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แผนที่ไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 

  

  

        

 

จังหวัดหนองคาย                                                                                                               จังหวัดบึงกาฬ 
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 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗  

จังหวัดหนองคาย ให้เลี้ยวตามลูกศร 

                  มาเส้น โพนพิสัย-เฝ้าไร่ 

ตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๗ 
อ าเภอโพนพิสัย 
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แผนที่ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗  
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ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ  

(เฉพาะทาง) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ครั้งที ่๖๖/๒๕๕๙  ณ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย  สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 

วันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน วัน/เดือน/
ปี 

เวลา 

๑. การแขง่ขันเขยีนตามค า
บอก บกพร่องทางการ
มองเห็น 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว 
 

บกพร่องทางการ
มองเห็น 

อาคาร ๑ ชั้น ๒  
ห้อง ๑๒๒ (ห้อง
ภาษาไทย) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒. การประกวดคดัลายมือ 
บกพร่องทางการได้ยิน 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว 
 

บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

อาคาร ๑ ชั้น ๒ 
ห้อง ๑๒๓ 
(ห้องสมุด) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๓. การประกวดคดัลายมือ 
บกพร่องทางการได้ยิน 

ม.๑-ม.๓ เดี่ยว บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

อาคาร ๑ ชั้น ๒ 
ห้อง ๑๒๓ 
(ห้องสมุด) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๔. การประกวดคดัลายมือ 
บกพร่องทางการได้ยิน 

ม.๔-ม.๖ เดี่ยว บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

อาคาร ๑ ชั้น ๒ 
ห้อง ๑๒๓ 
(ห้องสมุด) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๕. การประกวดคดัลายมือ
บกพร่องทางสตปิัญญา 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว 
 

บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๑ ชั้น ๒ 
ห้อง ๑๒๓ 
(ห้องสมุด) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

๖. การประกวดคดัลายมือ
บกพร่องทางสตปิัญญา 

ม.๑-ม.๓ เดี่ยว 
 

บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๑ ชั้น ๒ 
ห้อง ๑๒๓ 
(ห้องสมุด) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

๗. การประกวดคดัลายมือ
บกพร่องทางสตปิัญญา 

ม.๔-ม.๖ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๑ ชั้น ๒ 
ห้อง ๑๒๓ 
(ห้องสมุด) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

๘. 
 

การแขง่ขันเล่าเรื่องด้วย
ภาษามือ 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

อาคาร ๒ ชั้น ๑ 
ห้องประชุมดอก
คูณ 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๙. การแขง่ขันเล่าเรื่องด้วย
ภาษามือ 

ม.๑-ม.๓ เดี่ยว บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

อาคาร ๒ ชั้น ๑ 
ห้องประชุมดอก
คูณ 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา 

๑๐. การแขง่ขันเล่าเรื่องด้วย
ภาษามือ 

ม.๔-ม.๖ เดี่ยว บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

อาคาร ๒ ชั้น ๑ 
ห้องประชุมดอก
คูณ 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๑. อ่านท านองเสนาะ บกพร่อง
ทางการมองเห็น 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว บกพร่องทางการ
มองเห็น 

อาคาร ๓ ชั้น ๑ 
ห้อง ๓๑๒
ห้องเรียนคุณภาพ 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา 

๑. การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ (ประเภท
โครงงานประดิษฐ์) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน  

ไม่ก าหนด ทีม ๕ คน 
 

บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๑ ใต้ถุน
อาคาร ๑๑๑ 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา 

๑. การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทยบกพร่องทางการ
ได้ยิน 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว 
 

บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

อาคาร ๑ ชั้น ๑  
ห้อง ๑๑๓ (ห้อง
ประชุมมะระ
ขี้นก) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒. การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทยบกพร่องทางการ
ได้ยิน 

