
 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

1 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

      ประกาศกลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพ /การงาน 
 

สาขากลุ่มการงานอาชีพ (การงาน)  ระดับประถมศึกษา 
  อาหารจานเดียว (ประเภทเส้น) ประเภททีม  3  คน  ระดับประถมศึกษา 
 

 
 ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 สามพาดอุ่มจาน บ้านห้วยสามพาดหนองแกฯ 95 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 วังสามหมอ2 บ้านนาแก 91 เหรียญทอง   
3 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านโคกผักหวาน 89 เหรียญทอง   
4 หนองแสง1 อนุบาลหนองแสง 88 เหรียญทอง   
4 นาม่วง บ้านเชียงกรม 88 เหรียญทอง   
4 เมืองกุมภวาปี บ้านตูม 88 เหรียญทอง   
7 เวียงค า  บ้านนาแบก 87 เหรียญทอง   
8 หัวนาค า ค าค้อพิทยศึกษา  85 เหรียญทอง   
8 เสอเพลอผาสุก บ้านโคกศรีส าราญวังฯ 85 เหรียญทอง   
10 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านม่วงดง 83 เหรียญทอง   
11 วังสามหมอ3 บ้านค ายาง 82 เหรียญทอง   
11 บุงแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม 82 เหรียญทอง   
13 เชียงแหว บ้านเดียม 81 เหรียญทอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

2 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

 พานพุมสักการะ  ประเภททีม  6  คน  ระดับประถมศึกษา 
 

 
     ล าดับที่ กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 เสอเพลอ บ้านนาดีสร้างบง 95 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 นาม่วง อนุบาลประจักษ์ 93 เหรียญทอง   
3 วังสามหมอ 2 บ้านโคกเล้า  91 เหรียญทอง   
4 จ าปีศรีธาตุ อนุบาลศรีธาตุ 90 เหรียญทอง   
5 โนนสัอาดหนองโพธิ์ บ้านนาเหล่า 88 เหรียญทอง   
5 หนองหว้า  บ้านหนองหว้า 88 เหรียญทอง   
5 เชียงแหว บ้านสวนมอญ 88 เหรียญทอง   
5 หนองแสง 1 ทับกุงประชานุกูล 88 เหรียญทอง   
5 หัวนาค า ค ากุงประชานุกูล 88 เหรียญทอง   
5 วังสามหมอ 4 บ้านดงง่ามนางาม 88 เหรียญทอง   
5 โนนสะอาดโคกกลาง บ้าโคกกลางหนองแวงฯ 88 เหรียญทอง   
5 พันดอน บ้านผือ 88 เหรียญทอง   
6 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านบุ่งแก้ว 72 เหรียญเงิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

3 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 
 

 น  าพริกผักสดเครื่องเคียง  ประเภททีม  3  คน  ระดับประถมศึกษา 
 

 
ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 นาม่วง บ้านเชียงกรม 94 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 วังสามหมอ 3 ดานใหญ่วิทยาคาร 91.25 เหรียญทอง   
3 หนองแสง 1 อนุบาลหนองแสง 88.75 เหรียญทอง   
3 เวียงค า  บ้านหินฮาวโนนงาม 88.75 เหรียญทอง   
4 พันดอน บ้านค าเจริญ 88.25 เหรียญทอง   
5 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านบุ่งหมากลาน  88 เหรียญทอง   
6 เสอเพลอผาสุก บ้านดงเรือง 87.75 เหรียญทอง   
7 วังสามหมอ 2 บ้านนาตาดนาโปร่ง 87 เหรียญทอง   
7 หัวนาค า บ้านหนองท่มค าเจริญ 87 เหรียญทอง   
7 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านตาดโตนไร่เดชา 87 เหรียญทอง   
8 เมืองกุมภวาปี เทพปัญญา  85.75 เหรียญทอง   
9 แชแล บ้านเมืองพรึก 81.5 เหรียญทอง   
10 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม 78.5 เหรียญเงิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

4 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 
 
 

