
 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

ประกาศผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 กิจกรรม  การอ่าน  ชั้น  ป.๑-๓ 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 
๑ เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ไชยนา มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี เมืองกุมภวา ๘๑.๐๐ เหรียญทอง 
๒ เด็กหญิงจารุกัญญ์  เศรษฐวงศ ์ บ้านนาเพ็ญ ท่าลี่สีออ ๗๘.๖๗ เหรียญเงิน 
๓ เด็กหญิงปาริชาติ  สุจริต บ้านดงเรือง เสอเพลอผาสุก ๗๗.๖๗ เหรียญเงิน 
๔ เด็กหญิงอรอนงค์  ภูหัดสวน ชุมชนจ าปี จ าปี  ศรีธาตุ ๗๖.๐๐ เหรียญเงิน 
๕ เด็กหญิงพิยะดา  บุตตะกุล บ้านหนองศรีเจรญิหนองผึ้ง พันดอน ๗๐.๐๐ เหรียญเงิน 
๖ เด็กหญิงภัททิยา  ธงศร ี บ้านน้ าเที่ยง สามพาดอุ่มจาน ๖๙.๓๓ เหรียญทองแดง 
๗ เด็กหญิงธนัญญา  ญาณศิริ บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงค า ๖๙.๐๐ เหรียญทองแดง 
๘ เด็กชายธนพัฒน์  ทรัพย์ผล บ้านเชียงแหว เชียงแหว ๖๘.๖๗ เหรียญทองแดง 
๙ เด็กหญิงกิติยา  ชัยเดช บ้านหนองหญา้รังกาหว้ยขุมปูน ห้วยเกิ้งปะโค ๖๘.๓๓ เหรียญทองแดง 

๑๐ เด็กชายสรณ์ศิริ  บุตตอินทร์ บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ ๑ ๖๘.๐๐ เหรียญทองแดง 
๑๑ เด็กหญิงพรรณภษา  เกษศิริ อนุบาลประจักษ์ นาม่วง ๖๓.๓๓ เหรียญทองแดง 
๑๒ เด็กหญิงนลินทิพย์  ค าค้อพิทยศึกษา หัวนาค า ๖๓.๐๐ เหรียญทองแดง 
๑๓ เด็กหญิงอ้อมสุดา  พานแก้ว บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ ๒ ๖๑.๖๗ เหรียญทองแดง 
๑๔ เด็กหญิงสุชัญญา  คลื่นสนั่น อนุบาลหนองแสง หนองแสง ๑ ๖๑.๓๓ เหรียญทองแดง 
๑๕ เด็กหญิงสุทธิดา  สุขขาวาปี บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ๖๐.๖๗ เหรียญทองแดง 
๑๖ เด็กชายธนภูม ิ ภักดีราช บ้านห้วยบงดงมะไฟ หนองหว้า ๖๐.๓๓ เหรียญทองแดง 
๑๗ เด็กหญิงรัตนาพร ศรีหาชาดี โพธิ์ศรีส าราญ โนนสะอาดหนองโพธิ ์ ๕๙.๖๗ ผ่านการแข่งขัน 
๑๘ เด็กหญิงยลดา  ปัดขานัง บ้านกุดขนวน บุ่งแก้วทมนางาม ๕๙.๓๓ ผ่านการแข่งขัน 
๑๙ เด็กหญิงชยิสรา  รัตน์น้ าอ้อม บ้านดงกลาง วังสามหมอ ๓ ๕๕.๓๓ ผ่านการแข่งขัน 
๒๐ เด็กหญิงศศิพิมพ์  สาครเจริญ บ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย แชแล ๕๕.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๒๑ เด็กหญิงสิรามล  มุมแดง บ้านม่วงดง โนนสะอาดโคกกลาง ๕๔.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๒๑ เด็กชายอิทธิพล  แสนศรี บ้านโคกสะอาด วังสามหมอ ๔ ๕๔.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๒๓ เด็กหญงิพรพรหม  สว่าง บ้านนายูง นายูงนกเขียน ๕๑.๖๗ ผ่านการแข่งขัน 
๒๔ เด็กชายนราธร  ทองจันทร์ บ้านทับไฮ หนองแสง ๒ ๔๘.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

 

 กิจกรรม  การอ่าน  ชั้น  ป.๔ – ๖ 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 
๑ เด็กหญิงประกายรัตน์ นนทะศร ี บ้านกุดขนวน บุ่งแก้วทมนางาม ๘๕.๐๐ เหรียญทอง 
๒ เด็กหญิงดวงดาว  วงษ์ไทย ทับกุงประชานุกูล หนองแสง ๑ ๗๘.๓๓ เหรียญเงิน 
๓ เด็กหญิงวราภรณ์  ทรงสังขาร บ้านเซียบ เชียงแหว ๗๘.๐๐ เหรียญเงิน 
๔ เด็กหญิงรุ่งอรุณ   สิมพา อนุบาลศรีธาตุ จ าปี  ศรีธาตุ ๗๖.๐๐ เหรียญเงิน 
๕ เด็กชายยุทธพงษ ์ กระทุ่มกลาง บ้านปอ เมืองกุมภวา ๗๕.๓๓ เหรียญเงิน 
๕ เด็กหญิงุภรพร  แก่นนาค า บ้านสี่แจ เสอเพลอผาสุก ๗๕.๓๓ เหรียญเงิน 
๗ เด็กหญิงศศิกานต์ ไตรราช บ้านนาเหล่า โนนสะอาดหนองโพธิ์ ๗๓.๓๓ เหรียญเงิน 
๗ เด็กหญิงกัญญาภัค  โคตรมณี บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นาม่วง ๗๓.๓๓ เหรียญเงิน 
๙ เด็กหญิงภาวิณี  กองลี สามัคคีวิทยาคาร หัวนาค า ๗๒.๖๗ เหรียญเงิน 

