
 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

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

ประกาศผลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 ผลการแข่งขัน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP ป.4 – 6 ปี 2555 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อ – สกุลนักเรียน คะแนน เหรียญ 

1 อนุบาลศรีธาตุ จ าปีศรีธาตุ 
ด.ช.อุกกษฎ์  สิมลี 

85 ทอง 
ด.ช.ภานุพงศ์ หลักค า 

2 สหราษฎ์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ 1 
ด.ญ.มัณฑณา  อุทัยวัฒน์ 

81 ทอง 
ด.ญ.อรมณีย์  บุญทิพย์ 

3 สงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก 
ด.ช.ดัสกร  ภูพันนา 

80 ทอง 
ด.ช.พาพิศ  ศิริเกษ 

4 ค าเมยพิทยาคม หัวนาค า 
ด.ญ.เสาวนีย์  สิงห์พุ้ย 

72 เงิน 
ด.ญ.สุภาวดี  ค าสมัย 

5 บ้านนายูง นายูงนกเขียน 
ด.ช.นิรันดร์ บุตรอินทร์ 

70 เงิน 
ด.ช.สิทธิพงษ์  นาสงวน 

6 มหาไถ่ศึกษา เมืองกุมภวาปี 
ด.ช.ภวูดล อุทะกะ 

64 ทองแดง 
ด.ญ.เพชราภรณ์  พยัฆกุล 

7 ชุมชนบุ่งแก้ว บุ่งแก้วทมนางาม 
ด.ช.พงศกร  สอาดไทย 

38 เข้าร่วม 
ด.ช.จตุรงค์  กุณจันทร์ 

8 อนุบาลหนองแสง หนองแสง 1 
ด.ญ.พิมพ์ชนก  แดนสลัด 

36 เข้าร่วม 
ด.ญ.นิภาพร ทาทอง 

9 
ศูนย์เรียนรวมขนาด
เล็กหนองแดง 

ท่าลี่สีออ 
ด.ช.วายภุักษ์  เดชแก้ว 

35 เข้าร่วม 
ด.ญ.โสภิศ  จิตไทย 

10 บ้านแสงสว่าง หนองแสง 2 
ด.ช.สามารถ  มาตรวังแสง 

33 เข้ารว่ม 
ด.ช.วชัรากร  แพงแพน 

11 บ้านบุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค 
ด.ญ.อรดา  เจนใจ 

31 เข้าร่วม 
ด.ช.นัฐพงศ์  วงษ์ละคร 

12 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ 4 
ด.ช.ธรรมรงค์ฤทธิ์  วิเศษทรัพย์ 

30 เข้าร่วม 
ด.ช.สุนทร  กาละไสย์ 

 

 

 

 



 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

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

 

 ผลการแข่งขัน สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP ม. 1 – 3  ปี 2555 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อ – สกุลนักเรียน คะแนน เหรียญ 

1 สหราษฎ์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ 1 
ดช.อัมรินทร์     โสหล้า 

87.25 ทอง 
ดญ.อรอนงค์      วงศ์ค าพระ 

2 สงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก 
ดช.อุทัยพัน       เที่ยงโคตร 

78.00 ทอง 
ดช. ธันวาณัติ      พรมไตร 

3 บ้านหนองแสง หนองแสง 1 
นส. นารีรัตน์     กึนสะรัมย์ 

77.00 ทอง 
ดญ.สาวิตรี       ต้นกันยา 

4 บ้านดงกลาง วังสามหมอ 3 
ดช.ธวชัชัย       ปะจะเนย์ 

74.75 เงิน 
นาย.ณัฐพล      ไหลหาโคตร 

5 บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า 
นายพงษ์สิทธิ์     เรียนพิศ 

