
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๙ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑   
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

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

 ด้วยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  ได้ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี ๖๗  ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑   
ในวันท่ี  ๔–๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   การด าเนินงานครั้งนี้  เพื่อสนองนโยบาย 
การพัฒนามาตรฐานการศึกษา และเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ  สุนทรียภาพและกิจกรรม
สร้างสรรค์  ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนา 
การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 เพื่อให้การด าเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
 ๑.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

๒. คณะกรรมการอ านวยกการ    
 ๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์                      รองประธานกรรมการ   
 ๒.๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย   รองประธานกรรมการ   
 ๒.๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา                         รองประธานกรรมการ 
 ๒.๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ รองประธานกรรมการ 
 ๒.๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนลับแลพิทยาคม                               รองประธานกรรมการ 
 ๒.๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนลับแลศรีวิทยา                               กรรมการ 
 ๒.๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนน้ าริดวิทยา  กรรมการ 
 ๒.๑๐ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา                              กรรมการ 
 ๒.๑๑ ผู้อ านวยการโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์                                กรรมการ 
 ๒.๑๒ ผู้อ านวยการโรงเรียนแสนตอวิทยา          กรรมการ 
 ๒.๑๓ ผู้อ านวยการโรงเรียนดาราพิทยาคม         กรรมการ 
 ๒.๑๔ ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม กรรมการ 
 ๒.๑๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา        กรรมการ 
 
       /๒.๑๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาอิน...... 
  



๒ 

 
 ๒.๑๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม  กรรมการ 
 ๒.๑๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญวิทยา    กรรมการ 
 ๒.๑๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนภราดานุสรณ์       กรรมการ  
    ๒.๑๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ 
 ๒.๒o ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กรรมการ 
 ๒.๒๑ นายชัยด ารงค์ เสือหัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒๒ นายวีระพนธ ์ ค าดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๓ นางชวนชอบ จิสัณทนนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๔ นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 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 

 มีหนว้าที่ ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะแนวทางการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑  ให้คณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ  ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการด าเนวินวการจัดกิจกรรม  ประกอบด้ยกคณะกรรมการด าเนวินวการฝ่ากต่าง ๆ  ดังนวี้ 

 ๓.๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขันวกลุ่มสาระการเรีกนวการเรีกนวรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑) นายมนต์ชัย   ปาณธูป   ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   ประธานกรรมการ 
  ๒) นายชัยด ารงค์ เสือหัน         รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายประครอง สิทธินันท์   ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการ 
  ๔) นางอรชร  ครุธผาสุข  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการ 
  ๕) นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี        กรรมการ 
  ๖) นางรัศมิ์ภัชสรณ์  เลิศวิริยะเดชา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                กรรมการ 
  ๗) นายดุลยวัตร  สานอินทจักร์   ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                  กรรมการ 
  ๘) นางธีนิดาวรรณ ทิพย์บุณยาพร ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                    กรรมการ 
  ๙) นางสาวปัทมา    ศรีจันทร์        ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                     กรรมการ 
  ๑๐)นางบุษบา    วานิชสรรพ์    ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี       กรรมการและเลขานุการ 
         ๑๑) นางสาวหทัยกาญจน์   รักสัจจา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหนว้าที่ ๑. ด าเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
    ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสิน 
     
 

/ ๓. จัดท าแบบฟอร์มการให้คะแนน........ 



๓ 

 
    ๓. จัดท าแบบฟอร์มการให้คะแนน  แบบสรุปผลการแข่งขัน  การลงเวลาของนักเรียน  
ครูคณะกรรมการตัดสิน  และคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 ๓.๒ คณะกรรมการตัดสินวการแข่งขันวกลุ่มสาระการเรีกนวรู้ภาษาต่างประเทศ 

  ๑) การแข่งขันวพูดเพื่ออาชพีภาษาจีนว    
   ระดับชั้นวมัธกมศึกษาตอนวต้นว (ม.๑-๓) และระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก (ม.๔-๖) 
   (๑) นางสาว สุมลทิพย์ อินทโชติ   ครู โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
   (๒) นางสาว กิตติยา ตุ้ยค า  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
   (๓) Miss Dai Yunli   ครูจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  ๒) การแข่งขันวเรีกงคยามภาษาจีนว  
   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก (ม.๔-๖) 
   (๑) นางสาว สุมลทิพย์ อินทโชติ   ครู โรงเรียนศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
   (๒) นางสาว กิตติยา ตุ้ยค า  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
   (๓) Miss Dai Yunli   ครูจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

  ๓) การแข่งขันวละครสั้นวภาษาจีนว  
   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก (ม.๔-๖) 
    (๑) นางสาว ธีวรา จันทรสุรีย์   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
   (๒) Miss Jia Cancan   ครูจีน โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัด แพร่ 
   (๓) Miss Wu Zhezhe   ครูจีน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส จังหวัด แพร่
  ๔) การแข่งขันวเล่าเร่ืองจากภาพภาษาจีนว 
   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก (ม.๔-๖)    
   (๑) นางสาว ธีวรา จันทรสุรีย์   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
   (๒) Miss Jia Cancan   ครูจีน โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัด แพร่ 
   (๓) Miss Wu Zhezhe   ครูจีน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส จังหวัด แพร่ 

  ๕) การแข่งขันวพูดเพื่ออาชพีภาษาญี่ปุน่ว 
   ระดับชั้นวมัธกมศึกษาตอนวต้นว (ม.๑-๓) และระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก (ม.๔-๖) 
   (๑) นางศิริพร   ค าขาด  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายมานิตย์  วงส์มูล  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
   (๓) Ms. Sagawa   Natsu  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

  ๖) การแข่งขันวเขีกนวเรีกงคยามภาษาญี่ปุ่นว   
   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก (ม.๔-๖)    
   (๑) นางศิริพร   ค าขาด  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายมานิตย์  วงส์มูล  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
   (๓) Ms. Sagawa   Natsu  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
 

/ ๗) การแข่งขันละครส้ัน..........   



