
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ 
ที่ 2740/2๕62 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 
ครั้งที ่36 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 “มรุกขนครเกมส์” ณ จังหวัดนครพนม 

********************* 
 

  ตามที่จังหว ัดนครพนม ได ้ร ับเกียรต ิจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให ้เป ็นเจ ้าภาพ 
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 “มรุกขนครเกมส์” ระหว่างวันที่ 
19 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม นั้น 
 

  เพื ่อให้การดำเนินการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที ่ 36  
รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “มรุกขนครเกมส์” ณ จังหวัดนครพนม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ
วัตถุประสงค์ จังหวัดบึงกาฬ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา ฯ โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจ 
หน้าที่ ดังนี้ 
คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ                     ประธานกรรมการ 
2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ         รองประธานกรรมการ 
    (ที่กำกับดูแลสำนักงาน กกท. จังหวัดบึงกาฬ) 
3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ                    กรรมการ 
4. ปลัดจังหวัดบึงกาฬ             กรรมการ 
5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ           กรรมการ 
6. ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ             กรรมการ 
7. ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ            กรรมการ 
8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ                      กรรมการ 
9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ            กรรมการ 
10. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ       กรรมการ 
11. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ           กรรมการ 
12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21                กรรมการ 
13. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ                กรรมการ 
14. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ          กรรมการ 
      และศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ        
15. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ           กรรมการ 
16. กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          กรรมการ 
17. ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ           กรรมการและเลขานุการ 
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18. เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. เจ้าหน้าทีส่ำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มีหนา้ที ่
           อำนวยการ สั่งการ แนะนำให้คำปรึกษา แก้ไข้ปัญหาอุปสรรคในการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
ก ีฬาเยาวชนแห ่งชาติ  คร ั ้ งที่  36 รอบคัดเล ือกต ัวแทน ภาค 3 “มร ุกขนครเกมส์” ระหว ่างว ันที่   
19 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะเจา้หนา้ทีผู่้แทนจังหวดั ประกอบดว้ย 
1. นายมนัส  มะเส ผอ. สำนักงาน กกท. จังหวัดบึงกาฬ            หัวหน้าคณะนักกีฬา 
2. นายประติรพ  เอกก้านตรง พนักงานบริหารงานทั่วไป         รองหัวหน้าคณะนักกีฬา 
3. นางสาวดวงฤทัย  เฮมกลาง ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ   ผู้ประสานงานจังหวัด 
4. นายศุภชัย  จิรบุรณทรัพย์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ   ผู้ประสานงานจังหวัด 
5. นายปฏิเวช  ชนูนันท์ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ   ผู้ประสานงานจังหวัด 
6. นายธนิตศักดิ์  มะเส เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกท. จังหวัดบึงกาฬ  ผู้ประสานงานจังหวัด 
7. นายอนุชิต  ศรีสุธรรม เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกท. จังหวัดบึงกาฬ  ผู้ประสานงานจังหวัด 
8. นายพยัคฆ์  พูลเพิ่ม เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกท. จังหวัดบึงกาฬ  ผู้ประสานงานจังหวัด 
9. นางสาวอัญชลี  อรรคฮาด เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกท. จังหวัดบึงกาฬ  ผู้ประสานงานจังหวัด 
10. นายพัฒนพงษ์  ผาคำ เจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกท. จังหวัดบึงกาฬ  ผู้ประสานงานจังหวัด 
11. นายพงศธร  กิ่งแก้ว เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ   ผู้ประสานงานจังหวัด 

 

มีหนา้ที ่ 
  ประสานงาน อำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในกา รเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
ก ีฬาเยาวชนแห ่งชาติ  คร ั ้ งที่  36 รอบคัดเล ือกต ัวแทน ภาค 3 “มร ุกขนครเกมส์” ระหว ่างว ันที่   
19 – 29 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะเจา้หนา้ที ่และนกักฬีา ประกอบดว้ย 

กรฑีา 
1. นายประภาส  ศรีสุพล  โรงเรียนพรเจริญวิทยา        ผู้จัดการทีม 
2. นายวีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       ผูช้่วยผู้จัดการทีม 
3. นายธวัชชัย เหมวงษ์  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ ์        ผูช้่วยผู้จัดการทีม 
4. นายวิเชียร  หมื่นศรี  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       ผู้ฝึกสอน 
5. นายสุกรรณ  พิเภก  โรงเรียนพรเจริญวิทยา         ผู้ฝึกสอน 
6. นายธีรพล  นววงศ์เสถียร โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ ์           ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน 
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7. เด็กหญิงกัลยา  ภาโสม  โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
8. เด็กหญิงภัคธีมา  ศรีรักษ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
9. นางสาวณัฐสุดา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
10. เด็กหญิงธารทิพย์  อุบลลา โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
11. นางสาวพัชรินทร์ วงค์ราษฎร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
12. เด็กหญิงวริยา  สมภักด ี  โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
13. นางสาวสมฤดี  ใจสว่าง โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
14. นายเสฐียรพงษ์  เกื้อทาน     โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
15. นายอนุชิต  จิตรจักร  โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
16. เด็กชายอรรณพ  นุ่มนาก โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
17. เด็กชายอัษฎาวุธ คำปันอ่อน โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
18. นายเสฐียรพงษ์  เกื้อทาน     โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
19. นายธีรภัทร์  กมลสาร โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
20. นายนครินทร์  ลีพฤติ  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
21. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีขอน โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
22. เด็กหญิงปภาพิน  นาดมั้น โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
23. เด็กหญิงพรทิวา  ชูจันทร์ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
24. นางสาวพรสวรรค์  ก่ำน้ำจั้น โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
25. เด็กหญิงจารุณีย์  วงค์อักษร โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
26. เด็กหญิงจารวุรรณ  วงศ์อักษร โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
27. นายชาญวิทย์  ชุมนุมราษฏร์ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
28. นายชลันธร  ก้อนบุญใส โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
29. นายสิทธิศักดิ์  สีแสง  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
30. นางสาวกาญจนา  บุตรชา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์          นักกีฬา 
31. นางสาวรมัณยา  ยุทธษา โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์          นักกีฬา 
32. นางสาวอินทิรา  ฤทธิ์ลือไกล โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์          นักกีฬา 
33. นายอนุชา  พาชื่นใจ   โรงเรียนเลิดสิน                     นักกีฬา 

