
 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

ประกาศผลการศึกษาพเิศษ  

 กจิกรรม การแข่งขันท าอาหาร/ ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ /ระดบัช้ัน ไม่ก าหนดช่วงช้ัน........... 

 ล าดบัท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นอุ่มจาน สามพาดอุ่มจาน 

ด.ญ.เกศแกว้  สีอ่อง นางชชัฌา    นาคภู่ 

99.50 ทอง ด.ญ.สุกญัญา  แน่นอุดร น.ส.จนัทร์สุดา  ล้ีพงษก์ลุ 

ด.ญ.กิติมา  บุตตะคุณ   

2 ชุมชนจ าปี จ าปีศรีธาต ุ

ด.ญ.พิณนภา   ปานจนัทร์ นางภาริพรรณ์   อมัวรรณ 

95.50 ทอง ด.ญ.สุภาวดี      นามวเิศษ นางเจียมจิตร  จิตสบาย 

ด.ญ.กรรณิการ์  ทีล้ินฟ้า   

3 บา้นค าโคกสูง วงัสามหมอ  4 

ด.ญ.สุภาวดี  ภูผา น.ส.ชญานนัท ์ ขนัธะชยั 

94.00 ทอง ด.ช.ธนพล  บุราโส นางพชัรี  ขนัธะชยั 

ด.ช.ภูรินทร์  โสภากลุ   
 

 กจิกรรม  การแข่งขันร้อยมาลยั./ประเภทความพกิาร.... บกพร่องทางการเรียนรู้ /  ระดบัช้ัน ไม่ก าหนดช่วงช้ัน................ 

 

ล าดบัท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นเชียงแหว เชียงแหว 

ด.ญ.วริศรา  จรุงพนัธ์ นางหนูเลก็  แสนนางชน 

90.33 ทอง ด.ญ.ศิรินทรา  แสนนางชน นางเปรมวดี  อุดชาชน 

ด.ช.พงษเ์ทพ  หาญณรงค ์   

2 อนุบาลศรีธาต ุ จ าปีศรีธาต ุ

ด.ช.นคัรา  ทองนาเมือง นางอนงค ์ ส าเริง 

86.50 ทอง ด.ญ.แสงอรุณ  จ าปี นางฉววีรรณ  หตัถประนิตย ์

ด.ญ.บุษบา  พาพิชยั   

3 บา้นโพนทอง สามพาดอุ่มจาน 

ด.ช.นาวนิ  แสนวรดี นางกาญจน์สุนาถ  วงแสน 

82.00 ทอง ด.ญ.วภิา  พนันานนท ์ นางสาววาปี  พละกลุ 

ด.ญ.พิไลวรรณ  จนัทรเสนา   
 

 

 

 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 

 กจิกรรม ... การวาดภาพระบายสี........ประเภทความพกิาร / . บกพร่องทางการเรียนรู้......  / ระดบัช้ัน ป.1-6  

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วงัสามหมอ 4 ด.ช.อภิชยั  สุวรรณประทีป นางจิตรยา  ช่ืนชม 90.33 ทอง 

2 บา้นหนองลุมพกุหญา้มา้ สามพาดอุ่มจาน ด.ช.พิทกัษ ์ ขนุทุม นายทว ี เนินนิราช 90.00 ทอง 

3 อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง ด.ช.นพดล  ศิลาชยั นางกาญจนา  มนสัศิลา 89.00 ทอง 

4 บา้นโนนสมบูรณ์   สามพาดอุ่มจาน ด.ช.วฒิุชยั  ชาวหนองแสง นายศิริพร  ทาชาติ 87.00 ทอง 

5 บา้นนาแบก เวยีงค า ด.ช.ศุภกิตต์ิ  นิลสูงเนิน นายวรรณรัตน์  ค าชารี 85.00 ทอง 

6 บา้นตูม เมืองกมุภวา ด.ช.เหมราช  บริกลุ นางเยาวรีย ์ ปัญญาใส 84.00 ทอง 

7 บา้นโคกหนองแวง นายงูนกเขียน ด.ช.ดนุเดช  พระเทศ นางวาทินี  ระดมงาม 83.50 ทอง 

8 บา้นเหล่าหมากบา้เชียงสม แชแล ด.ญ.ธิดารัตน์  ถ าวาปี นางเยาวรีย ์ บุปผามาลา 82.00 ทอง 

9 อนุบาลหนองแสง หนองแสง  1 ด.ญ.กษวรรณ  พระไตรราช นางสุภี  แถนสีแสง 81.99 ทอง 

10 บา้นสวนหม่อน เชียงแหว ด.ญ.อิศรา  จนัทรเสนา น.ส.เขม็ทอง  พลวาปี 80.00 ทอง 

10 ชุมชนจ าปี จ าปี  -ศรีธาต ุ ด.ช.ญาณพฒัน์  พรมพฒัน์ นางภาริพรรณ์  อมัวรรณ 80.00 ทอง 
 

 กจิกรรม .......... การวาดภาพระบายสี......../  ประเภทความพกิาร ......... ออทสิตกิ............../  ระดบัช้ัน ป.1-6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 ด.ช.ธนฤทธ์ิ  ค าจ าปี นางแสงเดือน  ปานกเมย 85.00 ทอง 
 

 กจิกรรม .......... การวาดภาพระบายสี......../ ประเภทความพกิาร ......... /  บกพร่องทางสตปัิญญา..............ระดบัช้ัน ป.1-6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นเมืองปัง สามพาดอุ่มจาน ด.ช.ปิยะพทัธ์  ก่ิงม่ิงแฮ นางพชัรินทร์  ศิริสุวรรณ 90.00 ทอง 

2 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 ด.ช.ศกัด์ิสิทธ์ิ  เหล่าสะพาน นางแสงเดือน  ปากเมย 81.00 ทอง 
 

 

 

 

 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม .......... การวาดภาพระบายสี......../ประเภทความพกิาร ......... บกพร่องทางการเรียนรู้............../ ระดบัช้ัน ม.1-ม.3 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นโนนสมบูรณ์ สามพาดอุ่มจาน ด.ช.อธิวฒัน์  สอนดี นายค าไพ  ทาชาติ 90.33 ทอง 

2 บา้นหมากบา้เลาโคกกลาง เชียงแหว ด.ญ.รุ่งทิวา  ยางขนัธ ์ นางจุไรรัตน ์ สอนค าดี 89.00 ทอง 

3 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 ด.ญ.บุญถม  ชมพฒิุ นายค าพร  ปากเมย 88.00 ทอง 

4 บา้นหนองหญา้ไช วงัสามหมอ 4 ด.ช.พนัธวชั  สายแสน นางประนมวนั  วจีสิงห์ 85.00 ทอง 

5 ค าคอ้rพิทยศึกษา หวันาค า ด.ช.อนุชา  ผลเจริญ นางมงคลรัตน ์ ตระกลูสม 80.00 ทอง 
 

 กจิกรรม .......... การวาดภาพระบายสี......../ ประเภทความพกิาร ......... บกพร่องทางการได้ยนิ............../ระดบัช้ัน ป.1-ป.6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นเซียบ เชียงแหว ด.ญ.วรัญญา  พอ่นามแสง นายชาญณรงค ์ อุดชาชน 90.33 ทอง 

2 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 ด.ช.วรวฒิุ  บุญค า นางแสงเดือน  ปากเมย 89.00 ทอง 
 

