
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๙ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มท่ี ๑ 
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี  (ICT) 

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

 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  ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (ICT)   
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  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 านวยการ... 



๒ 

 ๒.๑๗ ผู้อ านวยการโรงเรียนเจริญวิทยา    กรรมการ 
 ๒.๑๘ ผู้อ านวยการโรงเรียนภราดานุสรณ์       กรรมการ   
 ๒.๑๙ ผู้อ านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กรรมการ 
 ๒.๒๐ ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กรรมการ 
 ๒.๒๑ นายชัยด ารงค์ เสือหัน รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี กรรมการและเลขานุการ 
 ๒.๒๒ นายวีรพนธ ์ ค าดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๓ นางชวนชอบ จิสัณทนนท์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิชัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒.๒๔ นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ ์ 
       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  ให้คณะกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ  ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วยคณะกรรมการด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ  ดังนี้ 
 ๓.๑ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
           (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) 
  ๑) นายมนต์ชัย   ปาณธูป   ผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี   ประธานกรรมการ 
  ๒) นายสงบ  ค าน้อย         รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  รองประธานกรรมการ 
  ๓) นายชัยด ารงค์ เสือหัน         รองผู้อ านวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  รองประธานกรรมการ 
  ๔) นายประครอง สิทธินันท์   ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการ 
  ๕) นางอรชร  ครุธผาสุข  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี  กรรมการ 
  ๖) นางกมลทิน    พรมประไพ   ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี        กรรมการ 
  ๗) นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจ       ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                กรรมการ 
  ๘) นางนงนุช      ชัยเนตร        ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี                  กรรมการ 
  ๙) นายประเสริฐ     แก้วพิน       ครู โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณ ี                   กรรมการ 
  ๑๐) นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์       ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ ี                   กรรมการ 
  ๑๑) นายพลวิชญ์  วัยวุฒิ       ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ ี                   กรรมการ 
  ๑๒) นางจงกลณี  หอมนาน       ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณ ี                   กรรมการ 
  ๑๓) นางกนกอร        ผาสีกาย      ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี       กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๔)  นายตรัยมิตร      รูปใส          ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ ๑. ด าเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
    ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการตัดสิน 
    ๓. จัดท าแบบฟอร์มการให้คะแนน  แบบสรุปผลการแข่งขัน  การลงเวลาของนักเรียน  
ครูคณะกรรมการตัดสิน  และคณะกรรมการด าเนินงาน 

/๓.๒  คณะกรรมการ... 



๓ 

 ๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
            (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)  
  ๑) การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)       
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) 
   (๑) นางดวงเดือน สัญญะ  ครู โรงเรียนพิชัย 
   (๒) นางขวัญมณัฐ รวดพวง  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
   (๓) นายพลวิชญ์ วัยวุฒ ิ  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

  ๒) การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางนุสลา  รัฐธรรม  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
   (๒) นางกนกอร  ผาสีกาย  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี    
   (๓) นางสาวรัชฎาภรณ์  มีเจริญ  ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์  

  ๓) การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายวิทยา  อยู่แจ่ม  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 
   (๒) นางสาวสุพร จรัสศรี  ครู โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 
   (๓) นางนงนุช  ชัยเนตร  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี     
   ๔) การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม  
                Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วงชั้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   
   (๑) นางเพียงเดือน โล่ห์สุดใจ ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๒)   นายพิษณ ุ  หนุนเพิ่ม ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
   (๓) นางสาวศุภธิดา  แก้วศรี  ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา  

  ๕) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)   
   (๑) นางเรณู   เอกกา  ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
   (๒) นางสาวอัจฉริยาภรณ์  รักตลาด ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา  
   (๓) นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย ครู โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 

  ๖) การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท WebEditor 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางชลันดา  จันทร์มลฑา ครู โรงเรียนพิชัย 
   (๒) นายโกมุท  แก้วไทรหงวน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
   (๓) นางสาวอลิษา ต๊ิบค า  ครู โรงเรียนน้ าริดวิทยา 

  ๗) การแข่งขันการสร้าง Web Application 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางสาวชุลีพร ปานธูป  ครู โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 
   (๒) นางสาวสุรัตน์ ปานศักดิ์ ครู โรงเรียนพิชัย 
   (๓) นางศุภมาศ   สุขวิทย์  ครู โรงเรียนลับแลพิทยาคม  

 /๘) การแข่งขัน... 



๔ 

  ๘) การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายนุกูล  การุณประชา ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๒) นายนิยม   เกตุกอ  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
   (๓) นายธีระวฒัน ์ เทพสุภา  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ ์ 

   ๙) การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์ และการประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายเกียรติชัย แสนศรี     ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์  
   (๒) นายวชิรศักดิ ์ แก้วด ี  ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 
   (๓) นางสาวสุรันต์ อินทะปัญโญ   ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
   (๔) นางจงกลณี  หอมนาน ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๕) นางสมหทัย  บุญมหาเกื้อกูล ครู โรงเรียนแสนตอวิทยา 

     ๑๐)  การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ 
      ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑)  นางเยาวลักษณ์ สิทธินันท์  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 
   (๒)  นายศุภณัฐ อ้นน่วม  ครู โรงเรียนนาอินวิทยาคม 
   (๓)  นายเลิศสุวัฒน ์ ทองก้อนศิลา  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์

    ๑๑)  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นางชะนัตร์ตา ตุ้มบุตร     ครู โรงเรียนพิชัย  
   (๒) นางฑัณทิกา บุญเกต ุ  ครู โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
   (๓) นายประเสริฐ แก้วพิน         ครู โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

  ๑๒)  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายตรัยมิตร รูปใส  ครู โรงเรียนอุตรดิตถด์รุณ ี 
   (๒) นางสาวชนกนาถ   นมะภัทร ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
   (๓) ว่าท่ีร้อยตรีหญิงฉัตรกมล เช้ือสะอาด ครู โรงเรียนพิชัย 

    ๑๓)  การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง   
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓)  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-๖) 
   (๑) นายกุลชาติ  โกมลกาญจน    ครู โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้าอุตรดิตถ ์ 
   (๒) นายวิราช  น้อยศิริ  ครู โรงเรียนอุตรดิตถ ์
   (๓) นายกิติพงษ์   สว่างทิตย์ ครู โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 

  มีหน้าที่   ตัดสินกิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และ
หุ่นยนต์)  ตามเกณฑ์การแข่งขันที่ก าหนด  

 

 
/ให้คณะกรรมการ... 



๕ 

 

   ให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการ  หากมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  ให้รายงานต่อประธานคณะกรรมการอ านวยการทราบ  เพื่อ
หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

   ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                         ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
           

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


