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ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

             ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่ม ๑  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ 
             การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

-------------------------------------------------------------------- 
 

  ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่ม ๑  ในวันท่ี 
๔ – ๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  การด าเนินการในครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบาย การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา และเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงศักยภาพ สุนทรียภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์  
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ใช้ความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนท่ีเส้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

         เพื่อให้การด าเนินงานการประกวดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗  ปี
การศึกษา ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์  กลุ่ม ๑  ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งต้ังข้าราชการครูให้ปฏิบัติหน้าท่ี 
ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑.๑  นายสุชน   วิเชียรสรรค์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
 

      ๒.  คณะกรรมการอ านวยการ 

๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี     ประธานกรรมการ 
๒.๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์      รองประธานกรรมการ 
๒.๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  รองประธานกรรมการ 
๒.๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย      กรรมการ 
๒.๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าริดวิทยา     กรรมการ 
๒.๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ    กรรมการ 
๒.๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา     กรรมการ 
๒.๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา     กรรมการ 
๒.๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์     กรรมการ 

         ๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา     กรรมการ 
         ๒.๑๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม     กรรมการ 
         ๒.๑๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา     กรรมการ 
         ๒.๑๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม     กรรมการ 
         ๒.๑๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม    กรรมการ 
 

/๒.๑๖ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่ ... 
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         ๒.๑๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา     กรรมการ 
         ๒.๑๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม     กรรมการ 
         ๒.๑๗ นายชัยด ารงค์  เสือหัน   รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี    กรรมการและเลขานุการ 
         ๒.๑๘ นายวีระพนธ์    ค าดี     รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่   ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ด าเนินงานแข่งขัน 

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัด
อุตรดิตถ์  กลุ่ม ๑  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
๓.๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 

      ๑)  นายวีระพนธ ์ ค าดี      รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์          ประธานกรรมการ 
      ๒)  นายชัยด ารง      เสือหัน       รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี    รองประธานกรรมการ 
      ๓)  นายสมชาย ปาณธูป      ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี     กรรมการ 
                ๔)  นายชัยชาญ พรวญหาญ  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์      กรรมการ  
                ๕)  นายประคอง สิทธินันท์    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี     กรรมการ 
                ๖)  นายชาญฤทธิ์ เตชา      ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี     กรรมการ 
                ๗)  นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์   กรรมการและเลขานุการ 
                ๘)  นางสุดใจ มีจันทร์      ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                ๙)  นางสาวิตรี เรือนจันทร์  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

        
มีหน้าที่  ๑. ด าเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการการตัดสิน 
  ๓. จัดท าแบบฟอร์มคะแนน แบบสรุปผลการแข่งขัน การลงเวลาของนักเรียน คณะกรรมการ
ตัดสินและคณะกรรมการด าเนินงาน 
  ๔. รับผลคะแนนการตัดสิน ตรวจสอบความถูกต้อง และกรอกข้อมูลในระบบการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ๕. ประกาศผลการแข่งขัน 
  ๖. วินิจฉัยข้อร้องเรียนเบ้ืองต้น 
 

๓.๒ ฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร ดูแลระบบ  On Line ในการจัดการแข่งขนั  
 ๑) นางพรชีวิน  นนทการ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ หัวหน้า 
 ๒) นางสาวการศศิ    ธีระแนว  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าท่ี 
 ๓) นางสาวสุวนันท์           อ่อนจ๋ิว  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าท่ี 
 ๔) นางสาวพรรณิศา          ขันเพ็ชร  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เจ้าหน้าท่ี 
 

มีหน้าที่ ๑)  ดูแลระบบ On Line ในการกรอกข้อมูลต่างๆ ของศูนย์พัฒนาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
                   วิทยาศาสตร์ 

