
 

หัวข้อ และรายชื่อผู้ประสานงาน รายการแข่งขันทักษะวิชาการ 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) 

 
 

      

 

ที ่ รายการ ระดับ บกพร่อง หัวข้อแข่งขัน ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
1 จินตลีลาภาษามือ (เพลงอิสระ) ไม่ก าหนดช่วงชั้น การได้ยิน ตามเกณฑ์การแข่งขัน นางสาวอัญชลี  ดีเจ้ยวาระ  
          086-2415099  
2 คัดลายมือ ป.1-6 สติปัญญาและ

การได้ยิน 
ตามเกณฑ์การแข่งขัน นางสาวอรนลิน  จินะฝั้น

088-2728174  
    ม.1-3 สติปัญญาและ

การได้ยิน 
ตามเกณฑ์การแข่งขัน  

 
    ม.4-6 สติปัญญาและ

การได้ยิน 
ตามเกณฑ์การแข่งขัน  

 
3 เขียนเรื่องจากภาพ ป.1-6 การได้ยิน เขียนค าศัพท ์“ สิ่งของเครื่องใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ” 
นางวรรณรัตน์  ลังกาวงศ์
084-6234289  

    ม.1-3 การได้ยิน เขียนประโยค “ เด็กพิการไทยสืบสาน
ประเพณีไทยสู่อาเซยีน ” 

 
 

    ม.4-6 การได้ยิน เขียนบรรยายภาพ “ ประชาคมอาเซียน ”    
             
4 การเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ป.1-6 การได้ยิน ป.1-6 หัวข้อ “ พ่อของฉัน ” นางสาวรัศศิญา วงศ์เชียงยืน   
    ม.1-3 การได้ยิน ม.1-3 หัวข้อ “ พ่อของแผ่นดิน ” 083-4170812   

      
 

 



 

ที ่ รายการ ระดับ บกพร่อง หัวข้อแข่งขัน ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
5 การอ่านออกเสียง ม.1-3 สติปัญญา ตามเกณฑ์การแข่งขัน นางสาวฉัตรวิไล  สียา  
    ม.4-6 สติปัญญา ตามเกณฑ์การแข่งขัน 085-7247370  
       

6 โครงงานคณิตศาสตร์ ไม่ก าหนดช่วงชั้น การได้ยิน ประเภทประดิษฐ์ ตามเกณฑ์การแข่งขัน นางอนัญญา  จันทรัตน์   
          089-7339752   
       

7 โครงงานวิทยาศาสตร์ ไม่ก าหนดช่วงชั้น การได้ยิน ประเภทประดิษฐ์ ตามเกณฑ์การแข่งขัน นางสาวรวินันท์ หนูสลุง   
          085-8789981   
8 มารยาทงามอย่างไทย ป.1-6 ( 2 ท่า ) สติปัญญาและ

การได้ยิน 
1. เดินผ่านผู้ใหญ่ ผู้ไหญ่ยืน/นั่ง 
2. การไหว้ ผู้ใหญ่/พระ 

นางสาวราตรี สุทธหลวง
084-4924369 

1.จับสลาก
ล าดับแข่ง 

    ม.1-3 ( 4 ท่า ) สติปัญญาและ
การได้ยิน 

3. รับ-ส่งของให้ผู้ใหญ่ นั่ง/ยืน 
4. การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่ 
5. การกราบศพ 
6. การกราบเบญจางคประดิษฐ์ 

 2.หัวข้อ 
ตามเกณฑ์ 

    ม.4-6 ( 5 ท่า ) สติปัญญาและ
การได้ยิน 

    

9 การแสดงละครคุณธรรม ไม่ก าหนดช่วงชั้น สติปัญญาและ 1. " ความกตัญญูกตเวที " นางธนัตกัญจน์  เนตรทิพย์ 1.จับสลาก 
      การได้ยิน 2. " ความซื่อสัตย์สุจริต " 087-1962064 ล าดับแข่ง 

        3. " ความจงรักภักดีต่อชาติ ฯ " 
 

2. เลือก 1 
        4. " ความสามัคคี " 

 
เรื่อง 

          
 