ฟุตบอลชาย 
1. นายชานนท์  เพ็งทอง  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ           ผู้จัดการทีมชาย 
2. นายภาณุพงศ์  ราชาทุม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ         ผู้ฝึกสอนทีมชาย 
3. นายโกสีย์  มุ่งงาม  โรงเรียนบ้านคำหมื่น   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย 
4. นายณัฐวุฒิ  มีมูลทอง  โรงเรียนบ้านคำหมื่น   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย 
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5. นายกิตติเดช  คำพิมเลิศ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          นักกีฬา 
6. นายญาณกร  เที่ยงเดช  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          นักกีฬา 
7. นายวัชรพงศ์  ไชยต้นเทือก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          นักกีฬา 
8. นายชิตฐพล  โชติช่วงชัยชติ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ           นักกีฬา 
9. นายภูริภัทร  ทักษิณพิลา วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ           นักกีฬา 
10. นายคฑาวุธ  วิโรจะ  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
11. นายณัฐดนัย  ลาปทุม โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
12. นายสรวิศ  ราษี  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
13. นายอนุชา  มานะพิมพ์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
14. นายกิตตินันต์  โพธิ์สา โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
15. นายสันต์ศิริ  ปินไชย  โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
16. นายเทพบัญชา  นะดาบุตร โรงเรียนบึงกาฬ            นักกีฬา 
17. นายเทพฤทธิ์  ทีหอคำ โรงเรียนบึงกาฬ            นักกีฬา 
18. นายธัชพันธุ์  สุวะ  โรงเรียนบึงกาฬ            นักกีฬา 
19. นายนิพนธ์  พลเยี่ยม  โรงเรียนบึงกาฬ            นักกีฬา 
20. นายพงศธร  อิงสา  โรงเรียนบึงกาฬ            นักกีฬา 
21. นายพลศักดิ์  ติมินทร โรงเรียนบึงกาฬ            นักกีฬา 
22. นายวิชิตชัย  เชียงคำ  โรงเรียนบึงกาฬ            นักกีฬา 

ฟุตบอลหญิง 
1. นายสุรสิทธิ์  สิทธิอมร  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                   ผู้จัดการทีมหญิง 
2. นายรังสรรค์  นามไพร  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม            ผู้ช่วยผู้จัดการทีมหญิง 
3. นายราชันย์  ทองเต็ม  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม         ผูฝ้ึกสอนทีมหญิง 
4. นางสาวกนกวรรณ  คำไสย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม            ผูช้่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง 
5. นายธวชัชัย  มุ่งรวมกลาง โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม            ผูช้่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง 
6. นายฟ้าสว่าง ไชยเชฐ  โรงเรียนบุ่งคล้านคร            ผูช้่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง 
7. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทะแค โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
8. เด็กหญิงประวีธิดา จันทร์อร่าม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
9. เด็กหญิงชนาภา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร                    นักกีฬา 
10. นางสาวชลธารทิพย์  เขียวมี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
11. นางสาวพรพิมล  แสงประพันธ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
12. นางสาวฐิตินันท์  สารบรรณ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
13. นางสาวณัฐธิดา  ทศภา โรงเรียนบุ่งคล้านคร                    นักกีฬา 
14. นางสาวชลิตา  ไชยเพ็ชร โรงเรียนบุ่งคล้านคร                    นักกีฬา 
15. เด็กหญิงดรุณนี  ละลี  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
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16. เด็กหญิงจิตติมา  ดาแสง โรงเรียนบุ่งคล้านคร                    นักกีฬา 
17. เด็กหญิงธวัลรัตน์ แท่นศรีลา โรงเรียนบุ่งคล้านคร                    นักกีฬา 
18. เด็กหญิงดรุณนา  ละลี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
19. นางสาวคาเรน  สาระแสน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
20. นางสาวมุทิดา  ยาวะระ  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
21. เด็กหญิงวันวิสา  ภูมีกอง โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
22. นางสาววภิารัตน์  พิมพ์ธาตุ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
23. นางสาวศิรินทรา  บำรุงเอื้อ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 
24. เด็กหญิงสุชานุช  จันทโยธี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                    นักกีฬา 

