ประกาศศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
_____________________________________________________________

ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดจัดการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562” เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ จึงเปิดเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย สร้างคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร สร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพ ติด และปฏิบัติตนต ามหลักคุณธรรม 12 ประการ ศูนย์
พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ให้ดาเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสรรหานักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นลาดับต่อไป
ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒ จึงขอแจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ดังนี้
1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
วันแข่งขัน: วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
สถานที่: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
ผู้ประสานงานการแข่งขัน: นางสาวปวีณา ลาสงยาง โทร. 099-246-2261
เวลา
07.00 - 08.00 น.
07.30 – 08.30 น.

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการตัดสินเรื่องเกณฑ์การให้
คะแนน
รับลงทะเบียน และจับฉลากลาดับการแข่งขัน

08.30 – 09.00 น.

พิธีเปิดการแข่งขัน (ถ่ายรูปรวม)

09.10 – 12.00 น.

ดาเนินการแข่งขัน ภาคเช้า
ลาดับที่ 1-30

สถานที่
ห้องชมรมผู้ปกครองและครู
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน
2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสฯ
ม.ต้น
ห้องเก็บตัว ห้อง 1301
ห้องเตรียมตัว ห้อง 1302

13.00 – 16.30 น.

16.30 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.

ห้องแข่งขัน ห้อง 1303
ม.ปลาย
ดาเนินการแข่งขัน ภาคบ่าย
ห้องเก็บตัว ห้อง 1304
ลาดับที่ 31-จนจบการแข่งขัน
ห้องเตรียมตัว ห้อง 1305
ห้องแข่งขัน ห้อง 1306
ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผลการแข่งขัน ห้องชมรมผู้ปกครองและครู
และจัดทาเอกสาร
บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ
ห้องชมรมผู้ปกครองและครู

หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็น
ที่สิ้นสุดเมื่อจบการแข่งขัน
2. โรงอาหาร ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ มีอาหารและเครื่องดื่มจาหน่าย
สาหรับ ครูผู้ควบคุม และนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
3. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดที่รับรองสาหรับครูผู้ควบคุม ระหว่างการ
แข่งขันในบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
4. สามารถศึกษาแผนที่การเดินทางมายังโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิที่
เว็บไซต์ www.tupp.ac.th
5. ติดตามการประกาศผลได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ https://central69.sillapa.net/sm-bkk3
6. การแข่งขัน Impromptu speech ในที่ประชุมเตรียมการแข่งขันได้คัดเลือกหัวข้อใหญ่ที่ใช้ในการ
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษโดยการโหวตได้ 3 หัวข้อ ส่วนหัวข้อเจาะจงทางสนามแข่งขันจะดาเนินการเองในวันแข่งจริง
หัวข้อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เรื่องเกี่ยวกับตนเองและครอบครัว
( Myself and my family)
2. การเดินทางท่องเที่ยว
(Travel)
3. เวลาว่างและนันทนาการ
( Leisure and Recreation )

หัวข้อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. การศึกษาและอาชีพ
( Education and Occupation )
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology )
3. สิ่งแวดล้อม
( Environment )

2. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling)
วันแข่งขัน: วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน 2562
สถานที่: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ผู้ประสานงานการแข่งขัน: นางสาวสมิหลา สุดทอง โทร. 092-251-1413
เวลา
กิจกรรม
07.00 - 07.30. ประชุมคณะกรรมการตัดสินเรื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน

สถานที่
อาคารน้อมเกล้า 1 ชั้น 1 ห้องรับรอง VIP

07.00 – 08.00 รับลงทะเบียน ม.ต้น และ ม.ปลาย
พร้อมจับฉลากลาดับแข่ง
08.00 – 08.30 พิธีเปิดการแข่งขัน (ถ่ายรูปรวม)
08.30 – 12.00 ดาเนินการแข่งขัน ลาดับที่ 1-30
13.00 – 16.30 ดาเนินการแข่งขันต่อ
ลาดับที่ 31-จนจบการแข่งขัน

