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รายงานการประชุมการเตรียมการจัดงานแข่งขันกีฬา  
“กีฬา กศน.เกมส์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3”  

ครั้งที่ 1/2556 
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

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

เริ่มการประชุม เวลา 09.00 น. 

ผู้มาประชมุ 
 1. นายประเสริฐ   หอมดี              ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ  ประธานการประชุม 
 2.  นายเขมชาติ   ตันสุวรรณ         ผช.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการพลศึกษา สท. 
 3. นายนรินทร์ ปาระมี ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 4. นายอธิญณัฏฐ์ ธนะเพทย์ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดน่าน 
 5. นางยุพิน บัวคอม ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร 
 6. นายปัณณพงศ ์ท้าวอาจ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 7. นายนิรัช สามัคคี ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี 
 8. นายคเชนทร์ มะโนใจ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
 9. นายนรา เหล่าวิชยา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 
 10. นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
 11. นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
 12. ว่าท่ี ร.ต.ธนิต แท่งทองคํา ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก 
 13. นายเจริญศักด์ิ ดีแสน ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 
 14. นายจําเริญ มูลฟอง ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาลําปาง 
 15. นายพิศิษฐ์ วศินภัทรโภคิน ผู้อํานวยการศฟช.เชียงราย 

 16. นางพรรณี ใหม่ประสิทธิกุล รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 17. นายรวิโรจน์ ปวงกาคี รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดแพร่ 
 18. นางมีนา กิติชานนท์ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
 19. นายราเชนทร์ บูรณศักด์ิ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 20. นายไพฑูรย์ บัวสนิท รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 
 21. นางอนงค ์ ฉันทโชติ ศึกษานิเทศก์ สํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
 22. ว่าท่ี ร.ต.โสภณ  วันวงษ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองนครสวรรค ์จ.นครสวรรค ์
 23. นายปราโมทย์ มงคลอิทธิเวท ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 
 24. นายสมใจ วิชัยยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมือง จ.กําแพงเพชร 
 25. นายวีระพงษ์ นนทะคณุ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอท่าสองยาง จ.ตาก 
 26. นายวีระ จําปาเกตุกุล ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมือง จ.อุทัยธานี 
 27. นายวิชรัช บุณโยประการ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพิชัย จ.อุตรดิตถ์ 
 28. นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
 29. นายธรรมรัตน์ เตชะบุญบันดาล ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรีนคร จ.สุโขทัย 
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 30. นายจิรพงศ ์ ผลนาค ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรีสําโรง จ.สุโขทัย 
 31. นายพงศ์แสนชัย  อิสระไพจิตร์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
 32. นายสมมาตร คงเมือง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมือง จ.สุโขทัย 
 33. นายสําอางค์ บุญเกิด ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอคีรมีาศ จ.สุโขทัย 
 34. นายสําราญ ใจดา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 
 35. นายชนัญ คงเมือง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอทุง่เสล่ียม จ.สุโขทัย 
 36. นายอุดมศักด์ิ วงศ์พันธ์ุ ครู เช่ียวชาญ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 37. นางนงนุช ถาวรวงศ์ ครู ชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 38. นางอุบลรัตน์ มีโชค ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 39. นางลําเจียก สองสีดา ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 40. นายสมัย รักร่วม ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
 41. นายบรรเลง ยงญาติ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จงัหวัดสุโขทัย 
 42. นายจักรพันธ์ มหาไม้ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จงัหวัดลาํพูน 
 43. ว่าท่ี ร.ต.สุชาติ อนันตกุล นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จงัหวัดตาก 
 44. นายสมภร อินต๊ะสาร ์ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จงัหวัดพะเยา 
 45. นายธนวัฒน์ นันทวรรค ์ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จงัหวัดน่าน 
 46. นางนฤมล พรหมมหาราช นักวิชาการชํานาญการพิเศษ สนง. กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 47. นายราชธวัช วงษ์วาส นักวิชาการชํานาญการ สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ 
 48. นายสมคิด ยาธิราช นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จงัหวัดเชียงราย 
 49. นางสาวอาฑิตยา  นันทภูมิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
 50. นายวิรัจ จันทไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง.กศน.จังหวัดเพชรบูรณ ์

