๑

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ จังหวัดน่าน
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการโครงการแข่งขันกรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
“มัธยมน่านเกมส์” ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)
................................................
ด้วยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๓๗ โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้กาหนดการแข่งขัน
กรี ฑ านั ก เรี ย นเยาวชน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาจั ง หวั ด น่ า น ประจ าปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๒ ระหว่ า งวั น ที่ ๑๕ – ๑๖
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะ
ที่ดี มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ มีคุณธรรม และจริยธรรมที่ดี ได้รับประโยชน์จากการกีฬา ตลอดจนเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกและมีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
เพื่อให้การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่านครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ จึงประกาศ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน กรีฑานักเรียนเยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน “มัธยมน่านเกมส์”
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.1 ผูว้ ่าราชการจังหวัดน่าน
1.2 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38
1.3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
1.4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน
1.5 ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดน่าน
1.6 ผู้กากับสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองน่าน
1.7 ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
1.8 ผู้อานวยการโรงพยาบาลน่าน
1.9 ผู้อานวยการสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน
1.10 ผู้อานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
1.11 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน
1.12 ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน
1.13 นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน
1.14 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37
1.15 ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน
1.16 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
1.17 ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนน่าน
1.18 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๑.๑๙ ประธานสหพันธ์มวยไทยแห่งเอเชียและอาเชี่ยน
1.๒๐ ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จากัด
/ มีหน้าที่...

๒

มีหน้าที่
อานวยความสะดวกและให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และเป็นผู้มีเกียรติมาร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันตลอดรายการ
2. คณะกรรมการดาเนินงาน
2.1 ฝ่ายจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย
2.1.1 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ประธานกรรมการ
2.1.2 ประธานสหวิทยาเขตในจังหวัดน่าน 4 สหวิทยาเขต
รองประธานกรรมการ
2.1.3 ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.37 จังหวัดน่าน กรรมการ
2.1.4 ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
กรรมการ
2.1.5 ผู้อานวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
2.1.6 ผู้อานวยการโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
กรรมการ
๒.๑.๗ ผู้อานวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกลู
กรรมการ
2.1.๘ ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา สพม.37
กรรมการ
2.1.๙ นายกสมาคมรองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน กรรมการ
2.1.๑๐ รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่านทุกโรงเรียน กรรมการ
2.1.1๑ รองผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
กรรมการ
2.1.1๒ รองผู้อานวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
2.1.1๓ รองผู้อานวยการโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
กรรมการ
๒.๑.๑๔ รองผู้อานวยการโรงเรียนน่านปัญญานุกูล
กรรมการ
2.1.1๕ ผู้อานวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
2.1.1๖ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.1.1๗ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองแงง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.1.1๘ รองผู้อานวยการโรงเรียนสา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.1.1๙ เลขาศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
และพลศึกษาจังหวัดน่าน
มีหน้าที่
วางแผน ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล กากับ ควบคุม ประสานงานและติดตามการทางานของทุกฝ่าย
ตลอดจนอานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการและดาเนินการให้ลุล่วงไปด้วยดี
๒.๒ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ประกอบด้วย
2.2.1 นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ประธานกรรมการ
๒.๒.๒ นางกฤติยา ไชยเรียน รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
รองประธานกรรมการ
2.2.๓ นายชัชวาลย์ ชุ่มวงศ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
รองประธานกรรมการ
2.2.๔ นางดรุณี ดีปินตา
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
รองประธานกรรมการ
2.2.๕ นางสาวภิญญาดา คาอ้ายล้าน รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน รองประธานกรรมการ
2.2.๖ นายเกียรติศักดิ์ ศิริชาญ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
2.2.๗ นายแท้ นามแก้ว
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
/ 2.2.๗ นายโชดก...

๓
2.2.๘ นายโชดก สีต๊ะสาร
2.2.๙ นางกมลพรรณ สุวรรณหงษ์
2.2.๑๐ นางสาวกนกพร เทพอินทร์
2.2.1๑ นายสิงหวัฒน์ สารถ้อย
2.2.1๒ นายณัฐวุฒิ ทาตาล
2.2.1๓ นางสาวสุกัญญา ปราบหงษ์
2.2.1๔ นางสาวสุธิดา อธิกูล
2.2.1๕ นางสาวเบญจรัตน์ ใจจันทร์
2.2.1๖ นางสาวปิยภรณ์ ศรีรินยา
2.2.๑๗ นางสาวกันยารัตน์ คาสิทธิ
2.2.๑๘ นางสาวจิรัชญา กาแสน
2.2.๑๙ นายนิรุตน์ เชียงรินทร์
2.2.๒๐ นางสาวพิมพ์พิรัญ ปัญโญ
๒.๒.๒๑ นายกิตติชัย สอนศิริ
2.2.2๒ นางภัสราภรณ์ อนุรักษ์
2.2.2๓ นางสาวภานุลักษณ์ แสงเนตร
2.2.2๔ นายนิวัฒน์ ใจบาล

ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
กรรมการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการและเลขานุการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑) จัดหาพร้อมติดตั้งที่นั่งประธานพิธีเปิด 1 ชุด โต๊ะ 5 ตัว แท่นกล่าวรายงาน พร้อมติดตั้ง
ณ อัฒจันทร์ประธานพิธี
๒) จัดหาเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ หรือพัดลม ปลั๊กไฟ ให้พร้อมและเพียงพอสาหรับประธานพร้อม
ผู้ติดตามในพิธีเปิด
๓) วางแผน กากับ ดาเนินการตกแต่ง ประดับผ้าระบาย/ ต้นไม้ บริเวณหน้าประธานในพิธี และบริเวณ
อัฒจันทร์ให้สวยงาม ตามความเหมาะสม
๔) วางแผนการเตรียมการ กากับและดาเนินการเก็บอุปกรณ์และสิ่งของส่งคืนต้นสังกัดเมื่อเสร็จสิ้น
การจัดงาน
๕) วางแผนจัดหาและติดตั้งเต็นท์ จานวน 4 หลัง โต๊ะ 12 ตัว เก้าอี้ 60 ตัว พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณ
สาหรับตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ และนักกีฬาที่ลงแข่งขัน
๖) จัดหา เตรียมการ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต้องใช้ในการแข่งขันกีฬาบริเวณสนาม
๗) วางแผนเตรียมการ กากับและดาเนินเก็บอุปกรณ์และสิ่งของส่งคืนต้นสังกัดเมื่อเสร็จสิ้นการจัดงาน
๘) วางแผนจัดหาและติดตั้งเต็นท์ จานวน 5 หลัง โต๊ะ 12 ตัว เก้าอี้ 120 ตัว ปลั๊กไฟ พร้อมติดตั้ง
ณ สถานที่ฝ่ายทะเบียนรับรายงานตัวนักกีฬาและที่พักนักกรีฑา
๙) จัดหาพร้อมติดตั้งเต็นท์ จานวน 3 หลัง โต๊ะ 8 ตัว และเก้าอี้ 20 ตัว พร้อมฝ่ายสรุปและบันทึก
ผลการแข่งขันประจาวัน ณ บริเวณเส้นชัย (ปลั๊กไฟถ้ามี)
๑๐) จัดหาและติดตั้งโต๊ะ 5 ตัว เก้าอี้ 10 ตัว พร้อมติดตั้ง ให้ฝ่ายเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล
1๑) ประดับผ้าระบาย/ต้นไม้ ตกแต่งธงทิวบริเวณรอบๆ สนามกีฬา อบจ.น่าน ให้สวยงาม ตามความ
เหมาะสม
๑๒) วางแผน และดาเนินการตกแต่งประดับผ้าระบาย/ต้นไม้ บริเวณแท่นกล่าวรายงานพิธีเปิด-ปิดฯ
ในสนามให้สวยงาม ตามความเหมาะสม พร้อมกากับ ติดตั้งและเก็บแท่นกล่าวรายงานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
/๑๓) จัดหาพร้อม…

๔
๑๓) จัดหาพร้อมติดตั้งแท่นรับรางวัลผู้ชนะที่ 1-3 และตกแต่ง ประดับผ้า ธงทิว ป้ายการแข่งขันฯ
บริเวณที่รับเหรียญรางวัลให้สวยงาม ตามความเหมาะสม
๑๔) วางแผนจัดหาและติดตั้งเต็นท์ จานวน 2 หลัง โต๊ะ 7 ตัว เก้าอี้ 12 ตัว ปลั๊กไฟ พร้อมติดตั้ง
ณ สถานที่ฝ่ายบริเวณฝ่ายพยาบาล
๑๕) วางแผนจัดหาและติดตั้งเต็นท์ จานวน 2 หลัง โต๊ะ 6 ตัว เก้าอี้ 20 ตัว ปลั๊กไฟ พร้อมติดตั้ง ณ
สถานที่ฝ่ายประมวลผลการแข่งขันกรีฑา
๑๖) วางแผนจัดหาและติดตั้งเต็นท์ จานวน 2 หลัง โต๊ะ 3 ตัว เก้าอี้ 20 ตัว ปลั๊กไฟ พร้อมติดตั้ง ณ
สถานที่ฝ่ายรักษาความสงบและจาราจร
๑๗) วางแผน เตรียมการ จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงชุดใหญ่ และอุปกรณ์ เพื่อใช้ในพิธีเปิด-ปิด
ตามความเหมาะสม
๑๘) ตรวจเช็คความเรียบร้อยของระบบไฟตามจุดต่าง ๆ ของบริเวณการจัดงาน และความเรียบร้อย
ทั่ว ๆ ไปของบริเวณการจัดการแข่งขัน
๑๙) วางแผนการเตรียมการ กากับและดาเนินการเก็บอุปกรณ์และสิ่งของส่งคืนต้นสังกัดเมื่อเสร็จสิ้น
การจัดงาน
๒๐) ดาเนินงานอืน่ ๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.3 ฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย
๒.๓.1 นายไตรพฤก ผางาม
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ประธานกรรมการ
๒.๓.2 นายเวธิต ยะติ
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
รองประธานกรรมการ
๒.๓.๓ นางธัญยรัตน์ พลทิพย์ รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
รองประธานกรรมการ
๒.๓.๔ นายภูมิสิทธิ์ อิสระรังสีวุฒิ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๕ นายประทวน มณีเพชร
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๖ นายจรัญ อุดอ้าย
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๗ นายเฉลิมชาติ เทพอาจ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๘ นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๙ นายธีราวัฒน์ ไชยเขียว
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๑๐ นายจิรัฏฐ์ กาละดี
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.1๑ นายเอกลักษณ์ สัตยวงศ์
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๑๒ นายอภิราม งามชูกิจ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.1๓ นายธนากร สอนใจ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๑๔ นายอรรณพ สิทธิสาร
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.1๕ นายเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๑๖ นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงศ์
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.1๗ นายณัฐพล หอมดอก
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๑๘ นายนพรัตน์ ธิศรี
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๑๙ นางคัทลียา พลธนะ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๒๐ นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๓.๒๑ นายชูศักดิ์ เมืองชัย
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ กรรมการและเลขานุการ
๒.๓.๒๒ นายปิยะ คณะธรรม
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/๒.๓.2๓ นายศาตราพิพัฒน์...

