ประกาศ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เรื่อง กาหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
__________________________________________
ด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต ๒ กาหนดจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สืบสานพระราชปนิธาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ ๗ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝน
ทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสาคัญในการประกอบ
อาชีพในอนาคต เป็ นเวทีให้ นั กเรี ย นได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถซึ่งนับเป็นผลส าเร็จของการจัด
การศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยการจัดงานฯได้เปลี่ยนรูปแบบ
วิธีการจัดการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนไปทุกปี
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์พัฒ นาคุณภาพ
วิช าการ กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ภ าษาต่างประเทศ ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึ กษาเขต ๒ จึงขอ
ประกาศกาหนดการแข่งขันภาษาต่างประเทศ ดังนี้
๑. กิจกรรมการแข่งขันภาษาอังกฤษ
๑.๑ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
แข่งขันวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วัน/เวลา
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น.
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐
๐๙.๓๐ น.
เป็นต้นไป

กิจกรรม
สถานที่
ลงทะเบียนและจับสลากลาดับหมายเลขในการแข่งขัน หน้าห้องแนะแนวชั้นล่าง
พิธีเปิด(ตัวแทนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพร่วมกัน)
พิธีเปิดการแข่งขัน
เริ่มการแข่งขัน
มัธยมศึกษาตอนนต้น
อาคาร ๑๐
ห้องเก็บตัว ห้อง ๑๐๒๔
ห้องเตรียมตัว (คนละ ๕
นาที) ห้อง ๑๐๒๓
ห้องแข่งขัน ห้อง ๑๐๒๒
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องเก็บตัวรวม ห้อง IT
( อาคาร ๕ )

ห้องเตรียมตัว ( คนละ
๕ นาที ) ห้อง IT ( ห้อง
ตรงกลาง )
ห้องแข่งขัน ห้องโสตฯ
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
๑๓.๐๐

พักรับประทานอาหาร
ดาเนินการแข่งขันต่อ (กรณีที่การแข่งขันในภาคเช้ายัง
ไม่เสร็จสิ้น)
ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ประสานงาน ๑. นายสาญัณต์ จุปะมัดถา
โทร ๐๘๖๐๔๒๔๗๘๔
๒. นางสาวจันทร์แรม บุญตือ
โทร ๐๘๖๐๑๖๐๙๕๑
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.central66.sillapa.net/sm-bkk3/
*** หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและพิจารณาของคณะกรรมการการ
ตัดสินการแข่งขัน ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดของกรรมการ
๑.๒ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Story Telling)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
กาหนดการแข่งขัน วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วัน/เวลา
๐๗.๔๕-๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียน
๐๘.๔๕-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด

กิจกรรม

(ตัวแทนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพร่วมกัน)

๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น. - พิธีกรแจ้งเกณฑ์การแข่งขัน
- จับฉลากลาดับหมายเลขในการแข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขัน ม.ต้น แยกไปแข่งทีห่ ้องมินิเธียร์เตอร์ ชั้น ๒
- ผู้เข้าแข่งขัน ม.ปลาย แยกไปเก็บตัวที่ห้อง ๑๓๐๔
๑๐.๐๐–๑๒.๐๐ น. ๑. เริ่มการแข่งขันตามประเภทการแข่งขัน
(ภาคเช้า)
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ลาดับที่ ๑-๑๒

สถานที่
หอประชุม ๑๐๐ ปี
สมเด็จย่าฯ ชั้น ๓
หอประชุม ๑๐๐ ปี
สมเด็จย่าฯ ชั้น ๓
หอประชุม ๑๐๐ ปี
สมเด็จย่าฯ ชั้น ๓

ห้องมินิเธียร์เตอร์
(หอประชุม ๑๐๐ ปีฯ
ชั้น ๒)
๒. เริ่มการแข่งขันตามประเภทการแข่งขัน
หอประชุม ๑๐๐ ปี
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ลาดับที่ ๑-๑๒
สมเด็จย่าฯ ชั้น ๓
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร (หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ ชั้น ๓)
๑๓.๐๐–๑๕.๐๐น. ๑. เริ่มการแข่งขันตามประเภทการแข่งขัน
ห้องมินิเธียร์เตอร์
(ภาคบ่าย)
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ลาดับที่ ๑๓-๒๗
(หอประชุม ๑๐๐ ปี
สมเด็จย่าฯ ชั้น ๒)
๒. เริ่มการแข่งขันตามประเภทการแข่งขัน
หอประชุม ๑๐๐ ปี
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ลาดับที่ ๑๓-๒๗
สมเด็จย่าฯ ชั้น ๓