 กจิกรรม .......... การวาดภาพระบายสี......./.ประเภทความพกิาร .........บกพร่องทางร่างกาย............../ ระดบัช้ัน ม.1-ม.3 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นดงกลาง วงัสามหมอ  3 ด.ช.จกัรี  มูลมี นางสุธารี  แสงกลา้ 90.00 ทอง 
 

 กจิกรรม .......... การวาดภาพระบายสี......../ ประเภทความพกิาร .........บกพร่องทางร่างกาย............../ระดบัช้ัน ป.1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 ศูนยเ์รียนร่วมร.ร.ขนาดเลก็ ท่าล่ีสีออ ด.ญ.ฐิดาพร  กญัญาประสิทธ์ิ นายชยัวฒัน์  ศรีทอนสุทธ์ิ 95.00 ทอง 

2 บา้นท่าหนองเทา เวยีงค า ด.ญ.ประภสัสร  จรุงพนัธ ์ นางจุไรรัตน ์ บุญทองอ่อน 82.00 ทอง 

3 บา้นปะโค หว้ยเก้ิงปะโค ด.ช.พงษส์วสัด์ิ  อุย้ปะโค นางบวัฮอง  ศรีพอ 81.00 ทอง 

3 ดานใหญ่พิทยาคาร วงัสามหมอ 3 ด.ช.สรธร  เสียงอ่อน น.ส.รัตนากร  วรรณพราหมณ์ 81.00 ทอง 

5 บา้นหว้ยผึ้ง โป่งตาดทองกา้วหนา้ ด.ญ.ศศิตา  แสนเมือง นายปราโมทย ์ กบรัตน ์ 80.00 ทอง 

5 บา้นหว้ยบงดงมะไฟ หนองหวา้ ด.ช.ณฐัพล  ชยัค าภา นางศิริพรรณ  เพง็พนัธ ์ 80.00 ทอง 

5 บา้นหนองไผพ่รเจริญ วงัสามหมอ 4 ด.ญ.กิติญา  ยงยนื นางวไิลวรรณ  ชนะสะแบง 80.00 ทอง 

5 บา้นเชียงแหว เชียงแหว ด.ช.วรเชษฐ ์ เสนาพล นางเปรมวดี  อุดชาชน 80.00 ทอง 

5 ค าคอ้พิทยศึกษา หวันาค า ด.ช.ธนวตัร  กงซุย นางมงคล  ตระกลูสม 80.00 ทอง 
 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม นักอ่านข่านรุ่นเยาว์ /ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ / ระดบัช้ัน ...ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นหนองไผพ่รเจริญ วงัสามหมอ  4 ด.ช.ชิวาภร  พรมบุตร นางวไิลวรรณ  ชนะสะแบง 97.67 ทอง 

2 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 ด.ญ.สายฝน  แสงใส นางแสงเดือน  ปากเมย 95.00 ทอง 

3 ค าคอ้พิทยศึกษา หวันาค า ด.ช.คมศกัด์ิ  บุริกา   น.ส.อจัฉรา  ไชยราช 83.00 ทอง 

4 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ  1 ด.ญ.ศกัด์ิ  เกษโสภา นายเพชร  คา้ขาย 80.00 ทอง 

5 บา้นหมากบา้เลาโคกกลาง เชียงแหว ด.ชชรินทร์ทร  เหมสิงห์  นางวลิาวลัย ์ คณโทมุข 75.00 เงิน 

6 ชุมชนจ าปี จ าปีศรีธาต ุ ด.ญ.จุฬาลกัษณ์  แกว้เวยีงกนั นางภาริพรรณ์  อมัวรรณ 71.33 เงิน 

7 บา้นดงเรือง เสอเพลอผาสุก ด.ญ.นนัทนา  ช านาญกิจ น.ส.มณัฑนา  พนัธูประสิทธ์ 71.00 เงิน 

8 บา้นตูม เมืองกมุภวา ด.ช.ภานุวฒัน์  โคตรเสนา นางลดัดาวลัย ์ แฮดจ่าง 51.00 ชมเชย 

9 บา้นอุ่มจาน สามพาดอุ่มจาน ด.ช.ครรชนะ  สนัประเภท นางมณฑิรา  พนัแสน 40.33 ชมเชย 
 

 กจิกรรม  นักอ่านข่านรุ่นเยาว์./ประเภทความพกิาร  .บกพร่องทางร่างกาย / ระดบัช้ัน ..ไม่ก าหนดช่วงช้ัน.... 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นดงกลาง วงัสามหมอ  3 ด.ช.จกัรี  มูลมี นางสุธารี  แสงกลา้ 84.33 ทอง 
 

 กจิกรรม .......... นักอ่านข่านรุ่นเยาว์......../ ประเภทความพกิาร .........ออทสิตกิ...../ ..ระดบัช้ัน ..ไม่ก าหนดช่วงช้ัน.... 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นท่าเปลือย เมืองกมุภวา ด.ช.ปณิธาน  พนัธ์เขียว นางร าไพ  บุญเลิศ 84.00 ทอง 
 

 กจิกรรม ศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนั / ประเภทความพกิาร .........บกพร่องทางการเรียนรู้ / ระดบัช้ัน ป. 1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นหนองนกเขียน นายงูนกเขียน 
ด.ช.อนุสรณ์  จนัทร์ศรจกัร นายทว ี ฉวเีวช 

78.00 เงิน 
ด.ญ.สิรินา  สีส่อง นายพนัธ์ุพญา  วฒันากลาง 

2 อนุบาลหนองแสง หนองแสง 1 
ด.ช.ภูวเนศ  โภคาพานิช นางสุภี  แถนสีแสง 

76.00 เงิน 
ด.ช.ทินกร  มณีขนัธ์   

3 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วงัสามหมอ 4 
ด.ช.จีระศกัด์ิ  รสลา้ง นางทองใส  ศรีหร่ิง 

70.00 เงิน 
ด.ช.รุ่งอรุณ  ตาลสมบูรณ์ นายเกษม  ศรีหร่ิง 

4 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ 1 
ด.ช.จิรพนัธ์  แกว้มีนา นายกิตติเดช  ไชยมูล 

68.00 ทองแดง 
ด.ช.พรสวรรค ์ จงสมคัร นางเสาวนีย ์ ไชยมูล 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

5 
บา้นดงเมือง (ดงเมือง
วทิยา) 