 51. นางสาวกานต์รวี  แก้วรินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 52. นางสาวกัลญารัตน์  ถาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนง. กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 53. นางริสา วัฒนะรัตน์ บรรณารักษ์ ชํานาญการพิเศษ สนง. กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 54. นางหทัยภัทร ทองเป้า นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 55. นางสาวจรัญญา  ชัยอ้าย นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 56. นางลัดดาวัลย์ ธรรมกุล ครูอาสาสมัครฯ สํานักงาน กศน.จังหวัดน่าน 
 57. นางสาวหทัยภทัร  ฝีปากเพราะ ครูอาสาสมัครฯ สํานักงาน กศน.จังหวัดน่าน 
 58. นายทนศักด์ิ การเขียน ครูอาสาสมัครฯ สํานักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 59. นายเอกศิลป์ ดีมา ครูอาสาสมัครฯ ศูนย์ฝึกฯ อุตรดิตถ์ 
 60. นายวิทยา พงษ์ไพรวัน ครู กศน.ตําบล สํานักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
         
 นายประเสริฐ  หอมดี  ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ประธานการประชุม กล่าวเปิด             
การประชุมการเตรียมการจัดงานแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ คร้ังท่ี 3 โดยภาคเหนือได้กําหนดจัดงาน
แข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย เพ่ือคัดเลือก
นักกีฬาเขตภาคเหนือไปร่วมแข่งขัน “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ คร้ังท่ี 3” ระหว่างวันท่ี 5-7 
กันยายน 2556 ณ จังหวัดหนองคาย ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1 :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
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 1. กําหนดการแข่งขัน “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี 3” วันที่ 5-7 กันยายน 2556                      
ณ จังหวัดหนองคาย มีการจัดกิจกรรมในงาน ดังนี้ 
    วันที่ 5 กันยายน 2556 การอบรมบรรณารักษ์ท่ัวประเทศ 
    วันที่ 6-7 กันยายน 2556 แข่งขัน “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี 3”  โดยเริ่มแข่ง

กีฬาบางประเภทต้ังแต่วันท่ี 3 กันยายน 2556 เป็นต้นมา 
    วันที่ 7 กันยายน 2556 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรครู กศน. ประจําปี 2556 

โดยครูและผู้บริหารทุกคนแต่งกายชุดกากี 
 วันท่ี 8 กันยายน 2556 งานวันท่ีระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และงานมุทิตาจิต                      

ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 
 วันท่ี 9-10 กันยายน 2556 คณะผู้บริหารฯ เดินทางไปถวายผ้าป่า ศูนย์การเรียนชุมชน 

ท่ีนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

    จากกําหนดการดังกล่าว ขอให้ท่านผู้บริหารเตรียมเครื่องแต่งกาย 
1. ชุดกีฬา 
2. ชุดกากี 
3. ชุดกรมท่า 

 2. การคัดเลือกนักกีฬาเขตภาคเหนือ จัดโดยกลุ่มศูนย์ห้าขุนศึก โดยสํานักงาน กศน.จังหวัด
สุโขทัย กําหนดจัดในวันท่ี 14-15 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาจังหวัดสุโขทัย และการคัดเลือกนักกีฬาเขต
ภาคเหนือครั้งต่อไปจัดโดยกลุ่มศูนย์อู่ข้าวอู่น้ํา 
 
