
                                                  
ค ำส่ังศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำต ำบลแม่เปำ 

ที ่ 07 / 2560 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรแข่งขันกฬีำศูนย์เครือข่ำยกำรศึกษำต ำบลแม่เปำ 

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

 ดว้ยศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาต าบลแม่เปา  จะไดด้ าเนินการจดัการแข่งขนักีฬาระดบัศูนยเ์ครือข่ายการศึกษาต าบล

แม่เปา ในระหว่างวนัท่ี 28 – 30  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา     เพื่อให้การ

ด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะท างานด าเนินการ ดงัน้ี 

 คณะกรรมการอ านวยการ 

1.1 นายพิเศษ  ถาแหล่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประธานกรรมการ 

1.2 นายนิยม  ลีค  าหมง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

1.3 นายศกัดา  เศรษฐพงษสิ์ริ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

1.4 นายประเวศ  บวัจินดาชยั ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

1.5 นางสาวพรนภา  ประยศ ผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

1.6 นายสมชาย  กาบจนัทร์ โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

1.7 นายผดุงศกัด์ิ  อ าไพร โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี กรรมการ 

1.8 นายประญติั  แกว้ดุลดุก โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

1.9 นางสาวตวงพร  ค าศรี โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

1.10 นางสาวรุ่งพร  จิตมะโนวรรณ์ โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี กรรมการ 

1.11 นางเขมภสัสร์  ชอบธรรม โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา เลขานุการ 

 คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ 

2.1 นายพิเศษ  ถาแหล่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประธานกรรมการ 

2.2 นายนิกร  ตะ๊ตอ้งใจ โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

2.3 นายประญติั  แกว้ดุลดุก โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

2.4 นายสมยศ   สายสุรินทร์ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 



2.5 นายกฤษณะพงศ ์  เสาสาร โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี กรรมการ 

2.6 นายสุพศิน  แกว้จ าปา โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

2.7 นายสายชน  เทือกตา โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา เลขานุการ 

 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 

5.1 นายพิเศษ  ถาแหล่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประธานกรรมการ 

5.2 นางนงนุช  ตนักลุ โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

5.3 นางสาวรุ่งพร  จิตมะโนวรรณ์ โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี กรรมการ 

5.4 นางสาวนิตยา  ปาละ โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

5.5 นางสาวอุไรวรรณ  กองแกว้ โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

5.6 นางกณุฑลี  ไชยล้ินฟ้า โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

5.7 นางจีราพร  รัตนวรีะพนัธ ์ โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

5.8 นายสิทธิชยั  นพวงศ ์ โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

5.9 นางสาวอนุธิดา  พานิชย ์ โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

5.10 นางสาวปรารถนา  กนัทะสิงห์ โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี กรรมการ 

5.11 นางชญัญา  นนัทะเสน โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

5.12 นางสาวกาญจนา  บุญไธสง โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

5.13 นางวภิาดา  มหาภาส โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา เลขานุการ 

 คณะกรรมการการเงินและจดัหารางวลั 

7.1 นางฉตัรกมล  โนวงัหาร โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประธานกรรมการ 

7.2 นางศิริพรรณ  ยะป๊อก โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

7.3 นางสมศรี  ม่ิงปรีชา โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

7.4 นางสาวรุ่งพร  จิตมะโนวรรณ์ โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี กรรมการ 

7.5 นางเพลิน  ค าปัน โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

7.6 นายรัตน์  สุทธศิลป์ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี เลขานุการ 

 
คณะกรรมการตดัสินฟตุบอล 

9.1 นายวชิยั  กาวนิ โรงเรียนบา้นกระแล ประธานกรรมการ 

9.2 นายประญติั  แกว้ดุลดุก โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

9.3 นางสาวฐิติมา  มณีวรรณ โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

9.4 นายสุพศิน  แกว้จ าปา โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 



9.5 นายสมชาย  กาบจนัทร์ โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

9.6 นายสรวชัญ ์  พทุธิมา โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

9.7 นายอนนัต ์ บุญมี โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

9.8 นายเอกพงศ ์  งามหมู่ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

9.9 นายสายชน  เทือกตา โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา เลขานุการ 

 
คณะกรรมการตดัสินแฮนดบ์อล 

13.1 นายผดุงศกัด์ิ   อ าไพร โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี ประธานกรรมการ 

13.2 นางสาวยพุิน  บุญเทพ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

13.3 นายสรายทุธ   นนัตะ๊ โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

13.4 นางสาวพิชญาภคั  พนัธ์ุมณี โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

13.5 นางสาวนารี  หาญใจเพชร โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

13.6 นางสาวสุจิตรา  กาวงั โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา เลขานุการ 