๑๐ เด็กชายวุฒินันท์  ชะชิกุล บ้านเหล่าหมากจันทร์ค าล่องประชานกุูล ท่าลี่สีออ ๗๒.๓๓ เหรียญเงิน 
๑๑ เด็กหญิงกรพิน  ราชสมบัติ บ้านกุดนาค้อ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ๗๑.๖๗ เหรียญเงิน 
๑๒ เด็กหญิงสายพิรุณ  หอมสิน บ้านโคกสะอาด วังสามหมอ ๔ ๗๐.๖๗ เหรียญเงิน 
๑๓ เด็กหญิงธัญญาลักษณ ์ ภูหัวตาด บ้านโนนเห็นวังชัย เวียงค า ๗๐.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๔ เด็กชายจารุวัฒน์  จันทร์แก้ว บ้านบุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค ๖๙.๐๐ เหรียญทองแดง 
๑๔ เด็กหญิงวาสนา   หินะสุทธิ์ บ้านโคกหนองแวง นายูงนกเขียน ๖๙.๐๐ เหรียญทองแดง 
๑๖ เด็กหญิงเอมรินทร์  แสงวิเศษ อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ ๑ ๖๘.๐๐ เหรียญทองแดง 
๑๗ เด็กหญิงปริญญา  พรมสอน บ้านดงกลาง วังสามหมอ ๓ ๖๖.๖๓ เหรียญทองแดง 
๑๘ เด็กหญิงอริศรา  แก่นนาค า บ้านห้วยสามพาดฯ สามพาดอุ่มจาน ๖๕.๖๗ เหรียญทองแดง 
๑๙ เด็กหญิงมณฑนา  ยันตะพันธ์ บ้านดงแคน พันดอน ๖๕.๓๓ เหรียญทองแดง 
๒๐ เด็กหญิงศิรภัสสร  สิมมาจันทร์ บ้านโนนมะข่า หนองหว้า ๖๔.๐๐ เหรียญทองแดง 
๒๑ เด็กชายปริญธร   ศรีพอ บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ ๒ ๖๓.๖๗ เหรียญทองแดง 
๒๒ เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  อุเหล่า บ้านโคกศรีห้วยยาง หนองแสง ๒ ๖๑.๖๗ เหรียญทองแดง 
๒๓ เด็กชายอภิสิทธิ์  กงใจ บ้านดอนเงิน แชแล ๖๐.๓๓ เหรียญทองแดง 
๒๔ เด็กหญิงชนวีร์  คณารส บ้านม่วงดง โนนสะอาดโคกกลาง ๖๐.๐๐ เหรียญทองแดง 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

 กิจกรรม  การอ่าน  ชั้น  ม. ๑-๓ 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 
๑ เด็กหญิงอนุสรา  เกษรอินทร์ บ้านเหล่าแชแลหนองแวง แชแล ๖๗.๐๐ เหรียญทองแดง 
๒ เด็กหญิงปริตา  อุ่นสงคราม ค าค้อพิทยศึกษา หัวนาค า ๖๖.๐๐ เหรียญทองแดง 
๓ นางสาวทอฝัน  ไชยราช บ้านนายูง นายูงนกเขียน ๖๒.๐๐ เหรียญทองแดง 
๔ เด็กหญิงสุภาพร  โคตรหลง บ้านค าไฮพิทยาคม วังสามหมอ ๓ ๕๘.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๕ เด็กหญิงอินทิรา  พงพันธ์ บ้านหนองประเสริฐ หนองแสง ๑ ๕๗.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๖ เด็กหญิงขนิษฐา  นามสอน บ้านปะโค ห้วยเกิ้งปะโค ๕๓.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๗ เด็กหญิงสุภาพร  สารยศ บ้านสีออสว่างราษฎรส์ามัคค ี ท่าลี่สีออ ๕๒.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๘ เด็กหญิงพลอยไพลิน  ภู่เกษ บ้านกุดนาค้อ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ๕๐.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๘ เด็กหญิงภัชฎา  ผ่านวงษ์ บ้านม่วงดง โนนสะอาดโคกกลาง ๕๐.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๘ เด็กหญิงจิราพร  บัวผัน บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ ๑ ๕๐.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 

๑๑ นางสาวอรัญญา  โสดาช ู บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงค า ๔๘.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๑๑ เด็กหญิงสุกัญญา  ต้นกันยา บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสง ๒ ๔๘.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๑๓ เด็กหญิงพลอยกานดา  ภูวงค ์ บ้านเชียงแหว เชียงแหว ๔๖.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๑๔ เด็กหญงิภัสสร  หินกลาง บ้านวาปี พันดอน ๔๓.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๑๕ เด็กหญิงมุทิตา  ภูวัน บ้านหนองกุง โนนสะอาดหนองโพธิ์ ๔๒.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๑๖ เด็กหญิงผาณิตา  ส าโรงแสง บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า ๓๘.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๑๗ เด็กหญิงสุนันทา  สบายใจ บ้านโคกศรีส าราญวังหน้าผา เสอเพลอผาสุก ๓๖.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๑๘ เด็กหญิงอภิญญา  นึกชัยภูมิ บ้านเมืองปัง สามพาดอุ่มจาน ๓๓.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

 

 กิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ  ชั้น  ป.๑ -๓ 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 
๑ เด็กชายชานน  ไรสันเที๊ยะ อนุบาลศรีธาตุ จ าปี  ศรีธาตุ ๙๒.๖๗ เหรียญทอง 
๒ เด็กหญิงวิภาภรณ์  บรรเทา อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ ๑ ๘๙.๖๗ เหรียญทอง 
๓ เด็กหญิงรลินทรา  เกษโสภา บ้านนาแก วังสามหมอ ๒ ๘๘.๖๗ เหรียญทอง 
๔ เด็กหญิงจิรัษญา  ยอดยศ บ้านหนองแสง หนองแสง ๑ ๘๗.๖๗ เหรียญทอง 
๕ เด็กหญิงจินตนา  สิมพา สามัคคีวิทยาคาร หัวนาค า ๘๖.๓๓ เหรียญทอง 
๖ เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีดาวงศ์ บ้านโนนเห็นวังชัย เวียงค า ๘๕.๐๐ เหรียญทอง 
๗ เด็กชายพงศกร  ค าสามารถ บ้านเชียงกรม นาม่วง ๘๔.๓๓ เหรียญทอง 
๘ เด็กหญิงเทวี  สอนด ี บ้านโนนสมบูรณ์ สามพาดอุ่มจาน ๘๒.๖๗ เหรียญทอง 
๙ เด็กหญิงนภสร  ฤทธิ์วาปี บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก ๘๑.๐๐ เหรียญทอง 
๙ เด็กหญิงปาริชาติ  พรมเกิด บ้านเชียงแหว เชียงแหว ๘๑.๐๐ เหรียญทอง 

๑๑ เด็กหญิงณัฐพร  พรมกุล บ้านหัวขัวเหมือดแอ่ ห้วยเกิ้งปะโค ๗๘.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๒ เด็กหญิงพรชิตา  บุดดา บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา ท่าลี่สีออ ๗๗.๓๓ เหรียญเงิน 
๑๓ เด็กหญิงอารยา  หูตาชัย อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง ๗๖.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๔ เด็กหญิงอภิสรา  เห็มสังหาร ชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอน ๗๕.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๕ เด็กหญิงศศิภา  โพธิ์สาราช บ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย แชแล ๗๓.๓๓ เหรียญเงิน 
๑๖ เด็กหญิงปนัดดา  ธรรมพิทักษ์ บ้านทมนางาม บุ่งแก้วทมนางาม ๗๒.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๗ เด็กหญิงพัชรินทร์  สีสวาท บ้านนายูง นายูงนกเขียน ๗๐.๖๗ เหรียญเงิน 
๑๘ เด็กชายศิวกร   ทารถ ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดหนองโพธิ์ ๗๐.๓๓ เหรียญเงิน 
๑๙ เด็กหญิงกัญญาพัชร  พระเมือง บ้านห้วยบงดงมะไฟ หนองหว้า ๖๙.๓๓ เหรียญทองแดง 
๒๐ เด็กหญิงวินัญญา  ทับอาสา บ้านท่ายม หนองแสง ๒ ๖๘.๐๐ เหรียญทองแดง 
๒๑ เด็กหญิงปรารถนา  นามโนรินทา บ้านห้วยผึ้ง โปร่งตาดทองก้าวหน้า ๖๗.๐๐ เหรียญทองแดง 
๒๒ เด็กหญิงบัวชมพู  เรืองทอง ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ ๖๖.๖๗ เหรียญทองแดง 
๒๓ เด็กหญิงณิชานันท์  สีบุญตา บ้านโคกสะอาด วังสามหมอ ๔ ๖๕.๓๓ เหรียญทองแดง 
๒๔ เด็กหญิงรัตนาวดี  วงศ์สุริยา เทพปัญญา เมืองกุมภวา ๖๒.๐๐ เหรียญทองแดง 
 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

 กิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ  ชั้น  ป.๔-๖ 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 
๑ เด็กหญิงอารยา  อุตมูล บ้านห้วยสามพาดฯ สามพาดอุ่มจาน ๙๓.๖๖ เหรียญทอง 
๒ เด็กหญิงสุดารัตน์  พลนิกร บ้านเชียงกรม นาม่วง ๙๒.๓๓ เหรียญทอง 
๓ เด็กหญิงศศิวิมล  แฉล้มขันธิ์ บ้านนายูง นายูงนกเขียน ๙๐.๖๖ เหรียญทอง 
๔ เด็กหญิงประไพรัตน์  โคตะมี สามัคคีวิทยาคาร หัวนาค า ๘๙.๓๓ เหรียญทอง 
๕ เด็กหยิงนันทนา  คุ้งคง บ้านเซียบ เชียงแหว ๘๗.๓๓ เหรียญทอง 
๖ เด็กหญิงนิชนัทชา  ช านาญกุล มัธยมน้ าตาลอนุสรณ์ เมืองกุมภวา ๘๖.๓๐ เหรียญทอง 
๗ เด็กหญิงรุจิรา  ประทุมศรี บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก ๗๙.๐๐ เหรียญเงิน 
๗ เด็กหญิงพลอยชมภู  โคตรมณี บ้านกุดนาค้อ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ๗๙.๐๐ เหรียญเงิน 
๙ เด็กหญิงปนัดดา  ค าฤาชัย บ้านดงกลาง วังสามหมอ ๓ ๗๗.๖๖ เหรียญเงิน 