*** หมายเหตุ คณะกรรมการตัดสินให้คะแนนและกรรมการจับเวลาประชุมพร้อมกันเวลา๐๗.๔๕-๐๘.๔๕ น.
ณ ห้องปัญญาหิตานนท์ ชั้น ๒
ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ประสานงาน
๑. นายพีระศักดิ์ หมั่นการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โทร ๐๘๔ ๓๕๙ ๒๗๐๑
๒. นายนักรบไทย วงศณรัตน์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โทร ๐๙๔ ๓๓๗ ๖๖๖๙
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.central67.sillapa.net/sm-bkk3/
*** หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและพิจารณาของคณะกรรมการการตัดสิน
การแข่งขัน ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดของกรรมการ
๑.๓ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Multi Skills Competition)
วัน/เวลา
กิจกรรม
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับหมายเลขในการแข่งขัน

สถานที่
หอประชุมจามจุรี
(อาคาร ๕)
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด(ตัวแทนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพร่วมกัน)
๐๙.๓๐ น.
เริ่มการแข่งขันตามประเภทการแข่งขัน
เป็นต้นไป
๑. การทดสอบข้อเขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องโสตทัศนศึกษา
(อาคาร ๑ ชั้น ๔)
๒. การทดสอบข้อเขียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หอประชุมจามจุรี
(อาคาร ๕ ชั้น ๓)
๑๑.๐๐น.
เป็นต้นไป

๑. สอบสัมภาษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. สอบสัมภาษณ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้อง ๓๓๓
(อาคาร ๓ ชั้น ๓)
ห้อง ๓๓๕
(อาคาร ๓ ชั้น ๓)

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ เป็ นต้นไป เริ่มการสอบสัมภาษณ์ตอ่
ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวภาสินี พิมพะนติย์ โทร ๐๖๑-๘๙๕ ๔๔๖๘
๒. นางสาววณัชฌาน์ วาสิงหน โทร ๗๘๙-๔๙๔ ๐๒๑๑
**หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของคณะกรรมการการ
ตัดสินการแข่งขัน ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดของกรรมการ

๑.๔ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Skit)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสิริรัตนาธร
แข่งขันวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วัน/เวลา
กิจกรรม
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
๐๙.๐๐– ๐๙.๑๕ น. ผู้อานวยการโรงเรียนสิริรัตนาธรกล่าวต้อนรับ
คณะครูและ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แข่งขัน Skit Competition
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป แข่งขัน Skit Competition
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่
หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร
ห้องโสติทัศนศึกษา
ห้องประชุมอินทนิล
หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร
หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร
ห้องโสติทัศนศึกษา
หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร
ห้องโสติทัศนศึกษา

ประกาศผลการแข่งขัน วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ประสานงาน ๑. นางจุรีย์
ถมยา
โทร ๐๘๑-๓๘๓๙๙๗๗
๒. นางสาวศิริธร พุทธโม
โทร ๐๘๓-๒๒๒๙๕๕๐
๑.๕ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Crossword)
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสายน้าผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ
กาหนดการแข่งขัน วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วัน/เวลา
กิจกรรม
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับหมายเลขในการแข่งขัน

สถานที่
หอประชุมเพชรรัตน
เฉลิมพระเกียรติ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด (ตัวแทนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพร่วมกัน)
๐๙.๑๕ น.
เป็นต้นไป

เริ่มการแข่งขันตามประเภทการแข่งขัน
(รอบคัดเลือก)
๑. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
๒. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)

หอประชุมเพชรรัตน
เฉลิมพระเกียรติ
หอประชุมเพชรรัตน

๐๙.๑๕ น.
เป็นต้นไป

(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
เริ่มการแข่งขันตามประเภทการแข่งขัน
๑. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
๒. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ เป็นต้นไป

รับประทานอาหารกลางวัน
การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ

เฉลิมพระเกียรติ
หอประชุมเพชรรัตน
เฉลิมพระเกียรติ
หอประชุมเพชรรัตน
เฉลิมพระเกียรติ

๑. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
๒. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ประสานงาน
๑. นายทนง
หลีน้อย
๒. นางสาวภาวิณี
แถบหอม

หอประชุมเพชรรัตน
เฉลิมพระเกียรติ
หอประชุมเพชรรัตน
เฉลิมพระเกียรติ
โทร ๐๙ ๒๙๘๖๔๕๙๑
โทร ๐๘ ๐๙๐๙๗๔๐๘