 แปรรูปอาหาร  ประเภททีม  3  คน  ระดับประถมศึกษา 
 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 หนองหว้า  บ้านหนองหว้า 93 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาค 
2 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม 92 เหรียญทอง   
3 สามพาดอุ่มจาน บ้านห้วยสามพาดหนองแก 91.33 เหรียญทอง   
4 หนองแสง 1 อนุบาลหนองแสง 90 เหรียญทอง   
5 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านนาเหล่า 87 เหรียญทอง   
6 เสอเพลอผาสุก บ้านโคกศรีส าราญวังฯ 86 เหรียญทอง   
6 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านป่าหวาย 86 เหรียญทอง   
8 ท่าลี่สีออ บ้านสวรรค์ราษฎร์ 85 เหรียญทอง   
8 นาม่วง บ้านโนนสา 85 เหรียญทอง   
10 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านบุ่งหมากลาน  84 เหรียญทอง   
11 วังสามหมอ 4 บ้านดงง่ามนางาม 83 เหรียญทอง   
11 หัวนาค า บ้านโคกกลาง 83 เหรียญทอง   
11 แชแล บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงฯ 83 เหรียญทอง   
11 วังสามหมอ 3 บ้านค าจวง 83 เหรียญทอง   
15 เชียงแหว บ้านหมากบ้าเลาฯ 82 เหรียญทอง   
16 เวียงค า  บ้านนาแบก 81 เหรียญทอง   
16 วังสามหมอ 2 บ้านนาตาดนาโปร่ง 81 เหรียญทอง   
17 เมืองกุมภวาปี เทพปัญญา  72 เหรียญเงิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

5 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 
 

 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถ่ิน  ประเภททีม  3  คน  ระดับประถมศึกษา 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณวิทยา  93 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 เวียงค า  บ้านสวนมอนค า  92 เหรียญทอง   
3 วังสามหมอ 3 บ้านดงกลาง 91 เหรียญทอง   
4 หนองหว้า  บ้านท่าสัง 89 เหรียญทอง   
5 วังสามหมอ 1 หาญใจพิทยาคม 88.5 เหรียญทอง   
6 หนองแสง 1 บ้านสามเหลี่ยม 88 เหรียญทอง   
7 เสอเพลอผาสุก บ้านดงเรือง 86.6 เหรียญทอง   
7 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 86.6 เหรียญทอง   
9 ท่าลี่สีออ บ้านสวรรค์ราษฎร์ 85.3 เหรียญทอง   
10 นาม่วง บ้านเชียงกรม 85 เหรียญทอง   
11 สามพาดอุ่มจาน บ้านอุ่มจาน 84.6 เหรียญทอง   
11 จ าปีศรีธาตุ บ้านโคกศรี 84.6 เหรียญทอง   
13 หัวนาค า บ้านโคกกลาง 84.3 เหรียญทอง   
14 เมืองกุมภวาปี บ้านปอ 84 เหรียญทอง   
15 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านสามขา 83.3 เหรียญทอง   
16 หนองแสง 2 บ้านโคกศรีห้วยยาง 83 เหรียญทอง   
16 วังสามหมอ 2 บ้านโคกเล้า  83 เหรียญทอง   
18 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านม่วงเฒ่า  82.6 เหรียญทอง   
19 เชียงแหว บ้านเชียงแหว 82 เหรียญทอง   
19 แชแล บ้านเหล่าหมากบ้าฯ 82 เหรียญทอง   
19 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านหาดสถาพร 82 เหรียญทอง   
19 วังสามหมอ 4 บ้านโคกสะอาด 82 เหรียญทอง   
20 นายูงนกเขียน  บ้านหนองกุง 80 เหรียญทอง   

