สูจบิ ตั ร
การแข่ งขันกีฬา

27 มกราคม 2561
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเด็กดีพทิ ยาคม

คานา
การแข่งขันกีฬา “ครูเชียงรายเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๐” เป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผ้ บู ริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเครื อข่ายของบุคลากรทางการศึกษาหรื อองค์กรครู ได้ ใช้ พลังอย่างสร้ างสรรค์
ในการเสริมสร้ างสุขภาพอนามัย โดยการออกกาลังกายอย่างถูกวิธี เคารพในกฎ กติกาการเล่นกีฬา ทาให้
บุคลากรทางการศึกษาเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ ภาพ ทังร่้ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเป็ นการส่งเสริมให้
บุคลากรได้ ร้ ูจกั ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ รวมทังเป็
้ นการช่วยหล่อหลอมความร่วมมือร่วมใจให้ เกิดขึ ้นใน
สังคม ซึง่ หมายถึงจุดเริ่มแห่งการพัฒนาชาติอนั เป็ นเป้าหมายสูงสุดต่อไปในภายภาคหน้ า สหพันธ์ครู
เชียงรายได้ พยายามส่งเสริมให้ มีการจัดการแข่งขันกีฬาของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทังด้
้ าน
การฝึ กอบรม ฝึ กสอนและจัดการแข่งขันกีฬาครูเชียงรายเกมส์ครัง้ นี ้
สาหรับการแข่งขันกีฬา “ครูเชียงรายเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๐” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นี ้ ได้ กาหนดจัดการ
แข่งขันขึ ้นใน วัน เสาร์ ที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรี ยนเด็กดีพิทยาคมโดยมี
สมาพันธ์สมาคมครูเชียงราย เขต ๔ เป็ นเจ้ าภาพดาเนินการจัดการแข่งขัน และใช้ ชื่อว่า “กีฬาครู เชียงราย
เกมส์ ครัง้ ที่ ๑๐” ซึง่ มีนกั กีฬาเข้ าร่วมการแข่งขันจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัด
เชียงราย มีประเภทกีฬาที่จดั การแข่งขัน ได้ แก่ ฟุตบอล(ครูชาย) วอลเลย์ บอล(ครูชาย) วอลเลย์ บอล
(ครูหญิง) เซปั คตะกร้ อ(ครูชาย) เปตอง(ผู้บริ หารชาย) เปตอง(ผู้บริหารหญิง) เปตอง(ครูชาย) เป
ตอง(ครูหญิง)
ในการดาเนินการแข่งขันกีฬา “ครูเชียงรายเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๐” ในครัง้ นี ้ มีข้อจากัดอยูห่ ลายประการ
แต่ด้วยความตังใจจริ
้
งของคณะกรรมการสหพันธ์ครูเชียงราย และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยการนา
ของประธานสหพันธ์ครูเชียงราย ที่มีเป้าหมาย เพื่อสานต่ออุดมการณ์ กีฬาพัฒนาคน พัฒนาชาติ กีฬา
สร้ างชีวิตให้ สดใส หลีกพ้ นภัยยาเสพติด หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าจะทาให้ การจัดการแข่งขันบรรลุสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทกุ ประการ และขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ การสนับสนุนทุกท่านทังให้
้
ความร่วมมือเป็ นอย่างดี เพราะที่จริงแล้ วการพัฒนาคน การพัฒนาชาติ คือ เป้าหมายของทุกคนที่พงึ
ปฏิบตั ใิ ห้ มีสืบไป

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
“ครูเชียงรายเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๐”

แผนผังขบวนพาเหรดของการแข่ งขันกีฬา
“ครู เชียงรายเกมส์ ครั ง้ ที่ ๑๐”
ป้ ายการแข่ งขันกีฬาครู เชียงรายเกมส์ ครั้งที่ ๑๐
วงโยธวาทิตโรงเรียนเด็กดีพทิ ยาคม
ธงการแข่ งขันกีฬาครู เชียงรายเกมส์

ทีมงานเชิญถ้ วยรางวัล

ขบวนนักกีฬาสมาพันธ์ สมาคมครู เชียงราย เขต ๓

ขบวนนักกีฬาสมาพันธ์ สมาคมครู เชียงราย เขต ๒

วงโยธวาทิตโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ขบวนนักกีฬาสมาพันธ์ สมาคมครู เชียงราย เขต ๑

