
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๙ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑   

ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
---------------------------------------------------- 

 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  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

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 านวยการโรงเรียนเจริญ... 



๒ 

 
 ๒.๑๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญวิทยา    กรรมการ 
 ๒.๑๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนภราดานุสรณ์       กรรมการ   
 ๒.๑๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ 
 ๒.๒๐ 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  ให้คณะกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ  ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ๓.๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

   ๑. นายมนต์ชัย        ปาณธูป        ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                ประธานกรรมการ 
   ๒. นายชัยด ารงค์     เสือหัน          รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี       รองประธานกรรมการ 

    ๓. นายประครอง     สิทธินันท์       ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                                  กรรมการ 
    ๔. นางสาวนวยนาด  ทิมให้ผล       ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                                   กรรมการ 
    ๕. นางน้ าค้าง         สุขเกษม        ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                                   กรรมการ 
    ๖. นายสิทธิกร        ฐานะงาม       ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                                   กรรมการ 
    ๗. นางสุเพ็ญรัตน์    จานศรีเพ็ญ     ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์                                         กรรมการ 
            ๘. นางพรรณี         ภวภูตานนท์    ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                 กรรมการและเลขานุการ  
            ๙. นางสาวจันทราภา  จินดากุล      ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

      มีหน้าที่  ๑. ด าเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
              ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสิน 
              ๓. จัดท าแบบฟอร์มการให้คะแนน  แบบสรุปผลการแข่งขัน  การลงเวลาของนักเรียน   
ครูคณะกรรมการตัดสิน   และคณะกรรมการด าเนินงาน 
 
   
 
 

          / ๓.๒ คณะกรรมการตัดสิน... 



๓ 

 
 ๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 ๑. การประกวดภาพยนตร์สั้น    
 ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ๖) 

     ๑. นายผจญ         ห่อทอง         ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
    ๒. นายวัชรศักดิ์     แย้งจันทร์ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 

     ๓. นางเฉลิมเนตร   จันนคร ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
๒. การประกวดมารยาทไทย 

     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖) 
    ๑. นางนวลนิภา    นิลกัณหะ  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
    ๒. นางชวลี          กัลยาณมิตร  ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม  
    ๓. นางสุเพ็ญรัตน์   จานศรีเพ็ญ    ครู โรงเรียนอตุรดิตถ์       
 ๓. การประกวดเพลงคุณธรรม  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ –๓ ) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖) 
    ๑. นายสาทร  มาต้น  ครู โรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 
    ๒. นายมิตร    จ๋ิวภู่                   ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
    ๓. นายธงศักดิ์  บุญธนาธรรม   ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
 ๔. การประกวดโครงงานคุณธรรม 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖) 
    ๑. นางสาวมณฑา   ทิมเท่ียง  ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม           
    ๒. นายเกษม   วิพลชัย  ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา                         
                      ๓. ว่าท่ี ร.ต.พิศาล  ดิษฐสุวรรณ  ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา  
 ๕. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ๓) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ๖) 
    ๑. นางสมศรี  แสงซิว ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา    
    ๒. นางสาวสุภาภรณ์  หว่าเกตุ ครู โรงเรียนพิชัย 
       ๓. นางกัลยกร  เปล่ียนอ ารุง ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  
 ๖. การประกวดสวดมนต์แปล 
   ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ๖) 
    ๑. นางกาญจนา   วิรัชชัย          ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
    ๒. นายไฉน  มั่งคล้าย ครู โรงเรียนดาราพิทยาคม 
    ๓. นายนพดล   สมใจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์    
 ๗. การประกวดละครคุณธรรม 
    ระดับมัธยมศึกษา  (ม.๑ – ๖) 
    ๑. นางสาวนงลักษณ์  จันทราช   ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
    ๒. นางสาวอุทิศ  มาดบังอ่อน ครู โรงเรียนพิชัย 
    ๓. นางเฉลิมรัตน์   ชูเนียม         ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
    
 



๔ 

 
 ๘. การประกวดละครประวัติศาสตร์ 
    ระดับมัธยมศึกษา  (ม.๑ – ๖) 
    ๑. นางสาวคนึงนิต    จันทร์สุข   ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
    ๒. นางสายปัญญา  สุธีรภิญโญ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
    ๓. นางสาวสุธีรา   ดังดี ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 
     

 มีหน้าที่   ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                                ตามเกณฑ์การแข่งขันท่ีก 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 
 
 
 
 
 
 
 
 


