
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๙ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
---------------------------------------------------- 

 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  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

 ๑.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

๒. คณะกรรมการอ านวยการ    
 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 านวยการโรงเรียนนาอินวิทยาคม   กรรมการ 
 ๒.๑๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญวิทยา     กรรมการ 



๒ 

 
 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  
 มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะแนวทางการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗  
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑  ให้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ  
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 

 ๓.๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนการเรียนรู้ศิลปะ 
 ๑) นายจลัญ    อินตายวง  ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ          ประธานกรรมการ 

๒) นายพงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ       รองประธานกรรมการ 
๓) นายสุทธิชัย ปานเอี่ยม  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ   กรรมการ 
๔) นายประเสริฐศักดิ์ เด็ดขาด  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ   กรรมการ 
๕) นายกฤษฎา จันทร์รุณ  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ   กรรมการ 
๖) นายประสิทธิ์ ปัญญา  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ   กรรมการ 
๗) นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ  กรรมการและเลขานุการ 
๘) นางธริษตร ี ประสิทธิ์ไทย  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙) นางกรจิรัสย์ ชัยวัณณคุปต์  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐)นางสาวพรทิพย์ จันสะอาด  ธุรการ โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
๑๑. นางสาวศุภารัตน์  วันนาหม่อง    นักศึกษาฝึกสอน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางสาวกลิกา  ชัยทอง  นักศึกษาฝึกสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางสาวเสาวนีย์  อินศิริ  นักศึกษาฝึกสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวศิริวิภา      สีดาน้อย  นักศึกษาฝึกสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวชลดา  ธัญญา  นักศึกษาฝึกสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวทินมณี  พินยงค์  นักศึกษาฝึกสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาววิจิตรา  แก้วบุญมา นักศึกษาฝึกสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘. นายเทิดศักดิ์  มาตสาร    นักศึกษาฝึกสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวสุภาวดี  โพธิ์ศรี  นักศึกษาฝึกสอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๓ 

 
   

  มีหน้าที่ ๑. ด าเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสิน 
    ๓. จัดท าแบบฟอร์มการให้คะแนน  แบบสรุปผลการแข่งขัน  การลงเวลาของนักเรียน  
     ครูคณะกรรมการตัดสิน  และคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 ๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  

  ๑) การแข่งขัน “ศิลปะสร้างสรรค์”    
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางสาววิไลรัตน ์  อยู่บาง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๒) นางชมพูนุท  มีทอง ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม 
   (๓) นายชนินทร์   ยะอนันต์ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
   (๔) นายสมชาย   พันธุ์พิชัย ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา 
   (๕) นายชลธร   คงชู ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 
  ๒) การแข่งขันวาดภาพระบายสี 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางสาววิไลรัตน ์  อยู่บาง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๒) นางชมพูนุท  มีทอง ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม 
   (๓) นายชนินทร์   ยะอนันต์ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
   (๔) นายสมชาย   พันธุ์พิชัย ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา 
   (๕) นายชลธร   คงชู ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
   
  ๓) การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณ ี
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
      (๑) นายฝนส่ังฟ้า  พาเขียว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายพเยาว์   ทองค านุช ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  
   (๓) นายนิธิวัฒน ์  กล่ินหอม ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
   (๔) นายพนธกฤต  นนท์ขุนทศ ครู โรงเรียนภาราดานุสรณ์ 
   (๕) นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๖) นางอุศนา   ธีระวรรณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
    
 ๔) การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายฝนส่ังฟ้า  พาเขียว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายพเยาว์   ทองค านุช ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  
   (๓) นายนิธิวัฒน ์  กล่ินหอม ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 



๔ 

 
   (๔) นายพนธกฤต  นนท์ขุนทศ ครู โรงเรียนภาราดานุสรณ์ 
   (๕) นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๖) นางอุศนา   ธีระวรรณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์   
   
๕) การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   
   (๑) นางจิตราภา  สุวรรณ์อร่าม ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
   (๒) นางปัตถมา   ศิริประทุม ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
   (๓) นางมัณฑนา  พุ่มไสว ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๔) นายชูชาติ   โรจนอังกูร ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
   (๕) นายวิบูลย์   ทองสุข ครู โรงเรียนพิชัย 
 
  ๖) การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางสาววิไลรัตน ์  อยู่บาง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   
   (๒) นางชมพูนุท  มีทอง ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม 
   (๓) นายสมชาย   พันธุ์พิชัย ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา 
   (๔) นายชนินทร์   ยะอนันต์ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
   (๕) นายชลธร   คงชู ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
  