เมืองกมุภวา 
ด.ญ.สุพรรษา  ปุราโส นางภาวณีิ  ค าชารี 

66.00 ทองแดง 
ด.ญ.กาญจนา  ไทยประสงค ์   

6 ค าคอ้พิทยศึกษา หวันาค า 
ด.ช.อษัฎาวธุ  แสงพล นางมาลยั  บ ารุงกลุ 

64.00 ทองแดง 
ด.ญ.ชนากานต ์ พรมโคตร   

7 
บา้นหมากบา้เลาโคก
กลาง 

เชียงแหว 
ด.ช.อธิพงษ ์ แกว้อาษา นางพิกลุ  ชาญนรา 

62.00 ทองแดง 
ด.ช.นนัธิชยั  ทิพยม์ณี นางจงกล  อุดชาชน 

7 บา้นดงเรือง 
เสอเพลอ
ผาสุก 

ด.ช.ธีรวฒิุ  แสนเสนา น.ส.พชัร  เศรษฐววิรรณ์ 
62.00 ทองแดง 

ด.ญ.จีราดา  ไกยราช น.ส.มณัฑนา  พนัธ์ประสิทธ์ิ 

9 บา้นหว้ยวงัปลา จ าปีศรีธาต ุ
ด.ช.ชาญวทิย ์ วลัยว์งค ์ นางอนงนาถ  นามโส 

54.00 
ไดเ้ขา้ร่วม
การแข่งขนั ด.ช.พฒันวทิย ์ พลเยีย่ม นางปิยนุช  พลอินทร์ 

10 บา้นนาแบก เวยีงค า 
ด.ช.อาทร  จนัละคร นางจารุวรรณ  หล่อศิลาทอง 

44.00 
ไดเ้ขา้ร่วม
การแข่งขนั ด.ช.ชชัวาลย ์ โคตรเงิน   

11 บา้นตาดโตนไร่เดชา 
โนนสะอาด
โคกกลาง 

ด.ช.ธีรนยั  หอมสมบติั นายสมพงษ ์ บุญจิตร 
32.00 

ไดเ้ขา้ร่วม
การแข่งขนั ด.ช.ธวชัชยั  บุตรวงษ ์   

12 บา้นอุ่มจาน 
สามพาด-อุ่
มจาน 

ด.ช.อธิราช  ค าคูณเมือง นางมณฑิรา  พนัแสง 
30.00 

ไดเ้ขา้ร่วม
การแข่งขนั ด.ช.วรีพงศ ์ แสนหาญ   

12 บา้นหว้ยบงดงมะไฟ หนองหวา้ 
ด.ช.สุรเดช  วรยศ นางศิริพรรณ  เพง็พนัธ ์

30.00 
ไดเ้ขา้ร่วม
การแข่งขนั ด.ช.กฤษฎา  ชยัค าภา   

12 บา้นโคกเลา้ วงัสามหมอ 2 
ด.ช.ชชัชานนท ์ ภูทองเกิด น.ส.วรรณกร  กมลภพ 

30.00 
ไดเ้ขา้ร่วม
การแข่งขนั ด.ญ.วรรณมณี  ไชยราช นางวรีวรรณ  เกษจอ้ย 

 

 กจิกรรม   ศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนั  / ประเภทความพกิาร .........บกพร่องทางการเรียนรู้.. / ระดบัช้ัน  ม. 1 - 3 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นหมากบา้เลาโคกกลาง เชียงแหว 
ด.ช.ชรินทร์ทร  เหมสิงห์ นางวลิาวลัย ์ คณโทมุข 

68.00 ทองแดง 
ด.ช.นครา  บูญกณัฑ ์ นายมาณติั  ดวงจนัทร์ 

2 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง 1 
ด.ญ.นิตยา  ศรีนรา นางแสงเดือน  ปากเมย 

66.00 ทองแดง 
ด.ญ.รัตนา  มิสา นายค าพร  ปากเมย 

3 บา้นหนองหญา้ไซ วงัสามหมอ 4 
ด.ช.ธนพล  สร้อยมาศ นางสาวนิตยา  ดุลณีย ์

64.00 ทองแดง 
ด.ช.ธีรภทัร  อนนัตะวนั นางนิตยา  อาษาไชย 

4 บา้นโนนสมบูรณ์ สามพาดอุ่มจาน 
ด.ช.สมเพชร  ชยัชนะ นางอรทยั  จนัทะเสน 

58.00 
ไดเ้ขา้ร่วม
การแข่งขนั ด.ช.อนุชิต  เนตรวงษ ์ นางวไิลวรรณ  มิตรราช 

 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม ศาสตร์คณิตในชีวติประจ าวนั / ประเภทความพกิาร .........ออทสิตกิ.........../ ระดบัช้ัน  ป. 1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 
บา้นท่าเปลือย เมืองกมุภวา ด.ช.ปณิธาน  พนัธ์เขียว นางร าไพ   บุญเลิศ 

66 ทองแดง 
บา้นท่าเปลือย เมืองกมุภวา ด.ช.ภสัวตัร  สมตน นายเกรียงศกัด์ิ  เจริญพงค ์

 

 กจิกรรม  เต้นหางเครืองประกอบเพลง / ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ /ระดบัช้ัน   ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นหนองหญา้ไซ วงัสามหมอ 4 

ด.ญ.ประภาพร  วชิยัศรี นายเชาวลิต  จิกจกัร์ 

92.00 ทอง 

ด.ญ.กรรณิกา  อนนัตะวนั นางลดาวรรณ  ยศสงคราม 

ด.ญ.วรัิญญา  เหนือเกาะหวาย   

ด.ญ.สุชญัญา  เสนาชุม   

ด.ญ.วลิาสินี  พรมกลุ   

ด.ช.ณฐัสิทธ์ิ  ผลเดช   

ด.ช.วรีะวฒัน์  แสงภกัด์ิ   

2 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ 1 

ด.ญ.สุกญัญา  วนัตะคุ นางรัตนา  ปัญญาแกว้ 

85.00 ทอง 

ด.ญ.บุญยาพร  ดุพงษ ์ นางเลก็  มหานาม 

ด.ญ.สรณ์สิริ  ดาบพิมพศ์รี นางอุไรวรรณ  ภูค าวงษ ์

ด.ญ.ขวญัชนก  สีงามเอ่ียม   

ด.ญ.สุชาดา  นอ้ยผาง   

ด.ญ.สุรีรัตน์  สาลาด   

3 บา้นกอก จ าปีศรีธาต ุ

ด.ช.โกศล  ปักกะเต นางสาววภิา  ทวแีสง 

80.00 ทอง 

ด.ญ.จุฑามาศ  คุยบุตร นางสาวกสุุมา  อุสุภราช 

ด.ช.ภาณุพงศ์  ลุนจนัทา นายศราวธุ  วงศพ์ิมสอน 

ด.ช.นพทัร  โพธ์ิขี   

ด.ญ.ธนชัชา  โสภิณ   

ด.ญ.รัชนีกร  โพธ์ิพนัธ์   
 

 กจิกรรม ประกวดเล่านิทาน / ประเภทความพกิาร .บกพร่องทางสตปัิญญา. / ระดบัช้ัน  ป. 1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นโคกเลา้ วงัสามหมอ 2 ด.ช.พงศกร  ภารบุญ นางแสงเดือน  วรรณทอง 85.00 ทอง 
 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 

 กจิกรรม ประกวดเล่านิทาน / ประเภทความพกิาร .........บกพร่องทางร่างกาย............ / .ระดบัช้ัน  ป. 1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นกดุจิก หนองหวา้ ด.ช.ภาวนิทร์  พละแสน น.ส.อ านวย  แน่นอุดร 90.00 ทอง 
 

 กจิกรรม ประกวดเล่านิทาน / ประเภทความพกิาร .........ออทสิตกิ....../ ระดบัช้ัน  ป. 1 - 6 

 ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 ชุมชนวดัป่าทรงธรรม พนัดอน ด.ญ.นนัทนาภรณ์  ผาแกว้ นางบุษบา  สงกา 81.00 ทอง 
 

 กจิกรรม ประกวดเล่านิทาน / ประเภทความพกิาร .........บกพร่องทางการเรียนรู้... / ระดบัช้ัน  ป. 1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นสวนหม่อน เชียงแหว ด.ช.นฐัพงษ ์ พงษโ์สภณ นางสาวเขม็ทอง  พลวาปี 92.33 ทอง 

