
 

 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระ 

 การเรียนรู้ภาษาไทย 

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

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ได้ก าหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 

๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑ ในวันที่ ๔-๕ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี การด าเนินงานครั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายการพัฒนามาตรฐาน

การศึกษา และเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซ่ึงศักยภาพ สุนทรียภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจน

สนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

  เพ่ือให้การด าเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ ์กลุ่มที่ ๑ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

    ๑.๑  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 

    ๑.๒  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 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 

   ๒.๑๘  ผู้อ านวยการโรงเรียนภราดานุสรณ์         กรรมการ 

   ๒.๑๙  ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์        กรรมการ 

   ๒.๒๐  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์          กรรมการ 

   ๒.๒๑  นายชัยด ารงค์  เสือหัน         รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี    กรรมการและเลขานุการ 

   ๒.๒๒  นายวีระพนธ์  ค าดี         รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๒.๒๓  นางชวนชอบ  จิสัณทนนท์     รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๒.๒๔  นางสาวอัจฉราภรณ์  เสวันนา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์  

                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๒.๒๕  นายถาวร  ศรีบุญเรือง   ครโูรงเรียนทองแสนขันวิทยา       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๒.๒๖  นายสุวิทย์  ปาณคะเชนทร์    ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๒.๒๗  นายสุทธิชัย  ปานเอ่ียม        ครโูรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   ๒.๒๘  นายกฤษฎา  พรหมอินทร์     ศึกษานิเทศก์ สพม.๓๙        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่ ให้ค าปรึกษา  เสนอแนะแนวทางการด าเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗      

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มที่ ๑ ให้คณะกรรมการ

ฝ่ายต่าง ๆ ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

    ๓.๑  คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

           ๑)  นายธารา  น่วมศิริ         ผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย   ประธานกรรมการ 

           ๒)  นางชวนชอบ  จสิัณทนนท์    รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย  รองประธานกรรมการ 

           ๓)  นางวชัรี  วรินทรีย์  ครูโรงเรียนพิชัย    กรรมการ 

           ๔)  นางสาวพจนีย์  สิงโตทอง ครูโรงเรียนพิชัย    กรรมการ 

           ๕)  นางอนงค์นาฎ  เอิบบุญญา ครูโรงเรียนพิชัย    กรรมการ 



          ๖)  นางสาวบุญส่ง นาคสุขมูล ครูโรงเรียนพิชัย    กรรมการ 

          ๗)  นางสาวธนิตา  แสวงลาภ ครูโรงเรียนพิชัย    กรรมการ 

          ๘)  นางวภิาวรรณ  เงินเมือง ครูโรงเรียนพิชัย    กรรมการ 

          ๙)  นางสาวพิชาวีร์   วุฒิ  ครูโรงเรียนพิชัย    กรรมการ 

         ๑๐)  นายทศพล  เหรียญเจริญ ครูโรงเรียนพิชัย    กรรมการ 

         ๑๑)  นายบุญลือ  หนนุนาค ครูโรงเรียนพิชัย    กรรมการ 

         ๑๒)  นางอนันต์  ชื่นชม  ครูโรงเรียนพิชัย   กรรมการและเลขานุการ 

         ๑๓)  นางวัฒนา   ค าแก้ว  ครูโรงเรียนพิชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. ด าเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสิน 

  ๓. จัดท าแบบฟอร์มการให้คะแนน แบบสรุปผลการแข่งขัน  การลงเวลาของนักเรียน ครู คณะกรรมการ

ตัดสิน และคณะกรรมการด าเนินงาน 

  ๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

  ๑) การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 

               (๑) นางกาญจนา  วัยวุฒิ    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

               (๒) นางจินดา  นนทิตบุตร    ครูโรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

               (๓) นายสรศักดิ์  บุณทารมณ์         ครูโรงเรียนด่านแม่ค ามันพิทยาคม 

    ๒) การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

               (๑) นางสุพรรณี  ยาท้วม     ครูโรงเรียนแสนตอวิทยา 

               (๒) นางเพลินพิศ  เยี่ยมบุรี    ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 

