
 
 
 
 

คําสั่ง สถาบัน กศน.ภาคเหนอื 
ท่ี          /2556 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน “มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ” ครั้งท่ี 3 ปี 2556 (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
 

อนุสนธิ  คําสั่ง สถาบัน กศน.ภาคเหนือ  ท่ี 093/2556  ลงวันท่ี  19 กรกฎาคม 2556  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน “ มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ ” ครั้งท่ี  3 ปี 2556  น้ัน  เน่ืองจาก มีการเปลี่ยนแปลง
คณะทํางาน และหน้าท่ี หลายตําแหน่ง  

เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ         
ท่ี 492/2551 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง มอบหมายอํานาจให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาคปฏิบัติราชการแทน จึงแก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
เพ่ือดําเนินงาน โดยให้ใช้คําสั่งนี้แทน 

 
1. คณะกรรมการฝ่ายอํานวยการ   ประกอบด้วย  

1 นายประเสริฐ  หอมดี           ผู้อํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ         ประธาน 
2 นายศุภกร  ศรีศักดา ประธานกลุ่มหล่ายดอย รองประธาน 
3 นางสาววิเลขา  ลีสุวรรณ์ ประธานกลุ่มอิงดอย รองประธาน 
4 นายนรา เหล่าวิชยา ประธานกลุ่มอู่ข้าวอู่นํ้า รองประธาน 
5 นายสุรพงษ์  ไชยวงศ์ ประธานกลุ่มห้าขุนศึก รองประธาน 
6 นายปัณณพงศ ์ ท้าวอาจ         ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย รองประธาน 
7 ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ กรรมการ 
8 ผู้อํานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนในเขต

ภาคเหนือ 
กรรมการ 

9 ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาในเขตภาคเหนือ กรรมการ 
10 รองผู้อํานวยการ กศน.จังหวัดในเขตภาคเหนือ กรรมการ 
11 นายกิตติศักด์ิ  พันธ์ุโอภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก กรรมการและเลขานุการ 
12 นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรสีัชนาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13 นายสมมาตร  คงเรือง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14 นางนาถยา  ผิวม่ันกิจ รอง ผอ.สถาบันภาคเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 - 2 - 
 

 
มีหน้าท่ี 

1) อํานวยการแข่งขัน ควบคุม กํากับดูแล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน 
2) ดําเนินการประสานงาน ให้คําแนะนํา ปรึกษาหารือแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ วินิจฉัยและแก้ไขปัญหา

ต่างๆท่ีเกิดขึ้น 
3) กําหนดจัดประชุมเตรียมการเป็นระยะๆ 

 
2.  คณะทํางานฝ่ายจัดสถานท่ี/รักษาความปลอดภัยและสวัสดิการ  ประกอบด้วย 

1 นายสมมาตร  คงเรือง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย หัวหน้าคณะทาํงาน 
2 นางสาวเสรี คงเนียม ครูชํานาญการ รองหัวหน้าคณะทํางาน 
3 นางกานดา  หงส์ผ้วย ครูอาสาสมัครฯ คณะทํางาน 
4 นายสมเกียรติ บัวป้อม ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
5 นางอําพล  สุรินทร์ ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
6 นายอุดมศักด์ิ ชูย้ิม ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
7 นายศักดา มีสัตย์ ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
8 นายกิตติคุณ   จันทร์วิลัย พนักงานพิมพ์ 3 คณะทํางาน 
9 นายธีรศักด์ิ  มวลศรี พนักงานพิมพ์ 3 คณะทํางาน 
10 นายประโยชน์  วรนุช พนักงานบริการ คณะทํางาน 
11 นางสาวจรัญญา  ชัยอ้าย นักจัดการงานท่ัวไป คณะทํางาน 
12 นายสุธิเชษฐ์  สร้อยสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทํางาน 
13 นายบรรเลง  ยงญาติ นักวิชาการศึกษา เลขานุการคณะทํางาน 
14 นายวินัส   ทุ่นแท่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 
15 นางพัชรีพร ดวงดาว พนักงานราชการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 