๑๐ เด็กหญิงศิลารัตน์  คงการเรียน อนุบาลศรีธาตุ จ าปี  ศรีธาตุ ๗๗.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๑ เด็กหญิงแสงดาว  หมวดชาลี บ้านท่าม่วงเวียงค า เวียงค า ๗๕.๖๖ เหรียญเงิน 
๑๑ เด็กชายศุภกรณ์  ธนะไพบูลย์ อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ ๑ ๗๕.๖๖ เหรียญเงิน 
๑๓ เด็กหญิงพิมพกานต์ ศรีจันอัด บ้านแสงสว่าง หนองแสง ๒ ๗๕.๓๓ เหรียญเงิน 
๑๔ เด็กชายตะวัน  กงพลี บ้านโพธิ์ชัยดอกค า โนนสะอาดหนองโพธิ์ ๗๑.๓๓ เหรียญเงิน 
๑๕ เด็กหญิงพรทิพย์  เรืองกสิกรณ์ บ้านสีออสว่างราษฎรส์ามัคค ี ท่าลี่สีออ ๗๑.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๖ เด็กหญิงอทิพลิล  เงินพรวน อนุบาลกุมภวาปี พันดอน ๗๐.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๖ เด็กหญิงธันวาภรณ ์ เปียสันเทียะ อนุบาลโนนสะอาด โนนสะอาดโคกกลาง ๗๐.๐๐ เหรียญเงนิ 
๑๘ เด็กหญิงดาวเรือง  โพยนอก โคกสว่างดงง่ามน้อย วังสามหมอ ๒ ๖๙.๓๓ เหรียญทองแดง 
๑๙ เด็กหญิงศศินา  ยาโย บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า ๖๘.๓๓ เหรียญทองแดง 
๑๙ เด็กหญิงรมย์ชลี  บุญสา บ้านโคกสะอาด วังสามหมอ ๔ ๖๘.๓๓ เหรียญทองแดง 
๒๑ เด็กหญิงแพรว  แสนโคตร บ้านทมนางาม บุ่งแก้วทมนางาม ๖๘.๐๐ เหรียญทองแดง 
๒๒ เด็กหญิงศศิธร  ละตะ บ้านหนองแสง หนองแสง ๑ ๖๗.๓๓ เหรียญทองแดง 
๒๓ เด็กหญิงสุดารัตน์  ช านาญกุล บ้านบุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค ๖๕.๖๖ เหรียญทองแดง 
๒๔ เด็กหญิงพันวษา  เครือเนตร บ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย แชแล ๖๕.๓๓ เหรียญทองแดง 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

 

 

 

 

 

 กิจกรรม เรียงความและคัดลายมือ  ชั้น  ม. ๑-๓ 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 
๑ เด็กหญิงชัชฎา  สอนสกุล บ้านนายูง นายูงนกเขียน ๘๘.๓๓ เหรียญทอง  
๒ เด็กหญิงสาวิตรี  ธันศรี บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ ๑ ๘๕.๖๖ เหรียญทอง  
๓ เดก็หญิงกานติมา  ภาวงศ์ ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ ๘๓.๖๖ เหรียญทอง  
๔ เด็กหญิงปนิดา  ยุทธกล้า บ้านเมืองปัง สามพาดอุ่มจาน ๘๑.๖๖ เหรียญทอง  
๕ เด็กหญิงจิราภรณ์  สอนสุ่ย ทับกุงประชานุกูล หนองแสง ๑ ๘๐.๐๐ เหรียญทอง  
๖ เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ศรีจูมพล บ้านกุดนาค้อ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ๗๙.๖๖ เหรียญเงิน 
๗ นางสาวอ าไพร  มีศรี บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ ๔ ๗๙.๓๓ เหรียญเงิน 
๘ เด็กหญิงอรจริา   ตรสีาด บ้านโคกกลางหนองแวงใหญ ่ โนนสะอาดโคกกลาง ๗๘.๐๐ เหรียญเงิน 
๙ นางสาววรรณิษา  บรรพตา สามัคคีวิทยาคาร หัวนาค า ๗๗.๖๖ เหรียญเงิน 
๙ นางสาวบุษบา  แสงพระจันทร ์ บ้านนาฝาย หนองแสง ๒ ๗๗.๖๖ เหรียญเงิน 

๑๑ เด็กหญิงศันสนีย์  จิตธรรม บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก ๗๖.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๒ นางสาวปนัดดาโซพลกัง บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดหนองโพธิ์ ๗๕.๓๓ เหรียญเงิน 
๑๓ เด็กหญิงวรรณภา  อินทร์ตา บ้านดงน้อย ห้วยเกิ้งปะโค ๗๕.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๔ นางสาวชิโรธร  ชินค า บ้านโนนหนองม่วง หนองหว้า ๗๓.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๕ เด็กชายวีรประวัต ิ มาตรวังแสง ชุมชนทมป่าข่า บุ่งแก้วทมนางาม ๗๑.๖๖ เหรียญเงิน 
๑๖ นางสาวเมฑิตา  ผ่านส าแดง บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงค า ๖๙.๐๐ เหรียญทองแดง 
๑๗ เด็กหญิงกนกนิภา  มะโนศลิป ์ บ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี ท่าลี่สีออ ๖๘.๓๓ เหรียญทองแดง 
๑๘ นางสาวกุลณัฐ  ประสงค์สุข บ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) เมืองกุมภวา ๖๖.๖๖ เหรียญทองแดง 
๑๙ เด็กหญิงนุชจรี  กิติราช บ้านเหล่าแชแลหนองแวง แชแล ๖๕.๓๓ เหรียญทองแดง 
๒๐ นายสนธยา บุตรดี บ้านวาปี พันดอน ๖๔.๐๐ เหรียญทองแดง 
๒๑ เด็กหญิงอัญชุลีพรรณ  มณรุีย ์ บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว ๖๒.๓๓ เหรียญทองแดง 
๒๒ เด็กหญิงอัญธิกา  นิโรธ ชุมชนจ าปี จ าปี  ศรีธาตุ ๖๑.๓๓ เหรียญทองแดง 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

 

 

 

 

