
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

1 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

ประกาศผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromtu speech ระดับ ป. 1-3  ประเภท เดี่ยว 
 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 จ าปี-ศรีธาตุ บ้านกอก เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านหนองโก เหรียญทอง   
3 วังสามหมอ 3 บ้านผาทอง เหรียญทอง   
4 หนองแสง 1 ทับกุงประชานุกูล เหรียญทอง   
4 เสอเพลอผาสุก เหล่ากล้วยโนนสมพร เหรียญทอง   
6 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านห้วยผึ้ง เหรียญทอง   
7 เวียงค า บ้านนาแบก เหรียญทอง   
8 สามพาดอุ่มจาน บ้านสะอาดนามูล เหรียญทอง   
9 หัวนาค า ค ากุงประชานุกูล เหรียญทอง   
9 วังสามหมอ 4 บ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง เหรียญทอง   
11 นาม่วง บ้านโนนสา เหรียญทอง   
12 หนองหว้า บ้านกุดจิก เหรียญทอง   
13 วังสามหมอ 2 บ้านโคกเล้า เหรียญทอง   
14 เมืองกุมภวา มัธยมน้ าตาลอนุสรณ์ เหรียญทอง   
15 โนนสะอาดหนองโพธิ์ โรงเรียนหนองกุง เหรียญเงิน   
16 พันดอน วัดป่าทรงธรรม เหรียญเงิน   
17 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านปะโค เหรียญเงิน   
18 วังสามหมอ 1 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ เหรียญเงิน   
19 หนองแสง 2 บ้านท่ายม เหรียญเงิน   
20 ท่าลี่สีออ ขนาดเล็กหนองแดง ทองแดง   
21 นายูงนกเขียน หนองกุง ทองแดง   
22 เชียงแหว บ้านสวนหม่อน ทองแดง   
23 โนนสะอาดโคกกลาง โนนหยาดน้ าเกลี้ยง ทองแดง   

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

2 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromtu speech ระดับ ป. 4-6  ประเภท เดี่ยว 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 วังสามหมอ 1 อนุบาลวังสามหมอ เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 วังสามหมอ 3 บ้านผาทอง เหรียญทอง   
3 พันดอน บ้านค าเจริญ เหรียญทอง   
4 หนองแสง 1 อนุบาลหนองแสง เหรียญเงิน   
5 จ าปีศรีธาตุ กมลาลักษณ์ เหรียญเงิน   
6 หัวนาค า ค ากุงประชานุกูล เหรียญเงิน   
7 วังสามหมอ4 บ้านค าโคกสูง เหรียญเงิน   
7 หนองแสง 2 บ้านนาดีโคกกลาง เหรียญเงิน   
9 วังสามหมอ 2 บ้านโคกเล้า เหรียญเงิน   
10 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม เหรียญเงิน   
11 ท่าลี่สีออ บ้านหนองแดง เหรียญทองแดง   
12 นายูงนกเขียน บ้านโคกหนองแวง เหรียญทองแดง   
13 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บ ารุง เหรียญทองแดง   
14 เชียงแหว บ้านสวนหมอ่น เหรียญทองแดง   
14 เมืองกุมภวา มหาไถ่ศึกษา เหรียญทองแดง   
16 เวียงค า บ้านนาแบก เหรียญทองแดง   
17 นาม่วง บ้านเชียงกรม เหรียญทองแดง   
18 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านตาดราษฏร์สมบูรณ์ เหรียญทองแดง   
19 หนองว้า บ้านกุดจิก เหรียญทองแดง   
20 แชแล บ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย เหรียญทองแดง   
21 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ เหรียญทองแดง   
22 สามพาดอุ่มจาน บ้านอุ่มจาน เหรียญทองแดง   

