
 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
 

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

ประกาศผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  

 แอโรบิก ระดับ ป. 1-6  ประเภท ทีม 15  คน 
 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 ห้วยเกิ้ง-ปะโค บ้านปะโค เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 แชแล บ้านเหล่าแชแลหนองแวง เหรียญทอง   
3 ท่าลี่สีออ บ้านนาเพ็ญ เหรียญทอง   
4 วังสามหมอ 1 บ้านหนองกุงทับม้า เหรียญทอง   

5 วังสามหมอ 2 บ้านนาแก เหรียญทอง   

6 หัวนาค า สามัคคีวิทยาคาร เหรียญทอง   

7 จ าปี ศรีธาตุ กมลาลักษณ์ เหรียญทอง   

8 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านกุดขนวน เหรียญทอง   

9 วังสามหมอ 3 บ้านค ายาง เหรียญทอง   

10 สามพาดอุ่มจาน บ้านน้ าเที่ยงลานเตหนองเม็ก เหรียญทอง   

11 เวียงค า บ้านหินฮาวโนนงาม เหรียญทอง   

12 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านม่วงดง เหรียญทอง   

13 เสอเพลอผาสุก บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เหรียญทอง   

14 นายูงนกเขียน บ้านโคกหนองแวง เหรียญเงิน   

15 หนองแสง 2 บ้านหนองบัว เหรียญเงิน   

16 วังสามหมอ 4 บ้านโคกสะอาด เหรียญเงิน   

17 เชียงแหว บ้านสวนหม่อน เหรียญเงิน   

18 เมืองกุมภวา มัธยมน้ าตาลอนุสรณ์ เหรียญเงิน   

19 หนองแสง 1 อนุบาลหนองแสง เหรียญเงิน   

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
 

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

 

 แอโรบิก ระดับ ม. 1-3  ประเภท ทีม 15  คน 
 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 แชแล บ้านเหล่าแชแลหนองแวง เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 ห้วยเกิ้งประโค บ้านปะโค เหรียญทอง   
3 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านกุดขนวน เหรียญทอง   

 

 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป. 1-6  ประเภท ทีม 3  คน 
 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 สามพาดอุ่มจาน บ้านโนนสมบูรณ์ เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 จ าปีศรีธาตุ อนุบาลศรีธาตุ เหรียญทอง   
3 นาม่วง บ้านโนนสา เหรียญทอง   
4 เชียงแหว บ้านเชียงแหว เหรียญทอง   

5 ท่าลี่ศรีสุข บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา เหรียญทอง   

6 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านบุ่งหมากลาน เหรียญทอง   

7 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านหนองแสงแสงแก้ว เหรียญทอง   

8 หนองแสง 1 อนุบาลหนองแสง เหรียญทอง   

9 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม เหรียญทอง   

10 วังสามหมอ 4 บ้านค าโคกสูง เหรียญทอง   

11 เมืองกุมภวา บ้านตูม เหรียญทอง   

12 วังสามหมอ 1 อนุบาลวังสามหมอ เหรียญทอง   

13 วังสามหมอ 2 บ้านค ายาง เหรียญทอง   

14 พันดอน บ้านค าเจริญ เหรียญทอง   

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
 

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

 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม. 1-3   ประเภท ทีม 3  คน 

 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณวิทยา เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 วังสามหมอ 3 บ้านดงกลาง เหรียญทอง   
3 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านปะโค เหรียญทอง   
4 เสอเพลอผาสุก สงเปลือยดงสามสิบ เหรียญทอง   

5 ท่าลี่สีออ บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา เหรียญทอง   

6 หนองแสง 2 บ้านแสงสว่าง เหรียญทอง   

7 วังสามหมอ 4 บ้านค าโคกสูง เหรียญทอง   

8 วังสามหมอ 1 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ เหรียญทอง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
 

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

 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับ ป. 1-6   ประเภท ทีม 2  คน 

 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 วังสามหมอ 1 บ้านหนองกุงทับม้า เหรียญทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 เมืองกุมภวา บ้านท่าเปลือย     
3 วังสามหมอ 4 บ้านโคกสะอาด     
4 จ าปี ศรีธาตุ อนุบาลศรีธาตุ     

5 หนองแสง 2 บ้านทับไฮ     

6 สามพาดอุ่มจาน บ้านโนนสมบูรณ์     

7 หัวนาค า ค ากุงประชานุกูล     

8 หนองแสง 1 บ้านโคกสว่าง     

9 พันดอน บ้านพันดอน     

10 นาม่วง บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า     

11 วังสามหมอ  3 บ้านโคกสว่างดงง่ามน้อย     

12 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านปะโค     

13 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านกระเบื้องโนนทิง     

14 เชียงแหว บ้านเซียบ     

15 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านหนองกุง     

16 วังสามหมอ  2 บ้านค าจวง     

17 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านกุดนาค้อ     

18 เสอเพลอผาสุก บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก     

19 ท่าลี่สีออ บ้านเหล่าหมากจันทร์ฯ     

20 หนองหว้า บ้านท่าสัง     

21 นายูงหนองนกเขียน บ้านหนองนกเขียน     

22 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านโคกกลางหนองแวง     

23 แชแล บ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย     

24 เวียงค า บ้านหินเหลิ่ง     

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 
 

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

 

 ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับ ม. 1-3   ประเภท ทีม 2  คน 
 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านปะโค   เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 ท่าลี่สีออ บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา     
3 วังสามหมอ 4 บ้านค าโคกสูง     
4 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านโปร่ง     

5 พันดอน อนุบาลกุมภวาปี     

6 วังสามหมอ  2 บะยาวพัฒนาศึกษา     

7 บุ่งแก้วทมนางาม ชุมชนทมป่าข่า     

8 เชียงแหว บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง     

9 หนองหว้า บ้านกุดจิก     

10 หนองแสง 1 บ้านโคกสว่าง     

11 นายูงนกเขียน บ้านนายูง     

12 หนองอสง 2 บ้านท่ายม     

13 จ าปีศรีธาตุ ชุมชนจ าปี     

14 เสอเพลอผาสุก บ้านนาดีสร้างบง     

15 วังสามหมอ  3 ผาสุกประชานุกูล     

16 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านหนองกุง     

17 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านม่วงดง     

18 สามพาดอุ่มจาน บ้านอุ่มจาน     

19 หัวนาค า ค าค้อพิทยศึกษา     

20 เวียงค า บ้านหินฮาวโนนงาม     

21 นาม่วง อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม     

22 วังสามหมอ 1 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์     

 