 
คณะกรรมการตดัสินวอลเลยบ์อล 

10.1 นายอินสม  ศรีค า โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประธานกรรมการ 

10.2 นายอดิศกัด์ิ   จนักิติ โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

10.3 นายสมยศ  สายสุรินทร์ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

10.4 นายภาณุวชิญ ์ เตชะบูรณ์ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

10.5 นางสาวโสภา  รังษี โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

10.6 นางภทัรนมัพร  สุขแนบ โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

10.7 นางสาวภสัรา  ไชยชนะ โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

10.8 นางสาวรุ่งพร  จิตมะโนวรรณ์ โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี กรรมการ 

10.9 นายนิกร  ตะ๊ตอ้งใจ โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ เลขานุการ 

 
คณะกรรมการตดัสินตะกร้อ 

11.1 นายพีรวฒัน์  เทพจกัร โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี ประธานกรรมการ 

11.2 นายเกียรติ  ม่ิงปรีชา โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

11.3 นางสาวอมรรัตน์  อุ่นเรือน โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

11.4 นายกฤษณพงศ ์ เสาสาร โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี กรรมการ 

11.5 นายไชยทศัน ์ สีสง่า โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

11.6 นายสืบศกัด์ิ   นุกลูการ โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา เลขานุการ 



 
คณะกรรมการตดัสินเปตอง 

12.1 นายอภิชาติ  จุลลี โรงเรียนบา้นกระแล ประธานกรรมการ 

12.2 นางสายอรุณ  เทพจกัร โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

12.3 นางนงนุช  ตนักลู โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

12.4 นางสาวชนนัธร  อคัรมานนท ์ โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

12.5 นางพิศมอญ  ลาภใหญ่ โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

12.6 นางบงกช  มณีมูล โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

12.7 นางสาวฐิติยา  ปินค า โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา เลขานุการ 

 
คณะกรรมการตดัสินโยนบอลอนุบาล 

14.1 นางวภิาดา  มหาภาส โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประธานกรรมการ 

14.2 นางสาวอุไรวรรณ  กองแกว้ โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

14.3 นางล ายวน  สิงห์ชยั โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

14.4 นางกญัญาพชัร  แสงสุข โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

14.5 นางกณุฑลี  ไชยล้ินฟ้า โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

14.6 นางจีราพร  รัตนวรีะพนัธ ์ โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

14.7 นางสมศรี  ม่ิงปรีชา โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ เลขานุการ 

 
คณะกรรมการตดัสินกรีฑา 

15.1 นายอินสม  ศรีค า โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ลงทะเบียน 

15.2 นางสาววชัรภรณ์  ม่อนมะขนั โรงเรียนบา้นกระแล ลงทะเบียน 

15.3 นางโสภา   รังษี โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ลงทะเบียน 

15.4 นางสาวนาที  ป่ินสุวรรณ โรงเรียนบา้นกระแล ลงทะเบียน 

15.5 นางสาวสุจิตรา  กาวงั โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ลงทะเบียน 

15.6 นางสาวศิรินทรา   แสงแกว้ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี ลงทะเบียน 

15.7 นางกนกกานต ์  เนตรใส โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ส่งนกักีฬา 

15.8 นายสรายทุธ  นนัตะ๊ โรงเรียนบา้นกระแล ส่งนกักีฬา 

15.9 นางสาวยพุิน  บุญเทพ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี ส่งนกักีฬา 

15.10 นายวชิยั  กาวนิ โรงเรียนบา้นกระแล ปล่อยตวั 

15.11 นายวรสิทธ์ิ  ภูถาวร โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี ประจ าช่องวิง่ 

15.12 นายเกียรติ  ม่ิงปรีชา โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ ประจ าช่องวิง่ 



15.13 นายสุพศิน  แกว้จ าปา โรงเรียนบา้นกระแล ประจ าช่องวิง่ 

15.14 นางประทุมวรรณ  สายสุรินทร์ โรงเรียนบา้นแม่เปา ประจ าช่องวิง่ 

15.15 นายสมชาย  กาบจนัทร์ โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ ประจ าช่องวิง่ 

15.16 นางสาวปิยนุช  ยะป๊อก โรงเรียนบา้นแม่เปา ประจ าช่องวิง่ 

15.17 นางสาวรุ่งพร  จิตมะโนวรรณ์ โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี ประจ าช่องวิง่ 

15.18 นางสาวดลยา  แสนธรรมมา โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี ประจ าช่องวิง่ 

15.19 นางสาวปุณณพฒัน์  ธนเดโชเดช โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี ประจ าช่องวิง่ 