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

3 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromtu speech  ระดับ ม. 1-3  ประเภท เดี่ยว 
 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เหรียญทองแดง หมายเหตุ 
1 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านห้วยผึ้ง เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 วังสามหมอ 4 บ้านค าโคกสูง เหรียญทอง   
3 หนองแสง 1 ทับกุงประชานุกูล เหรียญทอง   
4 วังสามหมอ 1 บ้านไทยสมพร เหรียญทอง   

5 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านดงน้อย เหรียญเงิน   

6 เสอเพลอผาสุก บ้านนาดีสร้างบง เหรียญเงิน   

7 เชียงแหว บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เหรียญเงิน   

8 จ าปี-ศรีธาตุ ชุมชนจ าปี เหรียญเงิน   

9 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ เหรียญเงิน   

10 หนองหว้า บ้านโนนหนองม่วง เหรียญเงิน   
11 หนองแสง 2 บ้านแสงสว่าง เหรียญทองแดง   
12 วังสามหมอ 2 บะยาวพัฒนศึกษา เหรียญทองแดง   
13 นางม่วง อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม เหรียญทองแดง   
14 สามพาดอุ่มจาน บ้านเมืองปัง เหรียญทองแดง   
15 แชแล บ้านเหล่าแชแลหนองแวง เหรียญทองแดง   

 

 กิจกรรม spelling Beeระดับ ป. 1-3  ประเภท เดี่ยว 

 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านโนนทองค าเจริญ เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 เมืองกุมภวา มหาไถ่ศึกษา เหรียญทอง   
3 จ าปีศรีธาตุ กมลาลักษณ์ เหรียญทอง   
3 หนองแสง 1 หนุบาลหนองแสง เหรียญทอง   

5 หนองแสง 2 นาฝาย เหรียญทอง   

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

4 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 กิจกรรม spelling Bee ระดับ ป. 4-6  ประเภท เดี่ยว 

 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 ท่าลี่สีออ บ้านหนองแดง เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 เมืองกุมภวา บ้านตูม เหรียญทอง   
3 วังสามหมอ 4 หนองไผ่พรเจริญ เหรียญเงิน   
4 วังสามหมอ 3 บ้านผาทอง เหรียญเงิน   
5 หนองหว้า บ้านกุดจิก เหรียญเงิน   
5 จ าปีศรีธาตุ กมลาลักษณ์ เหรียญเงิน   
7 วังสามหมอ 1 อนุบาลวังสามหมอ เหรียญทองแดง   
8 หัวนาค า ค าค้อพิทยศึกษา เหรียญทองแดง   
8 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านดงน้อย เหรียญทองแดง   
10 เวียงค า บ้านนาแบก เหรียญทองแดง   
10 เสอเพลอผาสุก บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เหรียญทองแดง   
10 นายูงนกเขียน บ้านหนองกุง เหรียญทองแดง   
13 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม เหรียญทองแดง   
13 สามพาดอุ่มจาน บ้านสะอาดนามูล เหรียญทองแดง   
15 เชียงแหว บ้านเชียงแหว เหรียญทองแดง   
15 พันดอน บ้านพันดอน เหรียญทองแดง   
17 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ เหรียญทองแดง   
17 วังสามหมอ 2 นาตาดนาโปร่ง เหรียญทองแดง   
19 โปร่งตาดทองก้าหน้า บ้านห้วยผึ้ง เหรียญทองแดง   
19 โนนสะอาดโคกกลาง พันธกิจ เหรียญทองแดง   
19 หนองแสง 2 นาดีโคกกลาง เหรียญทองแดง   
19 นาม่วง บ้านนาม่วง เหรียญทองแดง   

