
 
ผลการเขารวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจําปการศึกษา  2558 (สพป.) 

กลุมการศึกษาพิเศษ  (โรงเรียนเรียนรวม) ระดับเขตพื้นที่ 
กลุมสาระการเรียนรู:เรียนรวม-สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ 
 

รายการ ชื่อ – สกุล คะแนน ประเภทความพิการ ผลการแขงขัน อันดับ ครผููฝกสอน 
การประกวดมารยารงามอยางไทย  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู  ป.1-ป.6 

ด.ช.กมลอัช  กุลสิริฉัตร
ชยา 

78 ทางการเรียนรู รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

เหรียญเงิน นางสาวเพ็ญนภา  พิทักษ 

ด.ญ.ณภัทร  เมฆสวัสดี 78 ทางการเรียนรู รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

เหรียญเงิน นางสาวเพ็ญนภา  พิทักษ 

การประกวดมารยารงามอยางไทย  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู  ป.1-ป.6 

ด.ญ.ศิริญาดา  อ่ําอ่ิม 
เด็กชายธราดล  พิกุลนอย 

92 บกพรองทางการไดยิน ชนะเลิศอันดับที่ 
1 

เหรียญทอง นางสาวบุษบง  เสมามล 
นางสาวนัดดา  มัยโรฆ 

การประกวดมารยารงามอยางไทย  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู  ป.1-ป.6 

ด.ญ.ศิริญาดา  อ่ําอ่ิม 
ด.ช.อริยะ  วรบุตร 

99.25 บกพรองทางการไดยิน ชนะเลิศ 
 

เหรียญทอง 
 

นางสาวบุษบง  เสมามล 
นางสาวนัดดา  มัยโรฆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ผลการเขารวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจําปการศึกษา  2558 (สพป.) 
กลุมการศึกษาพิเศษ  (โรงเรียนเรียนรวม) ที่จังหวัดอางทอง 

โรงเรียนปทุมคงคา 
รายการ ชื่อ – สกุล ประเภทความพิการ ผลการแขงขัน อันดับ ครูผูฝกสอน 

รองเพลงไทยลูกทุง  ประเภทออทิสติก  
ม.1-3 

ด.ช.ชนลกานต  อูแกว ม.1/8 ออทิสติก รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ครูกษิธนิช  ดานสมัคร 

การแขงขันทําหนังสือเลมเล็ก  
ประเภทบกพรองทางการเรียนรู ม.1-
6 

เด็กชายวัฒนา  มูลทรัพย ม.2/7
นายชัชวาล   จันทรปาน  ม.2-7 
นายชัยยุทธ    ศรีอํ่าดี 

บกพรองทางการ
เรียนรู 

รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ครูรณชิต  ฤทธิสําเร็จ 
ครูสุชาดา  โสภูงา 

การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม 
Paint  )ประเภทความบกพรอง
ทางการเรียนรู ม.1-3 

ด.ช.พิชิตพล  จันทรปาน ม.1/8 
ด.ช.วัฒนา  มูลทรัพย  ม.2/7 

บกพรองทางการ
เรียนรู 

รองชนะเลิศ เหรียญ
ทองแดง 

 

ครูวรัญนิตย  จอมกลาง 
ครูขนิษฐา  จันทรหลา 

การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม 
Paint  )ประเภทความบกพรองทาง
สติปญญา ม.4-6 

นายญาณวุฒิ  มณีอินทร ม.4/8
นายชญานนท  เสนราศี  ม.5/7 

บกพรองทางสติปญญา รองชนะเลิศ เหรียญเงิน ครูรัตนวดี  พางาม 
ครูขนิษฐา  จันทรหลา 

 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการเขารวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจําปการศึกษา  2558 
กลุมการศึกษาพิเศษ  (โรงเรียนเรียนรวม)  
ระหวางวันที่  2-16  พฤศจิกายน 2558 

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 
 

รายการ ชื่อ – สกุล ประเภทความพิการ ผลการแขงขัน อันดับ ครูผูฝกสอน 
การแขงขันวาดภาพระบายสี   ด.ช.ธีรัตน  สุนทโรทก  ม.3/2 ออทิสติก รองชนะเลิศอันดับที่ 1  เหรียญทอง ครูทัศนีย  เฉลิมศักดิ์ 
การแขงขันวาดภาพระบายสี   ด.ญ.ชนนิกานต  นพดุลเดชม  

ม.3/2 
สติปญญา รองชนะเลิศอันดับที่ 1  เหรียญทอง ครูรัชนีย  ฐีตะโพธิ์ 

 
 

ผลการเขารวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจําปการศึกษา  2558 
กลุมการศึกษาพิเศษ  (โรงเรียนเรียนรวม)  

โรงเรียนวัดหนัง 
รายการ ชื่อ – สกุล ประเภทความพิการ ผลการแขงขัน อันดับ ครูผูฝกสอน 

การแขงขันวาดภาพระบายสี   ด.ช.สรรเพชญ  สาสุนันท  ป.4 ออทิสติก ชนะเลิศ  เหรียญทอง ครพูุทธรัตน  เขียมสันเทียะ 
การแขงขันการประกวดรองเพลงไทย
ลูกทุง   