 กิจกรรม  ท่องอาขยานท านองเสนาะ  ชั้น  ป.๑ – ๓ 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 
๑ เด็กหญิงศุภรดา  ชารีนิวัฒน์ อนุบาลศรีธาตุ จ าปี  ศรีธาตุ ๙๒.๓๓ เหรียญทอง 
๒ เด็กชายวัชรพงษ์  ปัญจดอน บ้านเซียบ เชียงแหว ๙๐.๓๓ เหรียญทอง 
๓ เด็กหญิงพิมพร  พุทธขันธ์ บ้านโนนเห็นวังชัย เวียงค า ๘๗.๓๓ เหรียญทอง 
๔ เด็กหญิงเพ็ญผกา  รอดแพง บ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร เสอเพลอผาสุก ๘๕.๖๗ เหรียญทอง 
๕ เด็กหญิงปทิตตา  มาลุน เทพปัญญา เมืองกุมภวา ๘๔.๓๓ เหรียญทอง 
๕ เด็กหญิงปนิดา  สุทธิรักษา บ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ๘๔.๓๓ เหรียญทอง 
๕ เด็กหญิงจิราพร  โชควิเศษ บ้านหัวฝาย โนนสะอาดโคกกลาง ๘๔.๓๓ เหรียญทอง 
๘ เด็กหญิงสลิลทิพย์  ภูโอบ บ้านนาแก วังสามหมอ ๒ ๘๓.๖๗ เหรียญทอง 
๙ เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้ววันนา บ้านเชียงกรม นาม่วง ๘๓.๓๓ เหรียญทอง 

๑๐ เด็กหญิงเมทาวี  ศรีทา บ้านโนนอ านวย หัวนาค า ๘๒.๖๗ เหรียญทอง 
๑๑ เด็กหญงิพัชราพร  แข็งฤทธิ์ บ้านท่าแร่ ท่าลี่สีออ ๘๑.๓๓ เหรียญทอง 
๑๑ เด็กหญิงกมลนัทธิ ์ หวังสะแวะ บ้านโพธิ์ชัยดอกค า โนนสะอาดหนองโพธิ ์ ๘๑.๓๓ เหรียญทอง 
๑๑ เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์ค าจันทร์ บ้านกุดขนวน บุ่งแก้วทมนางาม ๘๑.๓๓ เหรียญทอง 
๑๔ เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์กลาง บ้านหนองศรีเจริญหนองผึ้ง พันดอน ๘๑.๐๐ เหรียญทอง 
๑๕ เด็กหญิงศศิภา  โพธิ์สาราช บ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย แชแล ๘๐.๓๓ เหรียญทอง 
๑๖ เด็กหญิงไอรดา   จันทะฮาด บ้านดงน้อย ห้วยเกิ้งปะโค ๗๙.๖๗ เหรียญเงิน 
๑๗ เด็กหญิงสรัสวดี  เพ็งมะเลิง บ้านหนองประเสริฐ หนองแสง ๑ ๗๘.๖๗ เหรียญเงิน 
๑๘ เด็กหญิงจิตสุภา ศรีอุปลัด บ้านนาฝาย หนองแสง ๒ ๗๗.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๙ เด็กหญิงณัฐลดา  โคตรมณี บ้านท่าสัง หนองหว้า ๗๖.๖๗ เหรียญเงิน 
๒๐ เด็กหญิงสุพัตรา  ภูหาร บ้านห้วยสามพาดฯ สามพาดอุ่มจาน ๗๖.๐๐ เหรียญเงิน 
๒๑ เด็กชายนัฐพงศ์  ธรรมรักษา บ้านท่าลาด วังสามหมอ ๔ ๗๓.๐๐ เหรียญเงิน 
๒๒ เด็กหญิงกมลวรรณ  แม่นชัยภูม ิ อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ ๑ ๗๑.๐๐ เหรียญเงิน 
๒๓ เด็กหญิงน้ าทิพย์  พวงเงิน ผาสุกประชานุกูล วังสามหมอ ๓ ๗๐.๖๗ เหรียญเงิน 
๒๔ เด็กหญิงอุไรวรรณ  ขันทจร บ้านโคกหนองแวง นายูงนกเขียน ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

 กิจกรรม  ท่องอาขยานท านองเสนาะ  ชั้น  ป.๔ – ๖ 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 
๑ เด็กหญิงวิภากร  ศรีปะโค เทพปัญญา เมืองกุมภวา ๙๒.๓๓ เหรียญทอง 
๒ เด็กหญิงแพรวพรรณ  สรวงศิริ บ้านโนนอ านวย หัวนาค า ๘๘.๓๓ เหรียญทอง 
๓ เด็กหญงิขนิษฐา  ชุมแสง ทับกุงประชานุกูล หนองแสง ๑ ๘๗.๖๖ เหรียญทอง 
๔ เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไตรยวงศ์ บ้านเซียบ เชียงแหว ๘๕.๓๓ เหรียญทอง 
๔ เด็กหญิงจันทกานต์  ภูมิภาค บ้านนาแก วังสามหมอ ๒ ๘๕.๓๓ เหรียญทอง 
๕ เด็กชายคามินท์  บ ารุงกุล ชุมชนวัดป่าทรงธรรม พันดอน ๘๔.๖๖ เหรียญทอง 
๕ เด็กหญิงวรางคณา กาญจนมหิงส ์ บ้านกุดขนวน บุ่งแก้วทมนางาม ๘๔.๖๖ เหรียญทอง 
๘ เด็กหญิงชนัญธิดา  ลีลารัตนนานนท์ บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก ๘๔.๓๓ เหรียญทอง 
๙ เด็กหญิงวิชุดา บุตตะแสน อนุบาลศรีธาตุ จ าปี  ศรีธาตุ ๘๓.๓๓ เหรียญทอง 
๙ เด็กหญิงพัชธิดา  มีสิมมา บ้านห้วยสามพาดฯ สามพาดอุ่มจาน ๘๓.๓๓ เหรียญทอง 

