร ี  

๓ บ้านม่วงดง โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด ๙๒.๓๑ ทอง ๑. เด็กชายศภุกฤษ  สีทาแก ๑. นางอโนมา  เพชรนาวาส 
      ๒. เด็กชายตะวัน  อุดรพันธ ์  

๔ บ้านนาเหล่า โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๘๕.๓๔ ทอง ๑. เด็กชายสุริยันต์  ก่ าเกลีย้ง ๑. นายสุทธี  ชาวงษ ์
      ๒. เด็กชายศรายุทธ  มิสาโท  

๕ บ้านบุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๘๔.๐๓ ทอง ๑. เด็กชายอสิระ  สิทธิชาค า ๑. นางณัฐรจุา  วิภูภัทร  บอล 
      ๒. เด็กชายพิษณุพงษ์  ศิริชนม์  

๖ ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ๘๓.๙๗ ทอง ๑. เด็กชายเดชกาจ  โชคด ี ๑. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา 
      ๒. เด็กชายวันณรงค์  วิเศษทรัพย ์  
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อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๗ ทับกุงประชานุกูล หนองแสง ๑ หนองแสง ๘๒.๘๗ ทอง ๑. เด็กชายโกวิทย์  คุณารตั ๑. นายสมศรี  สอนสะอาด 
      ๒. เด็กชายนพรตัน์  มหาบรรณ  

๘ บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว กุมภวาป ี ๘๒.๔๐ ทอง ๑. เด็กชายบณัฑติ  สะสิกุล ๑. นางรัตนา  พ่ึงสว่าง 
      ๒. เด็กชายธนวัฒน์  พรมรักษา  

๙ บ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว สามพาดอุม่จาน ประจักษ์ศลิปาคม ๘๑.๕๖ ทอง ๑. เด็กชายมารุต  พาวิรตัน ์ ๑. นายสมเกียรติ  นามวิชัย 
      ๒. เด็กชายพุฒิชัย  เงาะเศษ ๒. นางปิยะวดี  ทะวาป ี

๑๐ บ้านหนองนกเขียน นายูงนกเขียน ศรีธาต ุ ๘๑.๑๑ ทอง ๑. เด็กชายนันทวัฒน์  สิทธิชัย ๑. นางสาวปูชิตา  จันทรทิพย ์
      ๒. เด็กชายคฑาวุฒิ  หลักค า ๒. นางละเอียด  แพนน้อย 

๑๑ บ้านไทยสมพร วังสามหมอ ๑ วังสามหมอ ๘๑.๐๕ ทอง ๑. เด็กชายณัฐพล  วารินทร์อินทร ์ ๑. นายประยูร  คลื่นแก้ว 
      ๒. เด็กชายสุรสิทธ์ิ  ประเสริฐสัง ๒. นางสาวอุทัยทิพย์  ศิริวารินทร ์

๑๒ กมลาลักษณ ์ จ าปีศรีธาต ุ ศรีธาต ุ ๗๘.๓๘ เงิน ๑. เด็กชายหริัญวิชญ์  ไชยราช ๑. นายจรีวัฒน์  ไมยะปัน 
      ๒. เด็กชายธรีภัทร  บุรพวง ๒. นางสาวอัจฉรา  พิมพ์มหา 

๑๓ บ้านห้วยผึ้ง โปร่งตาดทองก้าวหน้า ศรีธาต ุ ๗๗.๖๔ เงิน ๑. เด็กชายอภินัทธ์  ค าโยค ๑. นายสงกรานต์  แก้วสวนจิก 
      ๒. เด็กชายชยธร  ซื่อจริง  

๑๔ ค าเมยวิทยาคม หัวนาค า ศรีธาต ุ ๗๗.๓๐ เงิน ๑. เด็กชายณพฤทธ์ิ  ขาวผ้วน ๑. นางอรทัย  เนตรโสภา 
      ๒. เด็กชายภาคภมูิ  นวะสิมมา  

๑๕ บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๗๐.๓๖ เงิน ๑. เด็กชายศภุกร  แสนมา ๑. นางสุมาลี  จินดา 
      ๒. เด็กชายเรืองศักดิ์  ค าตะพันธ์  

๑๖ บ้านโคกเล้า วังสามหมอ ๒ วังสามหมอ ๖๘.๒๐ ทองแดง ๑. เด็กชายทศพร  ภูวาดเขียน ๑. นายปณัณทัต  พรหมกุล 
      ๒. เด็กชายศุทธวีร์  ไชยราช  

๑๗ บ้านกงพาน พันดอน กุมภวาป ี ๖๕.๕๖ ทองแดง ๑. เด็กชายปฐมพร  ดวงด ี ๑. นายพิเชษฐ์  ขันธ์สาล ี
      ๒. เด็กชายมงคล  สินโพธิ ์  
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อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑๘ บ้านโนนมะข่า หนองหว้า กุมภวาป ี ๖๑.๘๕ ทองแดง ๑. เด็กชายชนกนันท์  ทองมา ๑. นายสวาทวงศ์  ดวงค าน้อย 
      ๒. เด็กชายธรีะพงษ์  ยันไธสงค ์  