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
**หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของคณะกรรมการการตัดสิน
การแข่งขัน ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดของกรรมการ
๒. การแข่งขันภาษาต่างประเทศที่สอง
๒.๑ กิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน
๒.๑.๑ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
๒.๑.๒ การแข่งขันเรียงความภาษาจีน
๒.๑.๓ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน
๒.๑.๔ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนบางกะปิ
กาหนดการแข่งขัน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วัน/เวลา
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐น.
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น.
๐๙.๑๕ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับหมายเลขในการแข่งขัน

สถานที่
หอประชุมไพฑูรย์
(อาคารสวัสดิ์ผลโชค)
พิธีเปิด(ตัวแทนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพร่วมกัน)
เริ่มการแข่งขันตามประเภทการแข่งขัน

เป็นต้นไป

๑.การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
๒. การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

๐๙.๑๕ น.
เป็นต้นไป

๓.การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๔.การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๕. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ เป็นต้นไป

เก็บตัวห้อง ๔๑๕
แข่งขันห้อง ๔๑๖
(อาคาร ๔ ชั้น ๑)
เก็บตัวห้อง ๔๒๓
แข่งขันห้อง ๔๒๒
(อาคาร ๔ ชั้น ๒)
ห้องประชุมโสน
(อาคาร ๒ ชั้น ๒)
เก็บตัวห้อง ๓๓๑
แข่งขันห้อง ๓๔๑
(อาคาร ๓ ชั้น ๓)
เก็บตัวห้อง ๓๑๖
แข่งขันห้อง ๓๑๒
(อาคาร ๓ ชั้น ๑)

รับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มการแข่งทุกรายการในลาดับถัดไป (กรณีที่การแข่งขันยังไม่เสร็จสิ้น)

ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ประสานงาน ๑. นางสาวลภัสรดา อบสุนทร
โทร ๐๘๕ ๖๖๒ ๐๖๖๓
๒. นางสาวนวพร ว่องวัจนะ
โทร ๐๘ ๑๖๘๒ ๘๘๖๓
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.central66.sillapa.net/sm-bkk3/
**หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของคณะกรรมการการตัดสินการ
แข่งขัน ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดของกรรมการ
๒.๒ กิจกรรมการแข่งขันภาษาญี่ปุ่น
๒.๒.๑ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
๒.๒.๒ การแข่งขันละครสั้น
๒.๒.๓ การเขียนเรียงความ
๒.๒.๔ การแข่งขันการเล่าเรื่องจากภาพ
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
กาหนดการแข่งขัน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วัน/เวลา
08.30-09.00 น.
09.00-09.30 น.
09.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับการแข่งขัน
พิธีเปิดการแข่งขัน และถ่ายภาพผู้เข้าแข่งขัน
กับกรรการตัดสิน
เริ่มการแข่งขันทุกรายการ

สถานที่
หอประชุมเอนกประสงค์
หอประชุมเอนกประสงค์

12.00 น.
13.00 น.

16.30 น.

การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ
การแข่งขันละครสั้น
การเขียนเรียงความ
การแข่งขันการเล่าเรื่องจากภาพ
รับประทานอาหารกลางวัน
เริ่มการแข่งขันทุกรายการต่อ (ภาคบ่าย)
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ
การแข่งขันละครสั้น
การเขียนเรียงความ
การแข่งขันการเล่าเรื่องจากภาพ
เสร็จสิ้นการแข่งขัน

ห้องนวม
หอประชุมเอนกประสงค์
ห้องสมุด
ห้องประชุม3ดี
หอประชุมเอนกประสงค์
ห้องนวม
หอประชุมเอนกประสงค์
ห้องสมุด
ห้องประชุม3ดี

ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผู้ประสานงาน
๑. นางวีดารัตน์ พานทอง
โทร ๐๘ ๔๖๘๑ ๗๗๕๕
๒. นางสาวพรทิยา แสนสีมนต์
โทร ๐๘ ๔๕๕๕ ๙๖๗๓
๒.๓ กิจกรรมการแข่งขันภาษาฝรั่งเศส
๒.๓.๑ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส
๒.๓.๒ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
๒.๓..๓ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กาหนดการแข่งขัน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วัน/เวลา
กิจกรรม
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับหมายเลขในการแข่งขัน

สถานที่
หอประชุมโรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด(ตัวแทนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพร่วมกัน)
๐๙.๑๕ น.
เริ่มการแข่งขันตามประเภทการแข่งขัน
เป็นต้นไป
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส
ห้องโสตทัศนศึกษา
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส
(อาคาร ๑ ชั้น ๔)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐-๑๕.๐๐
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
ห้องโสตทัศนศึกษา
ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ประสานงาน ๑.นางสาวพัชรินทร์ เสี่ยงเทียน
โทร ๐๙ ๑๐๑๐ ๕๙๒๖
๒.นายศุภเกียรติ์ เตชะ
โทร ๐๘ ๔๙๘๖ ๒๕๕๖
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.central67.sillapa.net/sm-bkk3/
**หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของคณะกรรมการการตัดสิน
การแข่งขัน ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดของกรรมการ

๒.๔ กิจกรรมการแขงขันภาษาเกาหลี
๒.๔.๑ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี
๒.๔.๒ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี
๒.๔.๓ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี
๒.๔.๔ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสารวิทยา
กาหนดการแข่งขัน วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วัน/เวลา
กิจกรรม
สถานที่
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐น. ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับหมายเลขในการแข่งขัน
พิธีเปิด
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐น.
(ตัวแทนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพร่วมกัน)
๑. การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี
หอประชุม
๒. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี
รัชมงคล
๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป
๓. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี
๔. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
***กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ประสานงาน ๑. นายสัชฌุกร แก้วช่วย
โทร ๐๘ ๗๖๕๔ ๕๙๕๑
๒. นางสาวสุณิสา สอาดศรี
โทร ๐๘ ๗๖๕๔ ๙๕๕๑
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://central67.sillapa.net/sm-bkk3/
***หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและพิจารณาของคณะกรรมการการตัดสิน
การแข่งขันผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดของกรรมการ
๒.๕ กิจกรรมการแข่งขันภาษาเยอรมัน
๒.๕.๑ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพ
สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
กาหนดการแข่งขัน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วัน/เวลา
กิจกรรม
๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับหมายเลขในการแข่งขัน

สถานที่
หอประชุมโรงเรียน
สุรศักดิ์มนตรี
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด(ตัวแทนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพร่วมกัน)
๐๙.๑๕ น.
เริ่มการแข่งขันตามประเภทการแข่งขัน
เป็นต้นไป
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน
ห้อง ๑๓๔
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ลาดับที่ ๑-๒๕
(อาคาร ๑ ชั้น ๓)
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐
รับประทานอาหารกลางวัน

ประกาศผลการแข่งขันในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ผู้ประสานงาน ๑.นางสาวพัชรพร พิมลภัทรกุล
โทร ๐๘ ๑๔๐๕ ๖๑๘๕
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.central67.sillapa.net/sm-bkk3/
**หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและการพิจารณาของคณะกรรมการการตัดสินการ
แข่งขัน ผลการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุดของกรรมการ
*รายนามผู้ประสานงานประจาศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒
๑. นางวาณี ชูพิพัฒน์ รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯโทร ๐๘๑๘๖๐๙๕๗๘
๒. นางปรียาภรณ์ ตระการจันทร์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาฯ ภาษาต่างประเทศ โทร ๐๙๕๔๖๘๘๖๔๓
๓. นายสายันต์ จุปะมัดถะ
ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โทร ๐๘๖๐๔๒๔๗๘๔
๔. นายพีระศักดิ์ หมั่นการ
ครูโรงเรียนนวมิทราชินูทิศฯ น้อมเกล้า โทร ๐๘๔๓๕๙๒๗๐๑
๕. น.ส.ภาสินี พิมพะนิตย์
ครูโรงเรียนกุนนทีรุทธารามฯ
โทร ๐๖๑๘๙๕๔๔๖๘
๖. นางจุรีย์ ถมยา
ครูโรงเรียนสิริรัตนาธร
โทร ๐๘๑๓๘๓๙๙๗๗
๗. นางสาวอัจฉรีย์ สินธุสิงห์
ครูโรงเรียนสายน้าผึ้งฯ
โทร ๐๘๗๒๙๗๙๕๒๙
๘. นางสาวลภัสรดา อบสุนทร
ครูโรงเรียนบางกะปิ
โทร ๐๘๕๖๖๒ ๐๖๖๓
๙. นางนันทนา นันทภัทรพานิช
ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
โทร ๐๘๙๕๒๙๔๔๕๙
๑๐. นายศุภเกียรติ์ เตชะ
ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โทร ๐๘๔๙๘๖๒๕๕๖
๑๑. นางสาวสุณิสา สอาดศรี
ครูโรงเรียนสารวิทยา
โทร ๐๘๗๖๕๔๙๕๕๑
๑๒. นางสาวพัชรินทร์ เสี่ยงเทียน ครูโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
โทร ๐๙๑๐๑๐๕๙๒๖
ประกาศ ณ วันที่ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายธีรัช ไชยยศ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒

