
 
 

 
ที่  ศธ  ๐๔๒๖๙.๐๒/ว๖๐๖                                                            โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
  ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลท่าทอง 
  อ าเภอเมืองพิษณุโลก   
  จังหวัดพิษณุโลก  ๖๕๐๐๐ 
 

                                                               ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง    ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ 
 

เรียน    ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙   
 เขตอ าเภอเมือง, อ าเภอบางระก า, โรงเรียนเซนต์นิโกลาส, โรงเรียนผดุงราษฎร์, โรงเรียนธีรธาดา, 
 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. แนวด าเนินการการจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษฯ  จ านวน ๑  ฉบับ 
๒. ใบสมัครฯ                 จ านวน ๑  ฉบับ 

 

               ด้วย ศูนย์ ERIC โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ได้ก าหนดจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอบางระก า เพ่ือคัดเลือก
นักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์)  
โดย ศูนย์ฯ ก าหนดจัดกิจกรรมระดับกลุ่ม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๕ ร่มเกล้ามหา
ธรรมราชา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม และขอเชิญท่านพิจารณาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการละไม่เกิน  
๑ คน สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ http://www.pp.ac.th/ppweb/index2.php  
ส่งใบสมัครทาง Email : noppawan_292506@hotmail.com  ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
                                          ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                      
                                          (นายมานพ  เกตุเมฆ) 
                               ผู้อ านวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
โทร. ๐๕๕-๒๒๗๖๐๐ ต่อ ๕๒๑๑ 
โทรสาร  ๐๕๕-๒๒๗๖๐๒ 
 

 

mailto:noppawan_292506@hotmail.com%20%20ภายใน


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๕ ร่มเกล้ามหาธรรมราชา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  
**************************************************************************************************  
 
หัวข้อการแข่งขัน 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๑ – ๓ 
- Discuss the most memorable event in your life. 
- If you could have one wish, what would it be? 
- How to succeed in your future careers? 
 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.๔ – ๖  
- Reasons why learning English is important. 
- The importance of technology nowadays. 
- What is global warming? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวด าเนินการ การจัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ระดับเขตพื้นที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

 1. ศูนย์ ERIC แต่ละศูนย์ จัดการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับกลุ่มโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ 
จ านวน 3 รายการ คือ 
  1.1 การแข่งขันพูดทักษะภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) (ม.1-3/ม.4-6) 
  1.2 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) (ม.1-3/ม.4-6) 
  1.3 การแข่งขัน Multi Skills Competition (ม.1-3/ม.4-6) 
 2. ใช้เกณฑ์การแข่งขันที่สถาบันภาษาอังกฤษจัดส่งให้ 
 3. ตัวแทนของแต่ละศูนย์แข่งขันต่อระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา การแข่งขันทุกรายการจบสิ้นที่ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และรอเข้ารับการแข่งขันในระดับประเทศ ในงานศิลปหัตถกรรม เกียรติบัตรออกโดยเขตพ้ืนที่
ที่เป็นเข้าภาพจัดการแข่งขัน 
 หมายเหตุ    นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกรายการแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
  1. นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป สังกัด สพฐ. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเอกชน 
  2. นักเรียนโปรแกรมพิเศษ (ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP/MEP) โปรแกรมพิเศษด้านภาษาอังกฤษทุกประเภท (IP, EIS, IEP) 
และ/หรืออยู่ต่างประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการเกิน 6 เดือน รวมถึงลูกครึ่งที่มีทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษสูงกว่าเด็กทั่วไป สังกัด สพฐ. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และเอกชน 



ใบสมัคร 
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

โดย ศูนย์ ERIC โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 
 
โรงเรียน.............................................................สังกัด.......................................อ ำเภอ..........................................
ครูผู้ประสำนงำน................................................................................. โทร............................................................. 
Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โปรแกรมปกติ ทั่วไป 
ล ำดับ กิจกรรม รำยชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน หมำยเหตุ 

1. กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.1-3 

  
 

2. กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-6 

  
 

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

  
 

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

  
 

5. กำรแข่งขัน 
Multi Skill Competition ม.1-3 

  
 

6. กำรแข่งขัน 
Multi Skill Competition ม.4-6 

  
 

 
โปรแกรมพิเศษ 

ล ำดับ กิจกรรม รำยชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน หมำยเหตุ 
1. กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ 

(Impromptu Speech) ม.1-3 
  

 

2. กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ม.4-6 

  
 

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

  
 

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

  
 

5. กำรแข่งขัน 
Multi Skill Competition ม.1-3 

  
 

6. กำรแข่งขัน 
Multi Skill Competition ม.4-6 

  
 

 
*** กรุณาส่งแบบตอบรับที่ Email : noppawan_292506@hotmail.com  

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 *** 
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