๑๙ บ้านโนนสิมมา เมืองกุมภวา กุมภวาป ี ๖๐.๒๖ ทองแดง  ๑. เด็กชายชัชพงษ์  อ่อนสกุล ๑. นายนิคม  อุทะกัง 
      ๒. เด็กชายธนวัฒน์  อาจอินทร ์  

๒๐ ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว บุ่งแก้วทมนางาม กุมภวาป ี ๔๖.๙๙ ชมเชย ๑. เด็กชายวิทวัส  สาระค า ๑. นายสุวัฒน์  เมตตา 
      ๒. เด็กชายปวริศร  ช่างหล่อ ๒. นายอนุวรรตน์  ช่างหล่อ 

๒๑ บ้านโคกสะอาด วังสามหมอ ๔ วังสามหมอ ๔๐.๙๙ ชมเชย ๑. เด็กชายทะนงศักดิ์  งานจุตรสั ๑. นายประเกียรติ  การสรรพ์ 
      ๒. เด็กชายอภสิิทธ์ิ  อุ่นสงคราม ๒. นางดุษฎี  วังแสง 

๒๒ บ้านนาแบก เวียงค า กุมภวาป ี ๓๐.๐๐ ชมเชย ๑. เด็กชายพิทักษ์  พันธุ์สาง ๑. นางช่ืนใจ  ฟื้นชมภู 
      ๒. เด็กชายสุรเดช  โพตคาม  

 

 กิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองบินพลงัยาง  ประเภทบินนาน  ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑-๓  

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ ่ โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด ๙๘.๐๐ ทอง ๑. เด็กชายฐาปกรณ์  จันทะเสน ๑. นายจรูญ  สุขประเสริฐ 
      ๒. เด็กชายวุฒิชัย  มูลอามาต  

๒ บ้านปะโค ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๙๕.๐๐ ทอง ๑. เด็กชายคฑายุทธ์  รูปงาน ๑. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์ 
      ๒. เด็กชายพิชัย  ไชยวรรณ ๒. นายไชยา  เครือเขื่อนเพชร 

๓ บ้านสีออสว่างราษฎรส์ามัคค ี ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๘๓.๐๐ ทอง ๑. นายบุญเสริม  ลุนสะแกวงษ ์ ๑. นางสาวเพญ็โฉม  ณ  นครพนม 
      ๒. นายจักราวุธ  ฮามค าฮัก  
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อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๔ ห้วยแสงอรณุวิทยา โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๗๘.๐๐ เงิน ๑. เด็กชายวันเฉลิม  พุทธโคตร ๑. นางสาวคมดาว  พุทธโคตร 
      ๒. เด็กชายปริญญา  แก้วรัตน์ช่วง ๒. นางสาวจริญญาพร  พรหมพิทกัษ์ 

๕ บ้านตาดราษฎรส์มบรูณ ์ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ศรีธาต ุ ๗๓.๐๐ เงิน ๑. เด็กชายผดุงศักดิ์  พลเยี่ยม ๑. นางสาววาณิษา  พิมพากุล 
      ๒. เด็กชายพันกร  ไชยค าจันทร ์  

๖ บ้านนายูง นายูงนกเขียน ศรีธาต ุ ๖๖.๐๐ ทองแดง ๑. เด็กชายธนากร  พรมกุล ๑. นางปิ่นฤทัย  ทองค า 
      ๒. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เกษโสภา ๒. นางสาววรรณภา  ภูมโิคตร 

๗ บ้านหนองประเสริฐ หนองแสง ๑ หนองแสง ๕๖.๐๐ ชมเชย ๑. เด็กชายนิพนธ์  ปัตตะเกศา ๑. นายสมควร  ศรลี้านค า 
      ๒. เด็กชายอาทิตย์  ภาอ่อนตา ๒. นางลดารัตน์  สิงห์นันท์ 

๘ บ้านนาฝาย หนองแสง ๒ หนองแสง ๕๕.๐๐ ชมเชย ๑. เด็กชายภาคิน  วิชัยวงษ์ ๑. นายฉัตรชัย  จันทรสงเคราะห ์
      ๒. เด็กชายนัฐกติ  แก้วเกิดม ี  

๘ บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว กุมภวาป ี ๕๕.๐๐ ชมเชย ๑. เด็กชายเจษพล  ฉันที ๑. นางรัตนา  พ่ึงสว่าง 
      ๒. เด็กชายสิทธิชน  ธรรมโรง  

๑๐ บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๕๒.๐๐ ชมเชย ๑. นายวราวุฒิ  อุตพุทธ ๑. นางวราภรณ์  พิมรินทร ์
      ๒. นายณัฐวุฒิ  บุญเกิด ๒. นางสาวศริิมาตย์  ศรีกงพาน 

 

 กิจกรรมการแข่งขันเคร่ืองบินพลงัยาง  ประเภทบินไกล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  

อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๑ บ้านนาเหล่า โนนสะอาดหนองโพธิ์ โนนสะอาด ๙๘.๐๐ ทอง ๑. เด็กชายศักดิ์พล  ศรีปะโค ๑. นางนิยาภรณ์  พฤกษาสิทธ์ิ 
      ๒. เด็กชายธติิพร  เกี้ยวสุนทร  

๒ บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว กุมภวาป ี ๙๔.๑๑ ทอง ๑. เด็กชายเขตตะวัน  ค าลาภ ๑. นางรัตนา  พ่ึงสว่าง 
      ๒. เด็กชายณัฐพล  สตูไชย  
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อันดับ
ที ่

ชื่อทีมโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน อ าเภอ 
คะแนนที่ได้ 

(๑๐๐ คะแนน) 
เหรียญ
รางวัล 

ชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขนั ชื่อครูผู้ฝึกสอน 

๓ บ้านนาดีสร้างบง เสอเพลอผาสุก กุมภวาป ี ๘๐.๕๐ ทอง ๑. เด็กชายศรีฐาน  ชูเลิศ ๑. นางสุภาพร  พูลทอง 
      ๒. เด็กชายสุรวุฒิ  ชูเลิศ  

๔ บ้านโปร่ง โปร่งตาดทองก้าวหน้า ศรีธาต ุ ๗๕.๖๔ เงิน ๑. นายธีระพงษ์  ทิพนัส ๑. นางภัชราภรณ์  วะปะแก้ว 
      ๒. นายศิวะพล  จันสอนจักร  

๕ บ้านนาฝาย หนองแสง ๒ หนองแสง ๗๔.๐๒ เงิน ๑. เด็กชายภูริทัตต์  ปุริเส  ๑. นายฉัตรชัย  จันทรสงเคราะห ์
      ๒. เด็กชายอภสิิทธ์ิ  แก้วหล้า  

๖ บ้านหนองประเสริฐ หนองแสง ๑ หนองแสง ๖๗.๒๑ ทองแดง ๑. เด็กชายสรวิชญ์  ศรลี้านค า ๑. นายสมควร  ศรลี้านค า 
      ๒. เด็กชายศภุกร  บุพศิร ิ ๒. นางลดารัตน์  สิงห์นันท ์

๗ อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง ประจักษ์ศลิปาคม ๖๔.๖๒ ทองแดง ๑. เด็กชายสุรวัฒน์  รูปสะอาด ๑. นายสรุชัย  ชาญนรา 
      ๒. เด็กชายอรรถพล  วิวาจารย ์  

๘ บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ ่ โนนสะอาดโคกกลาง โนนสะอาด ๖๔.๐๐ ทองแดง ๑. เด็กชายทศพล  อ่อนธรรมา ๑. นายจรูญ  สุขประเสริฐ 
      ๒. เด็กชายปริญญา  ศิริพร  

๙ บ้านนายงู นายูงนกเขียน ศรีธาต ุ ๖๓.๓๒ ทองแดง ๑. เด็กชายพีรพล  ดาราชัยศร ี ๑. นางปิ่นฤทัย  ทองค า 
      ๒. เด็กชายพรนมิิต  เคลือบกลาง ๒. นางสาววรรณภา  ภูมโิคตร 

๑๐ บ้านหนองโก บุ่งแก้วทมนางาม โนนสะอาด ๖๓.๐๐ ทองแดง ๑. เด็กชายภานุเดช  ทาสะโก ๑. นางประนอม  สิริบุตรวงศ ์
      ๒. เด็กชายภานุพงศ์  ทับค าภา  

๑๑ บ้านปะโค ห้วยเกิ้งปะโค กุมภวาป ี ๖๒.๖๘ ทองแดง ๑. เด็กชายธนกร  บุญสรร ๑. นางนันทิยา  พิทักษ์รัตนชนม์ 
      ๒. เด็กชายโยธิน  พิมพ์ดา ๒. นายไชยา  เครือเขี่อนเพชร 

๑๒ ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ วังสามหมอ ๖๒.๐๒ ทองแดง ๑. เด็กชายประจักษ์  ค าทว ี ๑. นางมณีวรรณ  จิตธรรมมา 
      ๒. เด็กชายพงษ์ลดัดา  บรรณการกิจ  

๑๓ บ้านโนนสมบรูณ์   สามพาดอุม่จาน ประจักษ์ศลิปาคม                                                                   ๕๔.๒๕ ชมเชย ๑. เด็กหญิงวรรณวิภา  รุ้งสว่าง ๑. นายนภดล  ธนสลีังกูร 
      ๒. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ลาเสือ  

๑๔ บ้านสีออสว่างราษฎรส์ามัคค ี ท่าลี่สีออ กุมภวาป ี ๕๒.๓๑ ชมเชย ๑. นายทวิภพ  สาวงศ์นาม ๑. นางสาวเพณ็โฉม  ณ  นครพนม 
      ๒. เด็กชายอนิรุท  ศรีจอมพล  

 