๕
๒.๓.2๓ นายศาตราพิพัฒน์ ศิริภาณุกุล ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๓.๒๔ นายสมชาย ตนใจ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๓.๒๕ นายภัชรนันท์ ศรีประเสริฐ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑) วางแผน กาหนดการ พิธีการ โดยประสานกับฝ่ายการจัดการแข่งขัน ครูพลศึกษา และครูควบคุมวง
โยธวาทิต กาหนดรูปแบบ และจัดขบวนต่างๆ กากับ ควบคุม ดูแล จัดหา และเตรียมอุปกรณ์ ต่างๆ ใน พิธีเปิดปิด เช่น ธงมัธยมศึกษา ธงชาติ ธงกีฬาพร้อมผู้เชิญ และผู้ชักธงขึ้นสู่ยอดเสา ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เก็บ รวบรวม
อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อเสร็จพิธีเปิด และพิธีปิดการแข่งขัน
๒) วางแผน เตรียมการและจัดหาเจ้าหน้าที่ เพื่อกากับการประกาศ ควบคุมให้ดาเนินการเป็นไป
ตามขั้นตอนพิธี เปิด-ปิด การแข่งขันฯ และขั้นตอนการมอบถ้วยคะแนนรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3) จัดหานักศึกษาวิชาทหาร เพื่อเชิญธงต่างๆ ในพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฯ ตามความเหมาะสม
4) วางแผน กาหนดรูปแบบการจุดคบเพลิง กากับดูแล จัดหาคฑาคบเพลิงพร้อมอุปกรณ์กีฬา เตรียม
นักกีฬาวิ่งคบเพลิง และจัดหานักกีฬาร่วมพิธีเปิด ให้เป็นไปตามกาหนดการพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันฯ
๔) วางแผน กาหนดรูปแบบ เตรียมการ กากับ ควบคุม ติดตาม และประสานงานกับโรงเรียนทุก
โรงเพื่อจัดผู้ถือป้าย และผู้ถือธงของโรงเรียน วางแผน จัดลาดับวงโยธวาทิต/ การจัดขบวนพาเหรดนักกีฬาทั้งนอก
สนามและในสนามฟุตบอลที่เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันฯ ตลอดจนการ เข้า-ออก สนามของขบวนพาเหรดตาม
ความเหมาะสม
6) กาหนดจุด เขียนป้ายกากับ บริเวณกลางสนามสาหรับขบวนพาเหรดโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมพิธีเปิดปิดการ
๗) จัดทาคากล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน คากล่าวเปิด และคากล่าวปิดการแข่งขันของประธานในพิธี
คากล่าวปฏิญาณตนของนักกีฬาอาวุโส ประสานพิธีกร พร้อมสคริปต์ และกาหนดขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับพิธีการ
เปิด และพิธีปิดการแข่งขัน
๘) จัดเตรียม กากับ ควบคุม และดาเนินการจุดกระถางคบเพลิงพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน
๙) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกาหนดการแข่งขันฯ
๑๐) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.4 ฝ่ายจัดขบวนพาเหรด ประกอบด้วย
๒.๔.๑ นายไตรพฤก ผางาม ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๔.๒ นางสาวอริศรา สะสม รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๔.๓ นายสุบรรณ ไชยหาญ รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๔.๔ นายภูมิสิทธิ์ อิสระรังสีวุฒิ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๔.๕ นายประทวน มณีเพชร
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๔.๖ นายจรัญ อุดอ้าย
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๔.๗ นายเฉลิมชาติ เทพอาจ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๔.๘ นายณรงค์ฤทธิ์ ทิศทาพวน
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๔.๙ นายธีราวัฒน์ ไชยเขียว
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๔.๑๐ นายจิรัฏฐ์ กาละดี
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๔.๑๑ นายเอกลักษณ์ สัตยวงศ์
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
๒.๔.๑๒ นายอภิราม งามชูกิจ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๒.๔.๑๓ นายธนากร...

๖
๒.๔.๑๓ นายธนากร สอนใจ
๒.๔.๑๔ นายอรรณพ สิทธิสาร
๒.๔.๑๕ นายเสกสรรค์ ทิพย์ปัญญา
๒.๔.๑๖ นายบรรยวัสถ์ พิชัยวงศ์
๒.๔.๑๗ นายณัฐพล หอมดอก
๒.๔.๑๘ นายนพรัตน์ ธิศรี
๒.๔.๑๙ นางคัทลียา พลธนะ
๒.๔.๒๐ นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง
๒.๔.๒๑ นายชูศักดิ์ เมืองชัย
๒.๔.๒๒ นายปิยะ คณะธรรม
๒.๔.๒๓ นายศาตราพิพัฒน์ ศิริภาณุกุล
๒.๔.๒๔ นายสมชาย ตนใจ
๒.๔.๒๕ นายภัชรนันท์ ศรีประเสริฐ

ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
๑) วางแผน กาหนดรูปแบบการจัดจัดขบวนพาเหรด และประสานงานกับทุกโรงเรียนเพื่อร่วม
ขบวนพาเหรด กากับ ควบคุม ดูแล จัดหา และเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมอุปกรณ์
ต่างๆ เมื่อเสร็จการแข่งขัน
2) วางแผนเตรียมการ กากับ ประสานงาน ประกาศประชาสัมพันธ์ระหว่างเดินขบวนพาเหรด
3) จัดหานักศึกษาวิชาทหาร ในการทาหน้าที่แต่ละจุดระหว่างเดินขบวนพาเหรด
4) วางแผน และประสานงาน เจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลน่านเพื่อ
อานวยความสะดวก/ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกับผู้ร่วมเดินขบวนตลอดเส้นทาง
๕) วางแผน กาหนดรูปแบบ เตรียมการ กากับ ควบคุม ติดตาม และประสานงานกับโรงเรียนต่างๆ เพื่อ
จัดวงดุริยางค์/การจัดขบวนพาเหรดตามความเหมาะสม
๖) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกาหนดการแข่งขันฯ
7) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ ฝ่ายโฆษกสนาม ประกอบด้วย
๒.๕.๑ นายไตรพฤก ผางาม
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ประธานกรรมการ
๒.๕.๒ นายเวธิต ยะติ
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
รองประธานกรรมการ
๒.๕.๓ นางวิจิตรา กาแก้ว
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๕.๔ นางสาวพิชญา ขันเพชร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๕.๕ นายนนท์ธยา วาทกุลชร ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๕.๖ นางสาวศศิธร อมรโยธิน ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๕.๗ นางสาวภรปริญญา เพชรสุภา ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๕.๘ นายเฉลิมชาติ เทพอาจ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๕.๙ นายปิยะวัฒน์ ทะนันไชย ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

/มีหน้าที่...

๗
มีหน้าที่
๑) วางแผนเตรียมการ กากับ ประสานงาน ประกาศประชาสัมพันธ์ระหว่างการแข่งขันกรีฑา
ประกาศรายการ แข่งขัน/ รายชื่อนักกีฬาที่แข่งขัน และประกาศผลการแข่งขัน
๒) วางแผน เตรียมการ และเชิญผู้มีเกียรติเป็นประธานมอบเหรียญรางวัลโดยประสานงานกับฝ่าย
มอบเหรียญ รางวัล
๓) วางแผน เตรียมการ และจัดหาเจ้าหน้าที่ เพื่อกากับการประกาศ ควบคุมให้ดาเนินการ
เป็นไปตามขั้นตอนพิธี การด้วยความเรียบร้อย
๔) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามกาหนดการ
แข่งขันฯ
๕) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.๖ ฝ่ายพยาบาล ประกอบด้วย
2.๖.1 นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อานวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ ประธานกรรมการ
2.๖.2 นางปัทมพร กนกน้อยหมอ
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
รองประธานกรรมการ
2.๖.3 นางกมลรัตน์ ฐิติวัชรวรกุล
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการ
2.๖.4 นายมังกร ณ น่าน
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการ
2.๖.5 นางจุไรรัตน์ สีต๊ะสาร
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการ
๒.๖.๖ นายประพันธ์ นันทธนาคาร
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการ
๒.๖.๗ นางสาวจิตติมา เขื่อนคา
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการ
๒.๖.๘ นายสุพนธ์ มหายศนันท์
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการ
๒.๖.๙ นายสมบัติ มูลทา
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการ
๒.๖.๑๐ นายจันทร์ กุลพรม
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการ
๒.๖.๑๑ นาสาวกนกวรรณ จักรผัน
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการ
๒.๖.๑๒ นักศึกษาวิชาทหาร จานวน ๖ นาย โรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการ
2.๖.๑๓ นางสาวจารุวรรณ ปันลูน
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑) ประสานกับหน่วยงาน/ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมอุปกรณ์
รักษาพยาบาล เพื่อ ให้บริการบาบัดรักษาเบื้องต้นแก่นักเรียน นักกีฬา เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ระหว่างวันที่
๑๕ – ๑๖ พฤศจิกายน 256๒ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป
๒) ประสานขอรับการสนับสนุนรถรับ-ส่ง ผู้ป่วย พร้อมคนขับ รับส่งผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินให้มีความ
สะดวก ตลอดเวลา
3) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ คณะกรรมการฝ่ายกองเชียร์ และเชียร์ลีดเดอร์ ประกอบด้วย
๒.๗.1 นางวีระวรรณ คฤหานนท์ ผู้อานวยการโรงเรียนน่านนคร
๒.๗.๒ นางชุติมา ก้อนสมบัติ ผู้อานวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ
๒.๗.๓ นายวสันต์ กิวัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธุกิจฯ
๒.๗.๔ นางนารี หลายกิจพานิช ผู้อานวยการโรงเรียนสารทิศพิทยาคม
๒.๗.๕ นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๒.๗.๖ นายสุริยา...

๘
๒.๗.๖ นายสุริยา พนะสัน
รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง
๒.๗.๗ นายณัฐวุฒิ ทาตาล
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
๒.๗.๘ นายธนวัฒน์ เชียงทอง ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
๒.๗.๙ นางสาวสุธารส ไชยศิลป์ ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
๒.๗.๑๐ นายภัทรณันติ์ ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
๒.๗.๑๑ นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อานวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
๑) วางแผน กาหนดกรอบการแสดงของกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ และแจ้งให้โรงเรียนที่ส่ง
กองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ทราบ
๒) เสนอรูปแบบการแสดงให้สมาคมฯ พิจารณาโดยเร็ว
3) วางแผน ควบคุมการแสดงให้เป็นไปตามกรอบเวลากาหนด
4) สรุปผลการดาเนินการให้สมาคมฯ ทราบโดยเร็ว
5) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.๘ ฝ่ายรักษาความสงบและจราจรภายในสนาม ประกอบด้วย
2.๘.1 นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนศรีนครน่าน
ประธานกรรมการ
2.๘.2 นายเกรียงเดช ดีปินตา ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
2.๘.3 นายธนชาต ชาวส้าน
ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองแงง
รองประธานกรรมการ
2.๘.4 นายสุริยา พนะสัน
รองผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง รองประธานกรรมการ
2.๘.5 นายเชิด อินวาทย์
รองผู้อานวยการโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม รองประธานกรรมการ
2.๘.6 นายวศิน จิณะกับ
รองผู้อานวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
2.๘.7 นายบรรจง ขอดแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนปัว
รองประธานกรรมการ
2.๘.8 นายสันติ คาเต็ม
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารฯ
กรรมการ
๒.๘.๙ สิบเอกธนากรณ์ ท่วมอ้น
ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
กรรมการ
2.๘.๑๐ นายสุรศักดิ์ คาศรีใส
ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
กรรมการ
2.๘.1๑ นายธงชัย คฤหานนท์
ครูโรงเรียนทุ่งช้าง
กรรมการ
2.๘.1๒ นายสรศักดิ์ เสมอใจ
ครูโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรฯ
กรรมการ
2.๘.1๓ นายดาวี ตันเวียง
ครูโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
2.๘.1๔ นายณัฐวัฒน์ อินต๊ะแสน
ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
กรรมการ
2.๘.1๕ นายสมพงษ์ โลนันท์
ครูโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร
กรรมการ
2.๘.1๖ นายธราภพ ยานการ
ครูโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” กรรมการ
2.๘.1๗ นายศรศักดิ์ ธงหิมะ
ครูโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีฯ
กรรมการ
2.๘.1๘ นายนันทวัฒน์ คีรีสันติกุล
ครูโรงเรียนมัธยมป่ากลาง
กรรมการ
2.๘.1๙ นายณัทธนัท สมคา
ครูโรงเรียนแม่จริม
กรรมการ
2.๘.๒๐ นายกาพล ปิจดี
ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
กรรมการ
2.๘.2๑ นายกฤษนัส วังสาร
ครูโรงเรียนนาน้อย
กรรมการ
2.๘.2๒ นายมิตร ดีกัลลา
ครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
2.๘.2๓ นายสมพงษ์ คันธะเรศย์
ครูโรงเรียนสา
กรรมการ
2.๘.2๔ นายชัยยศ จงจิตร
ครูโรงเรียนปัว
กรรมการ
/ 2.๘.2๕ นายสมศักดิ์...