15.20 นางสาวณฐันนัท ์ การเก็บ โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประจ าช่องวิง่ 

15.21 นางสาวเจนจิรา  เทพทอง โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประจ าช่องวิง่ 

15.22 นายอดิศกัด์ิ  จนักิติ โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประจ าช่องวิง่ 

15.23 นายเอกพงศ ์ งามหมู่ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี ประจ าช่องวิง่ 

15.24 นายอนนัต ์ บุญมี โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี ประจ าช่องวิง่ 

15.25 นางสาวนิตยา  ปาละ โรงเรียนบา้นกระแล เสน้ชยั 

15.26 นางสาวฐิติยา  ปินค า โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา เสน้ชยั 

15.27 นางสาวนารี  หาญใจเพชร โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ จบัล าดบัท่ี 1 

15.28 นายสายชน  เทือกตา โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา จบัล าดบัท่ี 2 

15.29 นางรัตติกาล   อินผล โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี จบัล าดบัท่ี 3 

15.30 นายไชยทศัน ์ สีสง่า โรงเรียนบา้นกระแล จบัล าดบัท่ี 4 

15.31 นางสาวฐิติมา  มณีวรรณ โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา จบัล าดบัท่ี 5 

 
คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี แสง สี เสียง  

4.1 นายพิเศษ  ถาแหล่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประธานกรรมการ 

4.2 นายสมชาย  กาบจนัทร์ โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

4.3 นายประญติั  แกว้ดุลดุก โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

4.4 นายเอกพงศ ์  งามหมู่ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

4.5 นายกฤษณพงศ ์ เสาสาร โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี กรรมการ 

4.6 นายสุพศิน  แกว้จ าปา โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

4.7 นายสายชน  เทือกตา โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

4.8 นายชยัวฒัน์  วงศเ์รือน โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

4.9 นายนนทิพทัธ์  ชยัชนะ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 



4.10 นายบุญค า  ค  านนท ์ โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี กรรมการ 

4.11 นายด ารงศกัด์ิ  จกัดี โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

4.12 นายณฐัพงษ ์ ภูมา โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

4.13 นางสาวฐิติมา  มณีวรรณ โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

4.14 นายสืบศกัด์ิ  นุกลูการ โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

4.15 นายสรวชัญ ์ พทุธิมา โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

4.16 นายอินสม  ศรีค า โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา เลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ประชาสมัพนัธ์ 

6.1 นายพิเศษ  ถาแหล่ง โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประธานกรรมการ 

6.2 นายวชิยั  กาวนิ โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

6.3 นายพีรวฒัน์  เทพจกัร โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

6.4 นางสาวพิชญาภคั  พนัธ์ุมณี โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

6.5 นางนงนุช  ตนักลู โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

6.6 นางนารี  หาญใจเพชร โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

6.7 นางสาวนงเยาว ์  กาบขิง โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

6.8 นางสาวโสภา  รังษี โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

6.9 นายอดิศกัด์ิ  จนักิติ โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 

6.10 นางฉตัรกมล  โนวงัหาร โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา เลขานุการ 

 
คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค 

8.1 นายพิเศษ   ถาแหล่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา ประธานกรรมการ 

8.2 นายนิยม  ลีค  าหมง ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

8.3 นายศกัดา  เศรษฐพงษสิ์ริ ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

8.4 นายประเวศ   บวัจินดาชยั ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

8.5 นางสาวพรนภา  ประยศ ผูอ้  านวยการโรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

8.6 นายประญติั  แกว้ดุลดุก โรงเรียนบา้นแม่เปา กรรมการ 

8.7 นายสมยศ  สายสุรินทร์ โรงเรียนแม่หลวงอุปถมัภไ์ทยคีรี กรรมการ 

8.8 นายกฤษณพงศ ์ เสาสาร โรงเรียนบา้นสนัหลวงสามคัคี กรรมการ 

8.9 นายสุพศิน  แกว้จ าปา โรงเรียนบา้นกระแล กรรมการ 

8.10 นายสายชน  เทือกตา โรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา กรรมการ 



8.11 นายนิกร  ตะ๊ตอ้งใจ โรงเรียนบา้นทุ่งเจา้ กรรมการ 

8.12 นายวชิยั  กาวนิ โรงเรียนบา้นกระแล เลขานุการ 
 

 ใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งปฏิบติัหนา้ท่ี ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย   

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

  ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

   สั่ง  ณ  วนัท่ี    10   เดือนพฤศจิกายน     พ.ศ.  2560 

 
(นายพิเศษ    ถาแหล่ง) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนชุมชนบา้นสบเปา 

ประธานศูนยเ์ครือข่ายการศึกษา ต าบลแม่เปา 
 