มีหน้าท่ี 
1)  ประสานงานเรื่องสถานที่ กาํหนดผังการจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ผังท่ีนัง่ผู้ร่วมงาน กองเชียร์ และอ่ืนๆ 
2) จัดเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี ป้ายบอกรายละเอียดต่างๆ 
3) จัดหาสถานท่ีจอดรถ 
4) จัดที่พักนักกีฬาและผู้ร่วมงาน 
5) ประสานงานการรักษาความปลอดภัย 
6) ประสานงานจัดการจราจรในพิธีเปิด – ปิด ตลอดการแข่งขัน 
7) ประสานงานจัดหน่วยพยาบาลไปประจําสนามแข่งขัน ตลอดการแข่งขันพร้อมชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
8) ประสานงาน/แจ้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
9) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
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3.  คณะทํางานฝ่ายพิธีการ   ประกอบด้วย 
1 นางสาวศรีโสภา  มีเจริญ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย   หัวหน้าคณะทาํงาน 
2 นายจิรพงศ์   ผลนาค ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรีสําโรง รองหัวหน้าคณะทํางาน 
3 นายพิรุณ   หิรัญพันธ์ุ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพรานกระต่าย รองหัวหน้าคณะทํางาน 
4 นางอรุณประเสริฐ  ศรีวิชัยมูล ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ฟ้าหลวง รองหัวหน้าคณะทํางาน 
5 นางสาวอรวรีย์  ฟองจันทร ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอฝาง รองหัวหน้าคณะทํางาน 
6 นางสาวเสรี  คงเนียม ครูชํานาญการ คณะทํางาน 
7 นางพัชรีพร  ดวงดาว ครูอาสาสมัครฯ คณะทํางาน 
8 นางบําเพ็ญ  อิสระไพจิตร ครูอาสาสมัครฯ คณะทํางาน 
9 นางหทัยภัทร  ทองเป้า นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ คณะทํางาน 
10 นางสุมิตรา  คงเรือง พนักงานพิมพ์ 3 คณะทํางาน 
11 นางสมร  คล้ายแท้ นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน 
12 นางเจตจํานง  สมย้ิม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทํางาน 
13 นางสาวณัฐพร  กันจ้อย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทํางาน 
14 นางสาวจรัญญา  ชัยอ้าย นักจัดการงานท่ัวไป คณะทํางาน 
15 นางสาวกัลญารัตน์  ถาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทํางาน 
16 นายรณชัย  ไชยญะอนุกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทํางาน 
17 นางพรศิริ  ทรัพย์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทํางาน 
18 นายณัฐพงศ์  แก้วทุ่ง ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
19 นายอุดมศักด์ิ  วงศ์พันธ์ุ ครูเช่ียวชาญ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คณะทํางาน 
20 นายสมมาตร  คงเรือง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย เลขานุการคณะทํางาน 
21 นายบรรเลง  ยงญาติ นักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 
22 นางริสา  วัฒนะรัตน ์ บรรณารักษ์ ชํานาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 

มีหน้าท่ี 
1) กําหนดรูปแบบพิธีเปิด – ปิด คํากล่าวรายงาน คํากล่าวเปิด – ปิด 
2) จัดทําสูจิบัตร 
3) จัดพิธีการมอบรางวัล 
4) ประสานงาน/แจ้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

 
4.  คณะทํางานทํางานฝ่ายปฏิคม  ประกอบด้วย   
  1 นายจิรพงศ์  ผลนาค ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรีสําโรง หัวหน้าคณะทาํงาน 

2 นางสาวนัทมน  สกุลณมรรคา รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.พิษณุโลก รองหัวหน้าคณะทํางาน  
3 นายประเสริฐศกัด์ิ  เดชศรีวิศัลย์ ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
4 นายคริเมศย์  แสงบุญ ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
5 นายอลงกรณ์  น้อยคํา ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
6 นายอนุสรณ์  สอนง่าย ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
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7 นายสุธิเชษฐ์  สร้อยสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทํางาน 
8 นายรณชัย ไชยญะอนุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทํางาน 
9 นางสมร  คล้ายแท้ นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน 