ระเบียบวาระที่ 2 :   รับรองรายงานการประชุม 
 

 - ไม่มี เน่ืองจากเป็นการประชุมคร้ังแรก 
 
ระเบียบวาระที่ 3 :   เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 

 3.1  นายปัณณพงศ์  ท้าวอาจ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ
คณะผู้ร่วมประชุมและช้ีแจงกําหนดการแข่งขัน กศน. เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 วันที่ 14 -15 สิงหาคม 
2556 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย และแนะนํา นายเขมชาติ  ตันสุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดี 
ฝ่ายบริหาร สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย 
  นายเขมชาติ  ตันสุวรรณ ผู้ช่วยรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต
สุโขทัย ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการของสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ในส่วนของสนามแข่งขัน
และคณะกรรมการตัดสิน โดยสนามการแข่งขันขณะนี้สภาพสนามเรียบร้อยพร้อมใช้งานและคณะกรรมการ
ตัดสินจะให้ความเป็นธรรมในการตัดสินกีฬาและกรีฑาทุกประเภท 

 3.2  ร่างคําสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 ปี 2556          
มีคณะทํางานตามกิจกรรม โดยให้ กศน.ทุกจังหวัดในภาคเหนือมีส่วนร่วมทํางาน  และสํานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัยจะเป็นคณะกรรมการร่วมทุกคณะเพื่อการประสานงานและดําเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
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 3.3 การเพ่ิมจํานวนทีมกีฬาเป็นตัวแทนระดับภาค 
  - กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย/หญิง ประเภทละ 2 ทีม โดยเพ่ิมทีมเฉพาะนักศึกษา 

- กีฬาเปตองชาย/หญิง ประเภทละ 2 ทีม โดยเพ่ิมทีมเฉพาะนักศึกษา และเพ่ิม
นักศึกษาคนพิการ (ชาย + หญิง) อีก 1 ทีม โดยให้แสดงบัตรคนพิการท่ีออกโดย
กระทรวงสาธารณสุขประกอบเป็นหลักฐาน 

  นักศึกษาท่ีเป็นนักกีฬาทุกประเภทต้องเป็นนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือ 
นักศึกษาสายสามัญ และนักศึกษา กศน.ปวช. เท่าน้ัน 

3.4 การกําหนดรางวัล กีฬา/กรีฑา เป็นรางวัลระดับชาติในการขอเลื่อนวิทยฐานะ โดยให้
สํานักงาน กศน. เป็นผู้ออกใบประกาศและรางวัลให้ เพ่ือนําไปเสนอผลงานเชิงประจักษ์ได้ 

 ในปี 2556 ภาคเหนือรับผิดชอบกีฬาเปตอง โดยเสนอ  ผอ.กิตติศักด์ิ  พันธ์ุโอภาส 
เป็นเลขานุการการแข่งขันฯ 

3.5  ทบทวนสีประจํากลุ่มจังหวัด โดย นายกิตติศักด์ิ  พันธ์ุโอภาส ผู้อํานวยการ กศน.
อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 

 - กลุ่มหล่ายดอย      สีขาว 
 - กลุ่มอิงดอย สีแดง 
 -  กลุ่มห้าขุนศึก สีแสด 
 -  กลุ่มอู่ข้าวอู่นํ้า สีม่วง 
  สีประจําภาคเหนือ คือ สีม่วง 

 3.6  สรุปปัญหา/อุปสรรค การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน. เกมส์  คร้ังที่  2 ปี 2555
ณ จังหวัดเชียงราย โดย นายกิตติศักด์ิ  พันธ์ุโอภาส ผู้อํานวยการศูนย์ กศน.อําเภอสวรรคโลก ฝ่ายจัดการ
แข่งขัน เพ่ือเป็นแนวทางการจัดงานคร้ังน้ี ดังนี้ 
  - คําสั่งแต่งต้ังผู้ปฏิบัติงานกีฬา/กรีฑา ถือว่าการออกคําสั่งในการปฏิบัติงานมี

ความสําคัญมากในการจัดการแข่งขันกีฬา/และกีฑา กศน.เกมส์ที่จะประสบ
ผลสําเร็จได้ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการร่วมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ 