๑๑ เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสวย บ้านดงกลาง วังสามหมอ ๓ ๘๒.๓๓ เหรียญทอง 
๑๒ เด็กหญิงจิตนาถ  จตุชัย บ้านกุดยาง ท่าลี่สีออ ๘๐.๖๖ เหรียญทอง 
๑๒ เด็กหญิงภัทราวดี  แสนค าทุม บ้านกุดนาค้อ โปร่งตาดทองก้าวหน้า ๘๐.๖๖ เหรียญทอง 
๑๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ภูหัวตลาด บ้านโนนเห็นวังชัย เวียงค า ๗๘.๐๐ เหรียญเงิน 
๑๕ เด็กชายชวาล  ภูมิเทศ บ้านโนนทรายฟอง นาม่วง ๗๗.๓๓ เหรียญเงิน 
๑๖ เด็กหญิงกีรติ  นามสุดตา  บ้านท่าสัง หนองหว้า ๗๖.๖๖ เหรียญเงิน 
๑๖ เด็กชายรติพงษ์  สอนสกุล บ้านหนองไผ่พรเจริญ วังสามหมอ ๔ ๗๖.๖๖ เหรียญเงิน 
๑๘ เด็กชายกธเนศ  อ้อมนอก บ้านนาเหล่า โนนสะอาดหนองโพธิ์ ๗๕.๖๖ เหรียญเงิน 
๑๙ เด็กหญิงมณีวรรณ  สอนสกุล บ้านค าม่วง นายูงนกเขียน ๗๕.๓๓ เหรียญเงิน 
๒๐ เด็กหญิงปัทมวรรณ  สุวรรณจ ารูญ บ้านปะโค ห้วยเกิ้งปะโค ๗๒.๖๖ เหรียญเงิน 
๒๑ เด็กหญิงนริศรา  นาสะสถิตย์ บ้านหัวฝาย โนนสะอาดโคกกลาง ๗๒.๓๓ เหรียญเงิน 
๒๒ เด็กชายยุทธพงษ์  แสนลุน อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ ๑ ๖๔.๖๖ เหรียญทองแดง 
๒๓ เด็กหญิงดวงลดา  ดีแป้น บ้านยางหล่อโนนน้ าย้อย แชแล ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
๒๔ เด็กหญิงพิมพกานต์ พูลเทกอง บ้านแสงสว่าง หนองแสง ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

 

 กิจกรรม  ท่องอาขยานท านองเสนาะ  ชั้น  ม.๑ – ๓ 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 
๑ นางสาวสุภสร  แก้วขวัญ บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ ๑ ๙๒.๖๗ เหรียญทอง 
๒ เด็กหญิงปาริชาติ  ชื่นนอก บ้านดงกลาง วังสามหมอ ๓ ๘๘.๓๓ เหรียญทอง 
๓ เด็กหญิงนพมาศ  เศษสุวรรณ ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว บุ่งแก้วทมนางาม ๘๖.๓๓ เหรียญทอง 
๔ นางสาวรภีพร  โพธิ์ทอง บ้านนายูง นายูงนกเขียน ๘๒.๓๓ เหรียญทอง 
๔ เด็กชายวรากรณ์ ภูมิคอนสาร ทับกุงประชานุกุล หนองแสง ๑ ๘๒.๓๓ เหรียญทอง 
๖ นายปฏิวัตร   ขันทมูล บ้านห้วยผึ้ง โปร่งตาดทองก้าวหน้า ๘๐.๓๓ เหรียญทอง 
๗ เด็กหญิงสุทัศย์  มูลลี บ้านบุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค ๗๓.๓๓ เหรียญเงิน 
๘ เด็กหญิงวราพร  ผับผ่อน ห้วยแสงอรุณวิทยา โนนสะอาดหนองโพธิ ์ ๗๓.๐๐ เหรียญเงิน 
๙ เด็กหญิงสุมิตรา  เสน่หา บ้านกุดจิก หนองหว้า ๗๒.๓๓ เหรียญเงิน 

๑๐ เด็กหญิงสุภาพร  โพธิ์ศรี บ้านเมืองปัง สามพาดอุ่มจาน ไม่ผ่านเกณฑ์การข่งขนั เข้าร่วมแข่งขัน 

๑๑ เด็กหญิงแตงกวา  สาวแก้ว บ้านสงเปลือยดงสามสิบ เสอเพลอผาสุก ไม่ผ่านเกณฑ์การข่งขนั เข้าร่วมแข่งขัน 

๑๒ เด็กหญิงสุณี  ฝ่ายส าโรง บ้านวาปี พันดอน ไม่ผ่านเกณฑ์การข่งขนั เข้าร่วมแข่งขัน 

๑๓ เด็กหญิงวิมลรัตน์  วรรณขาว เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอ ๔ ไม่ผ่านเกณฑ์การข่งขนั เข้าร่วมแข่งขัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

 

 

 กิจกรรม  แต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่)   ชั้น  ป.๔ – ๖ 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 

๑ 
เด็กหญิงปิยธิดา  ชัยสีหา 

มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี เมืองกุมภวา ๘๙.๐๐ เหรียญทอง 
เด็กหญิงสุปรียา  แสนวัง 

