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2563

การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรังเศส
่
Concours de nouvelle

ระดับอุดมศึกษา
รางวัล

ผูแ้ ข่งขัน

ยอดเยี่ยม นางสาวฐิตาภา

สถาบัน

สุขมา

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1

นายมณเฑียร

สิทธิกูล

คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

นายรณกร

บัวติบ๊

คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

3

นางสาววิภาวดี

สมวงษ์

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชมเชย

นางสาวธนธรณ์

ปลูกกลาง

ชมเชย

นายหัสศวรรษ

ละหลง

ชมเชย

นางสาววศินี

อินทรียท์ อง

คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2563

การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรังเศส
่
Concours de nouvelle

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัล

ผูแ้ ข่งขัน

ยอดเยี่ยม นางสาวญาณิศา

สมจิตร

สถาบัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1

นายศาสตราพชร สายยศ

โรงเรียนสิรนิ ธร

2

นายก้องภพ

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ

3

นางสาวกัญญาวีร์ ถาวรจิต

โรงเรียนหาดใหญ๋วทิ ยาลัย

ชมเชย

นายศิรภิ มู ิ

โรงเรียนดารงษ์ราษฎร์สงเคราะห์

ชมเชย

นางสาวนันท์นภัส ชมเชิงแพทย์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ชมเชย

นางสาวพัชราภา

โรงเรียนกัลยาณวัตร

มณีโชติ

คาดี

คาโต

3

3

2563

การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรังเศส
่
Concours de récitation de poésie

ระดับอุดมศึกษา
รางวัล

ผูแ้ ข่งขัน

ยอดเยี่ยม นางสาวอิสรียา

สถาบัน

ไทยประยูร

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศรอินทร์

คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1

นางสาววริศรา

2

นางสาวมิสลามีนณา และแย

คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3

นางสาวพิชญ์สนิ ี

สุวรรณดี

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ชมเชย

นายปรเมศวร์

เขือ่ นแก้ว

ชมเชย

นางสาวพัชรานันท์

ศรีโชติ

ชมเชย

นายนราวิชญ์

จินดาหลวง

คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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2563

การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรังเศส
่
Concours de récitation de poésie

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัล

ผูแ้ ข่งขัน

ยอดเยี่ยม นางสาวณิชกุล

สถาบัน

ปุณณะหิตานนท์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1

นายปฏิพนั ธ์

มีเถื่อน

โรงเรียนสตรีทงุ่ สง

2

นางสาวฐิตภิ า

วสุเดชธารา

โรงเรียนวรนารีเฉลิม

3
3

นางสาวจีรนันท์
นางสาวพรชิตา

ฤทธิรงค์
แปชน

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ชมเชย

นางสาวสิราวรรณ

สังข์ทอง

โรงเรียนเบญจมเทพอุทศิ

ชมเชย

นายกมลชัย

บุญเทียม

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ชมเชย

นางสาวกันต์กวี

ใหญ่โสมานัง

โรงเรียนพัทลุง
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2563

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาฝรังเศส
่
Concours d’éloquence en langue française

ระดับอุดมศึกษา

รางวัล

ผูแ้ ข่งขัน

ยอดเยี่ยม นายจักรพงศ์

สถาบัน

คาเพราะ

คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

นายนวิน

พรกุลวัฒน์

คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2

นายทินภัทร

รุ่งทองคากุล

คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3

นางสาวพนิดา

พูนโต

คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

ชมเชย

นางสาวณัชชา

คุม้ ชาติ

ชมเชย

นางสาวสมฤทัย

ศรีสตั ยา

ชมเชย

นายนลธวัช

เขียววรรณา

คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะมนุ ษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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2563

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาฝรังเศส
่
Concours d’éloquence en langue française

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัล

ผูแ้ ข่งขัน

ยอดเยี่ยม นายอัมรินทร์

สถาบัน

อุดมวรนันท์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

1

นายพงศภัค

เหลืองทองนารา

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

2
2

นางสาวอรินดา
นางสาววัฒโนทัย

แอเก็ม
ดอนนางพา

โรงเรียนหาดใหญ๋วทิ ยาลัย
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

3

นางสาวชัทนภา

อมรรัตน์พพิ ฒ
ั น์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ชมเชย

นายพิพฒ
ั น์

แซ่ฮู่

โรงเรียนสตรีทงุ่ สง

ชมเชย

นางสาวเอลินนา

การ์เซีย

โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร

ชมเชย

นางสาวศศิกานต์

พูนเกิด

โรงเรียนพัทลุง
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2563

การแข่งขันแสดงละครสัน้ ภาษาฝรังเศส
่
Concours de saynète

ระดับอุดมศึกษา
รางวัล

สถาบัน

ยอดเยี่ยม คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3

คณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ชมเชย

คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชมเชย

--

ชมเชย

--
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2563

การแข่งขันแสดงละครสัน้ ภาษาฝรังเศส
่
Concours de saynète

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัล

สถาบัน

ยอดเยี่ยม โรงเรียนพัทลุง

1

โรงเรียนนวมินทราชูทศิ พายัพ

2

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

3

โรงเรียนหาดใหญ๋วทิ ยาลัย

ชมเชย

โรงเรียนสิรนิ ธร

ชมเชย

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ชมเชย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
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2563

การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรังเศส
่
( เพลงเดี่ยว )
Concours de chant ( solo)

ระดับมัธยมศึกษา
รางวัล

ผูแ้ ข่งขัน – ชื่อเพลง

ยอดเยี่ยม นายอาทิตย์
ศศิพงษ์
Tu me rélèves

สถาบัน
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์

1

เด็กหญิงรัสริณณ์ พัฒนพลวิชญ์
Aimer c’est tout donner

โรงเรียนโยธินบูรณะ

2

นางสาวนิรนิ ธนา นนธิจนั ทร์
A fleur de toi

โรงเรียนสิรนิ ธร

3

นางสาวพิมพ์พลอย ใจยืน
Parler

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นางสาวปาลิตา
ธรรมประโชติ
นางสาวศิโรรัตน์
โยธาทรณ์
นางสาววริฎรา
ณ บางช้าง
นางสาวกันต์ตา
สิตธิ รี พันธุ์
นางสาวปณั ณพร
แสงขาว
นางสาวศรีญาณกานต์ ช่วยวงศ์

โรงเรียนสตรีชยั ภูมิ
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม

ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย
ชมเชย

โรงเรียนสตรีนนทบุร ี

โรงเรียนสตรีทงุ่ สง
โรงเรียนพัทลุง
โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัย

