ลำดับที่แข่งขันตามวันที่
12 ธ.ค. 62 13 ธ.ค. 62 14 ธ.ค. 62

รายการแข่งขัน

234

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3

236

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

237

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

239

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
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233

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

w
w
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รหัสกิจกรรม

ill
ap
a

เอกสารรายงานสถานที่แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

.in

ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 กลุ่มสาระ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ-นาฏศิลป์ พิเศษเรียนรวม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

1 - 61

1 - 61

เอกสารหมายเลข 1

สาระ : เรียนรวม - ศิลปะ
สถานที่แข่ง

โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริโรจนา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ

เวลา
09.00 น. 12.00 น.
09.00 น. 12.00 น.
09.00 น. 12.00 น.
09.00 น. 12.00 น.
09.00 น. 12.00 น.
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240

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

241

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

242

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

248

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

249

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

274

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6

275

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

276

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
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1 - 61

1 - 61

1 - 61

โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 2
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนบ้านสิริขุญหาญ
อาคารสิริวิชญา ชั้น 1
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีใต้ถุน อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีสนามฟุตบอล
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีโรงอาหาร
อำเภอขุนหาญ

09.00 น. 12.00 น.
09.00 น. 12.00 น.
09.00 น. 12.00 น.
09.00 น. 12.00 น.
09.00 น. 12.00 น.
09.00
น.เป็นต้นไป
09.00
น.เป็นต้นไป
09.00
น.เป็นต้นไป
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277

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

280

การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1ป.6

281

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3

282

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

283

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

284

การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

285

การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1ม.3

287

การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
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โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อาคาร 5 ราชาวดี
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ศาลาไทย
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีใต้ถุน อาคาร 8
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีสนามฟุตบอล
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
เวทีโรงอาหาร
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
อาคาร 5 ราชาวดี
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
ศาลาไทย
อำเภอขุนหาญ
โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์
หอประชุมใหญ่ กันเกรา
อำเภอขุนหาญ

09.00
น.เป็นต้นไป
09.00
น.เป็นต้นไป
09.00
น.เป็นต้นไป
09.00
น.เป็นต้นไป
09.00
น.เป็นต้นไป
09.00
น.เป็นต้นไป
09.00
น.เป็นต้นไป
09.00
น.เป็นต้นไป
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