กำหนดกำรงำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 68 ปีกำรศึกษำ 2561
ประเภทกำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech)
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดย
ผู้อานวยการ สหชัย สาสวน ผู้อานวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
08.45 – 09.00 น. จับสลากจัดลาดับการแข่งขัน
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้อง ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้อง 1209 อาคาร 1 ชั้น 2
09.00 – 12.00 น. เริ่มการแข่งขันภาคเช้า
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องทวีวิชา อาคาร 3 ชั้น 3
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องบัวชมพู อาคาร 1 ชั้น 1
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. เริ่มการแข่งขันภาคบ่าย
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องทวีวิชา อาคาร 3 ชั้น 3
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องบัวชมพู อาคาร 1 ชั้น 1

*****************************************************************
หมำยเหตุ: 1. กาหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ทางโรงเรียนไม่มีที่จอดรถไว้รองรับผู้เข้าแข่งขัน

รำยชื่อโรงเรียนที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ (Impromptu Speech)
ณ ศูนย์กำรแข่งขัน โรงเรียนสำมเสนวิทยำลัย
วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกำยน 2561
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3)
บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-6)
บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"

เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มักกะสันพิทยา

มักกะสันพิทยา

มัธยมวัดนายโรง

มัธยมวัดนายโรง

จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล

นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ปัญญาวรคุณ

ปัญญาวรคุณ

โพธิสารพิทยากร

โพธิสารพิทยากร

มหรรณพาราม

มหรรณพาราม

มัธยมวัดดาวคนอง

มัธยมวัดดาวคนอง

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

มัธยมวัดหนองแขม

มัธยมวัดหนองแขม

โยธินบูรณะ

โยธินบูรณะ

ราชวินิต มัธยม

ชิโนรสวิทยาลัย

วัดนวลนรดิศ

ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒

วัดราชาธิวาส

ราชวินิต มัธยม

สันติราษฎร์วิทยาลัย

วัดนวลนรดิศ

วัดประดู่ในทรงธรรม

วัดราชาธิวาส

วัดราชโอรส

สันติราษฎร์วิทยาลัย

ศึกษานารี

วัดประดู่ในทรงธรรม

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.1-3)
สตรีวัดอัปสรสวรรค์

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.4-6)
เตรียมอุดมศึกษา

สตรีวิทยา

วัดราชโอรส

สามเสนวิทยาลัย

ศึกษานารี

สุวรรณพลับพลาพิทยาคม

สตรีวัดอัปสรสวรรค์

โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

สตรีวิทยา

มัธยมวัดสิงห์

สามเสนวิทยาลัย

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

วัดพุทธบูชา

มัธยมวัดสิงห์

วัดราชบพิธ

รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

วิมุตยารามพิทยากร

ฤทธิณรงค์รอน

อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

วัดพุทธบูชา

ทวีธาภิเศก

วัดราชบพิธ

ศึกษานารีวิทยา

อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

สตรีวัดระฆัง

ทวีธาภิเศก

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ศึกษานารีวิทยา

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สตรีวัดระฆัง

สุวรรณารามวิทยาคม

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ราชวินิต

สุวรรณารามวิทยาคม

เทพศิรินทร์

อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

บางปะกอกวิทยาคม

เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

มัธยมวัดสุทธาราม

ทิวไผ่งาม
ราชวินิต
เทพศิรินทร์
ฐานปัญญา
บางปะกอกวิทยาคม

จำนวน 47 โรงเรียน

จำนวน 51 โรงเรียน

หมำยเหตุ:
1. ประกาศรายชื่อโรงเรียนฉบับนี้ยังไม่ได้จัดลาดับการแข่งขัน จะมีการจับสลากจัดลาดับการแข่ง
ในวันและเวลาที่แจ้งในกาหนดการ
2. หัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) คือ
2.1 นักเรียนระดับชั้น ม.1-3
- สิ่งแวดล้อม (Environment)
- เทคโนโลยี (Technology)
- การเดินทางท่องเที่ยว (Tourism)
2.2 นักเรียนระดับชั้น ม.4-6
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology)
- การศึกษา (Education)
- การเดินทางท่องเที่ยว (Tourism)
3. โรงเรียนต้องทำหนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้ำแข่งขันตำมเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดไว้
และนำมำในวันแข่งขัน หำกไม่มีหนังสือรับรองคุณสมบัติมำแสดง จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วม
กำรแข่งขัน
4. ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้ำแข่งขันที่มีรูปถ่ำยและนำมำแสดงต่อคณะกรรมกำร
จัดกำรแข่งขันในวันแข่งขัน หำกไม่นำมำ จะถูกตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
5. หากรายงานตัวหลังจากที่ทาการจับสลากจัดลาดับการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว จะต้องแข่งขันเป็น
ลาดับสุดท้ายของวันที่จัดการแข่งขัน
6. ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตัวผู้เข้ำแข่งขัน ผู้เข้ำแข่งขันต้องแสดงหนังสือกำรขอเปลี่ยนตัว
คณะกรรมกำรจัดแข่งขันจะอนุญำตให้ผู้เข้ำแข่งขันที่มีชื่อในระบบเท่ำนั้น เข้ำร่วมแข่งขัน