10 นางสาวกัลญรัตน์  ถาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทํางาน 
11 นางพรศิริ  ทรัพย์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทํางาน 
12 นางสาวจรัญญา  ชัยอ้าย นักจัดการงานท่ัวไป คณะทํางาน 
13 นางสาวณัฐพร  กันจ้อย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทํางาน 
14 นางเจตจํานงค ์ สมย้ิม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทํางาน 
15 นางริสา    วัฒนรัตน์ บรรณารักษ์ ชํานาญการพิเศษ เลขานุการคณะทํางาน 
16 นางหทัยภัทร ทองเป้า นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 
17 นางสุมิตรา  คงเรือง พนักงานพิมพ์ 3 ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 

มีหน้าท่ี 
1) ต้อนรับดูแลแขกและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 
2) จัดอาหารพร้อมเคร่ืองด่ืม 
3) ประสานงาน/แจ้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
4) ประสานงานส่ือมวลชน จัดทําข่าวทางส่ือส่ิงพิมพ์และเว็บไซต์ 
5) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลอดการแข่งขัน 
6) บันทึกภาพนิ่งและวีดิโอ 
7) ประสานงาน/แจ้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
8) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

5.  คณะทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์  ประกอบด้วย   
1 นายจิรพงศ์   ผลนาค ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรีสําโรง หัวหน้าคณะทาํงาน 
2 นายมงคล    พลายชมพูนุช ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอไทรงาม รองหัวหน้าคณะทํางาน  
3 นายจารุเศรษฐ์  อรุณสิทธ์ิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่แจ่ม รองหัวหน้าคณะทํางาน  
4 นางพรอุรา   พิชัย นักวิชาการศึกษา กศน.จังหวัดลําพูน คณะทํางาน  
5 นายสุพรรณ   สมวงค์ นักจัดการงานท่ัวไป คณะทํางาน 
6 นางนงนุช      ถาวรวงศ์ ครู ชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คณะทํางาน 
7 นายรณชัย    ไชยญะอนุกุล สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เลขานุการคณะทํางาน  
8 นายประเสริฐศักด์ิ  เดชศรีวิศัลย์ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน  

มีหน้าท่ี 
1) ประสานงานสือ่มวลชน จัดทําข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ 
2) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตลอดการแข่งขัน 
3) บันทึกภาพน่ิงและวีดิโอ 
4) ประสานงาน/แจ้งคณะกรรมการดําเนินฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
6) จัดทําส่ือประชาสัมพันธ ์
7) ป้ายไวนิลรอบสนาม                                       
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6.  คณะทํางานฝ่ายเหรัญญกิ   ประกอบด้วย   
1 นางริสา  วัฒนรัตน์ บรรณารักษ์ ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าคณะทาํงาน 
2 นางอนงค์   จันทโชติ ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ คณะทํางาน  
3 นางกาญจนา  ไชยลังกา นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน  
4 นางสุวภี    คงดี นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน  
5 นางกรภัทร  หลวงจันทร ์ นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน  
6 นางอนุรัตน์   สงขํา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพยุหะคีร ี คณะทํางาน  
7 นางกรรณิการ ์ ยศต้ือ ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คณะทํางาน 
8 นางอุบลรัตน์   มีโชค ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คณะทํางาน 
9 นางเจตจํานง  สมยิ้ม นักวิชาการเงินและบัญชี เลขานุการคณะทํางาน 
10 นางสาวณัฐพร  กันจ้อย นักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 
11 นางพรศิริ   ทรัพย์ประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 

มีหน้าท่ี 
8) จัดทําบัญชีรับ – จ่าย 
9) ควบคุมการเบิก – จ่าย 
10) ประสานงาน/แจ้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
11) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

 
7.  คณะทํางานฝ่ายทะเบียน/ของที่ระลึก/ถ้วยรางวัล  ประกอบด้วย 
  1 นายกิตติศักด์ิ  พันธ์ุโอภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก หัวหน้าคณะทาํงาน 
 2   นายธนเดช    จักรภพสําเภา ผอ.กศน.อ.เมอืงพิษณุโลก รองหัวหน้าคณะทํางาน 
3 นางบุญเตือน  หมีดง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนครไทย รองหัวหน้าคณะทํางาน  
4 นางสาวสุทธินี  จับใจนาย ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเชียงดาว รองหัวหน้าคณะทํางาน 
5 นางกาญจนา  บัววัฒน์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอตาคลี คณะทํางาน 
6 นางนฤมล      พรมมหาราช นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน 
7 นายอาคม      วัดจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทํางาน 
8 นางเจตจํานง  สมย้ิม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทํางาน 
9 นางสุมิตรา  คงเรือง พนักงานพิมพ์ 3 คณะทํางาน 
10 นางสาวอําภาพร เขื่อนเขียวสา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทํางาน 
11 นางลําเจียก   สองสีดา ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คณะทํางาน 
12 นางริสา  วัฒนะรัตน์ บรรณารักษ์  ชํานาญการพิเศษ เลขานุการคณะทํางาน 
13 นางสาวนงค์นุช  บัวเพ็ง ครู กศน.ตําบล ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 
14 นางหทัยภัทร  ทองเป้า นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 

