
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   / คอมพิวเตอร ์
 

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

ประกาศผลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ :  คอมพิวเตอร์ 

 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป. 1-3  ประเภท ทีม 2 คน   

 ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 หนองแสง1 อนุบาลหนองแสง ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 วังสามหมอ3 ดานใหญ่พิทยาคาร ทอง   
3 เสอเพลอผาสุก บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก ทอง   
4 พันดอน ชุมชนวัดป่าทรงธรรม ทอง   

5 วังสามหมอ4 บ้านค าโคกสูง ทอง   

6 แชแล บ้านเหล่าแชแลหนองแวง ทอง   

7 หนองแสง2 บ้านท่ายม เงิน   

8 จ าปีศรีธาตุ บ้านโคกน้อย เงิน   

9 เวียงค า บ้านนาแบก เงิน   

10 สามพาดอุ่มจาน บ้านเมืองปัง เงิน   

11 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม เงิน   

12 หัวนาค า ค าเมยวิทยาคม เงิน   

13 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านค าเต้าแก้วหินลาด เงิน   

14 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านห้วยผึ้ง เงิน   

15 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านหนองกุง เงิน   

16 นาม่วง บ้านโนนสา เงิน   

17 วังสามหมอ2 บ้านนาตาดนาโปร่ง เงิน   

18 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านดงน้อย เงิน   

19 วังสามหมอ1 บ้านหนองกุงทับม้า เงิน   

20 หนองหว้า บ้านหนองแวง เงิน   

21 เชียงแหว บ้านเชียงแหว เงิน   

22 เมืองกุมภวา เมืองกุมภวา เงิน   

23 นายูงนกเขียน นายูงนกเขียน เงิน   

24         

 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   / คอมพิวเตอร ์
 

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

 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม. 1-3  ประเภท ทีม 2 คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านบุ่งหมากลาน ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 

 

 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1-3  ประเภท ทีม 2  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 นายูงหนองนกเขียน บ้านนายูง ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 หนองแสง1 ทับกุงประชานุกูล ทอง   
3 เสอเพลอผาสุก1 บ้านสงเปลือยดงสามสิบ ทอง   
4 หัวนาค า ค าค้อพิทยศึกษา ทอง   

5 ท่าลี่สีออ บ้านท่าลี่ศรีสุช ทอง   

6 วังสามหมอ1 บ้านหนองกุงทับม้า ทอง   

7 หนองแสง2 บ้านแสงสว่าง ทอง   

8 บุ่งแก้วทมนางาม ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ทอง   

9 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณวิทยา เงิน   

10 สามพาดอุ่มจาน บ้านโนนสมบูรณ์ เงิน   

11 วังสามหมอ3 บ้านค าน้อย เงิน   

12 พันดอน อนุบาลกุมภวาปี เงิน   
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3 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 

 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ป. 4-6  ประเภท ทีม 2  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 วังสามหมอ2 บ้านนาแก ทอง   
3 หนองแสง2 บ้านทับไฮ ทอง   
4 นายูงนกเขียน บ้านโคกหนองแวง ทอง   

5 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านโสกรังโนนสว่าง ทอง   

6 โคกกลางหนองแวงใหญ่ บ้านหัวฝาย ทอง   

7 หนองแสง1 อนุบาลหนองแสง ทอง   

8 วังสามหมอ1 บ้านหนองกุงทับม้า ทอง   

9 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านบุ่งหมากลาน เงิน   

10 เสอเพลอผาสุก บ้านทองอินทร์สวนมอญ เงิน   

11 สามพาดอุ่มจาน บ้านเมืองปัง เงิน   

12 จ าปีศรีธาตุ อนุบาลศรีธาตุ เงิน   

13 ท่าลี่สีออ บ้านนาเพ็ญ เงิน   

 

 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1-3   ประเภท ทีม 2   คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 เมืองกุมภวา บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านบุ่งหมากลาน ทอง   
3 วังสามหมอ1 บ้านหนองกุงทับม้า ทอง   
4 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ ทอง   
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4 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 
 

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับ ป. 4-6  ประเภท ทีม 2  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 สามพาดอุ่มจาน บ้านอุ่มจาน ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 นาม่วง บ้านโนนแสวง ทอง   
3 เหล่าแชแลหนองแวง บ้านแชแล ทอง   
4 โนนสะอาดโคกกลาง อนุบาลโนนสะอาด ทอง   

5 จ าปีศรีธาตุ อนุบาลศรีธาตุ ทอง   

6 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านสามขา ทอง   

7 หัวนาค า ค าเมยวิทยาคม ทอง   

8 บุ่งแก้ว บ้านทมนางาม ทอง   

9 วังสามหมอ3 บ้านค าจวง ทอง   

10 วังสามหมอ1 สหราษฏร์วิทยานุสรณ์ เงิน   

11 เสอเพลอผาสุก บ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก เงิน   

12 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านบุ่งหมากลาน เงิน   

13 นายูงหนองนกเขียน บ้านนายูง เงิน   

14 หนองแสง1 อนุบาลหนองแสง เงิน   

15 เชียวแหว บ้านสวนหม่อน เงิน   

16 วังสามหมอ2 บ้านนาตาดนาโปร่ง เงิน   

17 หนองหว้า บ้านโนนมะข่า เงิน   

18 เมืองกุมภวาปี มัธยมน้ าตาลอนุสรณ์ เงิน   

19 เวียงค า บ้านนาแบก เงิน   

20 ท่าลี่สีออ บ้านนาเพ็ญ เงิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   / คอมพิวเตอร ์
 

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

 