๙
2.๘.2๕ นายสมศักดิ์ ต้นใส
ครูโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม
กรรมการ
2.๘.2๖ นายหัสดินทร์ บุญเป็ง
ครูโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
2.๘.2๗ นายมานพ ดาอินวงค์
ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖
กรรมการ
๒.๘.๒๘ นายอารักษ์ อุตมะ
ครูโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ
กรรมการ
2.๘.๒๙ นายธรรมนูญ ปัญโนจา
ครูโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ฯ
กรรมการ
๒.๘.๓๐ นายวิจิตร ส่องเนตร
ครูโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
กรรมการ
2.๘.๓๑ นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
2.๘.3๒ นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อานวยการโรงเรียนศรัทธาฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑) วางแผน เตรียมการ กากับดูแล ประสานงานกับหน่วยงาน/ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อยใน ระหว่างการแข่งขันกรีฑา
๒) จัดระเบียบจราจร และความปลอดภัยจราจรบริเวณด้านหน้า และด้านในสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดสถานที่จอดรถตามความเหมาะสม ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน 256๒
ตั้งแต่ 07.00 น. เป็นต้นไป
๓) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแลความปลอดภัย ในบริเวณการจัดการแข่งขันกรีฑาอย่างทั่วถึงให้
เป็นไปด้วย ความสงบเรียบร้อย
๔) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕) จัดทาป้ายชื่อคล้องคอฝ่ายรักษาความสงบ กาหนดรูปแบบการแต่งกายของฝ่ายรักษาความสงบ
๖) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.๙ ฝ่ายต้อนรับและปฏิคม ประกอบด้วย
2.๙.1 นายประกวด พายัพสถาน ผู้อานวยการโรงเรียนปัว
2.๙.2 นายมนตรี ศรีสุขคา
รองผู้อานวยการโรงเรียนปัว
2.๙.3 นางสาวตรีนภา จิตตรง
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.4 นางสาวนิลกาญจน์ ไชยโย
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.5 นางอรณี ผาแก้ว
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.6 นางสาวอรวรรณ วุฒิ
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.7 นางสาวอัจฉราภรณ์ อิ่นธิ
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.8 นางสาวพัชรินทร์ สมบัติ
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.9 นางสาวสุภาศิณี แสนเมืองมูล
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.10 นางสาวสุพิชญา เมืองคา
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.11 นางสุพรรษา เขื่อนธะนะ
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.12 นางกนกพร ประทุมแก้ว
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.13 นางสาววิชชุดา สิทธิไชย
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.14 นางสาวหิรัญญการ ปัญญาภู
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.15 นางสาววานิสสา คามูลอินทร์ ครูโรงเรียนปัว
2.๙.16 นางสาวกิตติภรณ์ วังกะ
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.17 นางสาวสุมนลักษณ์ สุวรรณ์
ครูโรงเรียนปัว
2.๙.18 นางสาวภัคจิรา กันบุญ
ครูโรงเรียนปัว

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/2.๙.19 นางภัทราภรณ์...

๑๐
2.๙.19 นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์

ครูโรงเรียนปัว

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1) วางแผน เตรียมการต้อนรับและเชิญผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีเปิด-ปิด ทุกวันจนสิ้นสุดการแข่งขัน
2) วางแผน เตรียมการและจัดหาอาหาร น้าดื่ม ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่เพื่อบริการ สาหรับผู้บริหาร
โรงเรียน และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๒) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
4) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.๑๐ ผ่ายจัดหาเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ประกอบด้วย
2.๑๐.1 นายกมล สุทธาวาส ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงกลางฯ
ประธานกรรมการ
2.๑๐.2 นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง
รองประธานกรรมการ
2.๑๐.3 นายวสันต์ กิวัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
กรรมการ
2.๑๐.4 นางรัชนีวรรณ บุญทวี ผู้อานวยการโรงเรียนแม่จริม
กรรมการ
2.๑๐.5 ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งช้าง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1) วางแผน เตรียมการจัดหาเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ให้เพียงพอสาหรับการแข่งขันฯ
2) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
3) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.1๑ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
2.1๑.1 นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี ประธานกรรมการ
2.1๑.2 นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม รองประธานกรรมการ
๒.๑๑.๓ นายกฤษณพงค์ ผ่องโอภาส ผู้อานวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการ
๒.๑๑.๔ นายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง ผู้อานวยการโรงเรียนไตรเขตฯ
กรรมการ
๑.๑๑.๕ นายณราวิชย์ อิ่นอ้าย
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธุกิจฯ
กรรมการ
2.1๑.๖ นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อานวยการโรงเรียนนันทบุรีฯ
กรรมการ
๒.๑๑.๗ นายมนตรี อิ่นแก้ว
รองผู้อานวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการ
๒.๑๑.๘ นายเฉลิมชาติ เทพอาจ
ครูโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๑๑.๙ นางสุภาพร จิตตรง
ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๑.๑๐ นายเอกภักดิ์ แสงสุข
ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
กรรมการ
2.1๑.๑๑ นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อานวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๑.๑๒ นายพิชิต ยาวิไชย รองผู้อานวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑) วางแผน เตรียมการ และดาเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบตามความเหมาะสมเพื่อให้
หน่วยงาน/ สถานศึกษา/ สื่อมวลชน/ ประชาชนในจังหวัดน่านทราบทั้งก่อนการแข่งขันและระหว่างแข่งขันฯ ตาม
ความเหมาะสม
/๒) ประชาสัมพันธ์...

๑๑
๒) ประชาสัมพันธ์การแข่งขันทางสถานีวิทยุ ไลน์ คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ
จัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การแข่งขันกรีฑาฯ ป้ายนาขบวนพาเหรด และป้ายฉากในอัฒจันทร์สาหรับประธาน
ในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ
๓) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.1๒ ฝ่ายมอบเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ประกอบด้วย
2.1๒.1 จ.ส.อ.เสวก ฉุนหอม
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชาฯ
ประธานกรรมการ
2.1๒.2 นางพัชราภา ผาแสง ผู้อานวยการโรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
2.1๒.3 นางเบญจพร สักลอ ครูโรงเรียนราชประชาฯ
กรรมการ
๒.๑๒.๔ นางภิรญา สอนศิริ
ครูโรงเรียนราชประชาฯ
กรรมการ
๒.๑๒.๕ นางสาวสงกรานต์ มหามิตร ครูโรงเรียนราชประชาฯ
กรรมการ
2.1๒.๖ นางสาวสุกัญญา ต๊ะปุ๊กคา พนักงานราชการโรงเรียนราชประชาฯ กรรมการ
๒.๑๒.๗ นายตะวัน สุทธวิจิตร พนักงานราชการโรงเรียนราชประชาฯ กรรมการ
๒.๑๒.๘ นักเรียนชาย หญิง จานวน ๒๔ คน
กรรมการ
๒.1๒.๙ นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนราชประชาฯ
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๒.๑๐ นายจักรพันธ์ อินวาทย์ พนักงานโรงเรียนราชประชาฯ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑) วางแผน เตรียมการ กากับ ควบคุมและจัดเหรียญรางวัล/ ถ้วยรางวัล ผู้เชิญเหรียญรางวัล/
ถ้วยรางวัล/ผู้ถือธง โรงเรียนที่ได้รับรางวัล
๒) วางแผน เตรียมการดาเนินการขั้นตอนพิธีการมอบเหรียญรางวัลทุกรายการแข่งขัน และ
จัดเตรียมพานสาหรับ เชิญเหรียญรางวัล ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขันประจาวันและ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการมอบ เหรียญรางวัล/ ถ้วยรางวัล
๓) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.1๓ ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย
2.1๓.1 นายไตรพฤก ผางาม ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
ประธานกรรมการ
2.1๓.2 นางชุติมา ก้อนสมบัติ ผู้อานวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ
รองประธานกรรมการ
๒.๑๓.๓ นายสมเพชร งามธุระ ผู้อานวยการโรงเรียนสา
กรรมการ
2.1๓.๔ นางนารี หลายกิจพานิช ผู้อานวยการโรงเรียนสารทิศพิทยาคม
กรรมการ
2.1๓.๕ นายวสันต์ กิวัฒนา
ผู้อานวยการโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
กรรมการ
2.1๓.๖ นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
๒.๑๓.๗ นายเวทิต ยะติ
รองผู้อานวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์ฯ
กรรมการ
๒.๑๓.๘ นายเกรียงไกร คามอญ ครูโรงเรียนสา
กรรมการ
๒.๑๓.๙ นางสาวดารัสกานต์ พิยะ ครูโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๓.๑๐ นางชาลิสา คุณศิรินันทกุล ครูโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๓.๑๑ นางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ ผู้อานวยการโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๓.๑๒ ว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งช้าง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/ มีหน้าที่...

