
 
 
 
 

 
ค าสั่ง ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล 

ที่        /๒๕๕๙ 
 

      เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.สตูลเกมส์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
............................................................................ 

 

 ด้วยส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล ก าหนดจัดโครงการกีฬา สายสัมพันธ์  กศน.สตูลเกมส์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ขึ้นเพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเป็นตัวแทนระดับจังหวัดไปร่วมในการแข่งขัน กีฬา กศน.
สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ ระดับกลุ่มศูนย์จังหวัดชายแดนใต้ ในระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559 
ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยก าหนดจัดแข่งขันระดับต าบลและ
ระดับอ าเภอในระหว่างวันที่ ๑๕  - 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และก าหนดการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ  ระดับ
จังหวัดในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล 

เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.สตูลเกมส์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 270/2551 ลงวันที่ 
5 มีนาคม 2551 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน และอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินโครงการ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๑.๑ ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
     การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล   ประธานกรรมการ 
๑.๒ รองผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ 
     การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล   รอง ประธานกรรมการ 
๑.๓ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทุกอ าเภอ   กรรมการ 
๑.4 นางสาวพนิดา  พุ่มข า            กรรมการและเลขานุการ 
๑.5 นายค ารณ รูบามา     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
1.6 นางสาวปรีดา  จันทรัก     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม   มีหน้าที่   ก าหนดพิธีการให้เป็นไปตามข้ันตอน การ
ประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ พิธีกรระหว่างการจัดการแข่งขัน  การปฐมพยาบาล และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

๒.๑ นายกตพร  ชูมี     ประธานกรรมการ  
๒.๒ นายมนัส  ชูเมือง     กรรมการ 
๒.3 นางณัฐกาญจน์  อักษรชื่น    กรรมการ  
2.4 นางสิริสวัสดิ์  อวยชัย    กรรมการ  
2.5 นางสาวจ านงจิต  ขาวหวาน    กรรมการ 
๒.6 นางสาวรชยา  หมวดสิงห์    กรรมการและเลขานุการ  



3.  คณะกรรมการฝ่าย วิชาการ  มีห น้าที่ รับลงทะเบียน บันทึกภาพในการจัดกิจกรรม 
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ก าหนดการประชุม จัดท าค าสั่ง เอกสารหนังสือต่างๆ วุฒิบัตร  และปฏิบัติงานอื่น
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

3.๑ นางสาวพนิดา  พุ่มข า   ประธานกรรมการ  
3.๒ นางอธิญา  เจ๊ะง๊ะ    กรรมการ  
3.๓ นางสิริสวัสดิ์  อวยชัย   กรรมการ  
3.4 นายมนัส  ชูเมือง    กรรมการ  
3.5 นายค ารณ  รูบามา    กรรมการ  
3.6 นางสาวทิพวัลย์  เยาวะ   กรรมการ  
3.7 นางสาวจ านงจิต  ขาวหวาน   กรรมการ  
3.8 นางสาวปรีดา  จันทรัก   กรรมการและเลขานุการ  

4. คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่  จัดเตรียมอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

4.๑ นางอธิญา  เจ๊ะง๊ะ    ประธานกรรมการ  
4.๒ นางประจ า  รัตติยาวงค ์   กรรมการ  
4.3 นางกัลยา  นิลวรรณ    กรรมการ  
4.4 นางสาวสลาม๊ะ  เจ๊ะง๊ะ   กรรมการ  
4.5 นางสาวทิพวัลย์  เยาวะ   กรรมการ  
4.6 นางสมใจ  หวังนุรักษ์   กรรมการ  
4.7 นางปราณี  สังข์ทอง    กรรมการ  
4.8 นางสุนันทา คงจินดามณี   กรรมการ 
45.9 นางสาวนิตยา  หลังยาหน่าย  กรรมการและเลขานุการ  
 

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน/พัสดุ  มีหน้าที่  ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ตามโครงการ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
ประกอบด้วย 

5.๑ นางประจ า  รัตติยาวงค์    ประธานกรรมการ  
5.๒ นางสาวนิตยา  หลังยาหน่าย   กรรมการ  
5.๓ นางกัลยา  นิลวรรณ     กรรมการ 
5.4 นางสาวสลาม๊ะ  เจ๊ะง๊ะ   กรรมการ 
5.5 นางสุนันทา คงจินดามณี   กรรมการและเลขานุการ  

 

 6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และยานพาหนะ  มีหน้าที่  จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ จัดและตกต่าง
สถานที่ในการด าเนินโครงการให้เหมาะสม ก ากับดูแล ประสานการใช้ยานพาหนะ ตลอดจนการติดตั้งเครื่อง
เสียงเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ 

  6.๑ นายสมาน  มะอาลา    ประธานกรรมการ  
  6.๒ นายยะโกบ  หมาดรา   กรรมการ  
  6.๓ นายสนั่น    พงษ์สวัสดิ์   กรรมการ  
  6.๔ นายหนอด  ด่อล๊ะ    กรรมการ 



  6.5 นายดาหลี  เบ็ญกาเส็ม   กรรรมการ  
  6.6 นายนรสิงห์  กฤษณพันธ์   กรรมการ  
  6.7 นายปิยะพงษ์  แซ่เล็ก   กรรมการ 
  6.8 นายชุกรี  รบมานา    กรรมการ  
  6.9 นางณัฐกาญจน์  อักษรชื่น   กรรมการ  
  6.10 นางสมใจ หวังนุรักษ์   กรรมการ 
  6.11 นางปราณี  สังข์ทอง   กรรมการ 