 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดับ ม. 1-3  ประเภท ทีม 2  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1  สามพาดอุ่มจาน บ้านอุ่มจาน ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2  นายูงนกเขียน บ้านนายูง ทอง   
3  พันดอน บ้านวาปี ทอง   
4  วังสามหมอ 3 บ้านดงกลาง ทอง   

5  วังสามหมอ 1 สหราษฏร์วิทยานุสรณ์ ทอง   

6  หนองแสง 2 บ้านแสงสว่าง ทอง   

7  แชแล บ้านเหล่าแชแลหนองแวง ทอง   

8  โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ ทอง   

9  โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านกุดนาค้อ ทอง   

10  ห้วยเกิ้งปะโค บ้านดงน้อย ทอง   

11  หนองแสง 1 ทับกุงประชานุกูล ทอง   

12  บุ่งแก้วทมนางาม บ้านหนองโก ทอง   

13  เสอเพลอผาสุก บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เงิน   

14  นาม่วง บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า เงิน   

15  หัวนาค า สามัคคีวิทยาคาร เงิน   

16  ท่าลี่สีออ บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา เงิน   

17  โนนสะอาดโคกกลาง โคกกลางหนองแวงใหญ่ เงิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   / คอมพิวเตอร ์
 

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

 

 การใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation)  ระดับ ป. 4-6  ประเภท ทีม 2  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณวิทยา ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 แชแล บ้านเหล่าแชแลหนองแวง ทอง   
3 นาม่วง บ้านโนนแสวง ทอง   
4 หนองหว้า บ้านหนองแวง ทอง   

5 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านสามขา ทอง   

6 วังสามหมอ3 ดานใหญ่พิทยาคาร ทอง   

7 เสอเพลอผาสุก บ้านเหล่าสวนกล้วยโนนสมพร ทอง   

8 วังสามหมอ1 บ้านไทยสมพร ทอง   

9 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านดงน้อย ทอง   

10 เมืองกุมภวา มัธยมน้ าตาลอนาสรณ์ ทอง   

11 หนองแสง อนุบาลหนองแสง ทอง   

12 หัวนาค า สามัคคีวิทยาคาร ทอง   

13 นายูงนกเขียน บ้านนายูง เงิน   

14 จ าปีศรีธาตุ ชุมชนจ าปี เงิน   

15 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านตาดโตนไร่เดชา เงิน   

16 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม เงิน   

17 วังสามหมอ2 บ้านนานกชุมนาชุมพร เงิน   

18 เวียงค า บ้านท่าหนองเทา เงิน   

19 เชียงแหว บ้านสวนหม่อน เงิน   

20 พันดอน บ้านวาปี เงิน   

21 หนองแสง2 บ้านโคกศรีห้วยยาง เงิน   

22 วังสามหมอ4 บ้านค าโคกสูง เงิน   

23 สามพาดอุ่มจาน บ้านอุ่มจาน เงิน   

 

 การสร้าง Webpage ประเภท CMS  ระดับ ม. 1-3   ประเภท ทีม 2  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณ ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 หนองแสง2 บ้านนาฝาย ทอง   
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7 ประกาศผลการแขง่ขนัทกัษะทางวิชาการ งานมหกรรมเปิดโลกวิชาการ สานพลงั สพป.อด.๒ ครัง้ที ่๙ ปี ๒๕๕๕ 

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป. 4-6  ประเภท ทีม 2  คนกก 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 จ าปีศรีธาตุ บ้านโคกน้อย ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 นาม่วง บ้านโนนสา ทอง   
3 ห้วยเกิ้งปะโค โคกผักหวานโนนรังษี ทอง   
4 วังสามหมอ1 บ้านหนองกุงทับม้า ทอง   

5 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ ทอง   

6 หนองแสง2 บ้านทับไฮ ทอง   

7 วังสามหมอ3 บ้านผาสุกประชานุกูล ทอง   

8 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านกุดนาค้อ ทอง   

9 หัวนาค า สามัคคีวิทยาคาร ทอง   

10 พันดอน บ้านดงแคน ทอง   

11 หนองแสง1 อนุบาลหนองแสง เงิน   

 

 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม. 1-3  ประเภท ทีม 2  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านดงน้อย ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านกุดนาค้อ ทอง   
3 พันดอน อนุบาลกุมภวาปี ชมเชย   
4 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ ชมเชย   

5 หัวนาค า สามัคคีวิทยาคาร ร่วมแข่งขัน   

 

 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม. 1-3  ประเภท ทีม 3  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 สามพาดอุ่มจาน บ้านอุ่มจาน ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   / คอมพิวเตอร ์
 

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

 การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ระดับ ม. 1-3   ประเภท ทีม 2  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 หนองแสง1 ทับกุงประชานุกูล เงิน เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 บุ่งแก้ว ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว ทองแดง   
3 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณวิทยา ทองแดง   
4 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านดงน้อย ทองแดง   

5 หนองแสง2 บ้านนาฝาย ทองแดง   

6 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ เข้าร่วม   

 

 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป. 1-6   ประเภท ทีม 3  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1   ไม่มี   เป็นตัวแทนไปภาคฯ 

 

 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม. 1-3   ประเภท ทีม 3  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1   ไม่มี   เป็นตัวแทนไปภาคฯ 

 

 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ป. 1-6  ประเภท ทีม 3  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 สามพาดอุ่มจาน บ้านอุ่มจาน ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2  หนองแสง บ้านหนองประเสริฐ ทอง   

 

 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับ ม. 1-3   ประเภท ทีม 3  คน 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1  สามพาดอุ่มจาน บ้านหนองประเสริฐ ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 

 