๑๒
มีหน้าที่
๑) วางแผน เตรียมงานที่เกี่ยวกับงานธุรการ ประสานงาน และติดตามผลตามภารกิจของแต่ฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง
2) ปฏิบัติงานที่มิได้กาหนดให้เป็นภารกิจหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
3) จัดทาหนังสือเชิญประธาน ผู้บริหารอาวุโส และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4) ประสานการจัดทาสูจิบัตรกับฝ่ายทะเบียน
๕) จัดทาป้ายชื่อคล้องคอสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา
๖) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.1๔ คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย
2.1๔.1 นางนภาพร แสงนิล ผู้อานวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ประธานกรรมการ
2.1๔.2 นายพิชิต ยาวิไชย
รองผู้อานวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม รองประธานกรรมการ
๒.๑๔.๓ นายศราวุธ ธรรมวงศ์
ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
กรรมการ
2.1๔.๔ นางนงนุช วงศ์วิเศษ
ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
กรรมการ
2.1๔.๕ นางพัชรีวรรณ ตนภู
ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
กรรมการ
2.1๔.๖ นายภาณุวัฒน์ เตชนันท์
ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
กรรมการ
2.1๔.๗ นางสาวจิตรอนงค์ คารศ
ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
กรรมการ
2.1๔.๘ นางสาวเรณู สุทธน้อย
ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
กรรมการ
๒.๑๔.๙ นายมนตรี กาวี
รองผู้อานวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
2.1๔.๑๐ นายกันตพงษ์ หมั่นดี ครูโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
๑) ประเมินผลการดาเนินการแข่งขันให้ครอบคลุมสามารถนาเป็นข้อมูลในการวางแผนได้
โดยรูปแบบ QR Code หรืออื่นๆ ที่ทันสมัย และสะดวกรวดเร็ว
๒) จัดทาสรุปผลการแข่งขันเป็นรูปเล่มจานวน 10 เล่ม ให้ ส.บ.ม.น. และส่งไฟล์รูปเล่มให้ทุกโรงเรียน
ทาง e-office หรือ QR Code เพื่อเผยแพร่สรุปการแข่งขัน
๓) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
2.1๕ คณะกรรมการรักษาความสะอาดประกอบด้วย
2.1๕.1 นายพรเทพ เสนนันตา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ่อเกลือ
ประธานกรรมการ
2.1๕.2 นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
๒.๑๕.๓ นายดาริห์ จิณะ
ครูโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
2.1๕.๔ นายไพบูรณ์ โสภาบุตร
ครูโรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร
กรรมการ
๒.๑๕.๕ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดเทศบาลเมืองน่าน
กรรมการ
2.15.๖ นายเชวง จันฟุ่น
รองผู้อานวยการโรงเรียนบ่อเกลือ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1) ประสานงานกับทุกฝ่ายในการวางแผนดูแลความสะอาด
2) จัดจ้างเจ้าหน้าที่และควบคุม ดูแลให้ดาเนินการอยู่ตลอดเวลาเพื่อดูแลความสะอาดของ
บริเวณปะราพิธีห้องน้า บริเวณงานทั้งหมดให้เป็นไปด้วยความสะอาดเรียบร้อย
3) จัดเตรียมห้องสุขาสาหรับบุคคลสาคัญที่มาร่วมกิจกรรม
/ ดาเนินงานอื่นๆ...

๑๓
๔) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการผู้ประสานงานการตัดสินกรีฑา
3.1 ผู้ประสานงานฝ่ายเทคนิค ประกอบด้วย
3.1.1 นายกมล สุทธาวาส
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงกลางฯ
ประธานกรรมการ
3.1.2 นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง
รองประธานกรรมการ
3.1.3 นายวรวิทย์ ทิศานุรกั ษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑) วางแผน กากับ ควบคุมดูแลจัดเตรียมสนามกีฬาอุปกรณ์การแข่งขัน ให้คาแนะนากติกาหรือ
เทคนิคการตัดสิน กับคณะกรรมการผู้ตัดสิน ดูแลการแข่งขันกรีฑาทุกประเภทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒) วางแผน เตรียมการ จัดเตรียมสนามแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลาน
๓) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.2 ฝ่ายประสานงานอุปกรณ์การแข่งขันและสารวัตรสนาม ประกอบด้วย
3.2.1 นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง
ประธานกรรมการ
3.2.2 นายจาลอง สุขสาร
ครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
กรรมการ
3.2.3 นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑) วางแผน กากับ ดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสนาม ไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในสนามแข่งขัน
2) วางแผน จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขัน และการตัดสิน ทั้งประเภทลู่ และประเภทลาน
3) วางแผน เตรียมการจัดผู้รับผิดชอบและขนย้ายอุปกรณ์การแข่งขัน ลงสู่สนามก่อนการแข่งขัน
และจัดเก็บ อุปกรณ์การแข่งขันหลังเสร็จสิ้นการแข่งขัน
๔) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.3 ฝ่ายอุทธรณ์ ประกอบด้วย
3.3.1 นายนิคม พลทิพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง
ประธานกรรมการ
๓.๓.๒ นายกมล สุทธาวาส
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงกลางฯ
รองประธานกรรมการ
3.3.๓ นายกฤษณพงษ์ ผ่องโอภาส ผู้อานวยการโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา กรรมการ
3.3.๔ นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
3.3.๕ นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดทาแนวทางการอุทธรณ์และประกาศขั้นตอนการอุทธรณ์ให้ทุกโรงเรียนรับทราบ
2) จัดโต๊ะสาหรับการรับเรื่องอุทธรณ์และแจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบ
3) รับการอุทธรณ์การแข่งขัน จัดทาบัญชีเงินวางประกันให้ชัดเจนรอบคอบตรวจสอบได้
4) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการอุทธรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4) รวบรวมเรื่องการอุทธรณ์ คาตัดสิน และรวบรวมเงินวางประกัน ส่งสมาคมฯโดยเร็ว
5) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
/ 3.4 ฝ่ายชี้ขาด…

๑๔
3.4 ฝ่ายชี้ขาดประเภทลู่ ประกอบด้วย
3.4.1 นายสมเพชร งามธุระ ผู้อานวยการโรงเรียนสา
ประธานกรรมการ
3.4.2 นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนศรีนครน่าน
รองประธานกรรมการ
3.3.3 นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
3.3.4 นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี กรรมการ
3.3.5 นายกมล สุทธาวาส
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงกลางฯ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑) ชี้ขาดการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินประเภทลู่ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ติดตาม
ตรวจสอบคะแนนรวมทุกรุ่นอายุ เก็บรวบรวมผลการแข่งขันประเภทลู่
2) จัดเตรียมเอกสารแบบบันทึกการตัดสินประเภทลู่
3) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.5 ฝ่ายชี้ขาดประเภทลาน ประกอบด้วย
3.5.1 นายนิคม พลทิพย์
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมป่ากลาง ประธานกรรมการ
3.5.2 นายพีระพงษ์ ไชยเชิด ผู้อานวยการโรงเรียนศรัทธาฯ
รองประธานกรรมการ
3.3.3 นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
3.3.4 นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี กรรมการ
3.3.5 นายกมล สุทธาวาส
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงกลางฯ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑) ชี้ขาดการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินประเภทลาน ตรวจสอบรายชื่อนักกีฬาผู้เข้ารอบชิง
ชนะเลิศ ติดตาม ตรวจสอบคะแนนรวมทุกรุ่นอายุ เก็บรวบรวมผลการแข่งประเภทลาน
2) จัดเตรียมเอกสารแบบบันทึกการตัดสินประเภทลาน
3) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
4) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๓.๖ ฝ่ายทะเบียน ประกอบด้วย
3.6.1 นายสมเพชร งามธุระ
3.6.2 นางสาวณัฐชยา ธรรมชัย
3.6.3 นายบรรเลง สินต๊ะ
3.6.4 นางณัฐจิรา วงษ์ดวง
3.6.5 นางโสภิณ อมรรัตน์
3.6.6 นางรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์
3.3.7 นายวัชระ วงศ์ษารัฐ
3.3.8 นายธัญวัฒน์ กาบคา
3.3.9 นางภัทราปภา บัวอาจ
3.3.10 นายประทีป ปัญญานะ
3.3.11 นางสาวดรุณรัตน์ จินดาคา

ผู้อานวยการโรงเรียนสา
รองผู้อานวยการโรงเรียนสา
รองผู้อานวยการโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/ 3.3.12 นายกรวิทย์ ...

๑๕
3.3.12 นายกรวิทย์ ยศต๊ะนิล
3.3.13 นายภูสิทธิ์ การินทร์
3.3.14 นายสุพจน์ เห็มวิพัฒน์
3.3.15 นางสาวขนิษฐา เทพคา
3.3.16 นางสาวสุธีกานต์ ปัญญาคา
3.3.17 นายอธิพงษ์ จันทะวีระ
3.3.18 นายภัทรกร ทิพย์ปัญญา
3.3.19 นายเกรียงไกร คามอญ
3.3.20 นายภาสกร กติยา
3.3.21 นางสาวศิริลักษณ์ อิทธิประเวศน์
๓.๓.๒๒ นายศุภนัฐ ไชยศิลป์

ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา
ครูโรงเรียนสา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่
1) ตรวจสอบรายชื่อ คุณสมบัตินักกีฬา รวบรวมหลักฐานนักกีฬาทุกสังกัด
2) วางแผน กากับควบคุม ดูแล ประสานงาน ตรวจสอบเอกสารใบสมัครนักกีฬาและเอกสารให้
ตรงตาม รายชื่อที่ส่งแข่งขันแต่ละรายการ
๓) วางแผน เตรียมการจัดเอกสารในการรับรายงานตัว และจัดเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ตาม
สูจิบัตรการ แข่งขัน
๔) จัดทาสูจิบัตรการแข่งขันจานวน 50 เล่มและมอบให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
โรงเรียนละ 1 เล่ม
5) จัดเตรียมนาฬิกาใหญ่ 1 เรือน
6) จัดหา เตรียมการอุปกรณ์เครื่องเขียนและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละฝ่าย และเจ้าหน้าที่
7) จัดเจ้าหน้าที่หรือนักเรียนเพื่อนาตัวส่งนักกีฬาสู่สนามแข่งขันตามจุดปล่อยในแต่ละรายการ
8) จัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงชุดกลางและอุปกรณ์ เพื่อใช้ในฝ่ายเรียกตัวนักกีฬา
9) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
10) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.7 ฝ่ายสรุปและบันทึกผลการแข่งขันประจาวัน ประกอบด้วย
3.7.1 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ ผู้อานวยการโรงเรียนนาน้อย
3.7.2 นายเชิด อินวาทย์
รก.ผู้อานวยการโรงเรียนตาลชุมพิทยาคม
3.7.3 นางอมรรัตน์ กอชาลี
ครูโรงเรียนนาน้อย
3.7.4 นางสาวกัลยกานต์ จักคามาละ ครูโรงเรียนนาน้อย
3.7.5 นายณัฐวิทย์ วงค์เวียน
ครูโรงเรียนนาน้อย
3.7.6 นางสุพัฒตา โนทะนะ
ครูโรงเรียนนาน้อย
3.7.7 นางสาววลัยภรณ์ ต๊ะติ๊บ
ครูโรงเรียนนาน้อย
3.7.8 นางสาวอุมาวดี วงษ์มิตร
ครูโรงเรียนนาน้อย
3.7.9 นางสาวอาริสา วิชัยต๊ะ
ธุรการโรงเรียนนาน้อย
3.7.1๐ นักเรียนโรงเรียนนาน้อย จานวน 6 คน
3.7.1๑ นายธวัช พรมี
ครูโรงเรียนนาน้อย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
/ มีหน้าที่...