2 ชุมชนจ าปี จ าปีศรีธาต ุ ด.ญ.จินตนา  มูลสาร นายณฐัเศรษฐ ์ โสภารัตน์ 82.33 ทอง 

3 บา้นโคกหนองแวง นายงูนกเขียน ด.ช.ปิยะวฒัน ์ เสนาชุม นางวาทินี  ระดมงาม 80.00 ทอง 

4 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ 1 ด.ช.นครินทร์  ลีลาสาร นางเสาวนีย ์ ไชยมูล 78.00 เงิน 

5 บา้นดงง่ามนางาม วงัสามหมอ 4 ด.ช.เสฏฐวฒิุ  ไชยสีดา นางสมยงค ์ โคตท่าคอ้ 76.33 เงิน 
 

 กจิกรรม ประกวดเล่านิทาน / ประเภทความพกิาร .........บกพร่องทางสตปัิญญา.. / ระดบัช้ัน ม. 1 - 3 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 ค าคอ้พิทยศึกษา หวันาค า นายนราธิป  แพงวาปี นางมงคลรัตน ์ ตระกลูสม 68.00 ทองแดง 
 

 กจิกรรม ประกวดเล่านิทาน /  ประเภทความพกิาร .........บกพร่องทางการเรียนรู้... / ระดบัช้ัน  ม. 1 - 3 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นหมากบา้เลาโคกกลาง เชียงแหว ด.ญ.รุ่งทิวา  ยางขนัธ ์ นางจงกล  อุดชาชน 91.00 ทอง 
 

 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง /  ประเภทความพกิาร .........บกพร่องทางสตปัิญญา../ ระดบัช้ัน  ป. 1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นนาแก วงัสามหมอ 2 ด.ช.นนทกร  วรรณกลุ นางพอดี   สุนทรพิธ 82.50 ทอง 
 

 กจิกรรม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง / ประเภทความพกิาร ........บกพร่องทางการมองเห็น....../ ระดบัช้ัน  ป. 1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นม่วงดง โนนสะอาดโคกกลาง ด.ญ.พชัริดา  บวัใหญ่รักษา นางเบญจานาถ  สุนเกต ุ 90.50 ทอง 
 

 กจิกรรม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง / ประเภทความพกิาร ........บกพร่องทางด้านร่างกาย... / ระดับช้ัน  ป. 1 – 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นดงกลาง วงัสามหมอ 3 ด.ช.สรรเพชญ  พลนามอินทร์ น.ส.วไิล  ค าฤาชยั 88.00 ทอง 

2 บา้นหมากบา้เลาโคกกลาง เชียงแหว ด.ญ.กมลวรรณ  อนัอาจ นางพิกลุ  ชาญนรา 85.00 ทอง 
 

 กจิกรรม ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง / ประเภทความพกิาร ........บกพร่องทางการเรียนรู้.. / ระดบัช้ัน  ป. 1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นเหล่าหมากบา้เชียงสม แชแล ด.ญ.จุฑามาศ  พลางวนั นางเยาวรีย ์ บุปผามาลา 86.33 ทอง 

2 บา้นเชียงแหว เชียงแหว ด.ญ.ภริตา  เหล่าเดช น.ส.กชพรรณ  จนัทรเสนา 85.66 ทอง 

3 บา้นหวัฝาย โนนสะอาดโคกกลาง ด.ญ.เมธาวี  แสงราชา นางกชพร  ศรีแดงนอ้ย 82.66 ทอง 

4 บา้นเมืองปัง สามพาดอุ่มจาน ด.ช.กฤษฎา  บนัทะแพทย ์ นายธนากร  บ ารุงภกัดี 82.66 ทอง 

5 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 ด.ช.ศิวกร  สุริยวงศ ์ นางแสงเดือน  ปากเมย 82.33 ทอง 

6 บา้นโนนสูง จ าปีศรีธาต ุ ด.ญ.พชัรี  อุดมพล นางสุพิน  กิติราช 82.00 ทอง 

7 บา้นหนองหญา้ไซ วงัสามหมอ 4 ด.ญ.เจนจิรา  ปานจะเลก็ นายสมใจ  วจีสิงห์ 81.33 ทอง 

8 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ 1 ด.ช.ศรายธุ  กลางสูงเนิน นางอุไรวรรณ  ภูค าวงษ ์ 81.33 ทอง 

9 บา้นเชียงกรม นาม่วง ด.ญ.วริดา  แพงจนัทร์ นายสิทธิศกัด์ิ  ศรีนา 81.00 ทอง 

10 บา้นโคกหนองแวง นายงูนกเขียน ด.ชทววีฒัน์  ทรทึก นางลดัดาศรี  ธนะสูตร 80.00 ทอง 
 

 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม การประดษิฐ์งานใบตองประเภทพานบายศรีปากชาม / ประเภทความพกิาร   บกพร่องทางการเรียนรู้  

/ ระดบัช้ัน ..ไม่ก าหนดช่วงช้ัน... 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 

ด.ญ.บุญถม  ชมพฒุ นางแสงเดือน  ปากเมย 

92.00 ทอง ด.ญ.นิตยา  ศรีปรา นายค าพร  ปากเมย 

ด.ญ.รัตนา  มิสา   

2 บา้นโนนสูง จ าปีศรีธาต ุ
ด.ช.วทิวสั  พ่ึงสวา่ง นางทิพวรรณ  จนัทิมี 

85.00 ทอง 
ด.ญ.ปัญญาพร  สีหาโคตร น.ส.อรุณณี  สายเสมา 

 

 กจิกรรม  การวาดภาพด้วยโปรแกรม paint / ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ / ระดบัช้ัน ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นหนองนกเขียน นายงูนกเขียน 
ด.ช.อธิวฒัน์  วรรณกลุ นายทว ี ฉวเีดช 

88.33 ทอง 
ด.ญ.ทิพวรรณ  พรมโคตร น.ส.จุฬาภรณ์  แกว้บุดดี 

2 บา้นอุ่มจาน สามพาดอุ่มจาน 
ด.ช.ปรีชา  วชิยัผนั นางชชัชญา  นาคภู่ 

88.00 ทอง 
ด.ช.จกัฏฤษ  พลซา้ย น.ส.จนัทร์สุดา  ล้ีพงษก์ลุ 

3 บา้นสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก 
ด.ช.ทองฤทธ์ิ  เอกตาแสง นางบุษพรรณ  พนัอะนนัท ์

84.66 ทอง 
ด.ช.ศุภกร  พรหมสิทธ์ิ นางลาวลัย ์ ทาระชยั 

4 อนุบาลประจกัษศิ์ลปาคม นาม่วง 
ด.ช.อนุพงษ ์ โคตะกลู น.ส.กมลา  จนัทรเสนา 

83.33 ทอง 
ด.ญ.สุดารัตน์  วงศช์มภู นายศุภชยั  บ ารุงภกัดี 

5 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ  1 
ด.ช.อภิชยั  ไมยกิจ นางเสาวนีย ์ ไชยมูล 

