
หนา้ที ่1

ว/ด/ป เวลา รายการ จ านวน เวลา ระดับชั้น ผู้ประสานงาน

09.00-12.00 การแข่งขันขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทางสติปัญญา) 12 ทมี(2 คน) 3 ช.ม. ไม่ก าหนดช่วงชั้น(สพป.) นางสาวณภัทร์สรัล  แก้วธาวินวสุ   โทร 095-2538606

13.00-16.00 การแข่งขันขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทางสติปัญญา) 11 ทมี(2 คน) 3 ช.ม. ไม่ก าหนดช่วงชั้น(สพม.)  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

09.00-12.00 การแข่งขันขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทางร่างกายฯ) 12 ทมี(2 คน) 3 ช.ม. ไม่ก าหนดช่วงชั้น(สพป.) นางสุภัคชยา  นครศรี

13.00-16.00 การแข่งขันขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทางร่างกายฯ) 12 ทมี(2 คน) 3 ช.ม. ไม่ก าหนดช่วงชั้น(สพม.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี

09.00-12.00 การแข่งขันขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 ทมี(2 คน) 3 ช.ม. ไม่ก าหนดช่วงชั้น(สพป.)

13.00-16.00 การแข่งขันขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 ทมี(2 คน) 3 ช.ม. ไม่ก าหนดช่วงชั้น(สพม.)

ว/ด/ป เวลา รายการ จ านวน เวลา ระดับชั้น ผู้ประสานงาน

09.00-11.00 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการได้ยิน) 11ทมี(2 คน) 2ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) นางสาวอรพิน ศรีเกตสุข  เบอร์โทร 091-6140973

11.30-13.30 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางสติปัญญา) 12 ทมี(2 คน) 2ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

14.00-16.00 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 ทมี(2 คน) 2ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) นางสาวเนตรนภาวดี  เหิรเมฆ

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี

ว/ด/ป เวลา รายการ จ านวน เวลา ระดับชั้น ผู้ประสานงาน

09.00-12.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3 (สพป.) นางอารีย์  ปานทอง  เบอร์โทร  095-3783669

13.00-16.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3  (สพม.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

09.00-12.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ออทิสติก) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) นางสาวอมรัตน์  หึกขุนทด

13.00-16.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ออทิสติก) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3 (สพป.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี

31-ม.ค.-59 09.00-12.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (ออทิสติก) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3  (สพม.)

29-ม.ค.-59

30-ม.ค.-59

31-ม.ค.-59

อาคาร 1 ชั้น 2  ปีกซ้าย ด้านหลัง ห้องที1่  (ห้องพร้อมเรียนรู้)

29-ม.ค.-59

30-ม.ค.-59

ตารางแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที ่65 ปีการศึกษา 2558

วนัที่ 29 -31 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จังหวดัสุพรรณบรีุ

อาคาร 1 ชั้น 1 ปีกขวา  ด้านหลัง  ห้องโถงกลาง(ห้องทักษะชีวิต)

อาคาร 1 ชั้น 1 ปีกซ้าย  ด้านหน้า ห้องที ่2(ห้องเตรียมความพร้อม2)

29-ม.ค.-59



หนา้ที ่2

ว/ด/ป เวลา รายการ จ านวน เวลา ระดับชั้น ผู้ประสานงาน

09.00-12.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางสติปัญญา) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3  (สพม.) นางสาวฉันทนีย์  ไตรสารศรี  โทร  081-7517632

13.00-16.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกายฯ) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

09.00-12.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกายฯ) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3 (สพป.) นางสาวสะไบแพร  หมอกมีชัย

13.00-16.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางร่างกายฯ) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3  (สพม.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี

31-ม.ค.-59 09.00-12.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.)

ว/ด/ป เวลา รายการ จ านวน เวลา ระดับชั้น ผู้ประสานงาน

09.00-12.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการได้ยิน) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) นางนงลักษณ์   ยงสม  โทร 086-2086703

13.00-16.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการได้ยิน) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3 (สพป.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

09.00-12.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการได้ยิน) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3  (สพม.) นางสาวศิรินภา  จตุเทน

13.00-16.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางสติปัญญา) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี

31-ม.ค.-59 09.00-12.00 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางสติปัญญา) 12 คน(เด่ียว) 3 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3 (สพป.)

ว/ด/ป เวลา รายการ จ านวน เวลา ระดับชั้น ผู้ประสานงาน
การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้) นางสาวณัฏฐินันท์  ธิดาวารีอรัญ  โทร  085-4307502

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้) นางสาวปภาวี  ศรีอยู่

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี

อาคาร 1 ชั้น 2 ปีกขวา  ด้านหลัง ห้องโถงกลาง  (ห้องบกพร่องทางการได้ยิน)

29-ม.ค.-59 09.00-15.00 12ทมี (3 คน) ช่วงชั้นป.4-6(สพป.)

ตารางแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที ่65 ปีการศึกษา 2558

อาคาร 1 ชั้น 2  ปีกซ้าย  ด้านหน้า ห้องที ่2 (ห้องเด็กเล็ก1)

09.00-15.00 12ทมี (3 คน)

30-ม.ค.-59

6 ช.ม.