หอประชุมสมบูรณ์-เสาวรัตน์ นิ่มละออ
หอประชุมสมบูรณ์-เสาวรัตน์ นิ่มละออ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องแข่งขัน อาคารน้อมเกล้า 1 ชั้น 3
หอประชุมสมบูรณ์-เสาวรัตน์ นิ่มละออ
ห้องเก็บตัว อาคารทศวรรษ ชั้น 2 ห้องสมุดสารสนเทศ
ห้องเตรียมตัว อาคารทศวรรษ ชั้น 2 ห้องสมุดเฉลิมพระ
เกียรติ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องแข่งขัน อาคารทศวรรษ ชั้น 3 ห้องโสตทัศนศึกษา
ห้องเก็บตัว อาคาร ทศวรรษ ชั้น 4 ห้องทศวรรษ 2
ห้องเตรียมตัว อาคาร ทศวรรษ ชั้น 4 ห้องทศวรรษ 1
(*การเข้าชมอนุญาตให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันแล้วเท่านั้น
และขอความร่วมมือไม่ส่งเสียงดัง งดใช้โทรศัพท์มือถือ
งดถ่ายวิดีโอ และห้ามเดินเข้าออกระหว่างการแข่งขัน)

16.30 – 18.00 ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผล อาคารน้อมเกล้า 1 ชั้น 1 ห้องรับรอง VIP
การแข่งขันและจัดทาเอกสาร
18.00 – 19.00 บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ

หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
เมือ่ จบการแข่งขัน
2. ห้องเตรียมตัว ใช้รับรองสาหรับผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมของการแข่งขัน ในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น
3. ครูควบคุม ผู้เข้าแข่งขัน สามารถเข้าชมการแข่งขันได้ (เฉพาะโรงเรียนที่แข่งขันเสร็จแล้วเท่านั้น)
หรือพักผ่อนบริเวณโรงอาหาร

4. ติดตามการประกาศผลได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ https://central69.sillapa.net/sm-bkk3
3. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
วันแข่งขัน: วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
สถานที่: โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ผู้ประสานงานการแข่งขัน: นางปรียาภรณ์ ตระการจันทร์ โทร. 065-604-8844 (ม.ปลาย)
นางนิศากร เลิศสุดยอด
โทร. 061-404-8289 (ม.ต้น)
เวลา
07.00 - 08.00 น.
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น.
16.30 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการตัดสินเรื่องเกณฑ์การให้
คะแนน
รับลงทะเบียน จับฉลากลาดับแข่ง และพิธีเปิด
การแข่งขัน (ถ่ายรูปรวมกรรมการ ครู นักเรียน)
ดาเนินการแข่งขัน ลาดับที่ 1-20
ดาเนินการแข่งขันต่อ ลาดับที่ 21-จนจบ
ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผลการแข่งขัน
และจัดทาเอกสาร
บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ

สถานที่
ม.ต้น – หอประชุมสมภาพ คมสัน
ม.ปลาย – หอประชุมคุณหญิงบุญเจือ
(ขอความร่วมมือไม่ส่งเสียงดัง งดใช้
โทรศัพท์มือถือ และห้ามเดินเข้าออก
ระหว่างการแข่งขัน)
ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและผลการพิจารณาการแข่งขันของคณะกรรมการถือเป็น
ที่สิ้นสุด
2. ครูควบคุม ผู้เข้าแข่งขัน และผู้ร่วมงานสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ หรือพักผ่อนรอที่โรงอาหารด้านล่าง
หอประชุม และขอความร่วมมือไม่ส่งเสียงดัง งดใช้โทรศัพท์มือถือ และห้ามเดินเข้าออกระหว่างการแข่งขัน
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมสาเนาบทละคร จานวน 5 ฉบับมาเอง ทางศูนย์แข่งขันไม่บริการทาสาเนาให้ แต่มีร้าน
ถ่ายเอกสารอยู่ที่โรงอาหารด้านล่างหอประชุม
4. ติดตามการประกาศผลและข้อมูลต่างๆได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่
https://central69.sillapa.net/sm-bkk3/
5. ประกาศเพิ่มเติมเรื่องเกณฑ์การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถแต่งชุดนักเรียนปกติได้อย่างเดียว (ห้ามใช้ชุดพละ) ไม่อนุญาตให้มีฉาก และ
อุปกรณ์ต่างๆ และไม่ให้ใช้ไมโครโฟน รวมทั้งเสียงประกอบจากเครื่องมือสื่อสาร เครื่องเสียง เครื่องบันทึกและเล่นเพลง
ในกรณีผู้เข้าแข่งขันแต่งตัว แต่งหน้าและมีอุป กรณ์มา หากต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน จะเปิดโอกาสให้แสดงได้แต่ไม่มี
ผลต่อการตัดสิน ผลการแข่งขันจะได้เพียงเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น
2) ส่วนของคะแนนอุปกรณ์ เครื่องแต่งกายและฉากจะถูกปรับเป็นคะแนนในส่วนเนื้อเรื่อง (Story) แทน คือเพิ่ม
อีก 10 คะแนน รวมเป็น 50 คะแนน และแบ่งสัดส่วนคะแนนไปตามหลักเกณฑ์คะแนนย่อยอย่างเท่ากัน คือ ความ
ถูกต้องของภาษา 10, การใช้ภาษา 10, ความคล่องแคล่ว 10, การออกเสียง 10 และข้อคิดจากเรื่อง 10

3) บทละคร (script) ที่นาส่งกรรมการตัดสิน ให้ใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้น *ห้ามตกแต่ง วาดภาพ ลงสี หรือ
ติดรูป และกรณีมีภาษาอื่นในบทละคร หรือบทพูด นอกจากภาษาอังกฤษ จะไม่มีผลต่อการให้คะแนนใดใดทั้งสิ้น
4) ในการแสดงทั้งระดับ ม .ต้น และม .ปลาย ใช้เวลา 8-10 นาทีจะไม่ถูกตัดคะแนน แต่หากการแสดงใช้เวลา
น้อยกว่า 8 นาที จะถูกหักคะแนน นาทีละ 1 คะแนน ดังนี้
1) 7-7.59 นาที ถูกตัด 1 คะแนน
2) 6-6.59 นาที ถูกตัด 2 คะแนน
3) 5-5.59 นาที ถูกตัด 3 คะแนน
4) 4-4.59 นาที ถูกตัด 4 คะแนน
5) 3-3.59 นาที ถูกตัด 5 คะแนน
6) 2-2.59 นาที ถูกตัด 6 คะแนน
7) 1-1.59 นาที ถูกตัด 7 คะแนน
8) 0-0.59 นาที ถูกตัด 8 คะแนน
*ส่วนเกณฑ์อื่นๆของการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของ สพฐ.เท่านั้น
4. การแข่งขันต่อคาศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crossword)
วันแข่งขัน: วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
สถานที่: โรงเรียนศรีพฤฒา
ผู้ประสานงานการแข่งขัน: นายอัจฉริยะ เจริญไวยิ่ง โทร. 086-009-9843
เวลา
07.00 - 08.00 น.

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการตัดสินเกณฑ์การให้คะแนน

07.30 - 08.30 น.
08.30 - 09.00 น.
09.10 - 12.00 น.
13.00 - 16.30 น.
16.30 - 18.00 น.

รับลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน
พิธีเปิดการแข่งขัน (ถ่ายภาพรวม)
ดาเนินการแข่งขัน (ภาคเช้า)
ดาเนินการแข่งขัน (ภาคบ่าย)
ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผลการแข่งขัน
และจัดทาเอกสาร
บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ

สถานที่
ห้องร่มตะแบก

หอประชุมโรงเรียนศรีพฤฒา

18.00 - 19.00 น.
หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. โรงอาหารของโรงเรียนศรีพฤฒา มีอาหารและเครื่องดื่มจาหน่ายสาหรับครูผู้ควบคุ มและนักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
3. สามารถศึกษาแผนที่การเดินทางมายัง โรงเรียนศรีพฤฒา ที่เว็บไซต์ www.sts.ac.th (กรุณาวาง
แผนการเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า และมีการจราจรหนาแน่น )
4. ติดตามการประกาศผลได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ https://central69.sillapa.net/sm-bkk3/
5. กรุณาเตรียมปากกา และน้ายาลบคาผิ ดมาเอง
6. ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ครูผู้ควบคุมเข้าบริเวณสนามแข่งขัน

5. การแข่งขันพูดภาษาจีน และการแข่งขันละครสั้นภาษาจีน
วันแข่งขัน: วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
สถานที่: โรงเรียนนนทรีวิทยา
ผู้ประสานงานการแข่งขัน: นางศิริภา ชัยเจริญภัทร โทร. 089-264-8145
เวลา
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการตัดสินเรื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน
รับลงทะเบียน จับฉลากลาดับแข่ง
พิธีเปิดการแข่งขัน (ถ่ายรูปรวม)

๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

ดาเนินการแข่งขัน ลาดับที่ ๑-๒๐

๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ดาเนินการแข่งขันต่อจนจบ

(ขอความร่วมมือไม่ส่งเสียงดัง งดใช้โทรศัพท์
มือถือ และห้ามเดินเข้าออกระหว่างการแข่งขัน)

๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผล
การแข่งขันและจัดทาเอกสาร
บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ

ห้องประชุมวิชาการ

๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

สถานที่
ห้องประชุมวิชาการ
อาคาร ๒ (อาคารทวีกานต์สถิต )
หอประชุมมุนินทร์มนา
หอประชุมสุริยาฉาย
ชั้น ๓ อาคาร ๔ (อาคารจาตุรันตคาม)
การแข่งชั้นพูดภาษาจีน ม.ต้น
– ห้องประชุมอดิศร ใสสุก ชั้น ๒ อาคาร ๒
การแข่งชั้นพูดภาษาจีน ม.ปลาย
– ห้อง ๒๔๑ ชั้น ๒ อาคาร ๒
การแข่งชั้นแสดงละครสั้นภาษาจีน
– ห้องประชุม ๖๐ ปี ชั้น ๒ อาคาร ๔

หมายเหตุ
๑. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่
สิ้นสุดเมื่อจบการแข่งขัน
๒. ครูควบคุม ผู้เข้าแข่งขัน และผู้ร่วมงานสามารถเข้าพักผ่อนรอได้ที่ หอประชุมสุริยาฉาย
๓. ติดตามการประกาศผลได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ https://central69.sillapa.net/sm-bkk3
๔. โรงเรียนที่ออกหนังสือรับรองคุณสมบัติของนักเรียนและลงวันทีในหนังสือก่อนวันที่ 15 ตุลาคม
2562 นั้น อนุโลมให้ทาตามแบบฟอร์มเดิมได้ และต้องมีลายมือชื่อผู้อานวยการโรงเรียน ประทับตราโรงเรียน
และรับรองนักเรียนว่าไม่เคยไปศึกษาหรือพานักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาราชการ อย่างต่อเนื่อง
เกิน 1 เดือน (ไม่มีคาว่าในช่วง...ปีที่ผ่านมา อิงตามเกณฑ์ในเอกสาร) และหนังสือรับรองคุณสมบัติของนักเรียน
ที่ลงวันที่หลังวันที 15 ต.ค. 2562 เป็นต้นไป ต้องทาตามแบบฟอร์มใหม่ ซึ่งทางศูนย์ฯแข่งขันจะลงรายละเอียด
ไว้ในเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่

6. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน และการแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน
วันแข่งขัน: วันศุกร์ที่ 1พฤศจิกายน 2562
สถานที่: โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
ผู้ประสานงานการแข่งขัน: นางสาวสาธวินี พลเสน โทร. 084-021-8846
เวลา
07.00 - 08.00 น.
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 09.00 น
09.30 – 10.30 น.