ม.๑-ม.๓ เดี่ยว 
 

บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

อาคาร ๑ ชั้น ๑  
ห้อง ๑๑๓ (ห้อง
ประชุมมะระ
ขี้นก) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๓. การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทยบกพร่องทางการ
ได้ยิน 

ม.๔-ม.๖ เดี่ยว บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

อาคาร ๑ ชั้น ๑  
ห้อง ๑๑๓ (ห้อง
ประชุมมะระ
ขี้นก) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๔. การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทยบกพร่องทาง
สติปญัญา 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๑ ชั้น ๑  
ห้อง ๑๑๓ (ห้อง
ประชุมะระขี้นก) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๕. การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทยบกพร่องทาง
สติปญัญา 

ม.๑-ม.๓ เดี่ยว 
 

บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๑ ชั้น ๑  
ห้อง ๑๑๓ (ห้อง

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

  

ประชุมมะระ
ขี้นก) 

๖. การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทยบกพร่องทาง
สติปญัญา 

ม.๔-ม.๖ เดี่ยว 
 

บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๑ ชั้น ๑  
ห้อง ๑๑๓ (ห้อง
ประชุมมะระ
ขี้นก) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา 

๗. การประกวดมารยาทงาม
อย่างไทยบกพร่องทางการ
มองเห็น 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว บกพร่องทางการ
มองเห็น 

อาคาร ๑ ชั้น ๑  
ห้อง ๑๑๓ (ห้อง
ประชุมมะระ
ขี้นก) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๘. การแขง่ขันละครคุณธรรม
บกพร่องทางการได้ยิน  

ไม่ก าหนด ทีม๑๕ คน บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

อาคาร ๑  ใต้ถุน
อาคาร ๑๑๒ 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๙. การแขง่ขันละครคุณธรรม
บกพร่องทางสตปิัญญา 

ไม่ก าหนด ทีม๑๕ คน บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๑  ใต้ถุน
อาคาร ๑๑๒ 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา 

๑. การแขง่ขันเชยีร์ลดีเดอร์ 
บกพร่องทางการได้ยิน  

ไม่ก าหนด ทีม ๑๒ คน บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ลานหน้าเสาธง 
(เวทีกลาง) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ 

๒. การแขง่ขันการเต้นแอโรบิค 
บกพร่องทางการได้ยิน 

ไม่ก าหนด ทีม๘ คน 
 

บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ลานหน้าเสาธง 
(เวทีกลาง) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๓. การแขง่ขันการเต้นแอโรบิค 
บกพร่องทางสตปิัญญา 

ไม่ก าหนด ทีม๘ คน บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ลานหน้าเสาธง 
(เวทีกลาง) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๔. การแขง่ขันการเต้นแอโรบิค 
บกพร่องทางการมองเห็น 

ไม่ก าหนด ทีม๘ คน บกพร่อง
ทางการมองเห็น 

ลานหน้าเสาธง 
(เวทีกลาง) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน วัน/เดือน/ปี เวลา 

๑. จินตลีลาภาษามือ ประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน 

ป.๑-ป.๖ ทีม 
 

บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

หอประชุมใหญ ่ ๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒. จินตลีลาภาษามือ ประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน 

ม.๑-ม.๖ ทีม 
 

บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

หอประชุมใหญ ่ ๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๓. การแขง่ขันเต้นประกอบ
เพลงหางเครื่องบกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ไม่ก าหนด ทีม บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

หอประชุมใหญ ่ ๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  
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๔. การแขง่ขันเต้นประกอบ
เพลงหางเครื่องบกพร่องทาง
สติปญัญา 

ไม่ก าหนด ทีม บกพร่องทาง
สติปญัญา 

หอประชุมใหญ ่ ๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน วัน/เดือน/ปี เวลา 
 

๕. 
การแขง่ขันรวมพลังศิลป์
สร้างสรรค์บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว 
 

บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๔ ใต้ถุน
อาคาร (๔๑๑) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

 
๖. 

