
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ 
1 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 

Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา  
ไม่กำหนดช่วงช้ัน 

โรงเรียนเบญจลักษพิทยา  
อาคารคอมพิวเตอร์  
ห้องคอมพิวเตอร์1 ห้องคอมพิวเตอร์2 

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 -61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

- 

2 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกาย 
ไม่กำหนดช่วงช้ัน 

โรงเรียนเบญจลักษพิทยา  
อาคารคอมพิวเตอร์  
ห้องคอมพิวเตอร์1 ห้องคอมพิวเตอร์2 

13 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 -61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

- 

3 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  
ไม่กำหนดช่วงช้ัน 

โรงเรียนเบญจลักษพิทยา  
อาคารคอมพิวเตอร์  
ห้องคอมพิวเตอร์1 ห้องคอมพิวเตอร์2 

14 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 -61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 
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ที่ รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ 
1 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง

ทางการมองเห็น ม.1-ม.3 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
อาคาร1 ช้ัน 2 ห้อง 124 ,125 

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 -61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

- 

2 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง
ทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
อาคาร1 ช้ัน 3 ห้อง 131 , 132 

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 -61 

09.00 น. 
 เป็นต้นไป 

- 

3 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง
ทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
อาคาร1 ช้ัน 2 ห้อง 121 , 122 

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 -61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

- 

4 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
อาคาร1 ช้ัน 3 ห้อง 137 , 138  

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 -61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 

5 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียน
ออทิสตกิ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
อาคาร1 ช้ัน 2  ห้อง 126 , 128 

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 -61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 

6 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  หอประชุม 13 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 -61 

09.00 น. 
 เป็นต้นไป 

 

7 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก 
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  หอประชุม 14 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 -61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ 
1 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท

บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 125 , 126 

13 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 - 61 

09.00 น. 
 เป็นต้นไป 

- 

2 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 
อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 132 , 133 

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น. 
 เป็นต้นไป 

- 

3 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
อาคาร 1 ช้ัน 2 ห้อง 122 , 124 

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น. 
 เป็นต้นไป. 

- 

4 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง  136 , 137 

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น. 
    เป็นต้นไป 

 

5 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภท
ออทิสตกิ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  
อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง 134 , 135 

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น. 
 เป็นต้นไป 

 

6 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวที ที่ 1 
 

13 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น. 
 เป็นต้นไป 

 

7 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวที ที่ 2 
 

14 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น. 
 เป็นต้นไป 

 

8 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวที ที่ 3 
 

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 

9 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา  หอประชุม 12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 

10 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวที ที่ 3 13 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 

11 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวที ที่ 2 
 

13 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น. 
 เป็นต้นไป 

 

12 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวที ที่ 3 
 

14 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 

13 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวที ที่ 1 
 

12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 

14 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวที ที่ 1 
 

14 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 – 61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 

15 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 

โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา เวที ที่ 2 12 ธ.ค. 2562 
ลำดับที่ 1 - 61 

09.00 น.  
เป็นต้นไป 

 