ด.ญ.พลอยชมพู  ภิญโญ  ป.6 สติปญญา ชนะเลิศ  เหรียญทอง ครูมาลัย  ภิรมยชุน 

การแขงขันการประกวดรองเพลงไทย
ลูกทุง   

ด.ญ.นนทกร  อนเถื่อน  ป.6 ออทิสติก ชนะเลิศ  เหรียญทอง ครูณฐมน  โกบุตร 

การแขงขันวาดภาพระบายสี ด.ช.ธีรวุฒิ  มาสมพงษ ป.3 ทางการเรียนรู รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

เหรียญเงิน ครูมาลัย  ภิรมยชุน 



รายการ ชื่อ – สกุล ประเภทความพิการ ผลการแขงขัน อันดับ ครูผูฝกสอน 
การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม Paint ด.ช.ธนภัทร  วาดกลิ่น ป.4 

ด.ช.ปฎิพร  สมทรัพย  ป.5 
สติปญญา รองชนะเลิศ

อันดับที่ 1 
เหรียญเงิน 1.ครูพุทธรัตน  เขียมสันเทียะ 

2.ครูณฐมน  โกบุตร 

การแขงขันการประดิษฐของใชเศษวัสดุ
เหลือใช 

ด.ช.ธนภัทร  วาดกลิ่น ป.4  ด.ช.
ปฏิพร  แชมชูกุล ป.6 
ด.ช.ปฎิพล  สมทรัพย  ป.5 

สติปญญา รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

เหรียญทองแดง 1.ครูมาลัย  ภิรมยชุน 
2.ครูณฐมน  โกบุตร 

การประกวดมารยาทงามอยางไทย ด.ช.อนุสรณ  สุนทรกิติกานนท ป.
2 
ด.ญ.อรรพรรณ  อินทรเจริญ  ป.5 

ทางการเรียนรู รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

เหรียญทองแดง 1.ครูมาลัย  ภิรมยชุน 
2.ครูณฐมน  โกบุตร 

การประกวดมารยาทงามอยางไทย ด.ช.ศุภวชิญ  พึ่งพรหม  ป.6 
ด.ญ.พลอยชมพู  ภิญโญ  ป.5 

สติปญญา เขารวม  ครูมาลัย  ภิรมยชุน 
ครูพุทธรัตน  เขียมสันเทียะ 

 
 

ผลการเขารวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจําปการศึกษา  2558 
กลุมการศึกษาพิเศษ  (โรงเรียนเรียนรวม)  
โรงเรียนบางบัว (เพงตั้งตรงจิตวิทยาคาร) 

รายการ ชื่อ – สกุล ประเภทความพิการ ผลการแขงขัน อันดับ ครูผูฝกสอน 
การแขงขันวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป6 

ด.ช.ศิรภัทร  อาโนตะ ออทิสติก ชนะเลิศ เหรียญทอง ครูรุจิรา  นพรัตน 

การประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา  ป.1-6 

ด.ญ.นารากร  มิตรสมาน สติปญญา ชนะเลิศ เหรียญทอง ครูฐานิส  แปนธัญญานนท 

การประกวดขับรองเพลงไทยลูกทุง  
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญา  ป.1-6 

ด.ช.ปานเทพ  ลาดบูรณ ออทิสติก ชนะเลิศ เหรียญทอง ครูอรุโณทัย  มุงคุณ 



 
 

 
ผลการเขารวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๘ 

กลุมการศึกษาพิเศษ  (โรงเรียนเรียนรวม)  ระดับเขตพื้นที ่
ชื่อกิจกรรม ชื่อ – สกุล ชั้น ประเภทความพิการ ผลการแขงขัน หมายเหตุ 

การแขงขันวาดภาพดวยโปรแกรม paint นายปฏิภาณ        ราชญาณ   ม. ๓/๒ บกพรองทางการเรียนรู ชนะเลิศ เหรียญทอง 
เด็กชายชลชาติ   นุมนอย  ม. ๑/๔ บกพรองทางการเรียนรู ชนะเลิศ เหรียญทอง 

การแขงขันวาดภาพระบายสี เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน ม.๒/๓ ออทิสติก ชนะเลิศ เหรียญทอง 

 นายณฐภัทร       อุทะนุต ม.๒/๔ บกพรองทางสติปญญา รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทองแดง 

 
 

ผลการเขารวมแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งท่ี ๖๕ ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๘ 
ณ จังหวัดอางทอง 

ระหวาง วันที่ ๑๘ - ๒๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
กลุมการศึกษาพิเศษ  (โรงเรียนเรียนรวม) 

ชื่อกิจกรรม ชื่อ – สกุล ชั้น ประเภทความพิการ ผลการแขงขัน ระดับ 
การแขงขันวาดภาพระบายสี เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน ม.๒/๓ ออทิสติก        อับดับท่ี   ๔ เหรียญทอง 
การแขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรม 
paint 

นายปฏิภาณ        ราชญาณ   ม. ๓/๒ บกพรองทางการเรียนรู         

       อันดับที่ ๑๐ 
 

เหรียญเงิน 
เด็กชายชลชาติ   นุมนอย  ม. ๑/๔ บกพรองทางการเรียนรู 

 
 