 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

6 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 แกะสลักผลไม้  ประเภททีม  3  คน   ระดับประถมศึกษา 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 จ าปีศรีธาตุ อนุบาลศรีธาตุ 98 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านโคกผักหวานฯ 96 เหรียญทอง   
3 ท่าลี่สีออ บ้านท่าแร่ 94 เหรียญทอง   
4 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม 93 เหรียญทอง   
4 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านเสาเล้าผักชีฯ 93 เหรียญทอง   
5 วังสามหมอ 3 บ้านค ายาง 92 เหรียญทอง   
5 วังสามหมอ 4 บ้านค าโคกสูง 92 เหรียญทอง   
6 นาม่วง อนุบาลประจักษ์ฯ 91 เหรียญทอง   
7 เชียงแหว บ้านสวนหม่อน 82 เหรียญทอง   
8 วังสามหมอ 2 บะยาวพัฒนาศึกษา  74 เหรียญเงิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

7 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

 จักสานไม้ไผ่  ประเภททีม  3  คน   ระดับประถมศึกษา 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 สามพาดอุ่มจาน บ้านสะอาดนามูล 96 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณวิทยา  94 เหรียญทอง   
3 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านหัวฝาย 93 เหรียญทอง   
3 หนองแสง 1 อนุบาลหนองแสง 93 เหรียญทอง   
3 หนองหว้า  บ้านกุดจิก 93 เหรียญทอง   
6 พันดอน บ้านผือ 92 เหรียญทอง   
6 เวียงค า  บ้านโนนเห็นวังชัย 92 เหรียญทอง   
8 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 91 เหรียญทอง   
8 ท่าลี่สีออ บ้านท่าแร่ 91 เหรียญทอง   
8 หัวนาค า บ้านโคกกลาง 91 เหรียญทอง   
8 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านโคกล่าม 91 เหรียญทอง   
12 วังสามหมอ 2 บ้านสว่างดงง่ามน้อย  90 เหรียญทอง   
12 นาม่วง บ้านนาม่วง 90 เหรียญทอง   
12 กุมภวาปี บ้านโพธิ์สง่า  90 เหรียญทอง   
12 เชียงแหว บ้านสวนหม่อน 90 เหรียญทอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

8 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

 จัดสวนถาดแบบชื น  ประเภททีม  3  คน   ระดับประถมศึกษา 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านสามขา 97 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 จ าปีศรีธาตุ บ้านโคกศรี 96 เหรียญทอง   
3 หัวนาค า บ้านสามัคคี 95 เหรียญทอง   
4 หนองหว้า  บ้านหนองหว้า 94 เหรียญทอง   
5 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านค าเต้าแก้ว 93 เหรียญทอง   
6 วังสามหมอ 1 อนุบาลวังสามหมอ 92 เหรียญทอง   
7 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านหาดสถาพร 92 เหรียญทอง   
8 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านหนองกุง 92 เหรียญทอง   
9 เสอเพลอผาสุก บ้านนาดีสร้างบง 92 เหรียญทอง   
10 หนองนกเขียน บ้านป่าไร่ 92 เหรียญทอง   
11 หนองแสง 1 ทับกุงประชานุกูล 92 เหรียญทอง   
12 เมืองกุมภวาปี บ้านโนนสิมมา  90 เหรียญทอง   
13 สามพาดอุ่มจาน บ้านโพนทอง 90 เหรียญทอง   
14 เชียงแหว บ้านเชียงแหว 90 เหรียญทอง   
15 วังสามหมอ 3 บ้านผาสุกประชาฯ 90 เหรียญทอง   
16 เวียงค า  บ้านสวนมอนค า  90 เหรียญทอง   
17 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านดงน้อย 90 เหรียญทอง   
18 แชแล บ้านเหล่าแชแลฯ 90 เหรียญทอง   
19 นาม่วง บ้านโนนสา 90 เหรียญทอง   
20 วังสามหมอ4 บ้านค าโคกสูง 90 เหรียญทอง   
21 หนองแสง2 บ้านทับไฮ 78 เหรียญเงิน   
22 วังสามหมอ 2 บ้านนาแก 78 เหรียญเงิน   
23 ท่าลี่สีออ บ้านสวรรค์ราษฎร์ 78 เหรียญเงิน   
24 พันดอน บ้านค าเจริญ 75 เหรียญเงิน   

 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

9 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

 โครงงานอาชีพ  ประเภททีม  3  คน  ระดับประถมศึกษา 

 
     

ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน 
คะแ
นน 

รางวัล หมายเหตุ 

1 บุ่งแก้วทมนางาม ชุมชนทมป่าข่า 89 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านปะโค 88 เหรียญทอง   
3 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านเสาเล้าผักชีฯ 87 เหรียญทอง   
3 เมืองกุมภวาปี บ้านปอ 87 เหรียญทอง   
5 พันดอน บ้านค าเจริญ 86 เหรียญทอง   
5 สามพาดอุ่มจาน บ้านห้วยสามพาดหนองแกฯ 86 เหรียญทอง   
7 เสอเพลอผาสุก บ้าทองอินทร์ฯ 85 เหรียญทอง   
7 หนองแสง 1 อนุบาลหนองแสง 85 เหรียญทอง   
7 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านหนองจาน 85 เหรียญทอง   
10 นาม่วง บ้านเชียงกรม 84 เหรียญทอง   
10 เชียงแหว บ้านเซียบ 84 เหรียญทอง   
12 หัวนาค า ค าเมยวิทยาคม 83 เหรียญทอง   
13 วังสามหมอ 3 บ้านค าจวง 82 เหรียญทอง   
13 วังสามหมอ 1 บ้านหนองกุงทับม้า  82 เหรียญทอง   
15 หนองหว้า  บ้านโนนหนองม่วง 81 เหรียญทอง   
15 จ าปีศรีธาตุ บ้านโนนสงเปลือย 81 เหรียญทอง   
17 วังสามหมอ 2 บ้านนาแก 80 เหรียญทอง   
17 วังสามหมอ 4 บ้านโคกสะอาด 80 เหรียญทอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

10 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

สาขากลุ่มการงานอาชีพ (การงาน)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    

 อาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ประเภททีม   3  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
 ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านนาเหล่า 96.66 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 นาม่วง บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า  91.66 เหรียญทอง   
2 จ าปีศรีธาตุ ชุมชนจ าปี 91.66 เหรียญทอง   
3 วังสามหมอ 4 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 89.66 เหรียญทอง   
4 หัวนาค า ค าค้อพิทยศึกษา  82 เหรียญทอง   

 
 

 น าพริกผักสดเครื่องเคียง   ประเภททีม  3  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 นาม่วง บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า  96 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 เวียงค า  บ้านหินฮาวโนนงาม 92 เหรียญทอง   
3 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านบุ่งหมากลาน  83 เหรียญทอง   

 

 ธูปเทียนแพร  ประเภททีม  6  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 เสอเพลอผาสุก บ้านนาดีสร้างบง 95 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 หนองแสง 1 ทับกุงประชานุกูล 93 เหรียญทอง   
2 นาม่วง อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 93 เหรียญทอง   
3 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 92 เหรียญทอง   
4 วังสามหมอ 1 บ้านไทยสมพร  90 เหรียญทอง   
4 วังสามหมอ 3 บ้านค าไฮพิทยาคม 90 เหรียญทอง   
5 บุ่งแก้วทมนางาม ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 89 เหรียญทอง   

 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

11 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

 แปรรูปอาหาร  ประเภททีม  3  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 เวียงค า  บ้านหินฮาวโนนงาม 93 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านปะโค 91 เหรียญทอง   
2 วังสามหมอ 1 บ้านหนองกุงทับม้า  89 เหรียญทอง   
3 สามพาดอุ่มจาน บ้านโนนสมบูรณ์ 81 เหรียญทอง   

 
 

 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถ่ิน  ประเภททีม  3  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านม่วงดง 96.6 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 วังสามหมอ 4 บ้านค าโคกสูง 92.3 เหรียญทอง   
3 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณวิทยา  89.3 เหรียญทอง   
4 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านห้วยเก้ิง 88 เหรียญทอง   
5 วังสามหมอ 1 บ้านดงกลาง 86.5 เหรียญทอง   
6 เชียงแหว บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 84.6 เหรียญทอง   
7 หนองแสง 1 บ้านหนองประเสริฐ 84.3 เหรียญทอง   
8 วังสามหมอ 1 บ้านหนองกุงทับม้า  83 เหรียญทอง   
8 จ าปีศรีธาตุ ชุมชนจ าปี 83 เหรียญทอง   
9 หนองแสง 2 บ้านนาดีโคกกลาง 78.6 เหรียญเงิน   
10 วังสามหมอ 2 บะยาวพัฒนาศึกษา  70.3 เหรียญเงิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