  - พิธีการจัดการแข่งขัน ดําเนินการโดยสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย รายละเอียดจะ
ปรากฏในสูจิบัตร   

  - พิธีกรในการแข่งขัน”มหากรรมกีฬา กศน.เกมส์” ภาคเหนือ และมหกรรมกีฬา 
กศน.เกมส์ ครั้งท่ี 3 จังหวัดหนองคาย  ได้แก่ นายพิรุณ  หิรัญพันธ์  นายจิรพงศ์  
ผลนาค  นางสาวอรวรีย์  ฟองจันทร์  และนางอรุณประเสริฐ  ศรีวิชัยมูล 

  - นักกีฬาว่ิงคบเพลิง  จํานวน 4 คน เป็นตัวแทนจากกลุ่มศูนย์ละ 1 คน ได้แก่ 
    1. กลุ่มศูนย์หล่ายดอย   นายพิธ  จิตมาลา 
    2. กลุ่มศูนย์อิงดอย นายนิมิต  หงสนันท์ 
    3. กลุ่มศูนย์อู่ข้าวอู่นํ้า นายรัตนะ  แสนซ่ือ 
    4. กลุ่มศูนย์ห้าขุนศึก นายสมมาตร  คงเรือง 
    โดยแต่งกายชุดกีฬาสีขาว 
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  - กรรมการตัดสิน ใช้คณะกรรมการตัดสินจากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย
ท้ังหมด โดยการให้คะแนนแต่ละประเภทเพ่ือรวมเป็นคะแนนรวม กําหนดดังน้ี  

    ท่ี 1 = 5   คะแนน 
    ท่ี   2    =   3  คะแนน 
    ท่ี   3    =   2    คะแนน 
  - ผู้ควบคุมทีม/โค้ชกีฬา/กรีฑา ให้นํานักกีฬาไปส่งที่สนามแข่งขันด้วย และส่งรายช่ือ

ให้สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 ยกเว้นกลุ่มศูนย์
อู่ข้าวอู่น้ําท่ีจัดแข่งขันภายหลังและดําเนินการส่งรายช่ือโดยเร็ว  

  - สนามแข่งขัน ใช้สนามที่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย 
  - อุปกรณ์การแข่งขัน จัดเตรียมโดย สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย และสถาบัน 

กศน.ภาคเหนือ   
  - ในปี 2556 ถ้วยรางวัลจัดไว้ 2 ถ้วยคือ ถ้วยรวมกรีฑา 1 ใบ และถ้วยรวมกีฬา 1 ใบ 

สําหรับนักกีฬาจะได้รับเหรียญรางวัลท่ี 1 และท่ี 2 เท่านั้น 
  - ชุดแข่งขัน/ชุดกีฬาให้ใส่ตามสีโซน ให้มีหมายเลขอยู่ด้านหน้าและด้านหลัง หรือ

อย่างน้อยให้มีเบอร์อยู่ท่ีด้านหลัง สําหรับเสื้อของนักกีฬาเปตองให้มีช่ือทีมด้านหน้า
และด้านหลัง ไม่มีเบอร์ สวมเสื้อแขนยาว รองเท้าหุ้มส้น 

  - คุณสมบัติของนักกีฬา 
   (1) นักกีฬาท่ีเป็นนักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร 2551 เท่าน้ัน 

โดยให้แสดงบัตรนักศึกษา  
   (2) นักกีฬาที่เป็นครูให้แสดงบัตรประชาชน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องเพื่อพิจารณา โดยประธานการประชุม 

 4.1  งบประมาณการจัดมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ปี 2556 ท่ีจังหวัดหนองคาย 
สํานักงาน กศน. จัดเตรียมงบประมาณ 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)  และจะจัดสรรให้ใช้ในการ
แข่งขันกีฬา กศน.ภาค ๆ ละ 140,000 บาท (หน่ึงแสนสี่หม่ืนบาทถ้วน) 