29-ม.ค.-59

30-ม.ค.-59

29-ม.ค.-59

อาคาร 1 ชั้น 2  ปีกซ้าย ด้านหลัง ห้องที ่ 2 (ห้องสู่โลกกว้าง)

วนัที่ 29 -31 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จังหวดัสุพรรณบรีุ

30-ม.ค.-59 6 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3(สพป.)



หนา้ที ่3

ว/ด/ป เวลา รายการ จ านวน เวลา ระดับชั้น ผู้ประสานงาน
การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้) นางสาววิภารัตน์  คนแคล้ว  โทร 083-3541644

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้) นางสาววิรัญญา  เตชะภานุ

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี

29-ม.ค.-59 09.00-10.00 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเห็น) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) ผู้ประสานงาน

10.30-11.30 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเห็น) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3 (สพป.) นางสาวสุพัณนี  เชิดฉัน  โทร 089-0745001

12.00-13.00 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเห็น) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3  (สพม.) นางสาววาริณี  ดิษฐวุฒิ โทร 085-2622826

13.30-14.30 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเห็น) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.4-6  (สพม.)  ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

15.00-16.00 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางสติปัญญา) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) นางสาววัศยา  ทองดี

16.30-17.30 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางสติปัญญา) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3 (สพป.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดราชบุรี

09.00-10.00 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางสติปัญญา) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3  (สพม.)

10.30-11.30 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางสติปัญญา) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.4-6  (สพม.)

12.00-13.00 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางร่างกายฯ) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.)

13.30-14.30 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางร่างกายฯ) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3 (สพป.)

15.00-16.00 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางร่างกายฯ) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3  (สพม.)

16.30-17.30 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางร่างกายฯ) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.4-6  (สพม.)

18.00-19.00 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.)

ช่วงชั้นม.1-3(สพม.)

09.00-15.00 12ทมี (3 คน) 6 ช.ม.

29-ม.ค.-59 09.00-15.00 12ทมี (3 คน) 6 ช.ม.

อาคาร 1 ชั้น 2 ปีกขวา  ด้านหน้า ห้องโถงกลาง (ห้องส่ือฯ)

ตารางแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที ่65 ปีการศึกษา 2558

วนัที่ 29 -31 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จังหวดัสุพรรณบรีุ

30-ม.ค.-59

ช่วงชั้นม.4-6 (สพม.)

อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่

30-ม.ค.-59



หนา้ที ่4

09.00-10.00 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3 (สพป.)

10.30-11.30 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3 (สพม.)

12.00-13.00 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.4-6 (สพม.)

13.30-14.30 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.)

15.00-16.00 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3 (สพป.)

16.30-17.30 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.1-3  (สพม.)

18.00-19.00 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ออทิสติก) 12 คน(เด่ียว) 1 ช.ม. ช่วงชั้นม.4-6  (สพม.)

ว/ด/ป เวลา รายการ จ านวน เวลา ระดับชั้น ผู้ประสานงาน

09.00-12.00 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางสติปัญญา) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์  โทร 091-7266095

13.00-16.00 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จ. สุพรรณบุรี

09.00-12.00 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) นายฉัตรชัย  ดีพิมาย

13.00-16.00 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี

09.00-12.00 การแขง่ขนัการประดิษฐ์ งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางสติปัญญา) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.)

13.00-16.00 การแขง่ขนัการประดิษฐ์ งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.)

31-ม.ค.-59

อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่

29-ม.ค.-59

30-ม.ค.-59

31-ม.ค.-59

ลานแข่งขัน  (โรงจอดรถ)



หนา้ที ่5

ว/ด/ป เวลา รายการ จ านวน เวลา ระดับชั้น ผู้ประสานงาน

09.00-12.00 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุเหลือใช้ (บกพร่องทางสติปัญญา) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) นางสาวสุฑามาศ  อโณทัย  โทร 086-1692039

13.00-16.00 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวสัดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

09.00-12.00 การแข่งขันท าอาหาร (บกพร่องทางสติปัญญา) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) นายนาวิน  สยะรักษ์

13.00-16.00 การแข่งขันท าอาหาร (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.) ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสระบุรี

09.00-12.00 การแขง่ขนัประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางสติปัญญา) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.)

13.00-16.00 การแขง่ขนัประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12ทมี (3 คน) 3 ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.)

ว/ด/ป เวลา รายการ จ านวน เวลา ระดับชั้น ผู้ประสานงาน

นางสาววาริณี  ดิษฐวุฒิ  โทร 085-2622826

ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จ.สุพรรณบุรี

นางสาวเบญจมาภรณ์  หาญลือ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสระบุรี

เวทีกลางสนามฟุตบอล  โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล

30-ม.ค.-59 13.00-14.30 การแข่งขันการเต้นหางเคร่ืองประกอบเพลง (บกพร่องทางการเรียนรู้) 12 ทมี(5-7 คน) 1.30ช.ม. ช่วงชั้นป.1-6 (สพป.)

31-ม.ค.-59

30-ม.ค.-59

อาคาร 2 ใต้อาคารหอนอน 38

29-ม.ค.-59

ตารางแข่งขันการศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังที ่65 ปีการศึกษา 2558

วนัที่ 29 -31 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 5 จังหวดัสุพรรณบรีุ