มีหน้าท่ี 
1) จัดหารางวัล เช่น ถ้วยรางวัล เหรียญ เกียรติบัตร และของที่ระลึก 
2) ประสานงาน/แจ้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
3) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
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8.  คณะทํางานฝ่ายพาเหรด    ประกอบด้วย  
1 นายจิรพงศ์  ผลนาค ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรีสําโรง หัวหน้าคณะทาํงาน 
2 นายปฏิสันต์  มาเนียม ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอบางระกํา รองหัวหน้าคณะทํางาน  
3 นายจรรยา   จิระชีวะ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง รองหัวหน้าคณะทํางาน  
4 นายพิรุณ     หิรัญพันธ์ุ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพานกระต่าย รองหัวหน้าคณะทํางาน  
5 นางธนวรรณ  พฤติวรานนท ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอร้องกวาง รองหัวหน้าคณะทํางาน  
6 นายรณชัย  ไชยญะอนุกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทํางาน 
7 นายพุทธรัช  อรรถวสุ นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน 
8 นางจตุพร  ฮุนพาณิช ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
9 นายณัฐพงศ์  แก้วทุ่ง ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
10 นางสาวกัลญรัตน์  ถาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทํางาน 
11 นายสมัย     รักร่วม ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คณะทํางาน 
12 ครู กศน.อําเภอศรีสําโรง ทุกคน  คณะทํางาน 
12 นายประเสริฐศกัด์ิ  เดชศรีวิศัลย์ ครู กศน.ตําบล เลขานุการคณะทํางาน 
13 นางสาวกัลยา พรมโภช ครูอาสาสมัครฯ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 
14 นางศรีไพร  ป่ินเกตุ ครู กศน.ตําบล ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 

มีหน้าท่ี 
1) วางแผนจัดขบวนพาเหรด ขบวนนักกีฬา 
2) ออกแบบขบวนพาเหรด 
3) จัดขบวนพาเหรดและปล่อยขบวนพาเหรด 
4) ประสานงาน/แจ้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
5) ปฏบิัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
6) ดูแลพิธีเปิดและพิธีปิด 
7) จัดรูปแบบร้ิวขบวน 

 
9.  คณะทํางานฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา   ประกอบด้วย  

1 นายกิตติศักด์ิ  พันธ์ุโอภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก หัวหน้าคณะทํางานและหัวหน้าฝ่ายเปตอง

2 นายสมมาตร  คงเรือง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย รองหัวหน้าคณะทํางานและหัวหน้าฝ่ายกรีฑา 