วอลเลยบ์อลในร่มชาย 
1. นางสาวจันทนา  สมบัติมนต์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา         ผู้ฝึกสอน 
2. นายศัจธร  สนดา  โรงเรียนพรเจริญวิทยา            ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน 
3. นายอนกุูล  เจริญท้าว  โรงเรียนเหล่าคามพิทยา รัชมังคลาภิเษก          ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน 
4. นายณัฐวุฒิ  แกละโว  โรงเรียนเหล่าคามพิทยา รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
5. นายธนาวุฒิ  พูลเพิ่ม  โรงเรียนเหล่าคามพิทยา รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
6. นายนนธวชั  แกละโว  โรงเรียนเหล่าคามพิทยา รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
7. นายคมสัน  จันทร์เต็ม  โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
8. นายจักรกฤษณ์  สาธุจรัญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
9. นายเจษฎาภรณ์  สุโพธิ ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
10. นายฉันทชั  โชติสนธิ ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
11. นายณัฐนันท์  เทียนแจ่ม โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
12. นายเดชาธร  ศิริชัย  โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
13. เด็กชายธีรเดช  สุพร  โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
14. เด็กชายพีรพัฒย์  มาตรังศรี โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
15. นายศุภณัฐ  คำเหลา  โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 

วอลเลยบ์อลในร่มหญงิ 
1. นายไพริน  เสียระหัง  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา         ผู้ฝึกสอน 
2. นายไวทย์ทัพพ์  จิตรเจริญ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา            ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน 
3. นางสาวกนิษฐา  สุพร  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา            ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน 
4. นางสาวณัชชา  แสนบรรดษิฐ์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
5. เด็กหญิงณัฐธิชา  คำบัว โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
6. นางสาวเบญญาภา  โสภาพ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
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7. นางสาวปัญญาพร  เครือจันทร์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
8. นางสาวภาระดา  ตื้อเชียง โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
9. นางสาววันวสิาข์  เมฆเสน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
10. นางสาวสุภร  ฆารประเดิม โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
11. นางสาวอังคนา  โพธิ์ดวง โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
12. นางสาวอิสริยา  เชื้อขาวพิมพ์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
13. นางสาวไอลดา  ศรีงาม โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 

วา่ยน้ำ 
1. นายชนพัฒน์  ประสานวงศ ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ         ผู้ฝึกสอนทีมชาย 
2. นายพิราม  มีพูล  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ        ผูฝ้ึกสอนทีมหญิง 
3. นางสาวภัทรินธร  เพลิดดอน สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          นักกีฬา 
4. นางสาวศุภพิชญ์  นัดใหม ่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          นักกีฬา 
5. เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์         นักกีฬา 
6. เด็กชายธรรศพงศ์ แสนสุวรรณ์ โรงเรียนคริสเตียนบึงกาฬ           นักกีฬา 

มวยไทยสมัครเลน่ 
1. นายนพดล  ศรีสม  โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา     ผู้จัดการทีม 
2. นายบรรจบ  พรมวงค ์  โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา        ผูฝ้ึกสอนทีมหญิง 
3. นายอนันต์  บัวพงษ์ชน  โรงเรียนโสกก่ามวิทยา          ผู้ฝึกสอนทีมชาย 
4. เด็กชายภราดร  กิจการ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา           นักกีฬา 
5. นางสาวอาทิตย์ตยา  ขันติมิตร โรงเรียนกีฬาขอนแก่น           นักกีฬา 

มวยสากลสมคัรเลน่ 
1. นางอุบวรรณ ขอดคำ  โรงเรียนโสกก่ามวิทยา      ผู้จัดการทีม 
2. นายประสาน  เบ้าทุมมา โรงเรียนโสกก่ามวิทยา          ผู้ฝึกสอนทีมชาย 
3. นางวิไลรัตน์  เบ้าทุมมา โรงเรียนโสกก่ามวิทยา         ผูฝ้ึกสอนทีมหญิง 
4. นางสาวอรวรรณ  โยธะการี โรงเรียนโสกก่ามวิทยา         ผู้ควบคุมทีมหญิง 
5. นางสาวกชพรรณ  ลีสีทวน โรงเรียนโสกก่ามวิทยา           นักกีฬา 
6. นางสาวเพ็ชราพร  ไชยมัดฉิม โรงเรียนโสกก่ามวิทยา           นักกีฬา 
7. นางสาวปัทมา  พจนา  โรงเรียนโสกก่ามวิทยา           นักกีฬา 
8. นางสาวสรัญญา  ป่าสัก โรงเรียนโสกก่ามวิทยา           นักกีฬา 
9. นางสาวอรนภา  ศรีเทพ โรงเรียนโสกก่ามวิทยา           นักกีฬา 
10. เด็กชายชินวร  ยมโคตร โรงเรียนโสกก่ามวิทยา           นักกีฬา 
11. นายธนากร  ศรีระบุตร โรงเรียนโสกก่ามวิทยา           นักกีฬา 
12. นายวสุพล  พิมพ์ลา  โรงเรียนโสกก่ามวิทยา           นักกีฬา 
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13. เด็กชายวีรยุทธ  พัฒนะแสง โรงเรียนโสกก่ามวิทยา           นักกีฬา 
14. นายวีระชน  ไชยมาสุข โรงเรียนโสกก่ามวิทยา           นักกีฬา 
15. นายทวีทรัพย์  ไตรณรงค์ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม          นักกีฬา 