  ๗) การแข่งขันประติมากรรม 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางจิตราภา   สุวรรณ์อร่าม ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
   (๒) นางมัณฑนา   พุ่มไสว ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๓) นางปัตถมา   ศิริประทุม ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
   (๔) นายชูชาติ    โรจนอังกูร คร ูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 
   (๕) นายวิบูลย์    ทองสุข ครู โรงเรียนพิชัย 
 
  ๘) การแข่งขันดนตรีไทยทุกประเภท 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑)  อาจารย์ดร.อ านาจ  บุญอานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   (๒) อาจารย์ณัฐพงษ์  ปันดอนตอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   (๓)  อาจารย์เกริกขจร  รื่นณรงค์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   (๔)  อาจารย์อรัญวดี   แสงทอง อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   (๕) นางจุฑามาศ   นาค าภา  ครู โรงเรียนบ้านแพะ 
 
 
 



๕ 

 
  ๙) การแข่งขันแข่งวงดนตรีสตริง 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายณัฐวุฒิ    ประสมวงศ์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม  
   (๒) นายสมยศ    เนาว์กระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา    
   (๓) นางสาวบุษราคัม   เกิดเงิน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๔) นายสมศักดิ์   แซ่ไล้ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์     
   (๕) นายชวน    ตันแก้ว ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์   
  ๑๐) การการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข (ม.๑-ม.๖) 
   (๑) นายณัฐวุฒิ    ประสมวงศ์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม  
   (๒) นายสมยศ    เนาว์กระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา    
   (๓) นางสาวบุษราคัม   เกิดเงิน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๔) นายสมศักดิ์   แซ่ไล้ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์     
   (๕) นายชวน    ตันแก้ว ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์   
 
  ๑๑)การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท ชาย 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายธนพงษ์   เกษศรี  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
   (๒) นายณัฐวุฒิ    จาดแห  ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา     
   (๓) นายกฤษดา   เกตุทิม ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
   (๔) นายธนภัทร   ลิมปนารมณ์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นายธีรภัทร   สอนอุทัย  ครู โรงเรียนพิชัย 
 
  ๑๒)การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท หญิง 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายธนพงษ์   เกษศรี  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
   (๒) นายณัฐวุฒิ    จาดแห  ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา    
   (๓) นายกฤษดา   เกตุทิม ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
   (๔) นายธนภัทร   ลิมปนารมณ์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นายธีรภัทร   สอนอุทัย  ครู โรงเรียนพิชัย 
   
  ๑๓)การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท ชาย 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายธีรพงษ์   ทัพอาจ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายสายพิณ   พูลจ่าง ครู โรงเรียนนาอินโรงเรียนนาอินวิทยาคม  
   (๓) นายธนกร    บุญเอม็ ครู โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 
   (๔)  นางเยาวลักษณ์   ทองนาค ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นางจุฑามาศ   นาค าภา ครู โรงเรียนบ้านแพะ 
 



๖ 

 
  ๑๔)การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภท หญิง 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายธีรพงษ์   ทัพอาจ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายสายพิณ   พูลจ่าง ครู โรงเรียนนาอินโรงเรียนนาอินวิทยาคม  
   (๓) นายธนกร    บุญเอม็ ครู โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 
   (๔)  นางเยาวลักษณ์   ทองนาค ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นางจุฑามาศ   นาค าภา ครู โรงเรียนบ้านแพะ 
 
  ๑๕)การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท ชาย 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายประเสริฐศักดิ์  เด็ดขาด  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
   (๒) นายณัฐวุฒิ    ประสมวงศ์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม    
   (๓) นายสมยศ    เนาว์กระจ่าง ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา  
   (๔) นางสาวบุษราคัม   เกิดเงิน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นายชวน    ตันแก้ว ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์   
 
  ๑๖)การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท หญิง 
       ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายเริงฤทธิ์   วังราช ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
   (๒) นายขจรศักด์ิ  สีเหลือง ครู โรงเรียนน้ าปาดชนูปถัมภ์   
   (๓) นายณัฐวุฒิ    ประสมวงศ์ ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม  
   (๔) นางสาวบุษราคัม   เกิดเงิน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นางจันทร์ตรา  ดีมูล ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์  
 
