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ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๙ 
  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   

 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑   
---------------------------------------------------- 

 ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  ได้กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ ๑   
ในวันที่  ๔ – ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   การดําเนินงานครั้งนี้  เพื่อสนองนโยบาย 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา และเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ  สุนทรียภาพและกิจกรรม
สร้างสรรค์  ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 เพ่ือให้การดําเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ ๑  ซึ่งประกอบด้วย  โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน ๑๔ โรงเรียน  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา อุตรดิตถ์ เขต ๑  จํานวน ๑ โรงเรียน  โรงเรยีนสังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน จํานวน ๒ โรงเรียน 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  จํานวน ๑ โรงเรียน  และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์  จํานวน ๑ โรงเรียน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
 ๑.๒ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ    
 ๒.๑ ผู้อํานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ ผู้อํานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์                      รองประธานกรรมการ   
 ๒.๓ ผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัย   รองประธานกรรมการ   
 ๒.๔ ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๕ ผู้อํานวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา                         รองประธานกรรมการ 
 ๒.๖ ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๗ ผู้อํานวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม                               รองประธานกรรมการ 
 ๒.๘ ผู้อํานวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา                               กรรมการ 
 ๒.๙ ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ําริดวิทยา  กรรมการ 
 ๒.๑๐ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา                              กรรมการ 
 ๒.๑๑ ผู้อํานวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์                                กรรมการ 
 ๒.๑๒ ผู้อํานวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา          กรรมการ 
 ๒.๑๓ ผู้อํานวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม         กรรมการ 

       /๒.๑๓ ผู้อํานวยการโรงเรียนดารา.......... 



๒ 

 
 ๒.๑๔ ผู้อํานวยการโรงเรียนด่านแม่คํามันพิทยาคม กรรมการ 
 ๒.๑๕ ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา        กรรมการ 
 ๒.๑๖ ผู้อํานวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม  กรรมการ 
 ๒.๑๗ ผู้อํานวยการโรงเรียนเจริญวิทยา    กรรมการ 
 ๒.๑๘ ผู้อํานวยการโรงเรียนภราดานุสรณ์       กรรมการ   
 ๒.๑๙ ผู้อํานวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ 
 ๒.๒๐ ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการ 
 ๒.๒๑ นายชัยดํารงค์ เสือหัน รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒๒ นายวีระพนธ์ คําดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๓ นางชวนชอบ จิสัณทนนท์ รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๔ นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  
       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๕ นายถาวร  ศรีบุญเรือง ครู  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๖ นายสุวิทย์  ปาณคะเชนทร์ ครู  โรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๗ นายสุทธิชัย  ปานเอี่ยม ครู  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๘ นายกฤษฎา  พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์  สพม.๓๙                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา  เสนอแนะแนวทางการดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ ๑  ให้คณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ  ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ๓.๑ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขัน 
  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ, ภาษาต่างประเทศ,  
ICT และคอมพิวเตอร์ 
  ๑) นายชัยดํารงค์ เสือหัน รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกรรมการ 
  ๒) นางอรชร ครุธผาสุข ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี รองประธานกรรมการ  
  ๓) นางอรุณธดี คําดี ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๔) นายสมชาย ปาณธูป ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๕) นางจันทนา  สุวรรณอาศน์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๖) นายยุทธนัย เชาวนปรีชา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๗) นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๘) นางธริษตรี ประสิทธิ์ไทย ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๙) นางเพ็ญศรี เสียงดัง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๑๐) นางสุวิมล ภูริสัตย์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๑๑) นายณัฐพนธ์ ฟูใจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๑๒) นายชาญฤทธิ์  เตชา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๑๓) นายประครอง  สิทธินันท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ 
 
         / ๑๔) นายดิเรก.......... 



๓ 

 
  ๑๔) นายดิเรก ดาสี ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๕ นางพรรณี ภวภูตานนท์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๖) นางบุษบา วานิชสรรพ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๗ นายตรัยมิตร รูปใน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  โรงเรียนอุตรดิตถ์  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
  ๑) ผู้อํานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางพรพิมล เสาวภา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๓) นายชัยชาญ พรวนหาญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๔) นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๕) นายเกียรติศักดิ์  แก้วหล้า ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๖) นายวีระพนธ์  คําดี รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและเลขานุการ 
  ๗) นางนุสลา รัฐธรรม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  โรงเรียนพิชัย  ศูนย์พัฒนากลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ๑) นายธารา น่วมศิริ ผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัย ประธานกรรมการ 
  ๒) นางอนันต์ ชื่นชม ครู โรงเรียนพิชัย กรรมการ 
  ๓) นางวัฒนา คําแก้ว ครู โรงเรียนพิชัย กรรมการ 
  ๔) นายชวนชอบ  จิสัณทนนท์  รองผู้อํานวยการโรงเรียนพิชัย กรรมการและเลขานุการ 