3 นายพงศ์แสนชัย  อิสระไพจิตร์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกงไกรลาศ คณะทํางาน 
4 นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย คณะทํางาน 
5 นายสําราญ  ใจดา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอบ้านด่านลานหอย คณะทํางาน 
6 นายชนัญ  คงเมือง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอทุง่เสล่ียม คณะทํางาน 
7 นายสําอางค์  บุญเกิด ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอคีรมีาศ คณะทํางาน 
8 นายพนม  วันจันทร ์ ครู กศน.ตําบล คณะทํางานฝ่ายกรีฑา 
9 นางพัชรีพร  ดวงดาว ครูอาสาสมัคร กศน. คณะทํางานฝ่ายกรีฑา 
9 นางภารดี  กิ่งแก้ว ครู ชํานาญการ ฝ่ายกีฬาฟุตบอล(สนาม ๑) 
10 นายอลงค์กรณ์  น้อยคํา ครูกศน.ตําบล ฝ่ายกีฬาฟุตบอล(สนาม ๒) 
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11 นายสมชาย  นาโตนด ครู กศน.ตําบล ฝ่ายกีฬาวอลลเลย์บอล(สนาม ๑) 
12 นางพัชรนันท์  อินดี ครูอาสาสมัครฯ ฝ่ายกีฬาวอลลเลย์บอล(สนาม ๒) 
13 นายคริเมศย์  แสงบุญ ครู กศน.ตําบล ฝ่ายกีฬาตระกร้อ(สนาม ๑) 
14 นางณัฐชยา  อิ่มเพ็ง  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ฝ่ายกีฬาตระกร้อ(สนาม ๒) 
15 นางวรรณวิไล  บําเพ็ญ ครู กศน.ตําบล คณะทํางานฝ่ายเปตอง(ชาย) 
16 นางวชริญา  ศรีสวัสด์ิ ครู กศน.ตําบล คณะทํางานฝ่ายเปตอง(หญิง) 
17 นางสมคนึงค์ จารุเสนีย์ ครูอาสา ฝ่ายกีฬาแชร์บอล(สนาม ๑) 
18 นางสกุลตลา มันทะติ ครูอาสา ฝ่ายกีฬาแชร์บอล(สนาม ๒) 
19 นายบรรเลง  ยงญาติ นักวิชาการศึกษา เลขานุการคณะทํางาน 
20 นางสมจิตร์  โตนชัยภูมิ ครูอาสา ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 

มีหน้าท่ี 
1) ดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา 
2) ประสานงานความพร้อมของสนาม 
3) จัดหากรรมการตัดสินกีฬาแต่ละประเภท 
4) จัดเตรียมอุปกรณ์การแขง่ขัน 
5) รับเรื่องประท้วง วินิจฉัยตัดสิน 
6) ควบคุมดูแลการแข่งขันให้เกิดความบริสุทธ์ิ ยุติธรรมตามกฎ กติกาการแข่งขัน 
7) ประมวลผลการแข่งขันกีฬา 
8) ประสานงาน/แจ้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
9) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

10.  คณะทํางานฝ่ายกีฬา/กรีฑาผู้บริหารและกลุ่มศูนย์ กศน.  ประกอบด้วย 
1 นายกิตติศักด์ิ  พันธ์ุโอภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสวรรคโลก หัวหน้าคณะทาํงาน 
2 นางสาววราภรณ์  เร่งทอง รองผอ.สํานักงาน กศน.จันครสวรรค ์ รองหัวหน้าคณะทํางาน 
3 นางนาถยา    ผิวมัน่กิจ รองผู้อํานวยการ สถาบนั กศน.

ภาคเหนือ 
รองหัวหน้าคณะทํางาน 

4 นายจรณชัย  วรรณทอง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา   
(กลุ่มหล่ายดอย) 

คณะทํางาน  

5 นายวรวัฒน์  สินธุพานนท์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่ริม คณะทํางาน  
6 นายสุใจ    เช้ือเมืองพาน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพญาเม็งราย คณะทํางาน 
7 นายนิมิต     หงสนันทน ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเฉลิมพระเกียรติ คณะทํางาน 
8 นายวิโรจน์   ใจบุญ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่จริม คณะทํางาน 
9 นายอุดมศักด์ิ  วงศ์พันธ์ุ ครูเชี่ยวชาญ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ คณะทํางาน 
10 นายรามณรงค์  โตนชัยภูมิ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ผู้ช่วยเลขาคณะทํางาน 
11 นายพงศ์แสนชัย   อิสระไพจิตร ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกงไกรลาศ ผู้ช่วยเลขาคณะทํางาน 
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12 นายสมมาตร   คงเรือง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ผู้ช่วยเลขาคณะทํางาน 
13 นายพงษ์ศักด์ิ   ไชยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสบเมย คณะทํางาน 
14 นายพงษ์ศักด์ิ   บุญเป็ง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแม่สะเรียง คณะทํางาน 
15 นายธนวัฒน์   นันทวรรณ นักวิชาการศึกษา คณะทํางาน 
16 นางสุกัญญา   จันต๊ะ ครูศูนย์การเรียนชุมชนจังหวัดน่าน คณะทํางาน 
17 นายนเรศ      สารรัตนะ ครูอาสาสมัครฯ สํานักงาน กศน.จังหวัดน่าน คณะทํางาน 
18 ว่าที่ ร.ต.โสภณ  หวันวงษ์ ผอ.กศน.อําเภอเมืองนครสวรรค์ คณะทํางาน 
19 นายสมเดช    ก้อนนาค ผอ.กศน.อําเภอหนองขาหย่าง คณะทํางาน 
20 นายสมมาตร  คงเรือง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรีสชันาลัย เลขานุการคณะทํางาน 
21 นายบรรเลง   ยงญาติ นักวิชาการศกึษา ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 