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

5 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

  กิจกรรม spelling Bee ระดับ ม. 1-3  ประเภท เดี่ยว 

 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 วังสามหมอ 4 บ้านหนองหญ้าไซ เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านโปร่ง เหรียญทอง   
3 จ าปี-ศรีธาตุ ชุมชนจ าปี เหรียญทอง   
4 หนองแสง 1 ทับกุงประชานุกูล เหรียญเงิน   
5 หนองแสง 2 บ้านนาฝาย เหรียญเงิน   
6 หัวนาค า ค าค้อพิทยศึกษา เหรียญเงิน   
7 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณวิทยา เหรียญทองแดง   
8 วังสามหมอ 1 บ้านหนองกุงทับม้า เหรียญทองแดง   
9 ท่าลี่-สีออ บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี เหรียญทองแดง   
10 สามพาด-อุ่มจาน บ้านเมืองปัง เหรียญทองแดง   
11 เมืองกุมภวา บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) เหรียญทองแดง   
12 วงัสามหมอ 3 บ้านดงกลาง เหรียญทองแดง   
13 พันดอน บ้านวาปี เหรียญทองแดง   
14 หนองหว้า บ้านโนนหนองม่วง เหรียญทองแดง   
15 บุ่งแก้วทมนางาม ชุมชนทมป่าข่า เหรียญทองแดง   
16 เสอเพลอผาสุก บ้านนาดีสร้างบง เหรียญทองแดง   
17 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ เหรียญทองแดง   
18 เวียงค า บ้านหินฮาวโนนงาม เหรียญทองแดง   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

6 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

 การเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ป. 4-6 ประเภท เดี่ยว 

 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 หนองแสง 1 อนุบาลหนองแสง เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 เมืองกมุภวา มหาไถ่ศึกษา เหรียญทอง   
3 วังสามหมอ 3 บ้านผาทอง เหรียญทอง   
4 จ าปี-ศรีธาตุ บ้านกอก เหรียญทอง   
5 วังสามหมอ 1 อนุบาลวังสามหมอ เหรียญเงิน   
6 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม เหรียญเงิน   
7 ท่าลี่สีออ ท่าลี่ศรีสุขวิทยา เหรียญเงิน   
8 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านดงน้อย เหรียญเงิน   
9 หนองหว้า บ้านโนนหนองม่วง เหรียญเงิน   
10 วังสามหมอ 2 บ้านโคกเล้า เหรียญเงิน   
11 พันดอน ชุมชนวัดป่าทรงธรรม เหรียญทองแดง   
11 นายูงนกเขียน บ้านหนองนกเขียน เหรียญทองแดง   
11 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านห้วยแสงอรุณวิทยา เหรียญทองแดง   
14 หัวนาค า สามัคคีวิทยาคาร เหรียญทองแดง   
15 สามพาดอุ่มจาน บ้านอุ่มจาน เหรียญทองแดง   
16 เวียงค า บ้านนาแบก เหรียญทองแดง   
17 หนองแสง 2 บ้านนาฝาย เหรียญทองแดง   
18 เชียงแหว บ้านสวนหม่อน เหรียญทองแดง   
19 นาม่วง บ้านโคดสีวังแสง เหรียญทองแดง   
20 วังสามหมอ 4 บ้านหนองไผ่พรเจริญ เหรียญทองแดง   
21 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ เหรียญทองแดง   

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

7 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 การเล่านิทาน (Story Telling)  ระดับชั้น ม. 1-3  ประเภท เดี่ยว 
 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 วังสามหมอ 4 บ้านหนองหญ้าไซ เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 หนองแสง 1 บ้านท่ายม เหรียญทอง   
3 จ าปีศรีธาตุ ชุมชนจ าปี เหรียญทอง   
4 วังสามหมอ 3 บ้านดงกลาง เหรียญทอง   
5 สามพาดอุ่มจาน บ้านอุ่มจาน เหรียญเงิน   
6 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านนาเหล่า เหรียญเงิน   
7 หนองแสง 1 บ้านทับกุงประชานุกูล เหรียญเงิน   
8 หนองหว้า บ้านกุดจิก เหรียญเงิน   
9 เชียงแหว บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เหรียญเงิน   
10 พันดอน บ้านวาปี เหรียญเงิน   
11 แชแลหนองแวง บ้านเหล่าแชแลหนองแวง เหรียญทองแดง   
12 เสอเพลอผาสุก บ้านนาดีสร้างบง เหรียญทองแดง   
13 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ เหรียญทองแดง   
14 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ เหรียญทองแดง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

