
ก ำหนดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙   
 ระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ ๑   

ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
วันที่  ๕  และ  ๑๗  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ 

ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
----------------------------------------------- 

 
วันที่  ๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙  

 ๑) กำรแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภำษำจีน   ณ  ห้อง Digital Theater   ห้องเก็บตัว ห้องเกษตร    
   ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)  
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 

 ๒) กำรพูดเพื่ออำชีพภำษำจีน  ณ  ห้อง Digital Theater  ห้องเก็บตัว ห้องเกษตร      
   ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)  
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๔๕  น.  เริ่มการแข่งขัน 
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๑.๔๕-๑๒.๓๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 

 ๓) กำรน ำเสนอโครงงำนภำษำจนี  ณ  ห้อง Digital Theater  ห้องเก็บตัว ห้องเกษตร      
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖) 
     เวลา ๐๒.๓๐-๑๓.๓๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๓๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 

 ๔) กำรแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภำษำญี่ปุ่น  ห้อง ๔๒๒   ห้องเก็บตัว ๔๒๓  อำคำร  ๔      
   ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)    
    เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖)  ห้อง ๔๒๕   ห้องเก็บตัว  ๔๒๔  อำคำร  ๔     
    เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๐๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 

 

 

 

 



๒ 
 

   ๕) กำรพูดเพื่ออำชีพภำษำญี่ปุ่น  ห้อง ๔๒๒  ห้องเก็บตัว  ๔๒๓ อำคำร  ๔   
   ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑-๓)    
    เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๓๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.๔-๖) ห้อง ๔๒๕  ห้องเก็บตัว  ๔๒๔  อำคำร  ๔     
    เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 

 ๖) กำรน ำเสนอโครงงำนภำษำญี่ปุ่น  ห้อง ๔๒๕  ห้องเก็บตัว  ๔๒๔  อำคำร  ๔   
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 

 ๗) กำรแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภำษำฝรั่งเศส  ห้อง ๔๑๕   ห้องเก็บตัว  ๔๑๑  อำคำร  ๔     
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๔๕  น.  เริ่มการแข่งขัน 

 ๘)  กำรพูดเพื่ออำชีพภำษำฝรั่งเศส  ห้อง ๔๑๕  ห้องเก็บตัว  ๔๑๑ อำคำร  ๔   
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.๔-๖)  
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 

 ๙)  กำรน ำเสนอโครงงำนภำษำฝรั่งเศส  ห้อง ๔๑๕  ห้องเก็บตัว  ๔๑๑ อำคำร  ๔   
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕  น.  เริ่มการแข่งขัน 

 ๑๐) กำรแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภำษำเกำหลี  ห้อง ๔๑๖  ห้องเก็บตัว  ๔๑๑  อำคำร  ๔     
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๑๕  น.  เริ่มการแข่งขัน 

 ๑๑)    กำรพูดเพื่ออำชีพภำษำเกำหลี  ห้อง ๔๑๖  ห้องเก็บตัว  ๔๑๑  อำคำร  ๔   
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๐๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 
 

 ๑๒)   กำรน ำเสนอโครงงำนภำษำเกำหลี  ห้อง ๔๑๖  ห้องเก็บตัว  ๔๑๑  อำคำร  ๔   
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๑.๐๐-๑๑.๔๕  น.  เริ่มการแข่งขัน 



๓ 
 

วันที่  ๑๗  พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ 
 

 ๑)   กำรแข่งขันละครสั้นภำษำเกำหลี  ห้องชื่นจิตดรุณี   ห้องเก็บตัว  ห้องชื่นจิตดรุณี         
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๒๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 
 

 ๒)  กำรแข่งขันละครสั้นภำษำฝรั่งเศส  ห้องช่ืนจิตดรุณี  ห้องเก็บตัว  ห้องชื่นจิตดรุณี           
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๐๙.๒๐-๑๐.๐๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 
 

 ๓)  กำรแข่งขันละครสั้นภำษำญี่ปุ่น  ห้องชื่นจิตดรุณี  ห้องเก็บตัว  ๔๑๖   
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๔๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 
 

 ๔)  กำรแข่งขันละครสั้นภำษำจีน  ห้องชื่นจิตดรุณี  ห้องเก็บตัว  ๔๑๖   
   ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย  (ม.๔-๖) 
    เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐  น.  ลงทะเบียน 
    เวลา ๑๐.๔๐-๑๒.๐๐  น.  เริ่มการแข่งขัน 