/๒) จัดเตรียมเอกสาร ... 
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                ๒)  จัดเตรียมเอกสาร ส าหรับลงทะเบียน พิมพ์บัตรประจ าตัว ให้นักเรียน ครู และคณะกรรมการ
ตัดสิน 
                ๓)  รับรายงานตัวคณะกรรมการ ครูและผู้เข้าแข่งขัน 
  ๔)  เตรียมคอมพิวเตอร์และระบบออนไลน์ส าหรับบันทึกข้อมูล 
  ๕)  รับคะแนนจากกรรมการตัดสินและตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๖)  บันทึกข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน 
  ๗)  รายงานผลการแข่งขันทุกรายการต่อผู้บริหาร 
 ๓.๔ ฝ่ายสถานที ่
 ๑) นายสมชาย  ปาณธูป  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี         หัวหน้า 
 ๒) นายประคอง  สิทธินันท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี         เจ้าหน้าท่ี 
 ๓) นายชาญฤทธิ์  เตชา  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี         เจ้าหน้าท่ี 
 

มีหน้าที่   ๑. ประสานงานจัดสถานท่ีส าหรับการแข่งขันตามมาตรฐานและการแข่งขัน 
 

 ๓.๕ ฝ่ายปฏิคม 
 ๑) นายชัยชาญ       พรวญหาญ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์         หัวหน้า 
 ๒) นางศรีอุบล                อ่วมแจง  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์         เจ้าหน้าท่ี 
 ๓) นางสาวสุวนันท์           อ่อนจ๋ิว  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ ์         เจ้าหน้าท่ี 
 ๔) นางสาวสุคนธา  มะโน  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี         เจ้าหน้าท่ี 
 

มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมน้ าด่ืม อาหารกลางวัน ส าหรับคณะกรรมการ ครูและนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 
 ๒. บริการอ านวยความสะดวกในการรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 ๓.๗ ฝ่ายประเมินผลและสรุปผล 
 ๑) นางอรชร  จันทร์ผ่อง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์         หัวหน้า 

๒) นางวราภรณ์               สีนาค  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์         เจ้าหน้าท่ี 
 ๓) นายธรรมรัตน์           ฤทธิ์เกริกไกร ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์         เจ้าหน้าท่ี 
 ๔) นายปณตชรกร             จีนอนันต์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์         เจ้าหน้าท่ี 
 

มีหน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน 
 ๒. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวกิจกรรมการแข่งขัน 
 ๓. จัดท าแบบประเมินผล เก็บข้อมูล และจัดท ารายงานการสรุปผลการแข่งขัน 
 

๔. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 
๔.๑ การแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. ต้น ( ม.๑ - ม.๓ ) 

๑)  นางทศพร  เพียสามารถ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒) นางเพ็ญศร ี  อยู่สืบ  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๓) นางกัลญา  สวนสอน ครูโรงเรียนน้ าริดวิทยา 
๔) นางเบญญาภา สิทธิธูรณ์ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
๕) นางศรีอุบล  อ่วมแจง  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

 
/๔.๒ การแข่งขันอัจฉริยภาพ ... 
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๔.๒ การแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. ปลาย ( ม.๔ - ม.๖ ) 
๑)  นางสุวิมล  ยงไสว  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒) นางสาวเรือนแก้ว ภูริทัตสวัสด์ิ ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
๓) นางสาวสุภาพรรณ จิตรเกตุ  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๔) นางสาวนัฐพร ดีก่อผล  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
๕) นางสาวสุภัทรา ชัยสุ่ย  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

 
๔.๓ การแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม. ต้น ( ม.๑ - ม.๓ ) 

๑)  นางสุดใจ  มีจันทร์  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒) นางสาวณัฏฐ์นภัณต์  กตัญรัตน์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๓) นางสุนันท์  มีทอง  ครูโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 
๔) นายณัฐพล  แสงซิว            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 

 
๔.๔ การแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม. ปลาย ( ม.๔ - ม.๖ ) 

๑)  นายณัชพล  ดีอุดม  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
          ๒)  นางเมธินา  ศิริสาคร  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

๓)  นางสุจินดา  มีรอด  ครูโรงเรียนพิชัย 
๔)  นางทรงพร  วังซ้าย  ครูโรงเรียนน้ าริดวิทยา 
 