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการตัดสินเรื่องเกณฑ์การให้คะแนน
ลงทะเบียนและจับฉลากลาดับหมายเลขในการแข่งขัน
พิธีเปิด (ตัวแทนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันถ่ายภาพร่วมกัน )
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 [เดี่ยว]

09.30 – 12.00 น.
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
(ช่วงที่ 1)
12.00 – 13.00 น. คณะกรรมการตัดสินพักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 [ทีม 2 คน]
(ช่วงที่ 2)
16.30 – 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผลการแข่งขัน
และจัดทาเอกสาร
18.00 – 19.00 น. บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ

สถานที่
ห้องอ้นสุวรรณ
หอประชุมนบนวมินทร์
1.ห้อง 707 และ 708 ห้องเก็บตัว
2.ห้อง 706 ห้องเตรียมแข่ง
3.ห้อง 703 ห้องแข่งขัน
ห้องอ้นสุวรรณ
1.ห้อง 707 และ 708 ห้องเก็บตัว
2.ห้อง 706 ห้องเตรียมแข่ง
3.ห้อง 703 ห้องแข่งขัน
ห้องอ้นสุวรรณ

หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและผลการพิจารณาการแข่งขันของคณะกรรมการถือ
เป็นที่สิ้นสุด
2. ครูควบคุม ผู้เข้าแข่งขัน (ที่ยังไม่ได้เข้าแข่งขัน) และผู้ร่วมงาน ไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันได้
3. ติดตามการประกาศผลได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ https://central69.sillapa.net/sm-bkk3/
4. โรงเรียนที่ออกหนังสือ รับรองคุณสมบัติของนักเรียนและลงวันที่ ในหนังสือก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2562
นั้น อนุโลมให้ทาตามแบบฟอร์มเดิมได้ และต้องมีลายมือชื่อผู้อานวยการโรงเรียน ประทับตราโรงเรียน และรับรอง
นักเรียนว่าไม่เคยไปศึกษาหรือพานักอาศัยในประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาราชการ อย่างต่ อเนื่องเกิน 1 เดือน (ไม่
มีคาว่าในช่วง...ปีที่ผ่านมา อิงตามเกณฑ์ในเอกสาร) และหนังสือรับรองคุณสมบัติของนักเรียน ที่ลงวันที่ หลังวันที 15
ต.ค. 2562 เป็นต้นไป ต้องทาตามแบบฟอร์มใหม่ ซึ่งทางศูนย์ฯ แข่งขัน จะลงรายละเอียดไว้ในเว็บไซต์ การแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่

7. การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
วันแข่งขัน: วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
สถานที่: โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า
ผู้ประสานงานการแข่งขัน: นางสาวปาณิสรา ขุมวัฒนา โทร. 085-369-4161
เวลา
07.00 - 08.00 น.
07.30 – 08.30 น.

08.30 – 12.00 น.

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการตัดสินเรื่องเกณฑ์การให้
คะแนน
รับลงทะเบียน จับฉลากลาดับแข่งขัน กลุ่ม A
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ มัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ มัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
การแข่งขันละครสั้น

12.00 – 13.00 น.

13.00 – 16.30 น.

16.30 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.

การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น
รับลงทะเบียน จับฉลากลาดับแข่งขัน กลุ่ม B
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ มัธยมศึกษาตอนต้น
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ มัธยมศึกษาตอนปลาย
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ
การแข่งขันละครสั้น
การแข่งขันเขียนภาษาญี่ปุ่น
ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผลการแข่งขัน
และจัดทาเอกสาร
บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ

สถานที่
ห้อง นวม (325)
หอประชุมอเนกประสงค์
ห้อง 234 (เก็บตัวห้อง 233)
ห้อง 235 (เก็บตัวห้อง 234)
ห้องสมุด
ห้องวิทยพัฒน์
(เก็บตัว หอประชุมอเนกประสงค์)
ห้อง 3D
หอประชุมอเนกประสงค์
ห้อง 234 (เก็บตัวห้อง 233)
ห้อง 235 (เก็บตัวห้อง 234)
ห้องสมุด
ห้องวิทยพัฒน์
(เก็บตัว หอประชุมอเนกประสงค์)
ห้อง 3D
ห้อง นวม (325)

หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและผลการพิจารณาการแข่งขันของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ครูควบคุม ผู้เข้าแข่งขัน และผู้ร่วมงานไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันได้ และให้พักผ่อนรอที่หอประชุม
อเนกประสงค์หรือโรงอาหารด้านล่างหอประชุม
3. ติดตามการประกาศผลได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่
https://central69.sillapa.net/sm-bkk3/

8. การแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
วันแข่งขัน: วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
สถานที่: โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
ผู้ประสานงานการแข่งขัน: นางสาวอารี ไพเราะ โทร. 084-910-0421 หรือ 099-229-4964
เวลา
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น.
๐๙.๓๐-๑๐.๐๐ น.
๑๐.๐๐-๑๑.๐๐
๑๐.๐๐-๑๑.๓๐

กิจกรรม
ลงทะเบียน
และจับฉลากลาดับหมายเลขในการแข่งขัน
พิธีเปิด (ตัวแทนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
ถ่ายภาพร่วมกัน)
๑. การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี
๒. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐
(ช่วงที่ ๑)

๓. การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.

คณะกรรมการตัดสินพักรับประทาน
อาหารกลางวัน
ดาเนินการแข่งขันต่อ
(การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี)

สถานที่
หอประชุมโรงเรียนดอนเมือง
จาตุรจินดา

ห้อง ๓๒๕ อาคาร ๓
แข่งขัน : ห้อง ๓๒๔ อาคาร ๓
เก็บตัว : ห้อง ๓๒๑ และ ๓๒๓
อาคาร ๓ ชั้น ๒
แข่งขัน : ห้อง ๓๒๔ อาคาร ๓
เก็บตัว : ห้อง ๓๒๑ และ ๓๒๓
อาคาร ๓ ชั้น ๒
ห้องเกียรติยศ

๑๗.๓๐-๑๘.๓๐

แข่งขัน : ห้อง ๓๒๔ อาคาร ๓
เก็บตัว : ห้อง ๓๒๑ และ ๓๒๓
อาคาร ๓ ชั้น ๒
๔. การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี
แข่งขัน : ห้องโสตฯ (พนม วงษ์
วิเศษณ์) อาคาร ๑ ชั้น ๒
เก็บตัว : ห้องพลอยจินดา
อาคาร ๑ ชั้น ๑
ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผลการแข่งขันและ ห้อง Crusoe อาคาร ๓ ชั้น ๒

๑๘.๓๐-๑๙.๓๐

จัดทาเอกสาร
บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ

๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐
(ช่วงที่ ๒)
๑๔.๐๐-๑๗.๓๐

หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและผลการพิจารณาการแข่งขันของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ติดตามการประกาศผลได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่
https://central69.sillapa.net/sm-bkk3/

9. การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส
วันแข่งขัน: วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
สถานที่: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ผู้ประสานงานการแข่งขัน: ศุภเกียรติ์ เตชะ โทร. 084-986-2556
9.1 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส
เวลา
กิจกรรม
07.00 - 08.00 น.
ประชุมคณะกรรมการตัดสินเรื่องเกณฑ์การให้
คะแนน
07.30 – 08.30 น. รับลงทะเบียน จับฉลากลาดับแข่ง และพิธีเปิด
การแข่งขัน (ถ่ายรูปรวม)
08.30 – 12.00 น. ดาเนินการแข่งขัน
13.00 – 16.30 น. ดาเนินการแข่งขันต่อจนจบ
16.30 – 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผลการแข่งขัน
และจัดทาเอกสาร
18.00 – 19.00 น. บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ

สถานที่
ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1 ชั้น 4)
ห้องโสตทัศนศึกษา

ห้องโสตทัศนศึกษา

ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ 2
*ผู้เข้าแข่งขันเก็บตัวที่ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ (ELC) ครูควบคุมพักผ่อนที่ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคาร1 ชั้น 2
9.2 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส
เวลา
กิจกรรม
07.00 - 08.00 น.
ประชุมคณะกรรมการตัดสินเรื่องเกณฑ์การให้
คะแนน
07.30 – 08.30 น. รับลงทะเบียน จับฉลากลาดับแข่ง และพิธีเปิด
การแข่งขัน (ถ่ายรูปรวม)
08.30 – 12.00 น. ดาเนินการแข่งขัน
13.00 – 16.30 น. ดาเนินการแข่งขันต่อจนจบ
16.30 – 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผลการแข่งขัน
และจัดทาเอกสาร
18.00 – 19.00 น. บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ

สถานที่
ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส (133)
ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1 ชั้น 4)

ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส (133)

ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ 2
*ผู้เข้าแข่งขันเก็บตัวที่ห้องศูนย์ภาษาเยอรมัน (134) ครูควบคุมพักผ่อนที่ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคาร1 ชั้น 2

9.3 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส
เวลา
กิจกรรม
07.00 - 08.00 น.
ประชุมคณะกรรมการตัดสินเรื่องเกณฑ์การให้
คะแนน
07.30 – 08.30 น. รับลงทะเบียน จับฉลากลาดับแข่ง และพิธีเปิด
การแข่งขัน (ถ่ายรูปรวม)
08.30 – 12.00 น. ดาเนินการแข่งขัน
13.00 – 16.30 น. ดาเนินการแข่งขันต่อจนจบ
16.30 – 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผลการแข่งขัน
และจัดทาเอกสาร
18.00 – 19.00 น. บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ

สถานที่
ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส (133)
ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1 ชั้น 4)

ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส (133)

ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ 2
*ผู้เข้าแข่งขันเก็บตัวที่ห้องศูนย์ภาษาเยอรมัน (134) ครูควบคุมพักผ่อนที่ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 2
หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและผลการพิจารณาการแข่งขันของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ติดตามการประกาศผลได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่
https://central69.sillapa.net/sm-bkk3/

10. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน
วันแข่งขัน: วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562
สถานที่: โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ผู้ประสานงานการแข่งขัน: นายศุภเกียรติ์ เตชะ โทร. 084-986-2556
เวลา
07.00 - 08.00 น.
07.30 – 08.30 น.
08.30 – 12.00 น.
13.00 – 16.30 น.
16.30 – 18.00 น.
18.00 – 19.00 น.

กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการตัดสินเรื่องเกณฑ์การให้
คะแนน
รับลงทะเบียน จับฉลากลาดับแข่ง และพิธีเปิด
การแข่งขัน (ถ่ายรูปรวม)
ดาเนินการแข่งขัน
ดาเนินการแข่งขันต่อจนจบ
ประชุมคณะกรรมการตัดสินสรุปผลการแข่งขัน
และจัดทาเอกสาร
บันทึกและนาส่งผลคะแนนลงระบบ

สถานที่
ห้องศูนย์ภาษาเยอรมัน (134)
ห้องโสตทัศนศึกษา (อาคาร 1 ชั้น 4)

ห้องศูนย์ภาษาเยอรมัน (134)

ห้องประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศที่ 2

หมายเหตุ
1. กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและผลการพิจารณาการแข่งขันของคณะกรรมการ
ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผู้เข้าแข่งขันเก็บตัวที่ห้องศูนย์ภาษาฝรั่งเศส (134) ครูควบคุมพักผ่อนที่ห้องศูนย์ภาษาจีน (135)
3. ติดตามการประกาศผลได้ที่เว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ https://central69.sillapa.net/sm-bkk3/
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นางอรทัย พรโกศลสิริเลิศ)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา ๒

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