๒ 
เด็กหญิงอริสา  สาเกตุ 

บ้านโคกสง่า โนนสะอาดโคกกลาง ๘๕.๐๐ เหรียญทอง 
เด็กหญิงสุนิสา  ชินโคตร 

๓ 
เด็กชายศุภกร  ศรีจอมพล 

บ้านกระเบื้องโนนทิง บุ่งแก้วทมนางาม ๘๔.๐๐ เหรียญทอง 
เด็กชายอัษฎาวุธ  ศรีจอมพล 

๔ 
เด็กหญิงนัฐริกา  สีดาวงศ ์

บ้านกุดนาค้อ 
โปร่งตาดทอง

ก้าวหน้า 
๗๘.๐๐ เหรียญเงิน 

เด็กหญิงนิรัติยา   พัวะทอง 

๕ 
เด็กหญิงธนัชชา  โสภากุล 

อนุบาลศรีธาตุ จ าปี  ศรีธาตุ ๗๗.๐๐ เหรียญเงิน 
เด็กหญิงจินตหรา  ปัดถาวะโร 

๖ 
เด็กหญิงรัชนีกร   ศรีทอง 

บ้านสะอาดนามูล สามพาดอุ่มจาน ๗๖.๐๐ เหรียญเงิน 
เด็กหญิงนันทิดา  ภูวะฮาด 

๗ 
เด็กหญิงหฤทัย  มุงคุณแสน 

บ้านกุดยาง ท่าลี่สีออ ๗๕.๐๐ เหรียญเงิน 
เด็กหญิงนภาพร  สาระพัฒ 

๘ 
เด็กหญิงปิยาภรณ์  เครือเขื่อนเพชร 

บ้านดงเรือง เสอเพลอผาสุก ๖๘.๐๐ 
เหรียญ
ทองแดง เด็กชายธวัชชัย  ไชยวรรณ 

๙ 
เด็กหญิงสุพัตรา  บุญกาวิน 

อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ ๑ ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงสุภาพร  ปัดชา 

๑๐ 
เด็กหญิงพัชริดา  ศรีโบราณ 

บ้านเหล่าแชแลหนองแวง แชแล ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงธนัชพร  มาติยา 

๑๑ 
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  พูลทองหลาง 

บ้านโนนเห็นวังชัย เวียงค า ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงสุพัตรา  กาลวิบูลย์ 

๑๒ 
เด็กหญิงสุชาชดา  นามวาส 

บ้านกุดจิก หนองหว้า ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงพรชนก  เจียมเริง 

๑๓ 
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเสริฐบุญ 

บ้านบุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองมา 

๑๔ 
เด็กหญิงศิริพรรณ  ไชยวัน  

บ้านเชียงแหว เชียงแหว ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เดก็หญิงธัศนีวรรณ  ศรีพิทักษ์ 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

๑๕ 
เด็กหญิงศศิธร  ดีสิน 

บ้านกงพาน พันดอน ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงอารียา  สีทาแก 

๑๖ 
เด็กหญิงนลินทิพย์  ศรีลาวงศ์ 

ค าค้อพิทยศึกษา หัวนาค า ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กชายสุรชัย  ศรีบุญ 

๑๗ 
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุตรอินทร์ 

บ้านโคกหนองแวง นายูงนกเขียน ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงสุพัตรา   ภูมิภาค 

๑๘ 
เด็กหญิงจุฑารัตน์  กบิลพัสดุ์ 

บ้านนาเหล่า โนนสะอาดหนองโพธิ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงจันทร์จิรา   ถมมา 

๑๙ 
เด็กหญิงปิยะฉัตร  อามาตรหิน 

บ้านนานกชุมนาชุมพร วังสามหมอ ๒ ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กชายวายุ  ศรวงศ์ 

๒๐ 
เด็กหญิงจิราวรรณ  ฤทธิ์พิทักษ์ 

ผาสุกประชานุกุล วังสามหมอ ๓ ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงปาริชาติ  พรมนุ่น 

๒๑ 
เด็กชายอดิศักดิ์  ทองจันทร์ 

บ้านท่าลาด วังสามหมอ ๔ ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงทักษิณา  พลสระแก้ว 

๒๒ 
เด็กหญิงศิริขวัญ  ส าเนียง 

บ้านหนองแสง หนองแสง ๑ ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงวรดา  แก้วอามาตร 

๒๓ 
เด็กหญิงอริญา  อ่อนค า 

บ้านท่ายม หนองแสง ๒ ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีกุดเรือ 

๒๔ 
เด็กหญิงจิระนันท์  ชมทอง 

บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นาม่วง ไม่ผา่นเกณฑ ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
เด็กชายสหภาพ  วงศ์ชมภู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

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

 กิจกรรม   แต่งบทร้อยกรอง (กาพย์ยานี  ๑๑)  ชั้น  ม.๑ – ๓ 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 
๑ เด็กหญิงกนกวรรณ  แปสันเทียะ ผาสุกประชานุกูล 

 วังสามหมอ ๓ 
๗๔.๐๐ 

  
เหรียญเงิน 
    เด็กหญิงพนา อุปริที 

๒ 
  

เด็กหญิงทักษณา  บาสี 
บ้านโนนทองค าเจริญ โนนสะอาดหนองโพธิ์ ๗๐.๐๐ 

  
เหรียญเงิน 
  เด็กหญิงอภญิญา แก้วแก่นคณู 

  
  

นางสาวอนงค์นาถ  เลือกนอก 
บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) เมืองกุมภวา ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

นางสาวแพรพลอย  น้อยเกิดม ี

  
  

เด็กหญิงวราภรณ์  ค าหงษา 
บ้านสีออสว่างราษฎรส์ามัคค ี ท่าลี่สีออ ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ค าพุก 

  
  

เด็กหญิงนุสบา  อินทริง 
บ้านบุ่งหมากลาน ห้วยเกิ้งปะโค ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

เด็กชายเริงชัย  ชิณหา 

  
  

นางสาวดาราพร  เพชรบรม 
บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

เด็กหญิงกนกวรรณ  เสนสอน 

  
  

นางสาวนิรมล  เลิศจันทึก 
อนุบาลกุมภวาปี พันดอน ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

นางสาวดวงฤทัย  จอยนอก 

  
  