80.00 ทอง 
ด.ช.นนัทวฒัน ์ แยม้ยาน นายอววิธุ  วรรณโนมยั 

5 บา้นโนนสูง จ าปีศรีธาต ุ
ด.ช.ณฐัพล  อุตรถิตย ์ น.ส.อรุณณี  สายเสมา 

80.00 ทอง 
ด.ช.ธวชัชยั  พิโรจน ์ นายพงศภคั  ปัญญาใส 

7 เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วงัสามหมอ  4 
ด.ช.ณฐัวฒิุ  ละมยัวงศ ์ น.ส.สุภาภรณ์  ตาทิพย ์

79.33 เงิน 
ด.ช.สิทธิกร  แผนบุตร นางสุภาวรรณ  น าสุย 

8 บา้นเชียงแหว เชียงแหว 
ด.ช.ภทัรพงศ ์ ชูเวยีง นายไพทูรย ์ อุดชาชน 

76.00 เงิน 
ด.ชภทัรมาช ์ บาทชารี   

9 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง 1 
ด.ช.ภูมิมนทร์  ศรีพนัธ์ นางแสงเดือน  ปากเมย 

72.33 เงิน 
ด.ช.สราวธุ  อินทร์อุดม นายค าพร  ปากเมย 

 

 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 

 กจิกรรม  การวาดภาพด้วยโปรแกรม paint / ประเภทความพกิาร บกพร่องทางสตปัิญญา  

/ ระดบัช้ัน ..ไม่ก าหนดช่วงช้ัน... 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นเมืองปัง สามพาดอุ่มจาน 
ด.ช.ปิยะพทัธ์  ก่ิงม่ิงแฮ นายพิจิตร  บ ารุงภกัดี 

81.00 ทอง 
ด.ญ.อรอุมา  นาคฉว ี น.ส.ศิริพร  ปานกลาง 

2 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 
ด.ช.ศกัด์ิสิทธ์ิ  เหล่าสะพาน นางแสงเดือน  ปากเมย 

74.66 เงิน 
ด.ช.ตน้ตระการ  โง่นทอง นายค าพร  ปากเมย 

 

 กจิกรรม  การวาดภาพด้วยโปรแกรม paint / ประเภทความพกิาร ออทสิตกิ 

 / ระดบัช้ัน ..ไม่ก าหนดช่วงช้ัน... 

 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นท่าเปลือย เมืองกมุภวา 
ด.ช.ปณิธาน  พนัธ์เขียว นางร าไพ  บุญเลิศ 

76.66 เงิน 
ด.ช.ภศวฒัน์  สมตบ นายจตุพล  นาคคง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม ประกวดการจดัสวนถาดแบบแห้ง / ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ 

 / ระดบัช้ัน ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

 ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 ชุมชนทมป่าข่า บุ่งแกว้ทมนางาม 

ด.ญ.กฤษณา  ภูหวดนอ้ย นายอ านวย  โคตะมะ 

96.00 ทอง ด.ญ.วรรณนิสา  แขง็ฤทธ์ิ นายกิติศกัด์ิ  มูลสาร 

ด.ช.อุดมศกัด์ิ  พิลาลา้   

2 บา้นหว้ยวงัปลา จ าปีศรีธาต ุ

ด.ช.ธีรภทัร  คุมธง นายปิยนุช  พลอินทร์ 

95.00 ทอง ด.ช.เดชาชาญ  กองสิน นางอนงนาถ  นามโส 

ด.ช.ชวลิต  หลาบยองศรี   

3 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ 1 

ด.ช.ไพรัช  ศรีสวสัด์ิ นายแสงทอง  ภกัด์ิสงศรี 

91.00 ทอง ด.ช.ธวฒัน์  ศรีสวสัด์ิ นางล าพรรณ์  ภกัด์ิสงศรี 
  ด.ช.ลิขิต  ภูงามตา 

4 บา้นค าเจริญ พนัดอน 

ด.ญ.มะลิสา  ขอ้นอก นางวนิตย ์ กิจรักษา 

88.00 ทอง ด.ญ.ปิยฉตัร  เตโช นางชลลดา  เทียบชิง 

ด.ญ.วภิาพร  กองแสน   

5 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง 1 

ด.ญ.สุกญัญา  ตูท้อง นางแสงเดือน  ปากเมย 

85.00 ทอง ด.ญ.นารินทร์  ศรีพนัธ์ นายค าพร  ปากเมย 

ด.ญ.ดวงแกว้  อ่อนศรีลา   

5 บา้นโนนสมบูรณ์ สามพาดอุ่มจาน 

ด.ช.กิติพงษ ์ บวัดง นางอรทยั  จนัทะเสน 

85.00 ทอง ด.ญ.พรรณิการ์  แดงจอหอ นางวไิลวรรณ  มิตรราช 

ด.ช.ทรงศกัด์ิ  ชาวหนองแสง   

5 
บา้นหนองลุมพกุ
หญา้มา้ 

นาม่วง 

ด.ช.อิทธิธร  ชยัลาภ นายทว ี เนินนิราช 

85.00 ทอง ด.ช.สุทธิพงษ ์ บุญมา นายสรโชติ  ภูขาววจิิตร 

ด.ช.อวรุิทธ์  ยนืยง   
 กจิกรรม ประกวดการจดัสวนถาดแบบชืน้ / ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้. 

/ ระดบัช้ัน ไม่ก าหนดช่วงช้ัน.. 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นโคกศรี จ าปีศรีธาต ุ

ด.ช.แสนไกร  ศิลากนั นายธงชยั  พลอินทร์ 

97.00 ทอง 
ด.ช.นรินทร  ทองอ าพนั 

น.ส.ปรียาภรณ์ ดอนจนัทร์
โคตร 

ด.ช.อลงกรณ์  ร่มวาปี   



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

2 บา้นหวัฝาย 
โนนสะอาดโคก
กลาง 

ด.ช.ภคัวตั  แสงพลสา นางไสพิศ  โคตะมะ 

96.00 ทอง ด.ช.จกัรพนัธ์  บรเพช็ร นางจีราภรณ์  พยงุวงศ ์

ด.ญ.ลลิดา  สิงห์แม่ง   

3 บา้นเชียงกรม นาม่วง 

ด.ช.วรีะพฒัน์  โพธ์ิศรี นายดรุณ  แกว้บางพดู 

95.00 ทอง ด.ช.ทนงศกัด์ิ  ราษฎรพิทกัษ ์   

ด.ช.ณฐัวฒิุ  ผาตะนนท ์   

3 บา้นโนนสมบูรณ์ สามพาดอุ่มจาน 

ด.ช.วชิรพล  จนัทะโคตร นางอรทยั  จนัทะเสน 

95.00 ทอง ด.ช.วชิรพล  จนัทะโคตร นางวไิลวรรณ  มิตรราช 

ด.ช.วรีะวฒัน์  แสนทอง   

5 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ 1 

ด.ช.เกียรติศกัด์ิ  บุญอภยั นายแสงทอง  ภกัด์ิสงศรี 

88.00 ทอง ด.ช.กิตติศกัด์ิ  โสดาวฒัน์ นายกิตติเดช  ไชยมูล 

ด.ช.สิทธินนัท ์ ศรีจ าปา   

5 
เลิงถ่อนโนน
สมบูรณ์ 

วงัสามหมอ 4 

ด.ช.ชยันคร  นวลนรนารถ นางจิตรยา  ช่ืนชม 

88.00 ทอง ด.ช.ธรรมรักษ ์ เอ้ียวเฮง   

ด.ช.อภิลกัษณ์  กมุชาด   

5 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง 1 
ด.ช.กฤษณพงศ ์ พนัจนัทร์ 