๑๖
มีหน้าที่
๑) วางแผนเตรียมการที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทุกรายการ/ ทุกรุ่นอายุ ทั้งประเภทลู่และ
ประเภทลานลาดับ ที่ 1-8
๒) วางแผนจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอัดสาเนาพร้อมอุปกรณ์และ
เครื่องพิมพ์บันทึกคะแนน รอบชิงชนะเลิศลาดับที่ 1-8 ลงในใบสรุปผลคะแนนรวมการแข่งขันแต่ละรายการของ
ทุกรุ่นอายุ และนาผลการแข่งขันทุก รายการติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
๓) วางแผนเตรียมการกากับควบคุมประสานงานจัดเก็บรวบรวมและดาเนินการบันทึกผลการ
แข่งขันและ สถิติ ทุกรายการทั้งประเภทลู่และประเภทลานไว้เป็นหลักฐานเมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วให้นาผล
การแข่งขันฯส่งมอบให้ฝ่าย เลขานุการ
๔) วางแผนเตรียมการและจัดหาเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นท์เตอร์และดาเนินการ
จัดพิมพ์ เกียรติบัตรให้กับนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันทุกรายการ
5) จัดนักเรียนช่วยงาน 2 คนเพื่อส่งผลการแข่งขันให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6) นาส่งผลการแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลานทุกรายการส่งให้ฝ่ายมอบเหรียญรางวัล 2
ชุด พร้อมเกียรติ บัตร (รายการที่ชิงชนะเลิศ) และฝ่ายทะเบียน (กรณีที่เข้ารอบสอง) 4 ชุด
7) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
8) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อ
๓.8 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย
3.8.1 นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์ ผู้อานวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ ประธานกรรมการ
๓.๘.๒ นางธิดา เสมอใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมพระราชทานฯ รองประธานกรรมการ
3.8.๓ นางนารี หลายกิจพานิช
ผู้อานวยการโรงเรียนยาบหัวนาวิทยา
กรรมการ
3.8.๔ นางกฤติยา ไชยเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน
กรรมการ
3.8.๕ นางสาวศศิวิมล หอมนวล รองผู้อานวยการโรงเรียนปัว
กรรมการ
3.8.๖ นางรัชนีวรรณ บุญทวี
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่จริม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1) ประสานงานกับทุกฝ่ายในการจัดตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
2) จัดทาหลักฐานและเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) รวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่าย ๆ ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามงบประมาณรายการที่จ่ายไปและถูกต้อง
ตามระเบียบ ของงานการเงิน
๔) จัดทาบัญชีสรุป ค่าใช้จ่ายในการจัดงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ทางสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่านกาหนด
๕) จัดเจ้าหน้าที่ กากับ ควบคุม ดูแล ประสานงานทุกฝ่าย ทุกขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๖) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

/ ๓.๙ คณะกรรมการ...

๑๗
3.9 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่งและเคลื่อนไหว ประกอบด้วย
3.9.1 นายมรกต แก้วสุวรรณสกุล ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ประธานกรรมการ
3.9.2 นายพิเซษฐ์ บุญทวี
ครูโรงเรียนทุ่งช้าง
กรรมการ
3.9.3 นายอัศวิน กลับมา
ครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑) วางแผนการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
๒) วางแผนกาหนดพื้นที่ถ่ายภาพ จัดลงทะเบียนรายชื่อผู้ถ่ายภาพ จัดทาบัตรผู้ที่ได้รับอนุญาต
3) บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ให้ครอบคลุมและเหมาะสม
4) จัดทา VTR สรุปผลการจัดกรีฑามัธยมน่านเกมส์ ที่สามารถบันทึกลง YOUTUBE ได้ เขียนลง
แผ่นดิสก์ส่งให้ฝ่ายเลขานุการ จานวน 2 แผ่น
5) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3.10 คณะกรรมการฝ่ายพัสดุและเก็บรักษา ประกอบด้วย
3.10.1 นายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง ประธานกรรมการ
3.10.2 นางสาววิไลวรรณ เนตรวีระ
ครูโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
3.10.3 นางจาลองลักษณ์ หิรัญวิทย์
ครูโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
3.10.4 นายภาณุวัฒน์ ถูกใจ
ครูโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
3.10.5 นายหัสดินทร์ บุญเป็ง
ครูโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
3.10.6 นายพันธ์เทพ บาลนคร
ครูโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
3.10.7 นางสาวอภิญญา สุขสาราญ
ครูโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
3.10.8 นายณัฐพัชร์ ธิติมูล
ครูโรงเรียนบ้านหลวง
กรรมการ
3.10.๙ นายสุรชัย ใจซื่อ
ครูโรงเรียนบ้านหลวง กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑) วางแผนการ ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายจัดทาบัญชีคุมวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อด้วย
งบประมาณของจัดการแข่งขันกรีฑาในครั้งนี้
๒) วางแผนจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้ปลอดภัยสามารถนากลับมาใช้ได้สะดวกรวดเร็ว
๓) ตรวจสอบ ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้ก่อนดาเนินการจัดเก็บ
4) รายงานจานวนวัสดุอุปกรณ์ให้สมาคมฯ ทราบโดยเร็ว
5) ดาเนินงานอื่นๆ ตามที่ฝ่ายจัดการแข่งขันร้องขอ ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้กรรมการทุกฝ่ายที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ตามประกาศนี้ ได้วางแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการแข่งขันกรีฑานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจาปีการศึกษา
256๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๒

(นายปัญญา หาแก้ว)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37