บาสเกตบอลชาย 
1. นายธนิต  แสนเทพ  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          ผู้จัดการทีมชาย 
2. นายสิริภาส  วงศ์เกลี้ยง สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ         ผู้ฝึกสอนทีมชาย 
3. นางสาวแพรวณภา  เกษชุม สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย 
4. นายไชยพงษ์  ไชยศรีหา โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม           นักกีฬา 
5. นายณัฐพล  ไชยวงค ์  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม           นักกีฬา 
6. นายธนธร  เดี่ยวไธสง  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม           นักกีฬา 
7. นายนิติพล  ลำเนานาน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม           นักกีฬา 
8. นายพัชรพล  บุตนนท์  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม           นักกีฬา 
9. นายอนุชิต  ภูกองทอง  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม           นักกีฬา 
10. นายเอกรินทร์  จูใจบุญ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม           นักกีฬา 
11. นายโสภณวิชญ์  ทุยโพธิน์้อย โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม           นักกีฬา 
12. นายอดิเทพ  ทวยจันทร์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม           นักกีฬา 
13. นายภูเบศร  กุลแก้ว  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
14. นายลาภวุฒิ  หัดวิมล  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
15. นายอธิภัทร  ภูด่านววั โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 

บาสเกตบอลหญงิ 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน  โรงเรียนพรเจริญวิทยา          ผู้จัดการทีมหญิง 
2. นายวรศิษฎ์  ชุมนุมราษฎร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา                   ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 
3. นางสาวอักษฟ้า  สีวิไลย์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา             ผูช้่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง 
4. นางสาวกนกวรรณ  แก้วเทพ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
5. นางสาวกัณญารัตน์  ชายเพ็ชร์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
6. นางสาวจีรวรรณ  พลพันธ ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
7. นางสาวชนนิกานต์  ผลสุข โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
8. นางสาวฐิติวรดา  เครือสุคนธ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
9. นางสาวพนิตพิชา  แถวโพธิ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
10. นางสาวพรรณสิริ  คนหาญ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
11. นางสาวมานิตา  ขานวงศ ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
 
 
 
 

/13. นางสาววิริยาภรณ์... 



- 8 - 
 

12. นางสาววิริยาภรณ์  แสงโยธ ี โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
13. นางสาวแววตา  หิงชาล ี โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
14. นางสาวศศิกานต์  ลุนอุบล โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 
15. นางสาวอทิตยา  ผาไธสงค ์ โรงเรียนพรเจริญวิทยา           นักกีฬา 

เปตอง 
1. นายปราโมทย์  คำเพชรดี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา      ผู้จัดการทีม 
2. นายศรุต  พลยะเรศ  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา          ผู้ฝึกสอนทีมชาย 
3. นายสำราญ  เพชรคนชม โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก        ผู้ฝึกสอนทีมชาย 
4. นางยุคลธร  เพชรคนชม โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย 
5. นายสราวุธ  ถาวร  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย 
6. นายอัครพล  บุญเดช  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาย 
7. นายสุรชัย  โพธิ์คำ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 
8. นายมานิตย์  ทวยหมื่น  โรงเรียนบุ่งคล้านคร                 ผูฝ้ึกสอนทีมหญิง 
9. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ถนอมใจ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก        นักกีฬา 
10. นางสาวยุพิน  ทองเรือง โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก        นักกีฬา 
11. นายเจนวิทย์  วงศ์เครือสอน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา                    นักกีฬา 
12. นางสาวปรัชญา  อยู่สาโก โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 

 13. เด็กชายสุภัทรชัย  ติดมา โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
14. นายอรงค์กรณ์  กุดทา โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
15. นางสาวเชษฐธ์ิดา ประเคนคะชา โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
16. เด็กชายชัยวัฒน์  สระดอน โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
17. เด็กชายณัฐพล  ฝ่ายสงค์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
18. เด็กชายณัฐพล  พิมพ์สุวรรณ์ โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
19. เด็กชายนัจ  เหล่าสงคราม โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
20. เด็กหญิงปิยธิดา  หงส์ทอง โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
21. เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พรมพุทธ โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
22. นางสาวพัชรธิดา  สายุทธ โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
23. นางสาววรธิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
24. นางสาววชิชากร  หงษ์ทอง โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
25. นางสาวสุรชัดาพร  โคตสี โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 

