
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนผู้เรียน   

................................................................................ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  ได้ก ำหนดประกวดและแข่งขันศิลปหัตถกรรม       
นักเรียน ครั้งท่ี 67 ปีกำรศึกษำ 2560  ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1       
ในวันท่ี  4-5 พฤศจิกำยน  2560  ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กำรด ำเนินกำรครั้งนี้เพื่อสนองนโยบำยกำรพัฒนำ
มำตรำฐำนกำรศึกษำ  และเป็นเวทีให้เด็กและเยำวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภำพ  สุนทรียภำพและกิจกรรมสร้ำงสรรค์  
ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 67 ปีกำรศึกษำ 2560  ระดับเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน   จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา      
1.1  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 
1.2  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 

 

2. คณะกรรมการอ านวยการ 
2.1   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี           ประธำนกรรมกำร 
2.2   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ ์       รองประธำนกรรมกำร 
2.3   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิชัย       รองประธำนกรรมกำร 
2.4   ผู้อ ำนวยกำรเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำอุตรดิตถ์       รองประธำนกรรมกำร 
2.5   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ      รองประธำนกรรมกำร 
2.6   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนท่ำปลำประชำอุทิศ      รองประธำนกรรมกำร 
2.7   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลับแลพิทยำคม      รองประธำนกรรมกำร 
2.8   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำริดวิทยำ            กรรมกำร 
2.9   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคนพิทยำ           กรรมกำร 
2.10 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลับแลศรีวิทยำ           กรรมกำร 
2.11 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์           กรรมกำร 
2.12 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแสนตอวิทยำ           กรรมกำร 
2.13 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดำรำพิทยำคม           กรรมกำร 
2.14 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนด่ำนแม่ค ำมันพิทยำคม                    กรรมกำร 
2.15 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยำ                 กรรมกำร 
2.16 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนำอินวิทยำคม                            กรรมกำร 
 

 

   / 2.17 ผู้อ ำนวยกำร…. 



2.17 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนภรำดำนุสรณ์                      กรรมกำร 
2.18 ผู้อ ำนวยกำรเจริญวิทยำ                   กรรมกำร 
2.19 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์                   กรรมกำร 
2.20 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์                   กรรมกำร 
2.21 นำยชัยด ำรงค์  เสือหัน   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2.22 นำยวีรพนธ ์  ค ำดี  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอุตรดิตถ์              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.23 นำงชวนชอบ  จิสันทนนท์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิชัย            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.24 นำงอัจฉรำภรณ์  เสวันนำ   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำน้อมเกล้ำอุตรดิตถ์ 

  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
      2.25 นำยถำวร   ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
      2.26 นำยสุวิทย์      ปำณคะเชนทร์ ครูโรงเรียนลับแลพิทยำคม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร    

2.27 นำยสุทธิชัย    ปำนอี่ยม ครูโรงเรียนท่ำปลำประชำอุทิศ              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
2.28 นำยกฤษฎำ    พรหมอินทร์   ศึกษำนิเทศก์  สพม.39       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที่  ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดงำนศิลปะหัตกรรมนักเรียน   ครั้งท่ี 66             
ปีกำรศึกษำ 2559 ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี 1  ให้คณะกรรมกำรฝ่ำย
ต่ำงๆ  ด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
  

3. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
3.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

1) นำยวีระพันธุ์   ดอนท้วม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ        ประธำนกรรมกำร 
2) นำงสำวโสรัตยำ กันภัย  ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ     รองประธำนกรรมกำร 
3) นำงสำวธันวำพร    ศรีสมุดค ำ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ          กรรมกำร 
4) นำงสำวอัจฉริยำภรณ์   รักตลำด ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ                กรรมกำร 
5) นำยเดชชำติ แสนประเสริฐ ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ          กรรมกำร 
6) นำงสำวจิรำพร กุลให ้  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู      กรรมกำร 
7) นำงสำวพรรณิษำ เอี่ยมอ่อน นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู      กรรมกำร 
8) นำงสำวทัศดำภรณ์ ตุ่นนิ่ม  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู       กรรมกำร 
9) นำงสำวกนกวรรณ อุ่นเรือน  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู      กรรมกำร 
10) นำงสำวชนกพร นมเนย  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู      กรรมกำร 
11) นำงสำวเบญมำภรณ์   บุญญำนันท์ นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู         กรรมกำร 
12) นำงสำวธิดำพร รุ่งเรือง  นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู      กรรมกำร 
13) นำยสำวสุภำวดี     เกตุพุด      นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู          กรรมกำร 
14) นำงสำวสุภัสสรำ อำจไธสง นักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู      กรรมกำร 
15) นำยถำวร  ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
16) นำงสำวทิวำ  ธิปัญญำ  ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่   1. ด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กิจกรรมพฒันำผู้เรียน  ให้เป็นไปด้วยควำม เรียบร้อย 
    2. ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตัดสิน 
    3. จัดท ำแบบฟอร์มกำรให้คะแนน  แบบสรุปผลกำรแข่งขัน  กำรลงเวลำของนักเรียน  คณะกรรม  
                กำรตัดสิน  และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน    
  