น.ส.ศิระกาญจณ์  อะนนั
เอ้ือ 

88.00 ทอง 
ด.ช.รัฐพล  มาตโคง้ นางแสงเดือน  ปากเมย 

ด.ช.สุรนนัท ์ ยนิดี   

5 
บา้นหว้ยบงดง
มะไฟ 

หนองหวา้ 

ด.ช.ณภทัร  รินทรักษ ์ นางศิริพรรณ  เพง็พนัธ ์

88.00 ทอง ด.ช.วรชิต  สินธุวงศ ์   

ด.ญ.สุนิสา  ศรีกงพาน   

5 บา้นดงกลาง วงัสามหมอ  3 

ด.ช.ปิติพงษ ์ สุปัดชา น.ส.มณีวรรณ  จ่าบุญ 

88.00 ทอง ด.ช.ชานนท ์ บริบูรณ์ นายบุญถม  ค าฤาชยั 

ด.ช.อชิตะ  พินิจจนัทร์   

5 บา้นเชียงแหว เชียงแหว 

ด.ช.จิรวฒัน์  เดชสิมมา นายไชยา  สิมมะลี 

88.00 ทอง ด.ช.อมัรินทร์  นรดี นางยวุดี  ทองโคตร 

ด.ชณฐัวฒัน์  ภกัด์ิวาปี   

5 บา้นนาแก วงัสามหมอ  2 

ด.ช.กนัตินนัท ์ สวา่งวงศ์ นางพอดี  สุนทรพิธ 

88.00 ทอง ด.ช.ภานุวฒัน์  มุกดากิจ น.ส.สุฑารัตน์  พรหมกลุ 

ด.ช.วฒิุพงษ ์ ผา่นชมภู   
 

 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม การประกวดเต้นแอโรบคิ / ประเภทความพกิารบกพร่องทางการเรียนรู้ / ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 

ด.ญ.ศวพิร  สุริยวงศ ์ นางแสงเดือน  ปากเมย 

90.00 ทอง 

ด.ญ.วรรณนิต  ศรีพนัดอน นายค าพร  ปากเมย 

ด.ญ.สายฝน  แสงใส   

ด.ญ.สายธารืแสงใส   

ด.ญ.บุญถม  ชมพฒุ   

ด.ญ.สุกญัญา  ตูท้อง   

2 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ  1 

ด.ญ.ด.ญ.สุกญัญา  วนัตะคุ นางเลก็  มหานาม 

88.60 ทอง 

ด.ญ.บุญยาพร  ดุพงษ ์ นางรัตนา  ปัญญาแกว้ 

ด.ญ.สรณ์สิริ  ดามพิมพศ์รี นายอ านวย  ทองลือ 

ด.ญ.ขวญัชนก  สีงามเอ่ียม   

ด.ญ.สุชาดา  นอ้ยผาง   

ด.ญ.สุรีรัตน์  สาสาด   

3 บา้นนาแก วงัสามหมอ 2 

ด.ช.ศุภกร  แกว้ธานี 

 
 
นางพอดี  สุนทรพิธ 
น.ส.จารุพิชญ ์แจกกระ
โทก  
  

84.60 ทอง 

ด.ญ.ธวชัชยั  บุญคง 

ด.ช.ศฎาย ุ แกว้อินทร์ 

ด.ช.เกียรติศกัด์ิ  โพธ์ิชยัรัตน์ 

ด.ช.อภินทัธ ์ ชมภูพ้ืน 

ด.ช.อภิวชิญ ์ ค าธานี 

ด.ช.ภานุวฒัน์  บุญนนท ์

4 บา้นกอก ชุมชนจ าปี 

ด.ช.ภานุพงศ ์ ทองภูบาล น.ส.กสุุมา  อุสุภราช 

82.00 ทอง 

ด.ช.ธีรพงษ ์ ปัดถาวะโร น.ส.วภิา  ทวแีสง 

ด.ช.ธวชัชยั  ทิพเสถียร นายศราวธุ  วงศพ์ิมสอน 

ด.ช.กฤษฎี  ชาญสะอาด   

ด.ช.นพกร  พรมกลุ   

ด.ช.วชิยัยทุธ  ฤทธ์ิหงษ ์   

ด.ช.ภานุพงศ ์ สุนจนัทา   

5 บา้นโคกหนองแวง นายงูนกเขียน 

ด.ช.ขจรเดช  ค าฤาชยั นางลดัดาศรี  ธนะศุตร 

80.00 ทอง 

ด.ช.ชยัทตั  ม่ิงขนุเดช นางวาทินี  ระดมงาม 

ด.ช.วรีะชยั  ภูมิภาค   

ด.ช.ปิยวฒัน์  เสนาชุม   

ด.ช.ณฐัภูมิ  คงชมช่ืน   



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม  การแข่งขันประดษิฐ์ของใช้จากเศษวสัดุเหลอืใช้ /  ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ 

 / ระดบัช้ัน ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นโคกศรี จ าปีศรีธาต ุ

ด.ช.ภูษิต  นิลดอนหวาย นายธงชยั  พลอินทร์ 

94.00 ทอง ด.ช.อคัรพล  แกว้จนัดา นางบุญเทอม  อมัวรรณ 

ด.ช.วชัรินทร์  สาล า   

2 บา้นเชียงแหว เชียงแหว 

ด.ช.ภาณุพงษ ์ บุบผามาลา นางจารุวรรณ  คุม้โห ้

92.00 ทอง ด.ช.สุภาพ   หาศูนยท์ว ี นางสุธาทิพย ์ ภูกองชนะ 

ด.ช.สุนทร    ทองรักษ ์   

3 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ  1 

ด.ช.อนุชิต  ถาวรเลิศ นางอ านวย  ทองลือ 

84.00 ทอง ด.ช.ณฐันนัท ์ นิสงักาศ นางอุไรวรรณ  ภูค าวงษ ์

ด.ช.ธนนมรัตน ์ นภาจร   

4 บา้นดงเรือง เสอเพลอผาสุก 

ด.ญ.ชลธิชา  ทองงาม น.ส.พชัร  เศรษฐววิรรณ์ 

83.00 ทอง ด.ช.ยพุรรค ์ ค านวณ นางวชิิตรา  โพระกนั 

ด.ช.เฉลิมชยั  ฉิมเทศ   
 

 กจิกรรม  การแข่งขันประดษิฐ์ของใช้จากเศษวสัดุเหลอืใช้ / ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้  