 4.2  พิธีการเปิด  การกําหนดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 3” วันพุธท่ี 14 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬา สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย จะเริ่มเวลา 
17.00 น. โดยเชิญ นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธี 
   นางสุมิตรา  ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับตัวแทนนักกีฬาและ
กรีฑา 17 จังหวัดภาคเหนือ  
   ว่าที่ร้อยเอก ดร.เทียนชัย ทองวินิชศิลป์ รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยา
เขตสุโขทัย กล่าวแสดงความยินดี ต้อนรับ ให้บริการ และอํานวยความสะดวก  
  ในพิธีเปิดมีการมอบเหรียญรางวัลชนะเลิศกรีฑาว่ิง 100 เมตร ชาย-หญิง  รางวัล
ชนะเลิศเปตอง ชาย-หญิง  และการแสดงชุดมินิไลน์แอนด์ซาวด์สุโขทัย 1 ชุด  เสร็จพิธีเวลาประมาณ        
18.00 น. 
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 4.3  ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล/ของท่ีระลึก ให้ใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างประหยัดตาม
ความเหมาะสม โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยรวบรวม ประมาณการรายละเอียดรูปแบบและค่าใช้จ่าย
ในส่วนน้ี เพ่ือประสานงานกับสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

 4.4  ค่าใช้จ่ายสําหรับกรรมการตัดสิน/ค่าบํารุงสนาม ให้สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายเสนอที่ประชุมในการประชุมคร้ังต่อไป 

 4.5  ในการแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ท่ีจังหวัดหนองคาย สํานักงาน กศน.จังหวัด
สุโขทัยจะรับผิดชอบกองเชียร์ภาคเหนือ จํานวน 400 คน ตลอดการแข่งขัน จึงขอให้สํานักงาน กศน.จังหวัด
ทุกจังหวัดสนับสนุนด้วย 

 4.6  จับฉลากแบ่งสายประเภทกีฬา 
  (1) ฟุตบอล  ครูชาย 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

(2) ฟุตบอล  นักศึกษาชาย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
(3) วอลเล่ย์บอล  ครูชาย 

 
 
 
 

อู่ข้าวอู่น้ํา 

อิงดอย 

หล่ายดอย 

ห้าขุนศึก ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

ชิงชนะเลิศ 

ทีม.............. 

ทีม.............. 

หล่ายดอย 

อิงดอย 

ห้าขุนศึก 

อู่ข้าวอู่น้ํา ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

ชิงชนะเลิศ 

ทีม.............. 

ทีม.............. 

อิงดอย 

อู่ข้าวอู่นํ้า 

หล่ายดอย 

ห้าขุนศึก ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

ชิงชนะเลิศ 

ทีม.............. 

ทีม.............. 
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  (4) วอลเล่ย์บอล  นักศึกษาชาย 
    
 
 
 
 
 
 
 
  (5) วอลเล่ย์บอล  ครูหญิง 
    
 
 
 
 
. 
 
 
  (6) วอลเล่ย์บอล  นักศึกษาหญิง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  (7) เซปักตะกร้อ  ครูชาย 
    
 
 
 

อู่ข้าวอู่นํ้า 

ห้าขุนศึก 

หล่ายดอย 

อิงดอย ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

ชิงชนะเลิศ 

ทีม.............. 

ทีม.............. 

หล่ายดอย 

อู่ข้าวอู่น้ํา 

อิงดอย 

ห้าขุนศึก ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

ชิงชนะเลิศ 

ทีม.............. 

ทีม.............. 

อู่ข้าวอู่น้ํา 

ห้าขุนศึก 

อิงดอย 

หล่ายดอย ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

ชิงชนะเลิศ 

ทีม.............. 

ทีม.............. 