เทควนัโด 
1. นายพิเชฐ  พิบูลย์คณารักษ์  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ       ผู้ฝึกสอน 
2. ว่าที่ ร.ต.หญิงอนงค์รัตน์ จันทะพลอย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ       ผู้ฝึกสอน 
3. นางสาวยุวธิดา  ทัพสุริย์  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน 
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4. นายตฤณ  อ่ิมสะนา  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          นักกีฬา 
5. เด็กชายปภพพนต์ พันธ์ธนัทนันท ์ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          นักกีฬา 
6. เด็กหญิงฟ้าใส  จากนอก สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          นักกีฬา 
7. เด็กหญิงวรวลัญช์  ปินตา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          นักกีฬา 
8. นายวรัตถ์  มะเสนา  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          นักกีฬา 
9. เดก็ชายกิตติภพ  ทำบุญ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ          นักกีฬา 
10. เด็กหญิงกัญญาภัค  กงศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล           นักกีฬา 
11. เด็กหญิงจิตต์โสภิณ  ณะวงค ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล           นักกีฬา 
12. เด็กหญิงฐิตารีย์  ติดมา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล           นักกีฬา 
13. เด็กชายเดชสิทธิ์  วรโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล           นักกีฬา 
14. เด็กหญิงธนกรณ์  สีโนราช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล           นักกีฬา 
15. เด็กหญิงธนพร  แก้วใส โรงเรียนบึงกาฬ            นักกีฬา 
16. เด็กชายวิริทธิ์พล  สักขินาด ี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล           นักกีฬา 

เซปกัตะกรอ้ชาย 
1. นายปราโมทย์  คำเพชรดี โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           ผู้จัดการทีมชาย 
2. นายสำราญ  ทองจีน  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา          ผู้ฝึกสอนทีมชาย 
3. นายกฤษดา  สาผุยทำ  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
4. นายศิริพัฒน์  มั่งมี  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 

 5. นายวันชัย  มีสิทธิ์  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
 6. นายพัสกร  ขุ่มด้วง  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 

7. นายอภิรัตน์  เจริญชัย  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
 8. นายภัทรพล  ไวยะบุตร โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 

9. นายปรัชญา  หมอยา  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
10. นายธีรพัฒน์  ฝ่ายทอง โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
11. นายอิสรา  เย็นวัฒนา โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
12. นายวโรดม  ใจอ่อน  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 

 เซปกัตะกรอ้หญิง    
1. นายวินิจ  ชานุชิต  โรงเรียนเซกา       ผู้จัดการทีม 
2. นายเดชา แสงจันทร์  โรงเรียนบุ่งคล้านคร         ผูช้่วยผู้จัดการทีม 

 3. นายธวชัชัย  เหมวงษ์  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์        ผูช้่วยผู้จัดการทีม 
 4. นางเยาวลักษณ์  ชมพูวัฒนา วิทยาลัยการอาชีพเซกา         ผูช้่วยผู้จัดการทีม 
 5. นายพิษณุ  ผ่านวิทยากุล โรงเรียนเซกา          ผูช้่วยผู้จัดการทีม 
 6. นายกฤษฎา  วันนาพ่อ  โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์        ผูฝ้ึกสอนทีมหญิง 
 7. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี โรงเรียนเซกา             ผูช้่วยผู้ฝึกสอนทีมหญิง 
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 8. เด็กหญิงกิตติมา  ฤทธิยงค์ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์          นักกีฬา 
 9. เด็กหญิงธนวรรณ  สินอิน โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์          นักกีฬา 
 10. เด็กหญิงนิรันดร์ลักษณ์ เจมิจุล โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์          นักกีฬา 
 11. นางสาวจันทร์จิรา  สโุขรัมย ์ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
 12. นางสาววันทนีย์  โง่นลุน โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
 13. นางสาวสุกัญญา  ผลบุญ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา           นักกีฬา 
 14. นางสาวสุพรรณิษา  เรืองชัย วิทยาลัยการอาชีพเซกา           นักกีฬา 
 15. นางสาวนภาพร  ยี่ขอ โรงเรียนบุ่งคล้านคร           นักกีฬา 
 16. นางสาวนิภาวรรณ หลวงราช โรงเรียนเซกา            นักกีฬา 
 17. นางสาวพรผการ์  ฤกษ์ชัย โรงเรียนเซกา            นักกีฬา 
 18.นางสาววรรณภา  ชัยบัณฑิต โรงเรียนเซกา            นักกีฬา 
 19. นางสาวศศิวิมล  สืบสิงห ์ โรงเรียนเซกา            นักกีฬา 

 แบดมนิตนั 
 1. นายอมร  เทพวิภาวิน  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล     ผู้จัดการทีม 
 2. นายวรพันธ์  เวชวงษ ์  โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์            ผู้ฝึกสอนยุวชน
 3. นายสุรศักดิ์  พลไทสงค์ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล        ผูฝ้ึกสอนทีมหญิง 
 4. นายนิยม  ศรีนุกูล  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล         ผู้ฝึกสอนทีมชาย 
 5. นายจักรพันธ์  วงศ์ทอง โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล          นักกีฬา 
 6. นายณัฐพงษ์  อุสสา  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล          นักกีฬา 
 7. นางสาวธนัญญา  พ่อโคตร โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล          นักกีฬา 
 8. นายพงศกร  พรมสุริย์  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล          นักกีฬา 
 9. นางสาววรวรรณ  วงศ์ทอง โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล          นักกีฬา 
 10. นายศิริพงษ ์ พันธ์เลิศ โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล          นักกีฬา 
 11. เด็กหญิงอริสรา  ทนทอง โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล          นักกีฬา 
 12. เด็กหญิงณิชาภา  เวชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์           นักกีฬา 
 13. เด็กชายธนวรรธน ์ เวชวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์           นักกีฬา 
 14. เด็กชายวีรวิชญ์  เงินกลม โรงเรียนอนุบาลวีรวิชญ์           นักกีฬา 
 15. นางสาวจินตหรา  นิลเทศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา           นักกีฬา 
 16. นางสาวศิริรัตน์  ปัตเมฆ โรงเรียนศรีชมภู วิทยา           นักกีฬา 