/ ระดบัช้ัน ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

5 บา้นตูม เมืองกมุภวา 

ด.ช.ศิวกร  มีรัตน ์ นางจารุวรรณ  กองเพชร 

81.00 ทอง ด.ช.สิทธิกร  กนัยาประสิทธ์   

ด.ช.อนุสรณ์  ช านาญหาร   

6 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 

ด.ญ.นิตยา  ศรีนรา นางแสงเดือน  ปากเมย 

78.00 เงิน ด.ญ.รัตนา  มิสา นายค าพร  ปากเมย 

ด.ญ.นาริทร์  ศรีพนัธ ์   

6 บา้นผือ พนัดอน 

ด.ช.บวรพจน ์ดาวทองสมบติั นางอุบล  โภคาพานิช 

78.00 เงิน ด.ช.ธวชัชยั  ยัง่ยนื นางเฉลิมพร  ช่ืนจอหอ 

ด.ชฐาปนี  ศรีสุข   

8 อนุบาลโนนสะอาด 
โนนสะอาดโคก
กลาง 

ด.ญ.วมิลรัตน์  หารธงชยั นางกาญจนา  มนสัสิกา 

77.00 เงิน ด.ญ.ธดา  นามจนัดา นายพรมมา  สุวรรณวงศ ์

ด.ญ.พรนภา  อารัมภะ   
 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม  การแข่งขันประดษิฐ์ของใช้จากเศษวสัดุเหลอืใช้ / ประเภทความพกิารบกพร่องทางด้านร่างกาย  

/ ระดบัช้ัน ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นดงเรือง เสอเพลอผาสุก 
ด.ญ.อารียา  ณ  คราม น.ส.พชัร  เศรษฐววิรรณ์ 

94.00 ทอง 
ด.ญ.น ้ าทิพย ์ สินทา น.ส.มณัฑนา  พนัธ์ประสิทธ์ 

 

 กจิกรรม การแข่งขันประดษิฐ์ของเล่นจากเศษวสัดุเหลอืใช้ / ประเภทความพกิารบกพร่องทางการเรียนรู้ 

/ ระดบัช้ัน ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นโนนสมบูรณ์ สามพาดอุ่มจาน 

ด.ช.กิติพงษ ์ บวัดา นางวไิลวรรณ  มิตรราช 

93.00 ทอง ด.ญ.ทิพยรัตน ์ แสนบุตรดา นางอรทยั  จนัทะเสน 

ด.ญ.อรปรียา  ม่วงเพชร   

2 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 

ด.ช.สรยทุธ  ชยัชนะ นางแสงเดือน  ปากเมย 

86.67 ทอง ด.ช.สุนนัท ์ ยนิดี นายค าพร  ปากเมย 

ด.ช.รัฐพล  มากโคง้   

3 
บา้นสงเปลือยดง
สามสิบ 

เสอเพลอผาสุก 

ด.ช.วรวฒิุ  วฒิุสิงห์ น.ส.มณี  ทองพอก 

83.67 ทอง ด.ช.ชานนท ์ สมประดิษฐ ์ นางบุษยพรรณ  พนัอะนนัท ์

ด.ช.อภิรักษ ์ จ าปามูล   

4 บา้นสวนหม่อน เชียงแหว 

ด.ช.อนุชา  บ ารุงภกัดี น.ส.เขม็ทอง  พลวาปี 

83.00 ทอง ด.ชพิชยัยทุธ  พลวาปี นายสิทธิพร  พนัแสน 

ด.ช.ศตวรรษ ์ บ ารุงภกัดี   

5 บา้นดงกลาง วงัสามหมอ  3 

ด.ช.ธวชัชยั  ศรีณะ นางปัญญา  ไชยทองดี 

78.67 ทอง ด.ช.ทินภทัร  ผา่นชมภู น.ส.วรพร  แสงภกัดี 

ด.ช.พรพนัธ์  ปะจะเณญ ์   

6 อนุบาลโนนสะอาด 
โนนสะอาดโคก
กลาง 

ด.ช.จกัรเพชร  ทบัเสนา นางกาญจนา  มนสัสิกา 

74.67 เงิน ด.ช.ภทัรชยั  มหามาตร นายพรมมา  สุวรรณวงศ ์

ด.ช.อนุพงษ ์ โสมาบุตร   

7 อนุบาลวงัสามหมอ   วงัสามหมอ  1 

ด.ช.ทวศีกัด์ิ  อุไรลา นางอ านวย  ทองลือ 

73.00 เงิน ด.ช.ทิพมงคล  ขนัอาษา นางอุไรวรรณ  ภูค าวงษ ์

ด.ช.ธวชัชยั  กาลจกัร์   
 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม   ประกวดหนังสือเล่มเลก็ / ประเภทความพกิาร   บกพร่องทางการเรียนรู้ / ระดบัช้ัน  ป.1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 อนุบาลวงัสามหมอ   วงัสามหมอ  1 

ด.ช.ปวณิิกร  พนัธ์ุบุญ นางประไพพรรณ   

95.00 ทอง ด.ญ.กชวรรณ  จตัวากลุ นางรัตนา  ปัญญาแกว้ 

ด.ญ.นิตยา  พนนาม   

2 บา้นดงง่ามนางาม วงัสามหมอ  4 

ด.ช.อภิวฒัน์  สวา่งวงศ ์ นางสมยงค ์ โคตท่าคอ้ 

92.00 ทอง ด.ญ.นิภาพร  ภูพรรณแสง นายฉตัรวฒิุ  อ่ิมชมช่ืน 

ด.ญ.ชาลินี  หสัดี   

3 บา้นเมืองปัง สามพาดอุ่มจาน 

ด.ช.ศุภโชค  รันตวรรณ นางอรวรรณ์  อินทร์มะโรง 

83.00 ทอง ด.ช.คาว ี วรรณพฒัน์ น.ส.ณฐัธิดา  ใจอ่อน 

ด.ช.ชยยธร  อนนัทอง   

4 บา้นโนนสูง จ าปีศรีธาต ุ

ด.ญ.พรพนา  ศิริทรินทร์ นายพงศภคั  ปัญญาใส 

78.00 เงิน ด.ช.ธรรมนูญ  ดิลกโสภณ น.ส.อรุณณี  สายเสมา 

ด.ญ.ศุภรัตน ์ เภาพาน   

5 
บา้นเหล่าหมากบา้
เชียงสม 

แชแล 

ด.ช.วรีพงษ ์ ฤทธ์ิมหา นางเยาวรีย ์ บุบผามาลา 

60.00 ทองแดง ด.ช.ภานุวฒัน์  ดาอุดม นางวนิดา  อุ่นทะยา 

ด.ช.วรรณวชิยั  คุณค าพร   

6 บา้นสวนหม่อน เชียงแหว 

ด.ช.จิรายทุธ  เกตุทพัมอญ น.ส.เขม็ทอง  พลวาปี 

59.00 ชมเชย ด.ช.ธนาวฒัน์  ศรีพวง นายสิทธิพร  พนัแสน 

ด.ช.ฉตัรชยั  สาโร   
 

 กจิกรรม   ประกวดหนังสือเล่มเลก็ / ประเภทความพกิาร   บกพร่องทางการเรียนรู้ / ระดบัช้ัน   ม.1 - 3 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 
บา้นหมากบา้เลา
โคกกลาง 

เชียงแหว 

ด.ชธรินทร์  เหมสิงห์ นางวลิาวลัย ์ คณโทมุข 

82.00 ทอง ด.ช.นครา  บุญกณัฑ ์ นางจุไรรัตน ์ สอนค าดี 

ด.ญ.วโิรจน ์ ฝ่ายเพชร   

2 
เลิงถ่อนโนน
สมบูรณ์ 

วงัสามหมอ  4 

ด.ช.วรีะศกัด์ิ  วฒิุสาร นางสุภาวรรณ  น าสุย 

80.00 ทอง ด.ญ.ชบาทอง  กองสุข น.ส.สุภาภรณ์  ตาทิพย ์

ด.ช.คมกฤษ  โพธ์สยั   
 



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม    ประกวดมารยาทงามอย่างไทย /  ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้  