 



 

ที ่ รายการ ระดับ บกพร่อง หัวข้อแข่งขัน ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
10 เต้นแอโรบิก ป.1-6 การได้ยิน ตามเกณฑ์การแข่งขัน นายวิษณุ  สารมโน จับสลาก 
    ไม่ก าหนดช่วงชั้น สติปัญญา ตามเกณฑ์การแข่งขัน 084-7046939 ล าดับแข่ง 

      
 

11 เชียร์ลีดเดอร์ ไม่ก าหนดช่วงชั้น การได้ยิน ตามเกณฑ์การแข่งขัน นางสาวรภัสสา มณีโชต ิ จับสลาก 

     
086-9363807 ล าดับแข่ง 

      
 

12 เต้นประกอบเพลงหางเครื่อง ไม่ก าหนดช่วงชั้น สติปัญญา ตามเกณฑ์การแข่งขัน นางสาวภิญญดา พุ่มมา  

      
 

      
 

13 การจัดสร้าง Home Page ม.4-6 การได้ยิน หัวข้อ “ ประชาคมอาเซียน ” นางสาวศรณัภัทร เอีย่มศิริกลุ  

    
ใช้รูปภาพ เนื้อหา โดยกรรมการ 086-4175982  

    
แจกวันแข่งขัน 

 
 

14 การน าเสนอด้วย Power Point ม.1-3 การได้ยิน หัวข้อ “ พ่อของแผ่นดิน ”  นายมงคล  จิตรอาษา  

    
ใช้รูปภาพ เนื้อหา ที่กรรมการ  089-7022090  

    
แจกให้เท่านั้น จ านวน 6-8 สไลด์ 

 
 

      
 

15 โปรแกรม Paint ป.1-6 การได้ยิน หัวข้อ ผลไม้ หรือ ดอกไม้ นายค ารณ  เกิดทุ้ย  

  
ม.1-3 สติปัญญา หัวข้อ ผลไม้ หรือ ดอกไม้ 085-8030944  

  
ม.4-6 สติปัญญา หัวข้อ ผลไม้ หรือ ดอกไม้ 

 
 



 

ที ่ รายการ ระดับ บกพร่อง หัวข้อแข่งขัน ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
16 ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ ป.1-6 การได้ยิน ตามเกณฑ์การแข่งขัน นายกมนทรรศฐ์  โสด ี  
  ม.1-3 สติปัญญาและ

การได้ยิน 
เศษวัสดุเหลือใช้ ไม่จ ากัดรูปแบบ
รูปแบบอิสระประดิษฐ์เป็นของใช้ 

090-9496279  

  ม.4-6 สติปัญญาและ
การได้ยิน 

   

       
17 งานออกแบบและประดิษฐ์ ม.4-6 การได้ยิน ตามเกณฑ์การแข่งขัน นายดวงเดช  ผาดี  
 บรรจุภัณฑ์    081-7174638  
       
18 น้ าพริกประจ าภาค (เครื่องเคียง) ม.1-3 สติปัญญา น้ าพริกกะปิ นางสาวทวี  แสนนนท์  
  ม.4-6 สติปัญญาและ

การได้ยิน 
 085-7280839  

       
19 การท าอาหารคาว ม.1-3 สติปัญญาและ

การได้ยิน 
ส้มต าไทย นางสุภาพร  บัวแก้ว 

089-5672475 
 

       
20 แกะสลักผัก+ผลไม้ ม.1-3 สติปัญญาและ

การได้ยิน 
ตามเกณฑ์การแข่งขัน 
ผลไม้ ได้แก่ แตงโม ฟักทอง 

นายณัฏฐวี  พิมพาพันธ์
087-8476690 

ยึดเกณฑ์
ระดับชาติ 

  ม.4-6 สติปัญญาและ
การได้ยิน 

แครอท หัวไชท้าว มะละกอ 091-8439739  



ที ่ รายการ ระดับ  หัวข้อแข่งขัน ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
21 ร้อยมาลัยสองชาย ม.1-3 สติปัญญาและ