8 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

 การแข่งขัน Multi Skills Competition  ระดับ ป. 4-6   ประเภท เดี่ยว 

 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 จ าปี-ศรีธาตุ บ้านกอก เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 เมืองกุมภวา มหาไถ่ศึกษา เหรียญทอง   
3 ท่าลี่สีออ หนองแดง เหรียญทอง   
4 หัวนาค า บ้านค ากุงประชานุกูล เหรียญเงิน   
4 นายูงนกเขียน นายูง เหรียญเงิน   
5 พันดอน บ้านพันดอน เหรียญเงิน   
5 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม เหรียญเงิน   
6 วังสามหมอ 4 บ้านหนองหญ้าไซ เหรียญเงิน   
6 หนองแสง 1 อนุบาลหนองแสง เหรียญเงิน   
7 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านบุ่งหมากลาน เหรียญทองแดง   
8 วังสามหมอ 3 บ้านผาทอง เหรียญทองแดง   
9 โนนสะอาดหนองโก บ้านโนนทอง เหรียญทองแดง   
10 เวียงค า บ้านสวนมอญค า เหรียญทองแดง   
11 เชียงแหว บ้านนกขะบา เหรียญทองแดง   
11 นาม่วง บ้านเชียงกรม เหรียญทองแดง   
12 หนองหว้า บ้านโนนหนองม่วง เหรียญทองแดง   
12 เสอเพลอผาสุก บ้านสี่แจ เหรียญทองแดง   
12 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ เหรียญทองแดง   
12 วังสามหมอ 1 อนุบาลวังสามหมอ เหรียญทองแดง   
22 วังสามหมอ 2 บ้านนาแก เหรียญทองแดง   

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

9 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

 การแข่งขัน Multi Skills Competition  ระดับ ม. 1-3   ประเภท เดี่ยว 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านโปร่ง เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 วังสามหมอ 4 บ้านหนองหญ้าไซ เหรียญทอง   
3 ท่าลี่สีออ บ้านสีออ เหรียญทอง   
4 เสอเพลอผาสุก บ้านนาดีสร้างบง เหรียญทอง   

5 จ าปีศรีธาตุ ชุมชนจ าปี เหรียญเงิน   

6 บุ่งแก้วทมนางาม ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว เหรียญเงิน   

7 วังสามหมอ 3 บ้านดงกลาง เหรียญเงิน   

8 นายูงนกเขียน บ้านนายูง เหรียญเงิน   

9 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านปะโค เหรียญเงิน   

10 สามพาดอุ่มจาน บ้านเมืองปัง เหรียญทองแดง   

11 เมืองกุมภวา บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) เหรียญทองแดง   

12 เชียงแหว บ้านเชียงแหว เหรียญทองแดง   

13 หนองหว้า บ้านโนนหนองม่วง เหรียญทองแดง   

 

 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับ ม. 1-3  ประเภท ทีม  5  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 วังสามหมอ 4 บ้านค าโคกสูง เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านโปร่ง เหรียญทอง   
3 หนองแสง 1 ทับกุงประชานุกูล เหรียญทอง   
4 จ าปีศรีธาตุ ชุมชนจ าปี เหรียญทอง   

5 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านนาเหล่า เหรียญเงิน   

 

 การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ป. 4-6  ประเภท เดี่ยว 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 เสอเพลอผาสุก บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 หนองแสง 1 อนุบาลหนองแสง เหรียญทอง   
3 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านปะโค เหรียญทอง   

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 

10 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม. 1-3  ประเภท เดี่ยว 

 

 การแข่งขันพูดภาษาญี่ปุ่น ระดับ ม. 1-3  ประเภท เดี่ยว 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านปะโค เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านปะโค เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 