/ ระดบั  ไม่ก าหนดช่วงช้ัน 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 บา้นโนนอ านวย หวันาค า 
ด.ช.กิตติพงษ ์ โสภิณ น.ส.รัชนีวรรณ์  ศรีบุญเรือง 

91.66 ทอง 
ด.ญ.ลลิตา  สุขสนิท   

2 บา้นเชียงกรม นาม่วง 
ด.ญ.ธิดารัตน์  พรวาปี นางดวงแกว้  ภกัดีราช 

91.33 ทอง 
ด.ช.ภูวดล  แสงทอง   

3 
บา้นหมากบา้เลา
โคกกลาง 

เชียงแหว 
ด.ช.ศรันย ์ เสียงล ้า นางวลิาวลัย ์ คณโทมุข 

90.00 ทอง 
ด.ญ.กนกวรรณ  ศรีวงศแ์ผน นางพิกลุ  ชาญนรา 

4 บา้นม่วงดง 
โนนสะอาดโคก
กลาง 

ด.ช.ณฐัชา  อุรัน นางเบญจนาถ  สุขเกต ุ
89.66 ทอง 

ด.ช.ดุลยวตั  ตรีเดช นางองัคณา  ค าคูณ 

5 อนุบาลวงัสามหมอ วงัสามหมอ 1 
ด.ช.อดิศกัด์ิ  โมกไทยสงค ์ นางสุนนัท ์ ไกรวาสงัข ์

89.33 ทอง 
ด.ญ.จารุจี  สารลีน นางรัตนา  ปัญญาแกว้ 

6 บา้นหว้ยวงัปลา จ าปีศรีธาต ุ
ด.ญ.ปาริชาติ  บุราณเดช นางอนงนาถ  นามโส 

89.00 ทอง 
ด.ช.ภูริพฒัน์  พลูพทุธ นางปิยนุช  พลอินทร์ 

7 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง 1 
ด.ช.สรยทุธ  ชยัชนะ นางวจิิตรา  คลงักลาง 

83.00 ทอง 
ด.ญ.ศิวพร  สุริยวงค ์ นางแสงเดือน  ปากเมย 

8 บา้นอุ่มจาน สามพาดอุ่มจาน 
ด.ญ.สิริยาภรณ์  จนัทรเสนา นางมณฑิรา  พนัแสง 

82.66 ทอง 
ด.ช.พีรวฒิุ  สงวนนาม   

9 
บา้นสงเปลือยดง
สามสิบ 

เสอเพลอ-ผาสุก 
ด.ญ.รัตติกา  ค าพกุ นางสาวมณี  ทองพอก 

82.00 ทอง 
ด.ช.อนุสรณ์  ไชยบุดดี นางบุษยพรรณ  พนัอะนนัท ์

10 บา้นโคกสะอาด วงัสามหมอ 4 
ด.ญ.ธญัญานุช  อุนทุไร นางประนอม  ทองเหลา 

81.00 ทอง 
ด.ช.สรัตต ์ ดงกรุง นางจอมศรี  มะลิตน้ 

11 บา้นหนองนกเขียน นายงูนกเขียน 
ด.ช.ยงยศ  วรรณกลุ นายทว ี ฉวเีวช 

80.33 ทอง 
ด.ญ.วชิญาพร  ไชยราช นายพนัธ์ุพญา  วฒันากลาง 

 

 กจิกรรม   ประกวดร าไทย / ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ / ระดบัช้ัน    ม.1-3 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 ทบักงุประชานุกลู หนองแสง  1 

ด.ญ.ศิวพร   สุริยวงศ ์ นางแสงเดือน  ปากเมย 

89.00 ทอง 
ด.ญ.วรรณนิดา  ศรีพนัดอน นางสวรรยา  โภคาพานิช 

ด.ญ.สายฝน  แสงใส   

ด.ญ.สายธาร  แสงใส   



 

การศึกษาพิเศษ 
 

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

 กจิกรรม ประกวดร าไทย / ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ / ระดบัช้ัน   ป. 1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

1 อนุบาลวงัสามหมอ 
  
  
  
  

วงัสามหมอ 1 ด.ญ.ปนิดา  สมัพนัธ์ นางอุไรวรรณ   ภูค าวงษ ์ 92.70 ทอง 
  

 
ด.ญ.นิศารัตน ์ บุญเกิน นางอ านวย  ทองลือ     

  
 

ด.ญ.สมฤดี  ม่วงศรี 
 

    
  

 
ด.ญ.จนัทรา  วนัจรูญ 

 
    

  
 

ด.ญ.บุญยาพร  ดุพงษ ์
 

    

2 

เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 
  

วงัสามหมอ   4 ด.ญ.วชุิดา   บุราณเดช นางบวัผนั  พนูเทกอง 91.30 ทอง 
    ด.ญ.ปริศนา  ภูผายาง นางสุภาวรรณ  น าสุย 

 
  

    ด.ญ.นตัตา  ทองค า   
 

  
    ด.ญ.กญัจนพร   วงัเริงรัมย ์   

 
  

    ด.ญ.นริศรา  เสริมผล   
 

  
    ด.ญ.อนญัญา  ไร่ประสงค ์       

2 บา้นดงกลาง 
  
  
  

วงัสามหมอ 3 ด.ญ.กณัฐมณี  แสนโคตร นายธนวรรธน์  สนัวลิาศ 91.30 ทอง 
    ด.ญ.มณัฑนา  ฤาโสภา นางปัญญา  ไชยทองศรี     
    ด.ญ.พฒัศดาพร  พวงสาลี       
    ด.ญ.อมัพร   ดาริรัมย ์       

2 

บา้นโนนสูง 
  

จ าปีศรีธาต ุ ด.ช.พงศกร   พิมพศ์รี ครูทิพวรรณ  จนัทิมี 91.30 ทอง 
    ด.ช.วทิวสั  พ่ึงสวา่ง   

 
  

    ด.ญ.ศุภรัตน ์  เภาพาน   
 

  
    ด.ญ.พรนภา   ศิริวารินทร์       

 

 กจิกรรม ประกวดร าไทย / ประเภทความพกิาร บกพร่องทางการเรียนรู้ / ระดบัช้ัน   ป. 1 - 6 

ท่ี โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย ช่ือ-สกลุ  นกัเรียน ช่ือครูผูค้วบคุม คะแนน เหรียญ 

5 

บา้นเชียงแหว 

เชียงแหว 
  
  
  

ด.ญ.อรพิมล   อุดชาชน นางเปรมวดี  อุดชาชน 83.70 ทอง 
  ด.ญ.ณฐัณิชา  บาทชารี นางจงกล  วงศศ์รีรักษา 

 
  

  ด.ญ.วชุิดา  ศิริรักษ ์   
 

  
  ด.ญ.ล าไพ   บุญนอ้ย   

 
  

5 บา้นหนองแสง 
  
  
  

หนองแสง 1 
  

ด.ญ.สุภารักษ ์ เดชอกัษร นางรัชนี  ศิริมนตรี 83.70 ทอง 
  ด.ญ.วชิาดา  รัตนประกรณ์ นางเบญจ  ทองไวย ์     
  ด.ญ.สุทธิดา  บุตรหงา 

 
    

 
ด.ญ.สุนิสา  มงคลชู       

 


