
 

 
 

 

 

ล าดับ รายการ คะแนน/เหรียญ ที่ได้ ครูผู้สอน 
1. การแข่งขันเขียนเรียงความ บกพร่องทางร่างกาย ม.1 - ม.3 

    -  เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด 
85.33 

เหรียญทองชนะเลิศ 
1. นางสาววราภรณ ์ โชคชัยโยธินทร ์

2. การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ป.1 - ป.6 
    -  เด็กหญิงนริศรา  พะโส 

94.33 
เหรียญทองชนะเลิศ 

1. นางสาวนันทกา  ครุธฉ่่า 

3. การประกวดคัดลายมือ บกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.3  
    -  เด็กหญิงวราภรณ์  เค้นชัยภูมิ 

80 
เหรียญทอง อันดับที่ 5 

1. นางสาวนุชจรินทร์  โพธิ์เงิน 
 

4. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1 - ม.3  
    -  เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรจงกิจ 

67.33 
เหรียญทองแดง อันดับที่ 4 

1. นายจักรพงศ์  ใหญ่โต 
 

5. การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีโปสเตอร์ ) ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1 - ม.6 
    -  เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด 

85.33 
เหรียญทองชนะเลิศ 

1. ว่าที่ร้อยตรีนิกร  ค่ามูล 

6. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1 - ม.6 
    -  เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด 

87.99 
เหรียญทอง 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

1. นางสาวประภัสสร  มั่นเขตกิจ 

7. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  ป.1 - ป.6 
    -  เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไม้ดัดพันธุ์ 

83.33 
เหรียญทอง อันดับที่ 6 

1. นางสาวณัฐกานต์  อินทวัฒน์ 

8. การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  ป.1 - ป.6 
    -  เด็กชายวันโชค  กลิ่นกลัด 

94.01 
เหรียญทองชนะเลิศ 

1. นายวัชรพงศ์  หมื่นโฮ้ง 

 

 

สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

งานศลิปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66  ประจ าปีการศกึษา 2559 

ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติ จังหวัดปทุมธานี 

ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม พ.ศ. 2560 

 

 



ล าดับ รายการ คะแนน/เหรียญ ที่ได้ ครูผู้สอน 
9. การแข่งขันการน่าเสนอด้วยโปรแกรม Power Point ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  

ม.1 - ม.6 
    -  เด็กชายวรภัทร  กระแสวาส 

74 
เหรียญเงิน 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

1. นางสาวภควันต ์ พรมขลิบนิล 

10. การแข่งขันโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1 - ป.6 
    -  เด็กชายพงศกร  แซ่อ้ึง 

84 
เหรียญทอง 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

1. นายธนศานต์  คงมาลา 

11. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  
ป.1 - ป.6 
    -  เด็กชายธีรภัทร  พุ่มเฉลียว 
    -  เด็กหญิงปิยะรัตน์  จรรยาดี 
    -  เด็กชายพงศกร  แซ่อ้ึง 

90 
เหรียญทองชนะเลิศ 

1. นางสาวพิมพร  จันต๊ะ 

12. การแข่งขันงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ประเภทบกพร่องทางร่างกาย  
ม.4 - ม.6 
    -  นายอดิศักดิ์  เหมเกิด 
    -  นายณัฐดนัย  นนตานอก 

80.66 
เหรียญทอง 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 

1. นางรวิวรรณ  โดเคน 

13. การแข่งขันการท่าส้มต่า ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1 - ม.6 
    -  เด็กหญิงบัณฑิตา  บรรจงกิจ 
    -  เด็กชายวรภัทร  กระแสวาส 
    -  เด็กหญิงวราภรณ์  เค้นชัยภูมิ 

94.35 
เหรียญทอง 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

1. นางสาวธนัญญาภาสุ์  ปานแม้น 
2. นางสาวเณศรา  วัฒนะโชติ 

14. การแข่งขันการจัดดอกไม้สด ประเภทบกพร่องทางร่างกายไม่ก่าหนดช่วงชั้น  
    -  นางสาวสุพัตรา  มั่นคง 
    -  นายอดิศักดิ์  เหมเกิด 

89 
เหรียญทอง 

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 

1. ว่าที ่ร.อ.ณัฏฐ์ชัยกร  ทองปานพานิชกุล 

 

 



ล าดับ รายการ คะแนน/เหรียญ ที่ได้ ครูผู้สอน 
15. การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายไม่ก่าหนดช่วงชั้น  

    -  นางสาวสุพัตรา  มั่นคง 
    -  นางสาวนุชนาฎ  เพ็งผล 
    -  นายณัฐดนัย  นนตานอก 

83.66 
เหรียญทอง อันดับที่ 4 

1. นางสาวฐรัชญา  หมื่นหัส 
2. นางสาวรัณย์ณภัทร  มากุญชร 

16. การแข่งขันการปั้นดินน้่ามัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย 
    -  เด็กชายพิพรรธ  จันทร์เศรษฐี 

87.67 
เหรียญทองชนะเลิศ 

1. นางสุรีย์พร  วัฒนใย 
2. นางเสาวลักษณ์  บุญโต 

17. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย  
    -  เด็กหญิงแพรวา  สุรัตนศิลป์ 

93.31 
เหรียญทองชนะเลิศ 

1. นางสาวคัทลิญา  เสนารายณ์ 
2. นางสาวอภิญญา  ภะวะภูตา 

 


