
ระเบียบวาระการประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
ครั้งท่ี 3/2556 

วันพุธ ท่ี 14  สิงหาคม 2556  เวลา 12.00 น. 
ณ  หองประชุมกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

******************************* 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงใหทราบ 

1.1. การแขงขันทักษะวิชาการและวิชาชีพนักเรียน กลุมยอยที่ 5-6 
- กําหนดแขงขันระหวางวันที่ 29-31 สิงหาคม 2556 ณ  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม 
- ลงทะเบียนนักเรียนและครูทีเ่วบไซต http://north63.sillapa.net/sm-pyo36/  (สามารถเขา

ไปในหนาของโรงเรียนเชียงคําวิทยาคมหรือสพม.36  แลวหาลิงค เขาไปตามลิงค  จากน้ัน เขาสู
ระบบตาม username ดังน้ี username smpv33z3618  password A8H1Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากน้ันก็เลือกรายการแขงขันที่เขารวม และกรอกรายช่ือนักเรียนและครผููควบคุมใหครบ  

  รายช่ือน้ีจะตองพิมพบัตรประตัวผูแขงขันใหนักเรียนนําไปในวันแขงขันดวย   
กรอกขอมูลภายในวันท่ี 16 สิงหาคม 2556 

 
1.2. รายช่ือกรรมการตัดสิน ประชุมวันที่ 17 สิงหาคม  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเจดียทอง  โรงเรียน

มีรถตูให จะประชุมกันวันน้ีในคาบเรียนที่ 8 (ประชุมหัวหนากลุมสาระ) 
 

ภาษาตางประเทศ 
การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 
1. นางพฤกษา พรหมแสน  โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางพรพิศ หลวงสุภา  โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. Mr.Sean Hogen  โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม กรรมการ 
4. Mr.Joseph Thwaites  โรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางศศิภา ตาทพิย  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
6. นายอภิญญา ศุภการกําจร โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสาวประภัสสร เจนใจ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
8. Mr.Morgan Bernard  โรงเรียนถํ้าปนวิทยาคม  กรรมการ 
9. นายเกียรติชัย ธรรมโชติ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

กรอกตรงน้ี 



 
 

การแขงขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 
1. นางทองพูน ศรีวิชัย  โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสกาวรัตน ศรีธิ  โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายอานุพันธ เทพรักษา โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กรรมการ 
4. Mr.Mark Mc. Conaghy โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
5. MissKristine Morgan  โรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวกุลธิดา สุขสําราญ โรงเรียนแมใจวิทยาคม  กรรมการ 
7. Mr.Thomas O'Donnell โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางเดือนฉาย จินดา  โรงเรียนถํ้าปนวิทยาคม  กรรมการ 
9. นางนุชนารถ คงถาวร  โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม กรรมการ 
10. นางนิรชา ศรีชัยคํา  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 

1. นางพรวดี ศรีวิชัยแกว  โรงเรียนขุนควรวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางชัชฎาพร ปญญา  โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นางเอื้อมดาว กองแกว  โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม กรรมการ 
4. นางเพียงใจ รัตนวงศ  โรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นายสมชาติ สุโพธิ ์  โรงเรียนแมใจวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางนนทวรรณ ยอดสาร โรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
7. MissSharon Sirinthong โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
8. นายโชติ ขันทะบุตร  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
การแขงขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 

1. นางพวงบุหงา สุขสอน  โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางนาฎสุคนธ กาตาสาย โรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย รองประธานกรรมการ 
3. นายวิทยา สุขนิตย  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
4. นายภักดี ศรีโพธ์ิ  โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
5. Mr.Brian Suddick  โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม กรรมการ 
6. นายทรงยศ เอี่ยวสกใส  โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม กรรมการ 
7. นางสุดารัตน ศรีวิภาต  โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม กรรมการ 
8. นางครองทรัพย วงศใหญ โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 

1. นางสายหยุด ไชยยนต  โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางปริยานุช ปงประเสริฐกลุ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. นายธนันดร บุญยืน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 กรรมการ 
4. นางพรรณทพิย ศักด์ิศร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
5. นางปวีณกร สัญใจ  โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม กรรมการ 
6. Mr.Sean Bownan  โรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 



7. นายจรูญ บญุสุข  โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม กรรมการ 
8. นางธัญญารัตน สมศักด์ิ โรงเรียนงําเมอืงวิทยาคม  กรรมการ 
9. Mrs.Medilyn Cardeinte โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กรรมการ 
10. นางจรัญญา บัวดี  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
การแขงขันการเลานิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 

1. นายภีรภูม ิจินดา  โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  ประธานกรรมการ 
2. นางรติรัตน ธิราช  โรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยภัทร ใจจดี  โรงเรียนราชประชานุเคราะห24 กรรมการ 
4. นางจิราภัค ธนประชา  โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม กรรมการ 
5. นางมยุร ีเวียงคํา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียติฯพะเยา กรรมการ 
6. นางสาวรัตติกาล ชํานาญยา โรงเรียนถํ้าปนวิทยาคม  กรรมการ 
7. Mr.Collins Akongnwi โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม กรรมการ 
8. นางนงเยาว เทพนากจิ  โรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
9. นายยงยุทธ เดชะพงศ  โรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ 
10. นางสาวเมทินี ทิตา  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
การแขงขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 