71.25 เงิน 
นส.มณีรัตน์     จูมคอม 

6 บ้านนายูง นายูงนกเขียน 
นส.พนิดา      สอนสกุล 

70.00 เงิน 
ดช.ครีม         ไกรหาญ 

7 บ้านอุ่มจาน สามพาดอุ่นจาน 
ดญ.พิยะดา     จันทรเสนา 

55.75 เข้าร่วม 
ดญ.ปนัดดา     ดลประชา 

8 เสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 
โนนสะอาด 
หนองโพธิ์ 

นส.อินทิรา      ช่อกลาง 
54.75 เข้าร่วม 

นส.ณัฐมล      หลวงนา 

9 อนุบาลกุมภวาปี พันดอน 
นายธวัชชัย     สิทธสิ านวน 

51.50 เข้าร่วม 
นายอภินันท์     ศรีมาตย์ 

10 บ้านบุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค 
ดช.สราวุธ       วงษ์ละคร 

18.25 เข้าร่วม ดช.พีระพันธุ์     อุดมรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

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

 ผลการแข่งขัน อัจฉริยภาพคณิตศาสตร ์ป.4 – 6  ปี 2555 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อ – สกุลนักเรียน คะแนน เหรียญ 
1 มหาไถ่ศึกษา เมืองกุมภวา ด.ญ.มนัสวีร์  ยิ่งสกุล 96 ทอง 
2 บ้านหนองหว้า หนองหว้า ด.ช.อัมรินทร์  เทวันรัมย์ 93 ทอง 
3 บ้านเหล่าแชแลฯ แชแล ด.ญ.ธนัญญา  สุระเสน 85 ทอง 
4 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง ด.ช.สุทิวัส  ปานเพชร 75 เงิน 
5 บ้านสงเปือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก ด.ช.นพคุณ  เนตรพรหม 74 เงิน 
6 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ 1 ด.ช.จตุรภัทร  บุราณเดช 69 ทองแดง 
7 บ้านโคกสะอาด วังสามหมอ 4 ด.ญ.รมย์ชลี  บุญสา 68 ทองแดง 
8 บ้านดงแคน พันดอน ด.ญ.อวัษดา  นงนวล 67 ทองแดง 
9 กมลาลักษณ์ จ าปีศรีธาตุ ด.ช.ปานเทพ  ศรีสุจารย์ 64 ทองแดง 
10 เหล่าหมากจันทร์ฯ ท่าลี่สีออ ด.ช.ธีรพล  เสนา 62 ทองแดง 
11 บ้านโคกหนองแวง นายูงนกเขียน ด.ญ.ศุภวรรณ  เกษจ้อย 48 เข้าร่วม 
12 โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอ 2 ด.ช.จตุพงษ์  สีแก้วน้ าใส 45 เข้าร่วม 
13 บ้านทมนางาม บุ่งแก้วทมนางาม ด.ช.พนมรักษ์  จิตซ้าย 44 เข้าร่วม 
14 บ้านค ายาง วังสามหมอ 3 ด.ช.อนันต์  ปัญญาคุณ 43 เข้าร่วม 
15 บ้านโคกผักหวานฯ ห้วยเกิ้งปะโค ด.ญ.สิดาพร  ตรีเทพา 42 เข้าร่วม 
16 บ้านสาดีโคกกลาง หนองแสง 2 ด.ช.วทัญญู  นครชัย 37 เข้าร่วม 
17 บ้านกุดนาค้อ โปร่งตาดทอง ด.ญ.เกศราภรณ์  พะนะรา 33 เข้าร่วม 
18 บ้านโคกสีวังแสง นาม่วง ด.ญ.สุธีรา สัญจรรัตน ์ 32 เข้าร่วม 
19 บ้านโคกสว่าง หนองแสง 1 ด.ญ.กนกวรรณ  ภูจอมนิล 31 เข้าร่วม 
20 บ้านสะอาดนามูล สามพาดอุ่มจาน ด.ญ.ศศิธร  บัวละคร 30 เข้าร่วม 
21 บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงค า ด.ช.ธวัชชัย  ไกรวาสังฆ์ 30 เข้าร่วม 
22 บ้านเซียบ เชียงแหว ด.ญ.วนิตตา  สัตยาวัน 29 เข้ารว่ม 
23 บ้านหนองกุง โนนสะอาดหนองโพธ์ิ ด.ญ.ปิยธิดา  สาครวงศ์ 21 เข้าร่วม 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