12 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 
 

 การแกะสลักผลไม้  ประเภททีม  3  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 นาม่วง อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 95 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 หนองแสง 2 บ้านท่ายม 91 เหรียญทอง   
3 สามหมอ 4 บ้านค าโคกสูง 90 เหรียญทอง   
3 สามหมอ 2 บ้านบะยาวพัฒนาศึกษา  90 เหรียญทอง   
4 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสด์ิ 89 เหรียญทอง   

5 วังสามหมอ 3 บ้านดงกลาง 64 
เหรียญท

แดง   
 
 

 จักสานไม้ไผ่  ประเภททีม  3  คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณวิทยา  95 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านบุ่งหมากลาน  93 เหรียญทอง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

13 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 การจัดสวนถาดแบบชื น  ประเภททีม  3  คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
     ล าดับ

ท่ี 
กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล 

หมายเหตุ 
1 หัวนาค า บ้านสามัคคีวิทยาคาร  98 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านชุมชนทมป่าข่า  97 เหรียญทอง   
3 วังสามหมอ 3 บ้านดงกลาง 96 เหรียญทอง   
4 สามพาดอุ่มจาน บ้านโนนสมบูรณ์ 95 เหรียญทอง   
5 เสอเพลอผาสุก บ้านนาดีสร้างบง 93 เหรียญทอง   
6 วังสามหมอ 4 บ้านค าโคกสูง 92 เหรียญทอง   
7 จ าปีศรีธาตุ ชุมชนจ าปี 91 เหรียญทอง   
8 เชียงแหว บ้านเชียงแหว 91 เหรียญทอง   
9 นาม่วง บ้านหนองลุมพุกหญาม้า 90 เหรียญทอง   
9 เวียงค า  บ้านหิวฮาวโนนงาม 90 เหรียญทอง   
9 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านโปร่ง 90 เหรียญทอง   
9 หนองแสง 1 ทับกุงประชานุกูล 90 เหรียญทอง   
9 วังสามหมอ 2 บ้านบะยาวพัฒนาศึกษา  90 เหรียญทอง   
9 หนองหว้า  บ้านโนนหนองม่วง 90 เหรียญทอง   
9 แชแล บ้านเหล่าแชแลหนองแวง 90 เหรียญทอง   
9 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านม่วงดง 90 เหรียญทอง   
10 วังสามหมอ 1 บ้านหนองกุงทับม้า  77 เหรียญเงิน   
10 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านหนองกุง 77 เหรียญเงิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลย ี/ การงาน..................ศน.สย. รวบรวม 

 

14 ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลัง สพป.อด.๒ ครั้งท่ี ๙ ปี ๒๕๕๕ 

 
 
 

 โครงงานอาชีพ  ประเภททีม  3  คน   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 
     ล าดับท่ี กลุ่มเครือข่าย โรงเรียน คะแนน รางวัล หมายเหตุ 

1 สามพาดอุ่มจาน บ้านโนนสมบูรณ์ 92 เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสด์ิ 90 เหรียญทอง   
3 ห้วยเก้ิงปะโค บ้านปะโค 88 เหรียญทอง   
4 บุ่งแก้วทมนางาม ชุมชนทมป่าข่า 87 เหรียญทอง   
5 วังสามหมอ 1 บ้านหนองกุงทับม้า  86 เหรียญทอง   
6 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 86 เหรียญทอง   
7 หนองแสง 1 บ้านหนองประเสริฐ 85 เหรียญทอง   
8 วังสามหมอ 3 บ้านดงกลาง 84 เหรียญทอง   
9 เชียงแหว บ้านหมากบ้าเลาฯ 84 เหรียญทอง   
9 นาม่วง อนุบาลประจักษ์ฯ 82 เหรียญทอง   

 