 มีหน้าท่ี 
 1) ประสานงานกับกลุ่มศูนย์ในการส่งรายช่ือนักกีฬา/กรีฑา 
 2) สรุปผลการแข่งขัน และนําสง่คณะกรรมการพิธีการ 
 3) ประสานงานกีฬา กรีฑากลุ่มศูนย์/แจ้งคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 4) ตรวจสอบคุณสมบัติของนักกีฬา/กรีฑากลุ่มศูนย์ 
 5) ประสานงานกับฝ่ายจัดกีฬา/กรีฑา 
 6) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
 
11. คณะทํางานฝ่ายวัดและประเมินผลความพึงพอใจ  ปัญหา อุปสรรคการจัดกิจกรรม กีฬา กศน.เกมส์  

ประกอบด้วย  
1 นางยุณีรัตน์  เปลี่ยนทอง ครู ชํานาญการพิเศษ หัวหน้าคณะทาํงาน 
2 นายอนณ  วรจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ รองหัวหน้าคณะทํางาน  
3 นางเรวดี  สิทธ์ิศักด์ิ ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
4 นางสาวภาวิณี  อมรวัฒนานุกูล ครู กศน.ตําบล คณะทํางาน 
5 นายวินัส  ทุ่นแท่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขานุการคณะทํางาน 
6 นายสุธิเชษฐ์  สร้อยสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทํางาน 

มีหน้าท่ี 
1) จัดทําเคร่ืองมือประเมินผล 
2) ประเมินผลการจัดการแข่งขนั / ปัญหา/ อุปสรรค 
3) ประเมินผลความพึงพอใจการร่วมการแข่งขนั 
4) สรุป รายงานบันทึก จัดทํารูปเล่มสรุปการแข่งขัน 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 
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12.  คณะทํางานฝ่ายทะเบียนกลาง ประกอบด้วย  
1 นายธรรมรัตน์  เตชะบุญบันดาล ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอศรนีคร หัวหน้าคณะทาํงาน 
2 นางสาวอาทิตยา  นันทภูมิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทํางาน  
3 นายสุธิเชษฐ์  สร้อยสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทํางาน 
4 นายรณชัย ไชยญะอนุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทํางาน 
5 นายวินัส  ทุนแท่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน คณะทํางาน 
6 นางนงนุช   ถาวรวงศ์ ครู ชํานาญการพิเศษ  

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
คณะทํางาน 

7 นางลําเจียก  สองสีดา ครู ชํานาญการ  
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

คณะทํางาน 

6 นางสมร คล้ายแท้ นักวิชาการศึกษา เลขานุการคณะทํางาน 
 มีหน้าท่ี 

1) ตรวจสอบคุณสมบัติความถูกต้องของนักกีฬา – กรีฑา 
2) รวบรวมรายช่ือนักกีฬา/นักกรีฑาลงแข่งขันมหกรรมกฬีา กศน.เกมส์ ครัง้ท่ี 3  พร้อมสําเนาบัตรข้าราชการ/

บัตรนักศึกษา กศน.  ส่งสํานกังาน กศน.  ภายในกําหนด 
3) รวบรวมประวัตินักกีฬาว่ิงคบเพลิงประจํากลุ่มศูนย์และประจําสถาบัน กศน.ภาค  ส่งสาํนักงาน กศน.  

ภายในกําหนด 
4) ปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอํานวยการ 

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลตุามวัตถุประสงค์ของการจัดงานและ    
บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 ท้ังน้ี  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันท่ี      เดือน สิงหาคม  พ.ศ.  2556 
 
 

( นายประเสริฐ    หอมดี ) 
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ 
 