การได้ยิน 

ตามเกณฑ์การแข่งขัน 
ดอกไม้สด ไม่จ ากัดรูปแบบ 
จัด ตกแต่งในวันแข่ง 
ใช้วัสดุธรรมชาต ิ 
 

นางสุธิตา  ราชพรม 
083-1651902 

 
  ม.4-6 สติปัญญาและ

การได้ยิน 

 

 
22 จัดดอกไม้สด (ทรงสูง) ไม่ก าหนดช่วงชั้น การได้ยิน ตามเกณฑ์การแข่งขัน นางสาวปริญโญ กลมกลิ้ง  
     089-4833179  
       
23 จัดสวนถาดแบบแห้ง ไม่ก าหนดช่วงชั้น การได้ยิน ตามเกณฑ์การแข่งขัน นายอานนท์ สีดาพรม  
     088-7250739  
       
24 รวมพลังศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-6 (สีชอล์ก) การได้ยิน หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” นายประยงค์  ราชพรม  
  ม.1-3 (สีน้ า) การได้ยิน หัวข้อ “ สืบสานวัฒนธรรมไทยสู่

อาเซยีน ” 
088-2827938 

 
  ม.4-6 (สีโปสเตอร์) การได้ยิน หัวข้อ “ ประชาคมอาเซียน ”   
       
25 ระบายสีไม้/สีชอล์ค ม.1-3 สติปัญญา หัวข้อ ม.1-3 “ประเทศไทยที่รัก” นางชรัญญา  หาญค า  
  ม.4-6 สติปัญญา หัวข้อ ม.4-6 “ ตามรอยพ่อ  088-4212919  
    อยู่อย่างพอเพียง ”   
       



 

ที ่ รายการ ระดับ บกพร่อง หัวข้อแข่งขัน ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
26 ระบายสีโปสเตอร์ ป.1-6 สติปัญญา ป.1-6 “ สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ” นายประยงค์  ราชพรม  

  
ม.1-3 สติปัญญา ม.1-3 “ มหันตภัยยาเสพติด ” 088-2827938  

  
ม.4-6 สติปัญญา ม.4-6 “ สืบสานวัฒนธรรมไทย ” 

 
 

      
 

27 วาดภาพลายเส้น ม.1-3 การได้ยิน ม.1-3 “ หุ่นนิ่งและผลไม้ ” นายประยงค์  ราชพรม  

  
ม.4-6 การได้ยิน ม.4-6  กรรมการก าหนดวันแข่ง 088-2827938  

      
 

      
 

28 ร าวงมาตรฐาน ป.1-6 การได้ยิน ตามเกณฑ์การแข่งขัน นางสาวราตรี  สุทธหลวง ส่งแผ่น cd 

  
ม.1-3 การได้ยิน ตามเกณฑ์การแข่งขัน 084-4924369 เพลง มาให้ 

  
ม.4-6 การได้ยิน ตามเกณฑ์การแข่งขัน 

 
เจ้าภาพ  

  
ไม่ก าหนดช่วงชั้น สติปัญญา ตามเกณฑ์การแข่งขัน 

 
 

      
 

29 ประติมากรรมลอยตัว ไม่ก าหนดช่วงชั้น การได้ยิน ปั้นอิสระ ไม่ก าหนดหัวข้อ นายธนวันต์  หาญค า  

    
 081-1287089  

      
 

30 การแสดงอังกะลุง ไม่ก าหนดช่วงชั้น การได้ยิน เพลง “ ลอยกระทง ” นายชุมพร  โสดา  

     
088-4205206  

      
 



 

ที ่ รายการ ระดับ บกพร่อง หัวข้อแข่งขัน ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
31 ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ป.1-6 สติปัญญา ตามเกณฑ์การแข่งขัน นายก าธร  ปินตา ส่งแผ่น cd 

  
ม.1-3 สติปัญญา ตามเกณฑ์การแข่งขัน 095-6341097 เพลง มาให้ 

  
ม.4-6 สติปัญญา ตามเกณฑ์การแข่งขัน 

 
เจ้าภาพ  

      
 