 
 

          /3.2 คณะกรรมกำร..... 



    3.2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
    1. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 

   1) พัลลภ      คล้ำมนฤมล   ครูโรงเรียนน้ ำริดวิทยำ  
        2) นำยสมศักดิ์   ทำศรี    ครูโรงเรียนบ้ำนโคนพิทยำ 
        3) นำยชำญฤทธิ์  เตชำ    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
 

    2. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
   1) นำงอัจฉรำ   สีสืบวงษ์   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   2) นำงโสภิต   ผดุงโภชน์   ครูโรงเรียนน้ ำริดวิทยำ 
   3) นำ งสำวนิภำภรณ์  เตชัย    ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยำ 
 

    3. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
   1) นำยสันทะเสริด  อุทโท    ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธิ์ 
   2) นำงยุวดี   บุตรเพ็ชร   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   3) นำงสำวสัญลักษณ์  สกุลสังขะพิพัฒน์   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 

         4. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
    1) นำงอุษณ   แกว้ไทรหงวน   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์     
    2) นำงสมศรี   เขียวชอุ่ม   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี     
    3) นำยเดชชำติ  แสนประเสริฐ   ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ 
 

          5. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6) 
    1) นำงอุษณ   แก้วไทรหงวน   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์     
    2) นำงสมศรี   เขียวชอุ่ม   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
    3) นำยเดชชำติ  แสนประเสริฐ   ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ 
 

          6. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-6) 
    1) นำงณิชนันท์               อุทโท    ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธิ์ 
    2) ว่ำท่ี ร.ท.พงษ์เทพ       นำคมี    ครูโรงเรียนม่อนดินแดงวิทยำคม 
    3) นำยวิทยำ              เช้ือสะอำด   ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ 
 

7. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
    1) นำงสำวเพลินจิต               จันทร์เสน   ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธิ์ 
    2) นำงสุธีรำ   ดังดี    ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ 
    3) นำยพลวิเดช  ดนัยดุริยะ   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

 

8. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) 
    1) นำงสำวเพลินจิต               จันทร์เสน   ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธิ์ 
    2) นำงสุธีรำ   ดังดี    ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยำ 
    3) นำยพลวิเดช   ดนัยสุริยะ   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 
 
  

         /9. คณะกรรมกำรฯ 
 



9. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการประกวดหนังสือเล่มเล็ก (ประเภทบกพร่องทางเรียนรู้)        
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
   1) นำงอัจฉรำ   สีสืบวงษ์   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   2) นำงโสภิต   ผดุงโภชน์   ครูโรงเรียนน้ ำริดวิทยำ 
   3) นำ งสำวนิภำภรณ์  เตชัย    ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยำ  

 

มีหน้าที่  ตัดสินกิจกรรมกำรแข่งขันกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนตำมเกณฑ์กำรแข่งขันที่ก ำหนด 
 

 ให้คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ ปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยให้ส ำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงกำร หำกมี
ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนให้รำยงำนต่อประธำนอ ำนวยกำรกำรจัดกำรแข่งขัน  เพื่อหำแนวทำงแก้ไขต่อไป 
  

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      

ประกำศ  ณ   วันท่ี  31  เดือน ตุลำคม   พ.ศ. 2560 

                
               (นำยสุชน  วิเชียรสรรค์) 

                       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำรักษำรำชกำรแทน 
                        ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 39 

 