1. นางสุพิน ปวงศิริ  โรงเรียนแมใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวศศิธร มะโนรส  โรงเรียนงําเมอืงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวพัชรินทร กุลณา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
4. นายโกมล รวมสุข  โรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางวิลาวรรณ ศีติสาร  โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม กรรมการ 
6. นางพิมพลกัษณ เสมอ  โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม กรรมการ 
7. Mr.James Williamson โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กรรมการ 
8. นางทัศนีย ขัดทะเสมา  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
9. นางสาวชไมพร สุวรรณ  โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กรรมการ 
10. นางอรวรรณ เกียรติกลุพฒันา โรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย กรรมการ 
11. นางปณิธี กองแกว  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
การแขงขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 

1. นายประจิน ปญโญ  โรงเรียนถํ้าปนวิทยา  ประธานกรรมการ 
2. นางวิไลวรรณ สุปรียาพร โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวิตร ีสมฤทธ์ิ  โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม กรรมการ 
4. นางวิไลรัศม ีแสนอุดม  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวพรวี ศรีวิชัยแกว โรงเรียนขุนควรวิทยา  กรรมการ 
6. นางวราภรณ กําแพงเพชร โรงเรียนจุนวิทยาคม  กรรมการ 
7. Mr.James Williamson โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กรรมการ 
8. นางสาวขัตติยา วังชา  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
 



 
 
การแขงขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 

1. นางรําไพ ชุมชอบ  โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางพรงีนัส วุฒิสารวัฒนา โรงเรียนจุนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. Mr.Andy RiaQia Log  โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม กรรมการ 
4. นางนิตยา กาไชย  โรงเรียนแมใจวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางพิมพา สารเร็ว  โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
6. Mr.Arijandro Cardeinte โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กรรมการ 
7. Mrs.Angela O'Cardente โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม กรรมการ 
8. นายพงษสิริ บญุช่ืน  โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม กรรมการ 
9. นางสาววริศราภรณ คํามา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
10. นางสาวอัญชล ีพรหมเสน โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
การแขงขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 

1. นางสาวสุมิตรา สุขีโมกข โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางจิราวรรณ เทพจันทร โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม รองประธานกรรมการ 
3. MissJoan Melizza P.Mazo โรงเรียนปงรัชดาภิเษก  กรรมการ 
4. Mr.Nathaneil Jay Smith โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม กรรมการ 
5. นางสาวนิรุษา ชาญเศรษฐนนท โรงเรียนถํ้าปนวิทยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวอรุณรุง สุขสําราญ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กรรมการ 
7. Mr.Roylan Geronimo Rivera โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
8. นางสาวชุตินันท ใจอะกะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯพะเยา กรรมการ 
9. นายจรัส เมืองมูล  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
การแขงขันการพูดภาษาญ่ีปุน ม.1-ม.3 และ ม.4-6 

1. นายเจนต ปญจขันธ  โรงเรียนแมใจวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
2. นางภารดี แสงคํา  โรงเรียนจุนวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. นายเกียติภูม ิกาต๊ิบ  โรงเรียนพะเยาประสาธนวิทย กรรมการ 
4. นายเขตฐพัณต เพียรจริง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม  กรรมการ 
5. นางสาววรวรรณ ดวงเทศ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กรรมการ 
6. นางสาวอัชญานันท เจนใจ โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กรรมการ 
7. Mr.Koichi Oyama  โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กรรมการ 
8. Mr.Tetsuya Matsuo  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการ 
9. นางสาวฤทัยพร ทิพยเทียม โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
10. นางชญาณิศา ปงสุแสน โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 



 
 
การแขงขันตอบปญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 

1. นางสาวสกาวรัตน ศรีธิ  โรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางจุรีภรณ อุตะมะ  โรงเรียนแมใจวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
3. Mr.Wayne Shepley  โรงเรียนดอกคําใตวิทยาคม กรรมการ 
4. นางสุดารัตน ศรีวิภาต  โรงเรียนฟากกวานวิทยาคม กรรมการ 
5. นางนัชชา บุญมี  โรงเรียนภูซางวิทยาคม  กรรมการ 
6. นายนิพันธ จันทรกิเสน  โรงเรียนเชียงคําวิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 

 
และครูชัยพร  เปนกรรมการกจิกรรมพัฒนาผูเรียน การแขงขันการจดัคายพักแรม ม.1-3 
หมายเหตุ  รายการแขงขัน จีน ยังไมมีรายช่ือกรรมการ 
 
1.3  พิจารณารายการที่เขารวมการแขงขัน และเกณฑการแขงขัน (ใหไปดาวนโหลดเอกสารเอง เน่ืองจากมี
จํานวนหลายหนา) 
 
1.4  การแขงขันสื่อ นวัตกรรม  จะจัดในวันที่ 29 สิงหาคม 2556  โรงเรียนจะจัดแขงขันในวันที่ 22 สิงหาคม 
2556  เหมือนปที่แลว  ขอใหคุณครูทุกทานสงสื่อ และนวัตกรรมเขารวมเพื่อคัดเลือกตัวแทนดวย 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
- รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและปฏิบัติ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
  
   
          ปดประชุมเวลา   