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

 

 ผลการแข่งขัน อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ป.1 – 3  ปี 2555 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อ – สกุลนักเรียน คะแนน เหรียญ 
1 บ้านดงน้อย ห้วยเกิ้งปะโค ดช.เสฎฐวุฒิ   อนุมาตย์ 81 ทอง 
2 บ้านเชียงแหว เชียงแหว ดญ.วรัญญา  พรมพิลา 79 เงิน 

3 เทพปัญญา เมืองกุมภวา ดช.รพีพงศ์   โซพลกัง 75 เงิน 

4 บ้านโพธิ์ชัย โนนสะอาดหนองโพธิ์ ดญ.กนกพร  ภานนท์ 73 เงิน 
5 บ้านหนองหว้า หนองหว้า ดช.ภานุวัฒน์   สาลิกา 72 เงิน 
6 บ้านกระเบื้องโนนทิง บุ่งแก้วทมนางาม ดช.พงศกร  น้ าค า 66 ทองแดง 
7 อนุบาลศรีธาตุ จ าปีศรีธาตุ ดญ.สุดารัตน์  ศิลาพจน์ 65 ทองแดง 
8 บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เสอเพลอผาสุก ดช.ชินวัตร  ภูแม่นเขียน 63 ทองแดง 
9 หนองทุ่มค าเจริญ หัวนาค า ดญ.มณีเนตร อุ่นสงคราม 58 เข้าร่วม 
10 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง ดช.บูรพา   วรสีหา 57 เข้าร่วม 
10 บ้านสะอาดนามูล สามพาดอุ่มจาน ดช.ศักดา  ไชยศิลา 57 เข้าร่วม 
12 บ้านโคกสว่าง หนองแสง 1 ดญ.อาทิตยา  ใจสามารถ 56 เข้าร่วม 
13 บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา ท่าลี่สีออ ดญ.ทาริกา   นามแสง 54 เข้าร่วม 
14 บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสง 2 ดญ.แพรวรุ่ง  นิคม 52 เข้าร่วม 
15 วรรณรสนุสรณ์ วังสามหมอ 1 ดญ.ณัฐธิดา  พลดง 51 เข้าร่วม 
16 บ้านพันดอน พันดอน ดช.กรกช  คล้านสุรินทร์ 46 เข้าร่วม 
17 บ้านโคกสีวังแสง นาม่วง ดญ.สุทธิดา   จันทรเสนา 45 เข้าร่วม 
18 บ้านโคกเล้า วังสามหมอ 2 ดญ.เจนจิรา   คาระภา 44 เข้าร่วม 
19 บ้านท่าหนองเทา เวียงค า ดญ.เนตรนภา   ศรีวงษา 38 เข้าร่วม 
20 บ้านค าดอกไม้ นายูงนกเขียน ดช.จารุวิชญ์    สีใส 34 เข้าร่วม 
21 บ้านโปร่ง โปร่งตาดทองก้าวหน้า ดญ.ปิยะรัตน์  ศรีหริ่ง 29 เข้าร่วม 
22 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ 3 ดญ. กรรณิการ์  เหนือเก่ง 27 เข้าร่วม 
23 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอ 4 ดญ.อภิญญา  กุลพรม 26 เข้าร่วม 

  

 

 

 

 

 



 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

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

 

 ผลการแข่งขัน อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1 – 3  ปี 2555 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อ – สกุลนักเรียน คะแนน เหรียญ 
1 บ้านกุดนาค้อ โปร่งตาดทอง นางสาวกษมา   โสภายิ่ง 53 เข้าร่วม 
2 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอ 4 ด.ช. จักรพันธ์   การสุวรรณ ์ 42 เข้าร่วม 
3 โคกกลางหนองแวงใหญ่ โนนสะอาดโคกกลาง ด.ช. ธนากรณ์    โรเด 42 เข้าร่วม 
4 บ้านดงกลาง วังสามหมอ 3 นายสุริยา        ร่มวาปี 38 เข้าร่วม 
5 อนุบาลประจักษ์ฯ นาม่วง นางสาวนัฐมล   พรมเลิศ 31 เข้าร่วม 
6 บ้านหนองกุง โนนสะอาดหนองโพธิ์ นางสาวปานวาส  ทาบทา 27 เข้าร่วม 
7 บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว นายพีระพล    ค าลาภ 27 เข้าร่วม 
8 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก ด.ญ. วรรณศิริ    พักสี 26 เข้าร่วม 
9 ชุมชนจ าป ี จ าปีศรีธาตุ นายอัษฎา         กล้าหาญ 26 เข้าร่วม 
10 บ้านปะโค ห้วยเกิ้งปะโค ด.ญ. ญาณพันธุ์   โพธิญาณ์ 25 เข้าร่วม 
10 บ้านเหล่าแชแลหนองแวง แชแล นางสาวพรชิตา    บุษดี 21 เข้าร่วม 
12 บ้านโคกสว่าง หนองแสง1 ด.ญ. ชญาพร      มุร ี 21 เข้าร่วม 
13 บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า ด.ญ.นัฐธิดา        ลาเศษ 20 เข้าร่วม 
14 บ้านหนองโก บุ่งแก้วทมนางาม นายศรัญญู         ตุพิมาย 20 เข้าร่วม 
15 บ้านนายูง นายูง นกเขียน ด.ญ. พิมพ์วิมล    วรรณกุล 19 เข้าร่วม 
16 นาดีโคกกลาง หนองแสง2 ด.ญ. วิมลศิริ       มงคล 17 เข้าร่วม 
17 บ้านสีออสว่างราษฎร์ฯ ท่าลี่สีออ นายศราวุฒิ      ดีทองหลาง 16 เข้าร่วม 
18 สามัคคีวิทยาคาร หัวนาค า นางสาวอมรรัตน์    ไชยราช 16 เข้าร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

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

 

 ผลการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ม.1 – 3  ปี 2555 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อ – สกุลนักเรียน คะแนน หมายเหตุ 
1 กุดจิก หนองหว้า ด.ญ.วิยะดา  ภูหัดสวน   92  
2 กุดนาค้อ โปร่งตาดทองก้าวหน้า น.ส.เพ็ญนภา  สีดาวงศ์ 54  

3 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอ 4 น.ส.สภุาพร  นันบุญ 42  

4 บ้านท่ายม หนองแสง 2 ด.ญ.เนตรนภา  โภคาพานิช 40  
5 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ 1 ด.ญ.วาสนา 36  
6 สามัคคี หัวนาค า น.ส.อมรรัตน์  ไชยราช 30  
7 ท่าลี่ศรีสุข ท่าลี่สีออ ด.ญ.กิ่งแก้ว  กิ่งมิ่งแฮ 16  
8 หนองประเสริฐ หนองแสง 1 ด.ช.กฤษณ  ค าภาสุข 14  
9 นาดีสร้างบง เสอเพลอผาสุก ด.ช.พีระนันท์  สถานเตือน 12  
10 บุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค ด.ช.อัษฎาวุธ  ดวงจ าปา 8  
10 อนุบาลประจักษ์ นาม่วง ด.ญ.นัฐมล  พรมเลิศ 8  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

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

 

 ผลการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ป.1 – 3  ปี 2555 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อ – สกุลนักเรียน คะแนน หมายเหตุ 
1 บ้านกุดจิก หนองหว้า ดช.วันชัย   แกะมา 94  
2 บ้านโนนสิมมา เมืองกุมภวา ดญ.วันวิสา  สลีันมี 34 เข้าร่วม 
3 บ้านเชียงกรม นาม่วง ดช.อธิพงษ์  ศรีมาชัย 26 เข้าร่วม 
4 อนุบาลศรีธาตุ จ าปีศรีธาตุ ดญ.ธนาณัติ  จันดาวาปี 24 เข้าร่วม 
5 บ้านสวรรค์ราษฎร์ ท่าลี่สีออ ดช.ธราดล  สุขสวัสดิ์ 20 เข้าร่วม 
6 บ้านกุดนาค้อ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ดญ.จิราวรรณ  บุดสะดี 18 เขา้ร่วม 
7 บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ4 ดช.ศุภฤกษ์  จันทุย 16 เข้าร่วม 
8 บ้านเชียงแหว เชียงแหว ดญ.มัณฑนา   ศรีอาษา 14 เข้าร่วม 
9 ค าค้อพิทยศึกษา หัวนาค า ดญ.วิทยา  นาฤาฤทธิ์ 14 เข้าร่วม 
10 บ้านโพธิ์ชัยดอกค า โนนสะอาดหนองโพธิ์ ดญ.กนกพร  ภานนท์ 12 เข้าร่วม 
10 บ้านทมนางาม บุ่งแก้วทมนางาม ดช.วันชัย  เครือวรรณ์ 12 เข้าร่วม 
12 อนุบาลหนองแสง หนองแสง 1 ดช.ภัทรพงษ์  ทับอาสา 12 เข้าร่วม 
13 บ้านนาแบก เวียงค า ดญ.ศศิกาน  แก้วจันทร์ 6 เข้าร่วม 
14 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอน ดช.กิตติพงษ์   โภคาพานิชย์ 6 เข้าร่วม 
15 บ้านค าเตา้แก้วหินลาด โนนสะอาดโคกกลาง ดช.ภาราดร   ดาด ี 6 เข้าร่วม 
16 สหราษฎร์วิทยานุสรณ์ วังสามหมอ1 ดช.ธนพนธ์  ฤทธิ์ขันธ ์ 6 เข้าร่วม 
17 บ้านโคกเล้า วังสามหมอ2 ดช.พลวัฒน์   พรมรักษา 6 เข้าร่วม 
18 บ้านค าน้อย วังสามหมอ3 ดช.เนตรทวี  แก้วกาเหรียญ 6 เข้าร่วม 
19 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก ดญ.ภัทราภรณ์  มีหนู 4 เข้าร่วม 
20 บ้านสะอาดนามูล นายูง นกเขียน ดญ.พนิตา  สนทาธร 4 เข้าร่วม 
21 บ้านโคกผักหวานโนนรังษ ี ห้วยเกิ้งปะโค ดช.ปรเมษฐ์  ภูมิพันธ์ 2 เข้าร่วม 
22 บ้านโคกสีห้วยยาง หนองแสง2 ดญ.นริศรา   วันทา 2 เข้าร่วม 
23 บ้านเมืองพรึก แชแล ดช.ปฐพี   งามหนัก 0 เข้าร่วม 
 

 

 

 

 

 



 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

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

 

 ผลการแข่งขัน คิดเลขเร็ว ป.4 – 6  ปี 2555 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อ – สกุลนักเรียน คะแนน หมายเหตุ 
1 บ้านกุดจิก หนองหว้า ด.ช.ธนพนธ์  มะนัส 90 ทอง 
2 บ้านโนนสิมมา เมืองกุมภวา ด.ช. สิทธิพงษ์   นาบุญ 64 ทองแดง 

3 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ 1 ด.ญ. พิรญาณ์  ดอกจันทร์รี 62 ทองแดง 