 เทเบลิเทนนสิ 
 1. นายชัยวชิิต  จันทะราม โรงเรียนเลิดสิน            ผู้จัดการทีมชาย 
 2. นายประสิทธิ  มายูร  โรงประชานิมิตพิทยานุกูล          ผู้จัดการทีมหญิง 
 3. นายกระบี่ธรรม  พรมวงค์ โรงเรียนเลิดสิน           ผู้ฝึกสอนทีมชาย 
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 4. นายกิตติศักด์ิ  ชาไมล์  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       ผูฝ้ึกสอนทีมหญิง 
 5. นายถวิล  หามาฤทธิ์  โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง           ผู้ฝึกสอนยุวชนทีมหญิง 
 6. นางสาวณัฐพร  สีจูมพล โรงเรียนนาสวรรค์            ผู้ฝึกสอนยุวชนทีมหญิง 
 7. นางสาวนิภาพร  แก่นท้าว โรงประชานิมิตพิทยานุกูล     เจ้าหน้าที่ทีม 
 8. นางสาววรรณิดา  นาเวียง โรงเรียนภูทอกวิทยา           นักกีฬา 
 9. เด็กชายก่อพงศ์  สรสิทธิ์ โรงเรียนเลิดสิน            นักกีฬา 
 10. เด็กชายกิตติกานต์  ตุพิลา โรงเรียนเลิดสิน            นักกีฬา 
 11. เด็กชายนนทกานต์  วิลัยคูณ โรงเรียนเลิดสิน            นักกีฬา 
 12. นางสาวจิตรดา  น้อยทุม โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล          นักกีฬา 
 13.เด็กหญิงมาลิกา  ยะตะโคตร โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล          นักกีฬา 
 14. เด็กชายนันท์นภัส  ธุระทำ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง          นักกีฬา 
 15. เด็กหญิงพิชญธิดา  ธุระทำ โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง          นักกีฬา 
 16. เด็กหญิงภาพิมล  คุณาคม โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง          นักกีฬา 
 17. นายวุฒิชัย  อาจวิชัย  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 
 18. นางสาวสุกัญญา  สุริยะวงค์ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก         นักกีฬา 

 เรอืพาย 
 1. ร.ต.อ.ทองพูน  พันธ์งาม  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ    ผู้จัดการทีม 
 2. นายวันชัย  หาญคำหล้า  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ        ผู้ฝึกสอนทีมชาย 
 3. นายธีรเดช  ศรีเชียงหวาง  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ         นักกีฬา 
 4. นายภัทรชัย  จันทร์อ้วน  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ         นักกีฬา 
 5. นายกิตติศักดิ์  สืบสิงห์   โรงเรียนบึงกาฬ           นักกีฬา 
 6. นายณัฐพนธ์  ทองคนทา  โรงเรียนบึงกาฬ           นักกีฬา 
 7. นายโพธิวัฒน์  ถามะพันธ์  โรงเรียนบึงกาฬ           นักกีฬา 
 8. นายภัทรพงศ์  กองพิมพ์  โรงเรียนบึงกาฬ           นักกีฬา 
 9. นายวิทวัฒน์  คะยอม   โรงเรียนบึงกาฬ           นักกีฬา 
 10. นายธนวัฒน ์ เตโช   โรงเรียนศรีวิไลวิทยา          นักกีฬา 
 11. นายธราธร  เสนานาม  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ          นักกีฬา 
 12. นายธีรฤทธิ์  ป้องนาทราย  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา          นักกีฬา 
 13. นายพัชรพล  ไพรบูรณ์  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา          นักกีฬา 
 14. นายพีรยุทธ  ภูกองชัย  โรงเรียนศรีวิไลวิทยา          นักกีฬา 
 15. สุริยนต์  ดงกุง   โรงเรียนศรีวิไลวิทยา          นักกีฬา 
 16. นายพาณิชย์  เพชรพา  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ          นักกีฬา 
 17. นายพิภพ  นามนไทย   วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ          นักกีฬา 
 18. นายเริงฤทธิ์  วิริยะขันติกุล  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ          นักกีฬา 
 19. นายศภุวิชญ์  สุภาวงศ ์  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ          นักกีฬา 
 20. นายอรรถพล  นามวงค์  วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ          นักกีฬา 

