
 

ปฐมวัย 
 

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

ประกาศผล ปฐมวัย  

 การเล่านิทานประกอบสื่อ  ระดับปฐมวัย  ประเภท เดี่ยว 
 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 เสอเพลอผาสุก บ้านสงเปลือยดงสามสิบ ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 นาม่วง บ้านเชียงกรม ทอง   
3 สามพาดอุ่มจาน บ้านโพนทอง ทอง   
4 หนองหว้า บ้านกุดจิก ทอง   

5 โนนสะอาดหนองโพธิ์ บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ ทอง   

6 วังสามหมอ  2 บ้านนานกชุมนาชุมพร ทอง   

7 หนองแสง  2 บ้านนาฝาย ทอง   

8 วังสามหมอ  4 บ้านดงง่ามนางาม ทอง   

9 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม ทอง   

10 วังสามหมอ  3 ค าไฮพิทยาคม ทอง   

11 หนองแสง  1 บ้านโคกสว่าง ทอง   

12 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ ทอง   

13 จ าปีศรีธาตุ อนุบาลศรีธาตุ ทอง   

14 วังสามหมอ  1 อนุบาลวังสามหมอ ทอง   

15 เชียงแหว บ้านสวนหม่อน ทอง   

16 เมืองกุมภวาปี เทพปัญญา ทอง   

17 แชแล บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม ทอง   

18 หัวนาค า ค าค้อพิทยาศึกษา เงิน   

19 ท่าลี่สีออ ท่าลี่ศรีสุขวิทยา เงิน   

20 พันดอน พรหมนิมิตศึกษา เงิน   

21 เวียงค า บ้านโนนเห็นวังชัย เงิน   

22 นายูงนกเขียน บ้านค าม่วง เงิน   

23 โนนสะอาดโคกกลาง บ้านม่วงดง เงิน   

 

 

 

 



 

ปฐมวัย 
 

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

 การปั้นดินน้ ามัน  ระดับปฐมวัย  ประเภท ทีม 3  คน 
 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณวิทยา ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 หนองหว้า บ้านกุดจิก ทอง   
3 ท่าลี่สีออ บ้านสวรร์ราษฎร์ ทอง   
4 โนนสะอาดโคกกลาง อนุบาลโนนสะอาด ทอง   
5 เวียงค า บ้านค าไผ่ ทอง   
6 หัวนาค า ค าเมยวิทยาคม ทอง   
7 วังสามหมอ  3 บ้านค ายาง ทอง   
8 เชียงแหว บ้านเซียบ ทอง   
9 จ าปีศรีธาตุ บ้านห้วยวังปลา ทอง   
10 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านห้วยเกิ้ง (วัฒนเสรีราษฎรบ์ ารุง) ทอง   
11 เสอเผลอผาสุก บ้านนาดีสร้างบง ทอง   
12 บุ่งแก้วทมนางาม บ้านทมนางาม ทอง   
13 พันดอน บ้านพันดอน ทอง   
14 นาม่วง บ้านเชียงกรม ทอง   
15 วังสามหมอ  4 บ้านหนองหญ้าไซ ทอง   
16 หนองแสง  2 บ้านนาฝาย ทอง   
17 สามพาดอุ่มจาน บ้านโพนทอง ทอง   
18 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ ทอง   
19 วังสามหมอ  2 บ้านนาตาดนาโปร่ง ทอง   
20 แชแล บ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย เงิน   
21 หนองแสง  1 อนุบาลหนองแสง เงิน   
22 วังสามหมอ  1 อนุบาลวังสามหมอ เงิน   
23 เมืองกุมภวา เทพปัญญา เงิน   
24 นายูงนกเขียน บ้านหนองนกเขียน เงิน   

 

 

 

 



 

ปฐมวัย 
 

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

 

 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย  ประเภท ทีม 3  คน 

 

ที่ กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ชื่อโรงเรียน รางวัลที่ได้ หมายเหตุ 
1 เมืองกุมภวา เทพปัญญา ทอง เป็นตัวแทนไปภาคฯ 
2 บุ่งแก้วทมนางาม ทมนางาม ทอง   
3 วังสามหมอ  4 บ้านดงง่ามนางาม ทอง   
4 เสอเพลอผาสุก บ้านสงเปลือยดงสามสิบ ทอง   

5 จ าปีศรีธาตุ อนุบาลศรีธาตุ ทอง   

6 วังสามหมอ  1 บ้านหนองกุงทับม้า ทอง   

7 สามพาดอุ่มจาน บ้านเมืองปัง ทอง   

8 โนนสะอาดโคกกลาง อนุบาลโนนสะอาด ทอง   

9 ท่าลี่สีออ บ้านเหล่าหมากจันทร์ค าล่องประชานุกูล ทอง   

10 หัวนาค า ค ากุงประชานุกูล ทอง   

11 พันดอน บ้านวาปี ทอง   

12 วังสามหมอ  3 บ้านดงกลาง ทอง   

13 หนองแสง  2 บ้านนาฝาย เงิน   

14 โนนสะอาดหนองโพธิ์ ห้วยแสงอรุณวิทยา เงิน   

15 วังสามหมอ  2 บะยาวพัฒนศึกษา เงิน   

16 หนองแสง  1 อนุบาลหนองแสง เงิน   

17 แชแล บ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม เงิน   

18 เวียงค า บ้านท่าหนองเทา เงิน   

19 นาม่วง อนุบาลประจักษ์ศิลปาคม เงิน   

20 เชียงแหว บ้านเซียบ เงิน   

21 หนองหว้า บ้านห้วยบงดงมะไฟ เงิน   

22 นายูงนกเขียน บ้านโคกหนองแวง เงิน   

23 ห้วยเกิ้งปะโค บ้านปะโค เงิน   

24 โปร่งตาดทองก้าวหน้า บ้านสามขา เงิน   

 

 