4 ค าเมยวิทยา หัวนาค า ด.ญ. เสาวนีย์  สิงห์พุ้ย 60 ทองแดง 
5 บ้านโคกเล้า วังสามหมอ 2 ด.ญ. พัทริกา   เขียดไชยภูมิ 52 เข้าร่วม 
6 อนุบาลหนองแสง หนองแสง 1 ด.ญ. วันเพ็ญ  พุทธโคตร 46 เข้าร่วม 
7 บ้านหนองบัว หนองแสง 2 ด.ช.สุริยะ  จันทร์ขอนแก่น 40 เข้าร่วม 
8 บ้านเชียงกรม นาม่วง ด.ช. อภิสิทธิ์ สมศรีงาม 40 เข้าร่วม 
9 บ้านกุดนาค้อ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ด.ช.ทิวากร  ทุทุมมา 36 เข้าร่วม 
10 บ้านหนองหญ้าไช วังสามหมอ 4 ด.ช.ธีรภพ  ลุยพิมพ์ 36 เข้าร่วม 
10 บ้านห้วยแสงอรณุวิทยา โนนสะอาดหนองโพธิ์ ด.ช.ศรราม  สงคราม 32 เข้าร่วม 
12 อนุบาลศรีธาตุ จ าปีศรีธาตุ ด.ช. ณัฐวุฒ ิ วงษางาม 28 เข้าร่วม 
13 บ้านโพนทอง สามพาดอุ่มจาน ด.ช.เจษฎา  แก้วปราณี 28 เข้าร่วม 
14 บ้านเซียบ เชียงแหว ด.ญ. เปรมวดี  ศรีก าพล 18 เข้าร่วม 
15 บ้านเหล่าหมากจันทน์ ท่าลี่สีออ ด.ช. สุประดิษฐ์  ชมพูเพชร 18 เข้าร่วม 
16 บ้านทุมนางาม บุ่งแก้วทุมนางาม ด.ญ. วิภาดา  พลมนตรี 10 เข้าร่วม 
17 บ้านค าไผ่ เวียงค า ด.ญ. เมทินี  บุญเรือง 10 เข้าร่วม 
18 บ้านเหล่าแชแล แชแล ด.ญ. วรารัตน์  ศรีโบราณ 8 เข้าร่วม 
19 บ้านนายูง นายูงนกเขียน ด.ช. นิรันดร์  บุตรอินทร์ 8 เข้าร่วม 
20 ค าเต้าแก้วหินลาด โนนสะอาดโคกกลาง ด.ช.พงษ์สันฑ์  แก่นโพธิ์ 8 เข้าร่วม 
21 สงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก ด.ญ. วรรณิภา  บวัหลวง 6 เข้าร่วม 
22 บ้านปะโค ห้วยเกิ้งปะโค ด.ญ.มะลิวรรณ  สาวิสิทธิ ์ 2 เข้าร่วม 
23 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอน ด.ช.ชินวัตร  ววิาจารย์ 0 เข้าร่วม 

 

 

 

 

 



 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

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

 ผลการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์  ป.4 – 6 ปี 2555 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อ – สกุลนักเรียน คะแนน หมายเหตุ 
1 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง ด.ช.วรเมธ  เจือจินดา 93  

ด.ญ.เบญญาทิพย์  ไขแสง 
ด.ญ.ประภาพร  พระภูมี 

2 อนุบาลศรีธาตุ จ าปีศรีธาตุ ด.ญ.สุวรรณี  เอี่ยมเม้ียน 81  
ด.ญ.ขนิษฐา นะค าสี 
ด.ช.พงษ์ปิติ ส าเภาดี 

3 บ้านดงเมือง เมืองกุมภวาปี ด.ช.ปิยพงษ์  ดิพิมาย 80  
ด.ญ.พลอยทราย  มนตรี 
ด.ญ.ช่อลดา  ปัญจรัก 

4 เสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดหนองโพธิ ์ ด.ญ.มยุรินทร์  มะวงศ์งอย 78  
ด.ญ.รัชนีกร  สีไว 
ด.ช.เกริกชัย  สิงห์สมพู 

4 บ้านตาดนาโปร่ง  ด.ญ.ภานา  เคนดา 78  
ด.ญ.กุลธิดา  ศิริโยธา 
ด.ญ.ชฎาวลัย์  ทองค า 

6 อนุบาลหนองแสง หนองแสง 1 ด.ญ.จุฑามาศ  ภาระพงษ์ 77  
ด.ญ.ศิริกาญจณ์  วรศรี 
ด.ญ.ธิดาพร  นครชัย 

7 บ้านแสงสว่าง หนองแสง 2 ด.ช.พลวรรษ  ทิพกรณ์ 75  
ด.ญ.วิไลวรรณ  สุริยะ 
ด.ญ.ปาริญา  แคนมา 

7 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ 1 ด.ญ.วรรณิสา  ประสงค์สุข 75  
ด.ญ.ศิริวดี  วุฒิสาร 
ด.ญ.เสาวลักษณ์  ล้านพลแสน  