๔.๕  การแข่งขนั โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม. ต้น ( ม.๑ - ม.๓ ) 
๑)  นางสาวิตรี  เรือนจันทร์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒) นางสาวจิราภรณ์ อุ่นทอง  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
๓) นางเกสินีย์  กรุณาน า ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๔) นางดวงฤทัย  ปันนาวิน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

 
๔.๖)  การแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น  ม. ปลาย ( ม.๔ - ม.๖ ) 

๑) นางอรชร  จันทร์ผ่อง ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒) นายณัฐพล  ปลิวศรีแก้ว ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
๓) นายประครอง สิทธินันท์ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๔) นายแก้ว  เกตุทอง  ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 

 
๔.๗)  การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. ต้น ( ม.๑ - ม.๓ ) 

๑) นางศรีสุรางค์ รังเพ็ง  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒) นางสาวพรพิมล บูรณศิรฺ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
๓) นางสาววิจิตรา จิตสุภา  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
๔) นางสาวพรธนา จักรน้ าอ่าง ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
๕) นางสาวสิรินทร์รัตน์ แก้วเป้ีย  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

 
 

/๔.๘) การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์... 
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๔.๘) การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม. ปลาย ( ม.๔ - ม.๖ ) 
๑) นางวราภรณ์  สีนาค  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๒) นายธีระ  โอ่งวัลย์  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

          ๓)   นางวิภา  โอสถานนท์ ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
๔)   นางสาวศุภรดา พันธุ์โท            ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 

          ๕)   นางจันทร์จิรา จุลรังสี  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 

๔.๙  การประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม. ต้น ( ม.๑ - ม.๓ ) 
          ๑)   นายสุรพัศ             ฤทธิ์หิรัญ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
          ๒)   นายชาญฤทธิ์ เตชา  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

                     ๓)  นายบุญเพ็ชร์ ค าแก้ว  ครูโรงเรียนพิชัย 
 

๔.๑๐  การประกวดผลงาน สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  ปลาย ( ม.๔ - ม.๖ ) 
          ๑)   นายวงกต  จุลรังสี  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
          ๒)   นายวีระ  มาผิว  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

๓)  นางสาวกานดา สุขแดง  ครูโรงเรียนพิชัย 
 
 

๔.๑๑ การแข่งขัน เคร่ืองบินพลังยาง ประเภทบนินาน ปล่อยอิสระ  ( ม.๑ - ม.๓ ) 
๑)  นายอุดม  บุญเกต  ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
๒) นายเกริกฤทธิ์ แดงกองโค ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
๓) นายพิสิษฐ์  โรจนศิรเกียรติ ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
๔)  นายสุรศักดิ์  อินสองใจ ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 
 

         ๔.๑๒ การแข่งขันเคร่ืองบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ  ( ม.๑ - ม.๓ )  
๑)  นายระวีพันธ ์ เปรมวิชิต ครูโรงเรียนพิชัย 
๒) นายปรานี  เสียงดัง  ครูโรงเรียนน้ าริดวิทยา 
๓) นายเอนก  มั่นกันนาน ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
๔)  นายสมคิด  อินทร์ทรา ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 

         ๔.๑๓   การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบรรทุกสัมภาระ ( ม.๔ - ม.๖ ) 
          ๑)  นายสมชาย  ปาณธูป  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

๒)  นางสาวดวงกมล      แป้นชูผล  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ ์
                     ๓)  นายพีระพงศ์  ชัยชนะ  ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 

 
 
 

มีหน้าที่   ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  ตามเกณฑ์การแข่งขันที่ก าหนด 
ให้คณะกรรกมารฝ่ายต่างๆปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน            
หากมีปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานให้รายงานต่อประธานอ านวยการจัดการแข่งขัน เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
         ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๒   เดือน    กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
       
       ( นายวันชาติ    อ่วมแจง ) 
                   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  
                                      รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
  
 

          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