  ๑๗)การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท ชาย 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายสุพิพัฒน์   หอมสุนทร ครู โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 
   (๒) นายไตรรงค์   อินทะจันทร์  ครู โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1   
   (๓) นายสายฝน   มีทรัพย์ ครู โรงเรียนภาราดานุสรณ์   
   (๔) นางสาวเนตรดาว   โพธิ์สา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 
  ๑๘)การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภท หญิง 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายสุพิพัฒน์   หอมสุนทร ครู โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 
   (๒) นายไตรรงค์   อินทะจันทร์  ครู โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์1   
   (๓) นายสายฝน   มีทรัพย์ ครู โรงเรียนภาราดานุสรณ์   
   (๔) นางสาวเนตรดาว   โพธิ์สา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 



๗ 

 
  ๑๙)การประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble) 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางวัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   
   (๒) นายสรรเสริญ  สาขา  ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา   
   (๓) นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 
  ๒๐)การประกวดขับขานประสานเสียง 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางวัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   
   (๒) นายสรรเสริญ  สาขา  ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา   
   (๓) นายประดิษฐ์ เหล็กสิงห์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 
  ๒๑)การแข่งขันร าวงมาตรฐาน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางสาวนันณภัชสรณ์  ผูกพันธ์ ครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   (๒) นางธริษตรี    ประสิทธิ์ไทย  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๓) นางสาวพรรษาศิริ   บุญคุ้ม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 
  ๒๒) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางศิรินุช   ศรีเพชร  ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม 
   (๒) นายล าธาร   ก้อนคลัง ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
   (๓) นางอังสุดา    สิงห์ใส  ครู โรงเรียนน้ าริดวิทยา 
   
  ๒๓) การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางจรัสโสม  ดีณรงค์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๒) นางนพวรรณ   โศจิธาดาเจริญ ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธ ์
   (๓) นางณัฐชยาธ์   ชัยวรรณธรรม ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 
  ๒๔) การแข่งขันการแสดงตลก 
   ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖)   
   (๑) นายถนัดกิจ    ขวัญแก้ว  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายกฤษฎา    จันทร์รุญ  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
   (๓) นางจรัสโสม  ดีณรงค์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
 
 
 



๘ 

 
  ๒๕) การประกวดการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   
   (๑) นายฝนส่ังฟ้า  พาเขียว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายนิธิวัฒน ์  กล่ินหอม ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
   (๓) นายพนธกฤต  นนท์ขุนทศ ครู โรงเรียนภาราดานุสรณ์ 
   (๔) นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นางอุศนา   ธีระวรรณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 
  ๒๖) การประกวดการแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกาย 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   
   (๑) นายฝนส่ังฟ้า  พาเขียว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายนิธิวัฒน ์  กล่ินหอม ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
   (๓) นายพนธกฤต  นนท์ขุนทศ ครู โรงเรียนภาราดานุสรณ์ 
   (๔) นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นางอุศนา   ธีระวรรณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

  ๒๗) การประกวดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   
   (๑) นายฝนส่ังฟ้า  พาเขียว ครู โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
   (๒) นายนิธิวัฒน ์  กล่ินหอม ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
   (๓) นายพนธกฤต  นนท์ขุนทศ ครู โรงเรียนภาราดานุสรณ์ 
   (๔) นางสาวอิสราภรณ์  อ่อนทอง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นางอุศนา   ธีระวรรณ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 

  ๒๘) การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   
   (๑) นายธนพงษ์   เกษศรี  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
   (๒) นายณัฐวุฒิ    จาดแห  ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา    
   (๓) นายกฤษดา   เกตุทิม ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
   (๔) นายธนภัทร   ลิมปนารมณ์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นายธีรภัทร   สอนอุทัย  ครู โรงเรียนพิชัย 

  ๒๙) การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   
   (๑) นายธนพงษ์   เกษศรี  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
   (๒) นายกฤษดา   เกตุทิม ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา    
   (๓) นายณัฐวุฒิ    จาดแห  ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา  
   (๔) นายธนภัทร   ลิมปนารมณ์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นายธีรภัทร   สอนอุทัย  ครู โรงเรียนพิชัย 



๙ 

 
  ๓๐) การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๔-๖)   
   (๑) นายธนพงษ์   เกษศรี  ครู โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 
   (๒) นายกฤษดา   เกตุทิม ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา    
   (๓) นายณัฐวุฒิ    จาดแห  ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา  
   (๔) นายธนภัทร   ลิมปนารมณ์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นายธีรภัทร   สอนอุทัย  ครู โรงเรียนพิชัย 
 

  มีหน้าที่   ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามเกณฑ์การแข่งขันที่ก าหนด  

   ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการหากมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการทราบ                               
เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

   ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                         ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๓๑    ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
           

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

 
 
 
  
 