๔ 

 
  ๗) การแข่งขันวละครสั้นวภาษาญี่ปุ่นว   

   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก  (ม.๔-๖) 
   (๑) นางศิริพร   ค าขาด  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายมานิตย์  วงส์มูล  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
   (๓) Ms. Sagawa   Natsu  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
  ๘) การแข่งขันวเล่าเร่ืองจากภาพภาษาญี่ปุ่นว 
   ระดับมัธกมศกึษาตอนวปลาก  (ม.๔-๖) 
   (๑) นางศิริพร   ค าขาด  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายมานิตย์  วงส์มูล  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
   (๓) Ms. Sagawa   Natsu  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
  ๙) การแข่งขันวพูดเพื่ออาชพีภาษาฝร่ังเศส 
   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก (ม.๔-๖) 
   (๑) นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๒) นางนิรมล  ชัยสิทธิ์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
   (๓) นางฑิติมา  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา   

  ๑๐) การแข่งขันวละครสั้นวภาษาฝร่ังเศส 
   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก  (ม.๔-๖) 
   (๑) นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๒) นางนิรมล  ชัยสิทธิ์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
   (๓) นางฑิติมา  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา  

  ๑๑) การแข่งขันวเล่าเร่ืองจากภาพภาษาฝร่ังเศส 
   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก  (ม.๔-๖) 
   (๑) นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๒) นางนิรมล  ชัยสิทธิ์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
   (๓) นางฑิติมา  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา  

  ๑๒) การแข่งขันวพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหล ี
   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก (ม.๔-๖) 
   (๑) นางสาวธนพร สมผดุง   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๒) Mr. Lee Byung Do  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๓) Mr. Jeong Kwang Mo   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
 
 
 

            / ๑๓) การแข่งขันเขียน... 

   

 



๕ 

 
๑๓) การแข่งขันวเขีกนวเรีกงคยามภาษาเกาหลี 
   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก  (ม.๔-๖) 
   (๑) นางสาวธนพร สมผดุง   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๒) Mr. Lee Byung Do  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๓) Mr. Jeong Kwang Mo   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
  ๑๔) การแข่งขันวละครสั้นวภาษาเกาหลี 
   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก  (ม.๔-๖) 
      (๑) นางสาวธนพร สมผดุง   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๒) Mr. Lee Byung Do  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๓) Mr. Jeong Kwang Mo   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
  ๑๕) การแข่งขันวเล่าเร่ืองจากภาพภาษาเกาหลี 
   ระดับมัธกมศึกษาตอนวปลาก  (ม.๔-๖) 
   (๑) นางสาวธนพร สมผดุง   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๒) Mr. Lee Byung Do  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๓) Mr. Jeong Kwang Mo   อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
  ๑๖) การแข่งขันวต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเยิร์ด) 
   ระดับชัน้วมัธกมศึกษาตอนวต้นว (ม.๑-๓) 
   (๑) นางพันธนิพา พรมแก้วต่อ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๒) นางวันเพญ็  ห่อทอง  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
   (๓) นางสาวนิภาภรณ์ เตชัย  ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  
  ๑๗) การแข่งขันวต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเยิร์ด) 
   ระดับชั้นวมัธกมศกึษาตอนวปลาก (ม.๔-๖) 
   (๑)  นายภูวดล  เกตุมงคล ครู พิชัย 
   (๒) นางนิวด ี  เอื้ออนุวงศ์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๓) นางสาวชนกานต์  พันธุ์พิศาลสหกิจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์  
  ๑๘) การแข่งขันวละครสั้นวภาษาอังกฤษ (Skit) 
   ระดับชั้นวมัธกมศึกษาตอนวต้นว (ม.๑-๓)   
   (๑) นางสมสุข  ถีปรี  ครู โรงเรียนพิชัย 
   (๒) นางอรุณี  ตันตราจินต์ ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
   (๓) นางสาวกาญจนา ทองเดชศรี ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
   (๔)  นางสาวจิตติพร     เช้ือเมืองพาน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
   (๕) Miss Mary   Grace  ครูต่างชาติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
  ๑๙) การแข่งขันวละครสั้นวภาษาอังกฤษ (Skit) 
   ระดับชั้นวมัธกมศึกษาตอนวปลาก (ม.๔-๖)   
   (๑) นางเพ็ญตะวนั ถายา  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๒) นานิตยา  แก้วทองมา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
    

/ (๓) นางสาวณัฏฐกลฉัตร  .... 



๖ 

 
   (๓) นางสาวณัฏฐกลฉัตร  สระทองอยู่ ครู โรงเรียนพิชัย 
   (๔)  นางสาวส าเภา เกรัมย์  ครู โรงเรียนน้ าริดวิทยา 
   (๕) Miss Janet   Songano ครูต่างชาติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

 

มีหนว้าที่  ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์การแข่งขัน  ท่ีก าหนด
  

   ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ  หากมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการทราบ  
เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

   ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                         ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

           

                                                 (นายสุชน  วิเชียรสรรค์) 
                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  รักษาราชการแทน 
                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 