9 ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ 3 ด.ญ.อันนภา  สมฆ้อง 72  
ด.ญ.จารุกัญณ์ สาคร 
ด.ญ.อินธิรา  มุงค าแสน 

10 บ้านหัวขัวแหมือดแอ่ ห้วยเกิ้งปะโค ด.ช.โชคทวี  ชัยเกต 69  
ด.ญ.ชลธชิา  แสนสาร 
ด.ญ.พรนิภา  จวงทอง 

11 บ้านโคกกลาง หัวนาค า ด.ช.พนฐกร  พรมสอน 68  
ด.ช.จีระพล  ทีฆะกุล 
ด.ช.เกียรติศักดิ์  เนตรโสภา 



 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

1
0 

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

 

 ผลการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์  ป.4 – 6 ปี 2555 (ต่อ) 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อ – สกุลนักเรียน คะแนน หมายเหตุ 
11 บ้านทองอินทร์สวนมอญ เสอเพลอผาสุก ด.ญ.นรินทร์ทิพย์  ทิมินกุล 68  

ด.ญ.อารียา  ศรีนาค า 
ด.ช.ประดิษฐ์  ชัยรินทอน 

13 บ้านโนนมะข่า หนองหว้า ด.ช.อลงกรณ์  โพธิ์ใต้ 67  
ด.ญ.จิราภรณ์  ศรีนอก 
ด.ญ.กิตติยากร  แถนศรีแสง 

14 บ้านสวรรค์ราษฎร์ ท่าลี่สีออ ด.ญ.ติศิลา  มังคลา 66  
ด.ญ.จีรวรรณ  หมื่นพรม 
ด.ญ.สุพัตรา  หลวงนา 

15 บ้านทมนางาม  ด.ญ.สกุลตลา  อดทน 65  
ด.ญ.สุภนิดา  ทิพเสนา 
ด.ญ.พัชราภา  เลพล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

1
1 

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

 

 ผลการแข่งขัน โครงงานคณิตศาสตร์  ม. 1 – 3 ปี 2555 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ชื่อกลุ่ม ชื่อ – สกุลนักเรียน คะแนน หมายเหตุ 

1 ผาสุกประชานุกุล  
ด.ญ. ศิริวรรณ  บุญเลี้ยง 

84  ด.ญ. สุวรรณา  วันเลิศ 
ด.ญ. นันทิยา  เพลิดพราว 

2 หนองหญ้าไซ วังสามหมอ 4 
นายธีรวัฒน์  วรรณพราหมณ์ 

83  ด.ญ. สุนารี  ศรีเนตร 
ด.ญ. กัญญารัตน์  ยศสงคราม 

3 เสาเล้าผักชี 
โนนสะอาดหนอง
โพธิ์ 

นางสาวลลิตา  สมศรีษา 
82  ด.ญ. อรอุมา  บ ารุงภักดี 

ด.ญ. เพ็ญนภา  โพธิ์วิเศษ 

4 นาดีโคกกลาง หนองแสง 2 
ด.ญ. ดรุณี  ฉันทปัญญา 

81  ด.ญ. กุลณัฐ  พรมชัย 
ด.ญ. อภิญญา  สนิทปะโค 

5 เหล่าแชแลหนองแวง แชแล 
ด.ญ. วิภาวี  หวานฉ่ า 

80  ด.ญ. ลักขณา  สุขรมย์ 
ด.ญ. ธนัญญา  สุระเสน 

6 
อนุบาลประจักษ์
ศิลปาคม 

นาม่วง 
ด.ญ. อรพรรณ สุริยภักดี 

79  ด.ญ. อารีญา  กองหล้า 
ด.ญ. ศิริรัตน์ บ ารุงภักดี 

7 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ 1 
นายภานุวัฒน์  วิชาค า 

78  นางสาวหทัยทิพย์  พะนะลา 
นางสาวเตือนจิต  บูรณะ 

8 กุดขนวน  
นายประกอบชัย      นวลผ่อง 

77  นายไพศาล  ล้านพลแสน 
  นายอนุสรณ์  ภักดีราช 

 