การแขง่ขันรวมพลังศิลป์
สร้างสรรค์บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

ม.๑-ม.๖ เดี่ยว 
 

บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๔ ใต้ถุน
อาคาร (๔๑๑) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๗. วาดภาพระบายส ี(สีชอล์ค) 
บกพร่องทางการได้ยิน 

ป.๔-ป.๖ เดี่ยว บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๓ ใต้ถุน
อาคาร (๓๑๑) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๘. วาดภาพระบายส ี(สีชอล์ค) 
บกพร่องทางการได้ยิน 

ม.๑-ม.๖ เดี่ยว บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๓ ใต้ถุน
อาคาร (๓๑๑) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๙. การแขง่ขันวาดภาพระบายสี 
(สีชอล์ค)บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ไม่ก าหนด เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๓ ใต้ถุน
อาคาร (๓๑๑) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๐. การแขง่ขันวาดภาพระบายสี 
(สีไม้/สีชอล์ค)บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ม.๑-ม.๓ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๓ ใต้ถุน
อาคาร (๓๑๑) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๑. การแขง่ขันวาดภาพระบายสี 
(สีไม้/สีชอล์ค)บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ม.๔-ม.๖ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๓ ใต้ถุน
อาคาร (๓๑๑) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๒. วาดภาพระบายส ี  (สี
โปสเตอร์) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๓ ใต้ถุน
อาคาร (๓๑๑) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๓. วาดภาพระบายส ี  (สี
โปสเตอร์) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ม.๑-ม.๓ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๓ ใต้ถุน
อาคาร (๓๑๑) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๔. วาดภาพระบายส ี  (สี
โปสเตอร์) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ม.๔-ม.๖ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๓ ใต้ถุน
อาคาร (๓๑๑) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๕. วาดภาพระบายส ี  (สี
โปสเตอร์)บกพร่องทางการ
ได้ยิน 

ไม่ก าหนด เดี่ยว บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๓ ใต้ถุน
อาคาร (๓๑๑) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๖. การแขง่ขันวาดภาพลายเส้น 
ประเภทบกพร่องทางการได้
ยิน 

ม.๑-ม.๖ เดี่ยว บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคารศิลปะ ๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๗. การแขง่ขันร าวงมาตรฐาน
ประเภทบกพร่องทางการได้
ยิน       

ป.๑-ป.๖ ทีม ๒ คน บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๔ ใต้ถุน
อาคาร (๔๑๒) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๘. การแขง่ขันร าวงมาตรฐาน
ประเภทบกพร่องทางการได้
ยิน 

ม.๑-ม.๖ ทีม ๒ คน บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๔ ใต้ถุน
อาคาร (๔๑๒) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน วัน/เดือน/ปี เวลา 

๑๙. การแขง่ขันร าวงมาตรฐาน
ประเภทบกพร่องทาง
สติปญัญา      

ป.๑-ป.๖ ทีม ๒ คน บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๔ ใต้ถุน
อาคาร (๔๑๒) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒๐. การแขง่ขันร าวงมาตรฐาน
ประเภทบกพร่องทาง
สติปญัญา      

ม.๑-ม.๖ ทีม ๒ คน บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๔ ใต้ถุน
อาคาร (๔๑๒) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒๑. การแขง่ขันประติมากรรม
ลอยตัว ประเภทบกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ไม่ก าหนด ทีม ๓ คน บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๔ ใต้ถุน
อาคาร (๔๑๓) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

๒๒. การแขง่ขันอังกะลุง ประเภท
บกพร่องทางการได้ยิน 

ไม่ก าหนด ทีม ๘ คน บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ห้องดนตร ี ๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

๒๓. การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่อง
ทางการมองเห็น 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว บกพร่อง
ทางการมองเห็น 

ใต้ถุนอาคาร๑ 
(๑๑๒) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

๒๔. การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทาง
สติปญัญา 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร๑ 
(๑๑๒) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