6.12 นายส าราญ  เพ็ชรบูรณ์   กรรมการและเลขานุการ  

7. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล มีหน้าเตรียมจัดการแข่งขัน อ านวยความสะดวก
ตลอดจนควบคุมการแข่งขัน เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

7.๑ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอละงู   ประธานกรรมการ 
7.2 นายกอเฉ็ม  เจ๊ะสา    กรรมการ  
7.3 นางเณริศา  สอเหรบ    กรรมการ 
7.4 นายชูชัย  ใบเอ็ม    กรรมการ  
7.5 นายมะณี  ศรีมุณี    กรรมการ  
7.6 นางสาวซารีนา  บ่าวเตบ   กรรมการ  
7.7 นางสาวเนธิตา  มูเก็ม   กรรมการ  
7.8 นายอนุชา  ภิญโญ    กรรมการ 
7.9 นางปิ่นอนงค์  ศรีประพันธ์   กรรมการและเลขานุการ  

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล มีหน้า ที่เตรียมจัดการแข่งขัน อ านวยความ
สะดวก ตลอดจนควบคุมการแข่งขัน  เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

8.๑ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองสตูล  ประธานกรรมการ 
8.๒ นายมนูญ เส็นติระ    กรรมการ  
8.๓ นางสาวอนุสรา ยาพระจันทร์   กรรมการ 
8.๔ นางยุเราะ สัญญา    กรรมการ  
8.5 นางปารีดี บูตา    กรรมการ 
8.6 นางสมใจ รัตนโกศล    กรรมการและเลขานุการ  

9. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ มีหน้า ที่เตรียมจัดการแข่งขัน อ านวยความ
สะดวก  ตลอดจนควบคุมการแข่งขัน เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

9.๑ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทุ่งหว้า  ประธานกรรมการ  
9.๒ นายสมศักดิ์  แคยิหวา   กรรมการ  
9.3 นางสาวรุ่งนภา  แสงยิ่ง   กรรมการและเลขานุการ  
 



10. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง มีหน้าเตรียมจัดการแข่งขัน อ านวยความสะดวก 
ตลอดจนควบคุมการแข่งขัน เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

10.๑ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าแพ  ประธานกรรมการ  
10.๒ นางภาวิดา หลีเส็น    กรรมการ  
10.๓ นางมัยมูนะห์ หะยีเหย็บ   กรรมการ  
10.4 นางสาววชิรา คงพูล   กรรมการและเลขานุการ  
 

๑1. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา วิ่งผลัดกระสอบ และวิ่งผลัดอุ้มลูกโป่ง มีหน้าเตรียม
จัดการแข่งขัน อ านวยความสะดวก  ตลอดจนควบคุมการแข่งขัน เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
ประกอบด้วย  

11.๑ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนกาหลง  ประธานกรรมการ 
11.๒ นางธิราวดี  อินทานุกูล   กรรมการ  
11.๓ นางรจนา  ด่านเท่ง    กรรมการ 
11.๔ นางสาวกัญชลิกา  องศารา   กรรมการ  
11.5 นายทวีศักดิ์ แซ่เจน    กรรมการและเลขานุการ 

๑2. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาชักเย่อ มีหน้าเตรียมจัดการแข่งขัน อ านวยความสะดวก 
ตลอดจนควบคุมการแข่งขัน เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

12.๑ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอควนโดน  ประธานกรรมการ 
12.2 นางสาวอังคนาง ศรีสวย   กรรมการ 
12.3 นางรัตติยา ทรุพงษ์    กรรมการ 
12.4 นางสาวนุชสอรา สาดีน   กรรมการ 
12.5 นางยามานี ปาละวัล   กรรมการ  
12.6 นางสาวสุนีย์  บ็ญหวา   กรรมการ  
12.7 นางสาวอริสรา ปังแลมาปุเลา  กรรมการ 
12.8 นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น   กรรมการและเลขานุการ 

๑3. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา สกีบก   มีหน้าเตรียมจัดการแข่งขัน อ านวยความ
สะดวก  ตลอดจนควบคุมการแข่งขัน เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย  

13.๑ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมะนัง  ประธานกรรมการ  
13.2 นางนฤมล ช่วยด า    กรรมการ  
13.3 นายอาทิตย์ จันทวิลาศ   กรรมการ 
13.4 นายอนุรักษ์ ศรีบัว    กรรมการ  
13.5 นางสาวจตุพร ทหารไทย   กรรมการและเลขานุการ  



๑4. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา กระโดดเชือกหมู่หญิง   มีหน้าเตรียมจัดการแข่งขัน 
อ านวยความสะดวก  ตลอดจนควบคุมการแข่งขัน เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ  และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 
ประกอบด้วย  

14.๑ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าแพ  ประธานกรรมการ  
14.2 นางสาวลดาวัลย์ ชาชะ   กรรมการ  
14.3 นางสาวสุดา ยาวาหาบ   กรรมการ  
14.4 นางสาวอาลีเม๊าะ ศรียาน   กรรมการ 
14.5 ว่าที ่ร.ต.หญิงณัฐวดี โต๊ะปลัด  กรรมการ  
14.6 นายอิสมะแอน ถั่วดี   กรรมการและเลขานุการ 

15. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 

 15.1 นางสาวพนิดา  พุ่มข า   ประธานกรรมการ  
 15.2 นางสิริสวัสดิ์ อวยชัย   กรรมการ  
 15.3 นายค ารณ รูบามา    กรรมการ  
 15.4 นางสาวจ านงจิต ขาวหวาน   กรรมการ  
 15.5 นางสาวปรีดา จันทรัก   กรรมการและเลขานุการ 
 

 
     ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ วันที่  17  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9 
 

 