               (๓) นางสาวธนิตา  แสวงลาภ     ครูโรงเรียนพิชัย 

     ๓) การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 

               (๑) นางกานดา  วรรณแฉล้ม    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

               (๒) นางสาวสมาพร  พลอยบ ารุง   ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

               (๓) นางสาวสัญญาลักษณ์  สกุลสังขะพิพัฒน์  ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

    ๔) การอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖)  

               (๑) นางสาวฐปนยี์  พันธชาติ    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

               (๒) นางสาวประทุม  ใสสีสูบ    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ 

               (๓) นางโสภิต  ผดุงโภชน ์    ครูโรงเรียนน้ าริดวิทยา 

 



  ๕) การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   

               (๑) นางอมรา  ศรีบุญเรือง    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

               (๒) นายคฑาวุธ  ขันไชย    ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

               (๓) นางลัดดา  บุญสุวรรณ    ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

     ๖) การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

               (๑) นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย   ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

               (๒) นางสาวนริศรา  คงทอง    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ 

               (๓) นางสาวนิภาพร  ฟูใจ    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

     ๗) การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   

               (๑) นางทิพสร  จันทร์สุภาเสน    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

               (๒) นางมนัสนันท์  เจี้ยมกลิ่น    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ 

               (๓) นายสันทะเสริด  อุทโท    ครูโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 

     ๘) การแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

               (๑) นางอนัญญา  ศรีภิรมย์    ครูโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 

               (๒) นายชานน  นพศรี     ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

               (๓) นายบุญลือ  หนุนนาค    ครูโรงเรียนพิชัย 

    ๙) การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   

               (๑) นางจันทร  สวุรรณชื่น    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

               (๒) นายทศพล  เหรียญเจริญ    ครูโรงเรียนพิชัย 

               (๓) นางอ่ิมฤทัย  สาหร่าย    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

     ๑๐) การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

               (๑) นางสาวเพ็ญศิริ  มีปิ่น    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

               (๒) นายกิตติศักดิ์  ก้อนกลีบ    ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 

               (๓) นายทัพไทย  ตันติอ าไพ    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

    ๑๑) การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  

               (๑) นางอุมาพร  คุ้มไพรี    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

               (๒) นางเพ็ญจันทร์  กิตติวัฒน์    ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ 

               (๓) นางสาววรรณา  บุญประเสริฐ   ครูโรงเรียนดาราพิทยาคม 
     



  ๑๒) การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

                (๑) นางมาลี  เกิดม่ัน     ครูโรงเรียนลับแลพิทยาคม 

                (๒) นายนิพนธ์  หมูทอง    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

                (๓) นางวัชรี  วรนิทรีย์     ครูโรงเรียนพิชัย 

 ๑๓) การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 

                (๑) นางธนิกา  สังข์มงคล    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ 

                (๒) ว่าที่ ร.ต.หญิงชนกพร  ศรีสมบูรณ์   ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าฯ 

                (๓) นางสาวพิชาวีร์  วุฒิ      ครูโรงเรียนพิชัย 

   ๑๔) การแข่งขันต่อค าศัพท์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 

                (๑) นางมานิตย์  อุปนันไชย    ครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

                (๒) นางสาวกาญจนา  เชื่อมศรีจันทร์   ครูโรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

                (๓) นางสาวปารชิาติ  แสงพานิช   ครูโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 

๓.๓ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)   

      นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

 ๑) การแข่งขันเล่านิทาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 

               (๑) นางสาวบุญสง่   นาคสุขมูล     ครูโรงเรียนพิชัย 

               (๒) นางสาวรัชนก   ยอดยง                                    ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์ 

               (๓) นางสาวพรวิภา   หมื่นยา     ครูศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์ 

  มีหน้าที ่ ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามเกณฑ์การแข่งขันที่ก าหนด 

  ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 

หากมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ให้รายงานต่อประธานคณะอ านวยการทราบ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ สั่ง  ณ  วันที่   ๓๑   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

         (นายสุชน  วิเชียรสรรค์) 

      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ รักษาราชการแทน 

   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๙ 

 

 



      

      