ห้าขุนศึก 

อู่ข้าวอู่นํ้า 

หล่ายดอย 

อิงดอย ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 
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  (8) เซปักตะกร้อ  นักศึกษาชาย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  (9) เปตอง  ครูชาย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  (10) เปตอง  นักศึกษาชาย 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (11) เปตอง  ครูหญิง 
    
 
 
 

อิงดอย 

ห้าขุนศึก 

อู่ข้าวอู่นํ้า 

หล่ายดอย ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

อู่ข้าวอู่นํ้า 

อิงดอย 

ห้าขุนศึก 

หล่ายดอย ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

ห้าขุนศึก 

หล่ายดอย 

อิงดอย 

อู่ข้าวอู่นํ้า ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

อู่ข้าวอู่นํ้า 

หล่ายดอย 

อิงดอย 

ห้าขุนศึก ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 
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  (12) เปตอง  นักศึกษาหญิง 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  (13) เปตอง  นักศึกษาพิการ (ชาย + หญิง) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
  (14) แชร์บอล  ครูหญิง   
    
 
 
 
 
 
 
 
   
  (15) แชร์บอล  นักศึกษาหญิง 
    
 
 
 

อิงดอย 

หล่ายดอย 

ห้าขุนศึก 

อู่ข้าวอู่นํ้า ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

ห้าขุนศึก 

อู่ข้าวอู่นํ้า 

หล่ายดอย 

อิงดอย ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

อิงดอย 

หล่ายดอย 

ห้าขุนศึก 

อู่ข้าวอู่นํ้า ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 

อู่ข้าวอู่นํ้า 

หล่ายดอย 

อิงดอย 

ห้าขุนศึก ทีม 1 

ทีม 2 

ทีม 3 

ทีม 4 
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  - มติท่ีประชุมเห็นชอบ  และให้ปรับกีฬาแชร์บอลเป็นพบกันหมด 

 4.7  กําหนดส่งรายชื่อนักกีฬา/กรีฑา และนักว่ิงคบเพลิงพร้อมประวัติ โดยให้ส่งรายช่ือ 
ภายใน 31 กรกฏาคม 2556 โดยส่งไปท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ตามแบบฟอร์ม โดยดาวโหลด
จากเว็ปไซต์ของสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  E-mail : Sukho_nfe@shkho.nfe.go.th 

 4.8  เตรียมการกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 3 จังหวัดหนองคาย  ใช้ขบวนพาเหรดท้ังหมด 500 
คน  โดยมีขบวนธง  100 คน โดยมอบให้ผู้บริหารและขบวนกองเชียร์ และนักกีฬา รวม 400 คน เสื้อที่ใส่
ของภาคเหนือเป็นสีม่วง 

 4.9 การส่งรายช่ือนักกีฬาท่ีเข้าแข่งขัน “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี 3” ณ จังหวัด
หนองคาย สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยจะดําเนินการจัดส่งรายช่ือนักกีฬาทุกประเภทไปสํานักงาน กศน.
โดยตรง 

ระเบียบวาระท่ี 5 :  เรื่องอ่ืน ๆ 

 5.1  สถานท่ีพัก  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย สํารวจและแจ้งข้อมูล ท่ีพัก หมายเลข
โทรศัพท์และราคาห้องพักภายในจังหวัดสุโขทัย เพ่ือเป็นข้อมูลและอํานวยความสะดวกในการติดต่อเข้าพัก 

 5.2  นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เชิญผู้ร่วม
ประชุมไปตรวจสนามการแข่งขัน ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย หลังจากเสร็จการประชุมและขอ
เชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน 

 5.3 ประธานแจ้งว่า จะนัดประชุมครั้งต่อไปเพ่ือติดตามงานและประสานงานเตรียมความ
พร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาฯ โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

ปิดการประชุมฯ  เวลา 15.00 น. 

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

        นางหทัยภัทร  ทองเป้า    ผู้จดรายงานการประชุม  
         นางลําเจียก  สองสีดา ผู้จดรายงานการประชุม 

          นายกิตติศักดิ์   พันธุ์โอภาส   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          นางนงนุช  ถาวรวงศ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          