 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  ๑) ผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายกุลชาติ โกมลกาญจน์  คร ูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๓) นายวิทยา อยู่แจ่ม           ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๔) นายธีระวัฒน์  เทพสุภา     ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๕) นายวชิรศักดิ์  แก้วดี         ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ กรรมการ 
  ๖) นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา  รองผู้อํานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
       กรรมการและเลขานุการ 
  ๗) นางสาววันเพ็ญ  อ้นโท   คร ูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์   
                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  โรงเรียนลับแลพิทยาคม  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๑) นายประกิจพจน์  กมลวรเดช  ผู้อํานวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม ประธานกรรมการ 
  ๒) นางนิ่มนวล โล่พานิช ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการ 
  ๓) นางวรรณา ทิมละมาศ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการ 
  ๔) นายสุวิทย์  ปานคะเชนทร์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ 
  ๕) นายเธียรดนัย   อยู่บ้านคลอง ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
       / โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ..........  

 



๔ 

 
  โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
  ๑) นายจลัญ อินตายวง ผู้อํานวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ประธานกรรมการ 
  ๒) นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน  รองผู้อํานวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ   
       รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายสุทธิชัย  ปานเอี่ยม ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ กรรมการ 
  ๔) นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชต ิ ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ กรรมการและเลขานุการ 

  โรงเรียนทองแสนขันวิทยา  ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  ๑) นายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อํานวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวโสรัตยา  กันภัย ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายกิตติพงษ์  สว่างทิตย์ ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ 
  ๔) นางสาวลัดดาวัลย์  ลําไย ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการ 
  ๕) นายถาวร ศรีบุญเรือง ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที่ ๑. ประสานงานกับฝ่ายจัดสถานที่ในการกําหนดสถานที่การแข่งขันของแต่ละศูนย์ ฯ 
    ๒. อํานวยความสะดวกในการจัดการแข่งขันทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓.๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  ประกอบด้วย 
  ๑) นายเฉลิมศักดิ์  ดีมูล รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสุภาพรรณ  คําสวน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายมิตร   จิ๋วภู ่ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   กรรมการ 
  ๔) นายณัฐพนธ์  ฟูใจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   กรรมการ 
  ๕) นายกิตติกัณฐากรณ์  การุณประชา  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๖) นางสาวนฤมล  จันทร์มี บุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๗) พนักงานบริการ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๘) นางสาวปัทมา  ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  จัดเตรียมสถานที่ตามที่ฝ่ายประสานงานจัดการแข่งขันกําหนดรายละเอียด 

 ๓.๓ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  ประกอบด้วย 
  ๑) นางเพ็ญศรี เสียงดัง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ประธานกรรมการ 
  ๒) นางพิกุล  อินตายวง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๓) นายศุภลักษณ์  เกณฑ์ขุนทด ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๔) พนักงานบริการหญิง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๕) นางวิเชียร  ทองใหญ่  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดเตรียมอาหารว่างและอาหารกลางวัน  สําหรับคณะกรรมการดําเนินงาน 

 

 

         / ๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์... 

 

 



๕ 

 
 ๓.๔ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย 
  ๑) นายธีระ  โอ่งวัลย์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี            ประธานกรรมการ 
  ๒) นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๓) นางสาวสกุลรัตน์  เกิดเจริญ บุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการ 
  ๔) นางสาวพิไลวรรณ  นาคบัว  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดและแข่งขันตลอดงาน 

 ๓.๕ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบบริหารการแข่งขัน 
  ๑) นายชัยดํารงค์ เสือหัน รองผู้อํานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ ี  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายประครอง สิทธินันท์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการ 
  ๓) นายตรัยมิตร  รูปใส  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการ 
  ๔) นางกนกอร  ผาสีกาย  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการ 
  ๕) นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการ 
  ๖) นายดิเรก   ดาสี  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการและเลขานุการ
  ๗) นางรุ่งนภา  นาคกล  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ดําเนินการและดูแลการกรอกข้อมูลในระบบการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๖   
ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ ๑ 

 ๓.๖ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
  ๑) นางวิไลลักษณ์ วังวลสินธุ ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ประธานกรรมการ 
  ๒) นายดิเรก   ดาสี  คร ูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการ 
  ๓) นางรุ่งนภา  นาคกล  คร ูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการ  
  ๔) นางสุธารัตน์  จุลญาติ  คร ูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ จัดทําแบบประเมินและดําเนินการจัดเก็บข้อมูล  พร้อมจัดทําเอกสารรายงานสรุปผล 
การดําเนินงานตามโครงการ 

ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้สําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ  หากมีปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานให้รายงานต่อประธานอํานวยการจัดการแข่งขัน  เพ่ือหา 
แนวทางแก้ไขต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ    ณ    วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

    

 (นายวันชาติ   อ่วมแจง) 
                             รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ รักษาราชการแทน 
                                             ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 