/ฟุตซอลชาย... 
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 ฟุตซอลชาย 
 1. นายสุรสิทธิ์  สิทธิอมร   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                        ผู้จัดการทีม 
 2. นายเฉลิม  รัตนชัย   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม        ผูช้่วยผู้จัดการทีม 
 3. นายอรรถชัย  สีเสน   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม        ผู้ฝึกสอน 
 4. นายภาคภูมิ  พรมพินิจ   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม           ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน 
 5. นายกิตติพงษ์  วงค์กระโซ่  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 6. นายเกรียงศักดิ ์ ประเสริฐสวัสดิ ์ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 7. นายจิรวัฒน์  วารีศรี   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 8. นายชิตพล  เคนกุล   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 9. นายชุติพนธ์  ภูลายยาว  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 10. นายดนุพล  สอนฮุง   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 11. นายทัพเทวา  วรรณเดช  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 12. นายนนทวัฒน์  สมบัติทิพย์  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 13 .นายเพชรวิเชียร  โพธง  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 14. นายภาคิน  วงศ์โสม   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 15. นายวรเมธ  สมบูรณ์   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 16. นายวรวฒุิ  รัตนศรี   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 17. นายสุขภาพ  หลักคำ   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 18. นายอัครพล  อำนาจ   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 

 ฟุตซอลหญิง 
 1. นายสุรสิทธิ์  สิทธิอมร   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม                        ผู้จัดการทีม 
 2. นายอาทิตย์ ทิมินกุล   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม        ผุช้่วยผู้จัดการทีม 
 3. นายอลงกรณ์ นามวิชัย   โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม        ผู้ฝึกสอน 
 4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพตัรภรณ์ ผ่านชมพู โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม           ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน 
 5. นางสาวเพ็ญนภา สิงห์โต  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 6. นางสาวอโณทัย พวาศิริ  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 7. เด็กหญิงกันยรัตน์  สารันต์  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 8. เด็กหญิงคณาสิริ กุดทะรัก  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 9. เด็กหญิงธัญชนก หาญสุริย์  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 10. เด็กหญิงนางสาวนราพร ชมพูมี โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 11. เด็กหญิงนิศาชล ทรายทอง  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 12. เด็กหญิงนิศารัตน์ ทรายทอง  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 13. เด็กหญิงเนตรชนก จานนาเพียง โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 14. เด็กหญิงปาริสรา เกร็ดงูเหลือม โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 15. เด็กหญิงพรนภา พรมคำชาว  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 

/16. เด็กหญิงภาวิตา... 
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 16. เด็กหญิงภาวิตา ราชคต  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 17. เด็กหญิงอรวรรณ ชิณเพ็ง  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 
 18. เด็กหญิงอิทธิพร สิงห์แก้ว  โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม          นักกีฬา 

 วอลเลยบ์อลชายหาด 
 1. นายประวิน  แก้วดวงแสง  โรงเรียนสมสนุกวิทยาคม          ผู้จัดการทีมชาย 
 2. นายสมบูรณ์  ศิริบุตร   โรงเรียนบ้านสามหนอง   ผู้จัดการทีมยุวชนชาย 
 3. นายพัฒนา  อินทรมาตย์  โรงเรียนบ้านสามหนอง     ผู้ชว่ยผู้จัดการทีมยุวชนชาย 
 4. นายจรัญ  มืดคำบง   โรงเรียนสมสนุกวิทยาคม        ผู้ช่วยผูฝ้ึกสอนทีมชาย 1 
 5. นายสมพงษ์  วรขัตร   โรงเรียนบ้านสามหนอง      ผู้ฝึกสอนทีมชาย 1 
 6. นายอิสระ  ชมพันธ์   โรงเรียนสมสนุกวิทยาคม      ผู้ฝึกสอนทีมชาย 2 
 7. นางสาวพัชราภรณ์  ทัศมาลี  สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ    ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 1 
 8. นายพัฒนะ  วงษ์ไชยา   โรงเรียนโนนคำพิทยาคม     ผู้ฝึกสอนทีมหญิง 2 
 9. นายทศพล  ศรทอนสุด   โรงเรียนบ้านสามหนอง  ผู้ฝึกสอนยุวชนทีมชาย 
 10. นายจรัญ  มืดคำบง   โรงเรียนสมสนุกวิทยาคม           ผู้ฝึกสอนยุวชนทีมหญิง 
 11. นายเทวฤทธิ์ เพชรเพิ่มวงศ์  โรงเรียนสมสนุกวิทยาคม          นักกีฬา 
 12. นายธีรวฒัน์ ศิริปรี   โรงเรียนสมสนุกวิทยาคม          นักกีฬา 
 13. เด็กชายภัทรพงศ์ จันทร์น้ำคำ  โรงเรียนสมสนุกวิทยาคม          นักกีฬา 
 14. เด็กหญิงพัณณิตา พิมโคตร  โรงเรียนสมสนุกวิทยาคม          นักกีฬา 
 15. เด็กหญิงรัตติกาล บุญมาก  โรงเรียนสมสนุกวิทยาคม          นักกีฬา 
 16. เด็กหญิงธิติมา วงค์คะสุ่ม  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม          นักกีฬา 
 17. เด็กหญิงลดาวัลย์ บุญมี  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม          นักกีฬา 
 18. เด็กหญิงตะวันฉาย วันศรี  โรงเรียนโนนคำพิทยาคม          นักกีฬา 
 19. เด็กชายชาติกล้า จันทะเป้  โรงเรียนบ้านสามหนอง          นักกีฬา 
 20. เด็กชายปฏิภาณ อัตฤทธิ์  โรงเรียนบ้านสามหนอง          นักกีฬา 
 21. เด็กชายราชันต์ ชมสำราญ  โรงเรียนบ้านสามหนอง          นักกีฬา 
 22. นายสถาพร สุ่มมาตร   โรงเรียนบ้านสามหนอง          นักกีฬา 
 23. นางสาวอพัชชา มากะฐิน  โรงเรียนบุ่งคล้านคร          นักกีฬา 
 24. นางสาวกฤติยาภรณ์ ทุมสา  โรงเรียนบุ่งคล้านคร          นักกีฬา 