32 ร าไทยประจ าภาค ม.1-3 สติปัญญา ตามเกณฑ์การแข่งขัน 
ความยาวไม่เกิน 15 นาที 

นางสาวราตรี  สุทธหลวง ส่งแผ่น cd 

  
ม.4-6 สติปัญญา 084-4924369 เพลง มาให้ 

     
เจ้าภาพ  

33 เขียนค าศัพท์จากภาพ ม.1-3 การได้ยิน ม.1-3 “ผัก ผลไม”้ จ านวน 25 ข้อ นางสุรีรัตน์ เบ้าทองค า  

  
ม.4-6 การได้ยิน ม.4-6 “ ส่วนประกอบร่างกาย 088-8177041  

    
อุปกรณ์การเรียนการสอน ” 

 
 

    
จ านวน 30 ข้อ 

 
 

      
 

34 จับคู่ค าศัพท์กับรูปภาพ ป.1-6 การได้ยิน ป.1-6 “ ผลไม ้” จ านวน 25 ข้อ นางสาวนิภารัตน์ ภวบริสุทธิ์  
  ม.1-3 การได้ยิน ม.1-3  “ สัตว์ ” จ านวน 30 ข้อ 090-4544248  

      
 

      
 

 
 
 

 
 



 
ผู้ประสานงาน รายการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับปฐมวัย 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 63 การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) 

      
 

ที ่ รายการ ระดับ บกพร่อง หัวข้อแข่งขัน ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
1 แข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย การได้ยิน หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน” นางสาวรัศศญิา  วงศ์เชียงยืน  
    

   
083-4170812  

      
 

2 มารยาทงามอย่างไทย ปฐมวัย สติปัญญา ก าหนด 2 หัวข้อ  นางสาวราตรี  สุทธหลวง  

    
1. เดินผ่านผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ยืน/นั่ง 084-4924369  

    
2. การกราบเบญจางคประดิษฐ์ 

 
 

    
 

 
 

      
 

3 กิจกรรมเข้าจังหวะ ปฐมวัย สติปัญญา ตามเกณฑ์การแข่งขัน นางภคินี  บ าเรอ  

    
 084-8171136  

      
 

4 ปั้นดินน้ ามัน ปฐมวัย สติสติปัญญาและ หัวข้อ “ ผลไม้น่ากิน ” และ นางพนิดา  สมบูรณ์ชัย จับสลาก 

   
การได้ยิน “ เที่ยวสวนสัตว์ ” 086-7694910 หัวข้อวันแข่ง 

    
กรรมการจับสลากวันแข่งขัน 

 
 

      
 

 



 

ที ่ รายการ ระดับ บกพร่อง หัวข้อแข่งขัน ผู้ประสานงาน หมายเหตุ 
5 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ปฐมวัย สติสติปัญญาและ

การได้ยิน 
การได้ยิน ก าหนดหัวข้อ  
“ โรงเรียนของฉัน ” 

นางพนิดา  สมบูรณ์ชัย 
086-7694910 

 

    สติปัญญาเกณฑ์ไม่ได้ก าหนด   
    1) โรงเรียนของฉัน   
    2) บ้านของฉัน   
    3) ผลไม้น่ากิน   
    4) สัตว์เลี้ยงของฉัน   
       
6 ระบายสีภาพ (สีเทียน) ปฐมวัย สติสติปัญญาและ

การได้ยิน 
ตามเกณฑ์การแข่งขัน 
กรรมการเตรียมมาในวันแข่ง 

นางพนิดา  สมบูรณ์ชัย 
086-7694910 

 

       
       
 ผู้ประสานงานอ านวยการ      
1 นายประจวบ   ลังกาวงศ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 081-9731603  
2 นายสุชัดร์       จันทรัตน์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 089-7395996  
3 นางชวนพิศ     เรืองน้อย ค่าใช้จ่าย    083-1656282  
4 นางอุไร          ประมูลศิลป์ งานโภชนาการ 0819482622  
5 นายวีระพันธ์    สมบูรณ์ชัย รายการแข่งขัน / การงลงทะเบียน 093-2242836  
6 นายก าธร        ปินตา กรรมการตัดสินการแข่งขัน 095-6341097  

 