๒๕. การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทาง
สติปญัญา 

ม.๑-ม.๓ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร๑ 
(๑๑๒) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

๒๖. การประกวดร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทาง
สติปญัญา 

ม.๔-ม.๖ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร๑ 
(๑๑๒) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

๒๗. การแขง่ขันร าไทยประจ าภาค 
ประเภทบกพร่องทาง
สติปญัญา 

ม.๑-ม.๓ ทีม ๕ คน บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคารกตัญญ ู ๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

๒๘. การแขง่ขันร าไทยประจ าภาค 
ประเภทบกพร่องทาง
สติปญัญา 

ม.๔-ม.๖ ทีม ๕ คน บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคารกตัญญ ู ๗ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา 

๑. การแขง่ขันการพูด
ภาษาอังกฤษ(Impromptu 
Speech) 

ป.๑-ป.๖ เดี่ยว บกพร่อง
ทางการ
มองเห็น 

อาคาร ๓ ชั้น ๒ 
ห้อง ๓๒๘ (ห้อง
Soundlab) 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 

  

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา 

๑. การแขง่ขันการปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย ทีม(๒คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ใต้ถุนอาคาร ๔ 
ห้อง ๔๑๓ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒. การแขง่ขันการปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย ทีม(๒คน) บกพร่อง
ทางการ
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร ๔ 
ห้อง ๔๑๑ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๓. การแขง่ขันการปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย ทีม(๒คน) บกพร่อง
ทางการมองเห็น 

อาคาร ๓ ห้อง 
๓๒๗ ชั้น ๒ ห้อง 
ป.๑ 

๗ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๔. การแขง่ขันการสรา้งภาพ
ด้วยการ ฉีก ตดั ปะ ภาพ  

ปฐมวัย ทีม(๒คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคารศิลปะ ๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๕. การแขง่ขันการสรา้งภาพ
ด้วยการ ฉีก ตดั ปะ ภาพ  

ปฐมวัย ทีม(๒คน) บกพร่อง
ทางการ
สติปญัญา 

อาคารศิลปะ ๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๖. การแขง่ขันวาดภาพระบาย
สี(สีเทียนหรือสีชอล์คน้ ามัน) 

ปฐมวัย เดี่ยว บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ห้องสมุด ห้อง 
๑๒๓ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๗. การแขง่ขันวาดภาพระบาย
สี(สีเทียนหรือสีชอล์คน้ ามัน) 

ปฐมวัย เดี่ยว บกพร่อง
ทางการ
สติปญัญา 

ห้องสมุด ห้อง 
๑๒๓ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๘. การแขง่ขันจินตลีลาเพลง
ภาษามือ 

ปฐมวัย ทีม(๗คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ห้องประชุมใหญ ่ ๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา 

๑. การแขง่ขันการสรา้ง Home 
Page 

ม.๑-ม.๖ เดี่ยว 
 

บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๒ (ห้อง 
ทสรช/๒๒๔Com
๑) 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒. การแขง่ขันการน าเสนอด้วย
โปนแกรม Power Point 

ม.๑-ม.๖ เดี่ยว 
 

บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๒ (ห้อง 
ดาวเทยีม-๒๑๒) 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  

๓. การแขง่ขันโปรแกรม Paint ป.๑-ป.๖ เดี่ยว บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๒ (ห้อง 
ทสรช/๒๒๔Com
๑) 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๔. การแขง่ขันโปรแกรม Paint ม.๑-ม.๓ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๒ (ห้อง 
ทสรช/๒๒๔Com
๑) 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  
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ล าดับที ่ ชื่อกิจกรรม ช่วงชั้น ประเภท ความพิการ สถานที่แข่งขัน 
วัน/เดือน/

ปี 
เวลา 

๕. การแขง่ขันโปรแกรม Paint ม.๔-ม.๖ เดี่ยว บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๒ (ห้อง 
ทสรช/๒๒๔Com
๑) 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๖. การแขง่ขันงานประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุเหลือใช ้

ป.๑-ป.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ใต้ถุนอาคาร ๓ 
ห้อง ๓๑๑ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๗. การแขง่ขันงานประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุเหลือใช ้

ม.๑-ม.๓ ทีม (๓ คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ใต้ถุนอาคาร ๓ 
ห้อง ๓๑๑ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๘. การแขง่ขันงานประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุเหลือใช ้

ม.๔-ม.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ใต้ถุนอาคาร ๓ 
ห้อง ๓๑๑ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๙. การแขง่ขันงานประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุเหลือใช ้

ป.๑-ป.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร ๓ 
ห้อง ๓๑๑ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๐. การแขง่ขันงานประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุเหลือใช ้

ม.๑-ม.๓ ทีม (๓ คน) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร ๓ 
ห้อง ๓๑๑ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๑. การแขง่ขันงานประดิษฐ์ของ
ใช้จากวัสดุเหลือใช ้

ม.๔-ม.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร ๓ 
ห้อง ๓๑๑ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๒. การแขง่ขันงานออกแบบ
และประดิษฐ์บรรจภุัณฑ ์

ม.๔-ม.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคาร ๒ ชั้น ๑ 
ห้องประชุมดอก
คูณ ๓๑๒ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๓. การแขง่ขันงานออกแบบ
และประดิษฐ์บรรจภุัณฑ ์

ม.๔-ม.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคาร ๒ ชั้น ๑ 
ห้องประชุมดอก
คูณ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๔. การแขง่ขันการท าส้มต า ม.๑-ม.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

อาคารกตัญญ ู ๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๕. การแขง่ขันการท าส้มต า ม.๑-ม.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

อาคารกตัญญ ู ๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๖. การแขง่ขันงานการ
แกะสลัก-ผลไม ้

ม.๑-ม.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ใต้ถุนอาคาร ๑ 
ห้อง ๑๑๑ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๗. การแขง่ขันงานการ
แกะสลัก-ผลไม ้

ม.๑-ม.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร ๑ 
ห้อง ๑๑๑ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๘. การแขง่ขันการร้อยมาลัย
สองชาย 

ม.๑-ม.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ใต้ถุนอาคาร ๑ 
ห้อง ๑๑๒ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๑๙. การแขง่ขันการร้อยมาลัย
สองชาย 

ม.๑-ม.๓ ทีม (๓ คน) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร ๑ 
ห้อง ๑๑๒ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒๐. การแขง่ขันการร้อยมาลัย
สองชาย 

ม.๔-ม.๖ ทีม (๓ คน) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร ๑ 
ห้อง ๑๑๒ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒๑. การแขง่ขันการจดัดอกไม้สด ม.๑-ม.๓ ทีม (๒ คน) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร ๑ 
ห้อง ๑๑๒ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  
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วัน/เดือน/

ปี 
เวลา 

๒๒. การแขง่ขันการจดัดอกไม้สด ม.๔-ม.๖ ทีม (๒ คน) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร ๑ 
ห้อง ๑๑๒ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒๓. การแขง่ขันการจดัดอกไม้สด ไม่ก าหนด
ช่วงชั้น 

ทีม (๒ คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

 ใต้ถุนอาคาร ๑ 
ห้อง ๑๑๒ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒๔. การแขง่ขันการจดัสวนถาด
แบบแห้ง 

ไม่ก าหนด
ช่วงชั้น 

ทีม (๓ คน) บกพร่อง
ทางการไดย้ิน 

ใต้ถุนอาคาร ๔ 
ห้อง ๔๑๒ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  

๒๕. การแขง่ขันการจดัสวนถาด
แบบแห้ง 

ไม่ก าหนด
ช่วงชั้น 

ทีม (๓ คน) บกพร่องทาง
สติปญัญา 

ใต้ถุนอาคาร ๔ 
ห้อง ๔๑๒ 

๘ ธ.ค. ๕๙ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐  