 ตะกรอ้ลอดหว่ง 
 1. นายคงศักดิ์  รินทา   โรงเรียนบ้านคำไผ่     ผู้จัดการทีม 
 2. นายวิเชียร  วงค์ธรรม   โรงเรียนบ้านคำไผ่        ผู้ฝึกสอน 
 3. นายธีระพงษ์  วงค์ธรรม  โรงเรียนบ้านคำไผ่           ผู้ชว่ยผู้ฝึกสอน 
 4. นางสาวเวนิกา  เกษทองมา  โรงเรียนบ้านคำไผ่   เจ้าหน้าที่ทีม 
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 5. เด็กหญิงญาณิษา  โคตรพัฒน์  โรงเรียนบ้านคำไผ่          นักกีฬา 
 6. เด็กหญิงมนฑิรา  ต้นกันยา  โรงเรียนบ้านคำไผ่          นักกีฬา 
 7. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีวิไล  โรงเรียนบ้านคำไผ่          นักกีฬา 
 8. เด็กหญิงสุทธิดา  เวียงจันทร์  โรงเรียนบ้านคำไผ่          นักกีฬา 
 9. เด็กหญิงอาภาพร  วงค์เจริญ  โรงเรียนบ้านคำไผ่          นักกีฬา 
 10. เด็กหญิงอิสริยา  โทดา  โรงเรียนบ้านคำไผ่          นักกีฬา 

 คาราเตโ้ด 
 1. นายไสว  จันทร์อ้วน   โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา    ผู้จัดการทีม 
 2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธารินทร์  ระศร  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา       ผู้ฝึกสอน 
 3. นางสาวใบเฟิรน์  ชัยคาม  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา          ผู้ชว่ยผู้ฝีกสอน 
 4. เด็กหญิงกินรี  น้อยหนัน  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา         นักกีฬา 
 5. เด็กหญิงผัลย์ศุภา  อินทิ  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา         นักกีฬา 
 6. นางสาวพัชริดา  ปัญญาวงค ์  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา         นักกีฬา 
 7. เด็กหญิงพัชรี  บรม   โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา         นักกีฬา 
 8. นางสาวพัชินทร์  ประทีป  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา         นักกีฬา 
 9. เด็กหญิงพิชญาพร  วงค์สว่าง  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา         นักกีฬา 
 10. เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสงค ์  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา         นักกีฬา 
 11. นางสาวมลธิตา  ยางงาม  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา         นักกีฬา 
 12. เด็กหญิงสุชาวดี  ปราณี  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา         นักกีฬา 
 13. นางสาวสุพัตรา  สุพร  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา         นักกีฬา 

 วูด้บอล 
 1. นายอาทิตย์  อัมไพ   โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ผู้จัดการทีม 
 2. นายศุภัคษร  มูลม ี   โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก     ผู้ฝึกสอน 
 3. นายธีรนันท์  วัฒนะการกุล  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก     ผู้ฝึกสอน 
 4. เด็กหญิงวัชลี  โชติสระน้อย  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       นักกีฬา 
 5. นางสาวกฤติยา  คุณารูป  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       นักกีฬา 
 6. นางสาวดิษย์ลดา  ชามนตรี  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       นักกีฬา 
 7. นางสาวนรีกานต์  วัฒโน  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       นักกีฬา 
 8. นางสาวเบญจมาภรณ์  พานทอง โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       นักกีฬา 
 9. นางสาวเบญจมาศ  นามวงษา  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       นักกีฬา 
 10. นางสาวพลอยธิตา  ทัศบุตร  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       นักกีฬา 
 11. นางสาวลักคณา  ปาปะโต  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       นักกีฬา 
 12. นางสาวภัทราภรณ์  พันธ์พิบูลย์ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       นักกีฬา 
 13. นางสาววาริสา  คำมะโนชาติ  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก       นักกีฬา 

 
/ มหีน้าที.่..  
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มหีนา้ที ่
  อำนวยการ สัง่การ และจัดนักกฬีาลงทำการแข่งขัน ตามกำหนดการการแข่งขันของจังหวัดบึงกาฬ 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละทุ่มเท มีจิตสำนึกในความมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และให้อภัย สร้างเกียรติประวัติ นำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดบึงกาฬ ตอ่ไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนเสร็จสิ้นการแข่งขันฯ 

          สั่ง  ณ  วันที ่ 30  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 