เด็กหญิงจตุพร  พิทักษ์บ่อแก 
บ้านกุดนาค้อ 

โปร่งตาดทอง
ก้าวหน้า 

ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 
นางสาวอรณี  เคนมี 

  
  

เด็กหญิงวนิดา  บุญเรืองสุข 
ค าค้อพิทยศึกษา หัวนาค า ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

นางสาวปริตา  อุ่นสงคราม 

  
  

นางสาวกุลนัฐ  หลักค า 
บ้านนายูง นายูงนกเขียน ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

นางสาวนพจีรา   ไกรหาญ 

  
  

เด็กหญิงจีรวรรณ  พับศรี 
บ้านม่วงดง โนนสะอาดโคกกลาง ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

เด็กหญิงศรีธรา  มานะศรี 

  
  

เด็กหญิงบุษกร  ข่ายเพ็ชร 
ชุมชนบ้านบุ่งแก้ว บุ่งแก้วทมนางาม ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

เด็กหญิงกุลณัฐ  น้อยสุวรรณ 

  
  

นางสาวจิตรพร  วงศ์ชาลี 
บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ ๑ ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

นางสาวจิราภรณ์  บัวผัน 

  
  

เด็กหญิงปริญญาณี  ศรีพอ 
บะยาวพัฒนาศึกษา วังสามหมอ ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

เด็กหญิงรัชน ี วรรณพราหมณ ์

  
  

นายธารไชยา  บุราณเดช 
เลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ วังสามหมอ ๔ ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีพอ 
  เด็กหญิงอาริสา  ผาหัวดง ทับกุงประชานุกูล หนองแสง ๑ ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 



 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
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  เด็กหญิงประภัสสร  สุดยอด 

  
  

นางสาวอธิติยา โคตรวงศ์ 
บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสง ๒ ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

เด็กหญิงจิราภรณ์ อินม่วงไทย 

  
  

เด็กหญิงปัทมวรรณ  ขันทะแพทย์ 
บ้านเมืองปัง สามพาดอุ่มจาน ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

เด็กหญิงอาวัชนันท์ โสภากุล 

  
  

เด็กหญิงธิดารัตน์ ค าแสนโคตร 
บ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า นาม่วง ไม่ผ่านเกณฑ์ เข้าร่วมแข่งขัน 

เด็กหญิงศริิลักษณ ์ แสนจันทร ์
 

 กิจกรรม  สุนทรพจน์    ระดับชั้น  ม. ๑ – ๓ 
 

ที ่ ชื่อ  -  สกุล โรงเรียน กลุ่มเครือข่าย คะแนน รางวัล 
๑ เด็กหญิงสุพรรษา กิ่งมิ่งแฮ ทับกุงประชานุกูล หนองแสง ๑ ๘๒.๖๗ เหรียญทอง 
๒ นางสาวอรัญญา  โสดาช ู บ้านหินฮาวโนนงาม เวียงค า ๘๒.๓๓ เหรียญทอง 
๓ นางสาวสุภาพร  จันทร์เพ็ญ บ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา) เมืองกุมภวา ๘๐.๓๓ เหรียญทอง 
๔ นางสาวรัชฎาพร  คุยบุตร บ้านนายูง นายูงนกเขียน ๗๖.๐๐ เหรียญเงิน 
๕ นางสาวสโรชา  ประทุมชาติ บ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ โนนสะอาดหนองโพธิ์ ๗๕.๖๗ เหรียญเงิน 
๖ นางสาวกรรณิการ์  พาลี ค าค้อพิทยศึกษา หัวนาค า ๗๕.๓๓ เหรียญเงิน 
๗ เด็กหญิงภาวิไล  จันทะบาล บ้านดงกลาง วังสามหมอ ๓ ๗๔.๖๗ เหรียญเงิน 
๘ นางสาวอาทิตยา  พุทธคุณ บ้านหนองหญ้าไซ วังสามหมอ ๔ ๗๒.๐๐ เหรียญเงิน 
๙ เด็กชายตรีเพชร  เยี่ยงแก้ว บ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง เชียงแหว ๗๐.๐๐ เหรียญเงิน 

๑๐ เด็กหญิงสตรีวิทย ์ โกษาเฉวียง บ้านโปร่ง โปร่งตาดทองก้าวหน้า ๖๘.๖๗ เหรียญทองแดง 
๑๑ เด็กชายภากร  ศรีเคนา บ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา ท่าลี่สีออ ๖๘.๓๓ เหรียญทองแดง 
๑๒ เด็กหญิงนฤมล  ตาลพวง บ้านดงน้อย ห้วยเกิ้งปะโค ๖๘.๓๓ เหรียญทองแดง 
๑๓ เด็กหญิงจินตนา  ทับเสนา บ้านกุดขนวน บุ่งแก้วทมนางาม ๖๘.๐๐ เหรียญทองแดง 
๑๔ นางสาวอริสา  สังสีมา อนุบาลประจักษ์ นาม่วง ๖๗.๓๐ เหรียญทองแดง 
๑๕ นางสาวปานหทัย สีเหลือง บ้านเมืองปัง สามพาดอุ่มจาน ๖๓.๖๗ เหรียญทองแดง 
๑๖ เด็กหญิงยุพา  อนุศรี บ้านนาดีโคกกลาง หนองแสง ๒ ๖๐.๖๗ เหรียญทองแดง 
๑๗ เด็กหญิงมณีรัตนา  วิเชียรเลิศ บ้านนาดีสร้างบง เสอเพลอผาสุก ๕๔.๐๐ ผ่านการแข่งขัน 
๑๘ เด็กหญิงสุภาพร  ลาฝอย บ้านหนองกุงทับม้า วังสามหมอ ๑ ๕๓.๖๗ ผ่านการแข่งขัน 
 