ขบวนนักกีฬาสมาพันธ์ สมาคมครู เชียงราย เขต ๔

กาหนดการแข่ งขันกีฬา “ครู เชียงรายเกมส์ ครั ง้ ที่ ๑๐”
ณ สนามกีฬาโรงเรี ยนเด็กดีพทิ ยาคม
วัน เสาร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา

๐๘.๐๐ น. นักกีฬา เจ้ าหน้ าที่ และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องจากสมาพันธ์ครูเขตพื ้นที่การศึกษาเชียงราย ทัง้
๔ เขต พร้ อมกัน ณ ด้ านหน้ าโรงเรี ยนเด็กดีพิทยาคม อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
เวลา ๐๘.๔๙ น. ประธานในพิธีเข้ าสูส่ นาม (นายณรงค์ แผ้ วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ.)
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ขบวนนักกีฬา เจ้ าหน้ าที่ และผู้ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องเดินเคลื่อนขบวนเข้ าสูส่ นามกีฬา
โรงเรี ยนเด็กดีพิทยาคม
- พิธีเชิญธงชาติไทยขึ ้นสูย่ อดเสา (วงโยธวาทิต บรรเลงเพลงชาติไทย)
- ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา “ ครู เชียงรายเกมส์ ครั ง้ ที่ ๑๐ ”
(นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย) กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน
ต่อประธานในพิธี
- ประธานในพิธีพบปะพี่น้องนักกีฬา กล่าวให้ โอวาท กล่าวเปิ ดการแข่งขันกีฬา และทา
พิธีเปิ ดฯ โดยการตีฆ้องชัย ๓ ครัง้ (วงโยธวาทิต บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ )
- พิธีเชิญธงกีฬาของสมาพันธ์ครูเชียงราย ทัง้ 4 เขต ขึ ้นสูย่ อดเสา (ดุริยางค์ บรรเลง
เพลงกราวกีฬา)
- ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของ
สหพันธ์ครูเชียงราย และสมาพันธ์ สมาคมต่างๆขององค์กรครูเชียงราย
- ประธานคณะกรรมการดาเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา “ ครู เชียงรายเกมส์ ครั ง้ ที่ ๑๐ ”
นาคณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันฯเดินออกจากสนาม
- วงดุริยางค์นาขบวนพาเหรดนักกีฬาเดินออกจากสนาม
- การแสดงพิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬา”ราอวยรสะท้ อนวิธีม้ง” ของเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านรักแผ่นดิน
- การแสดงพิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬา”BMK แอร์ โรบิค” ของเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านเมืองกาญจน์
- การแสดงพิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬา”วงโยธวาทิต” ของเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนอนุบาลเชียงของ
- เริ่มการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตามสูจิบตั รการแข่งขัน
เวลา ๑๘.๐๐ น. กิจกรรมงานเลี ้ยงสังสรรค์เพื่อขอบคุณ “กิ๋นห๋ อม ต๋ อมม่ วน ตามประสานักกีฬาองค์ กรครู ”
ณ สนามกีฬาในร่มโรงเรี ยนเด็กดีพิทยาคม
หมายเหตุ
กาหนดการนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ที่จาเป็ นและเหมาะสม

ประกาศสหพันธ์ ครู เชียงราย
เรื่อง แต่ งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานจัดการจัดแข่ งขันกีฬา
“ครู เชียงรายเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๐”
ตามที่มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ครูเชียงราย
กาหนดให้ มีการแข่งขันกีฬาในหมูม่ วล
สมาชิกขององค์กรครู เพื่อให้ พี่น้องสมาชิกขององค์กรครูทงั ้ 18 อาเภอ ในจังหวัดเชียงราย ได้ มีโอกาสร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา ตลอดจนพบปะสังสรรค์กนั ในสมาชิกขององค์กรครู ใน วันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561 ณ สนามกีฬา
โรงเรี ยนเด็กดีพิทยาคม เพื่อให้ การดาเนินงานเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และต่อเนื่อง ดังนัน้ สหพันธ์ครูเชียงรายจึงได้
พิจารณาและแต่งตังคณะท
้
างานจัดงานดังกล่าว ดังนี ้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้ วย
๑) นายสมบัติ
จักรสมศักดิ์
ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย
ประธานกรรมการ
๒) นายระพิพงษ์
ไชยลังกา
รองประธานสหพันธ์ครูเชียงราย
รองประธานกรรมการ
๓) นายพุฒ
พรมมินทร์
รองประธานสหพันธ์ครูเชียงราย
รองประธานกรรมการ
๔) นายอนวัช
อุน่ กอง
รองประธานสหพันธ์ครูเชียงราย
รองประธานกรรมกา
๕) คณะกรรมการสหพันธ์ครูเชียงรายทุกคน
กรรมการ
๖) นายกสมาคมฯ ประธานชมรมฯ ทุกอาเภอ
กรรมการ
๗) กองเลขาธิการสหพันธ์ครูเชียงรายทุกคน
กรรมการ
๘) นายสุรพงษ์
อินทจักร
เลขาธิการสหพันธ์ครูเชียงราย
กรรมการและเลขานุการ
๙) รองเลขาธิการสหพันธ์ครูเชียงรายทุกคน
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้ าที่ ให้ ความร่วมมือสนับสนุนให้ คาแนะนาปรึกษา และประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆตลอดจนแก้ ปัญหาใน
การดาเนินงานให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
๒. คณะกรรมการฝ่ ายสถานที่และระบบแสง เสียง ประกอบด้ วย
๑) นายนพดล
ธีร์ตระกูล
ประธานกรรมการ
๒) นายนิวตั ร
คาดอน
รองประธานกรรมการ
๓) นายสากล
อินต๊ ะวงค์
กรรมการ
๔) นายชูชาติ
แปลงล้ วน
กรรมการ
๕) นายอุดร
รู้ยาม
กรรมการ
๖) นายชูเกียรติ
เทพสาร
กรรมการ
๗) นายกาญจน์
ตันวั
้ ฒนา
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ จัดทาสนามกีฬาทุกชนิดให้ พร้ อมสาหรับการแข่งขัน และจัดเตรี ยมสถานที่ในการดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
“ครูเชียงรายเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๐” ให้ เป็ นที่เรี ยบร้ อย ตลอดจนจัดเตรี ยมจัดหาเครื่ องเสียงพร้ อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ องเตรี ยมไว้ ใช้ ใน

งานให้ พร้ อม จัดตกแต่งกองอานวยการที่มีหลังคาให้ เหมาะสม จัดเตรี ยมเต็นท์ ป้ายไวนิลติดไว้ ที่อฒ
ั จรรย์ของนักกีฬาทัง้ ๔
เขต ฯลฯ
๓. คณะกรรมการฝ่ ายอุปกรณ์ กีฬาสาหรับการแข่ งขัน ประกอบด้ วย
๑) นายเลื่อน
ใจแปลง
ประธานกรรมการ
๒) นายมานิตย์
ถูนาแก้ ว
รองประธานกรรมการ
๓) นายนิโรธ
ภูมิสายดร
กรรมการ
๔) นายวิชยั
กาวิน
กรรมการ
๕) นายอภิปราย
โสภายิ่ง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ จัดหาและเตรี ยมอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา – กรี ฑาทุกประเภท เช่น ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ตะกร้ อ ตาข่าย ฯลฯ
ให้ พร้ อมสาหรับใช้ ในการแข่งขัน (ยกเว้ นกีฬาเปตองนักกีฬานาอุปกรณ์แข่งขันมาเอง)
๔. คณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ และพิธีการ ประกอบด้ วย
๑) นายพงพุธ
หมุดปิ น
ประธานกรรมการ
๒) นายชูเชิด
ญานะประเสริฐ
รองประธานกรรมการ
๓) นายทองลี
ศรี เตชะ
กรรมการ
๔) นางธนวรรณ
บุดดี
กรรมการ
๕) นายวิชยั
กาวิน
กรรมการ
๖) นางประคองจิต
ศิริบญ
ุ ธรรม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ เป็ นที่รับทราบทัว่ ไป และจัดเตรี ยมขันตอนพิ
้
ธีการเปิ ด-ปิ ดการแข่งขัน จัดทาคากล่าว
รายงาน/คากล่าวเปิ ด-ปิ ดการแข่งขัน ตลอดจนจัดหาแฟ้มใส่คากล่าวด้ วย ผู้ประกาศ จัดทาตกแต่งกองอานวยการ จัดพุม่
ดอกไม้ ที่นงั่ แขกรับเชิญ แท่นประธาน ที่พกั นักกีฬา กระถางคบเพลิง คบเพลิง เพื่อใช้ ในงานแข่งขันกีฬา
๕. คณะกรรมการฝ่ ายงบประมาณ ประกอบด้ วย
๑ ) นายคานึง
ยากองโค
ประธานกรรมการ
๒) นายธรรมนูญ
กิจนุกร
กรรมการ
๓) นางนงคราญ
ชัยพงษ์
กรรมการ
๔) นางประคองจิต
ศิริบญ
ุ ธรรม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ควบคุม กากับการเบิกจ่ายเงินให้ เป็ นไปตามรายการที่ กาหนด จัดทาบัญชี รายรับ –รายจ่าย ของการแข่งขันกีฬา
ทังหมดตลอดการแข่
้
งขัน แล้ วสรุปการรับ-จ่ายเงิน เพื่อรายงานที่ประชุมรับทราบ
๖. คณะกรรมการฝ่ ายตัดสินกีฬา ประกอบด้ วย
๑ ) นายนพดล
ธีร์ตระกูล
ประธานกรรมการ
๒.) นายสากล
อินต๊ ะวงค์
กรรมการ
๓.) นายอุดร
รู้ยาม
กรรมการ
๔.) นายชูชาติ
แปลงล้ วน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ดาเนินการกากับ ดูแล ประสานงานกับคณะกรรมการกลาง ให้ ดาเนินการตัดสินแข่งขันกีฬา ให้ เป็ นไปตามสูจิบตั ร
และบริ สทุ ธิ์ยตุ ธิ รรม จนเสร็ จสิ ้นการแข่งขัน

๗. คณะกรรมการฝ่ ายจัดงานสังสรรค์ ประกอบด้ วย
๑) นายพุฒ
พรมมินทร์
ประธานกรรมการ
๒) นายนิวตั ร
คาดอน
รองประธานกรรมการ
๓) นายเอกราช
ลือชา
รองประธานกรรมการ
๔) นายวัน
ศรี ตสิ าร
กรรมการ
๕) นางวาทินี
สุวรรณญาณะ
กรรมการ
๖) นายสงวนศักดิ์
บุบผาชื่น
กรรมการ
๗) นางศิริพรรณ
ยะป๊ อก
กรรมการ
๘) นายทานอง
ลุกลาม
กรรมการ
๙) นายวีรวัฒน์
เงินท๊ อก
กรรมการ
๑๐) นายเจริญ
นันไชยวงศ์
กรรมการ
๑๑) นางสุวิมล
สุทธะ
กรรมการ
๑๒) นางสาวดวงงา อินเทพ
กรรมการ
๑๓) นายกมลศักดิ์
ภูชมศรี
กรรมการ
๑๔) นางกชพรรณ
รวมจิต
กรรมการ
๑๕) นางกอบกุล
ตระกูลสันติไมตรี
กรรมการ
๑๖) นางลาดวน
วันทะนา
กรรมการ
๑๗) นางขวัญจิรา
รุ่งทิพย์ธนกุล
กรรมการ
๑๘) นางยุพิณ
ญาณะประเสริฐ
กรรมการ
๑๙) นางรวีวรรณ
มหาวรรณ์
กรรมการ
๒๐) นางแก่นจันทร์
บุบผาชื่น
กรรมการ
๒๑) นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล
กรรมกร
๒๒) นายปริญญา
ใจเทิง
กรรมการ
๒๓) นายนิยม
ลีคาหมง
กรรมการและเลขานุการ
๒๔) นางสาวพรนภา ประยศ
กรรมการและผู้ชว่ ยเลขานุการ
มีหน้ าที่ จัดเตรี ยม การจัดงานเลี ้ยงสังสรรค์ ทังสถานที
้
่ โต๊ ะ-เก้ าอี ้ อาหาร เครื่ องดื่ม ระบบแสง ระบบเสียง ดนตรี ฉากเวที
พิธีการ/พิธีกร ลาดับขันตอนของงาน
้
๘. คณะกรรมการฝ่ ายถ้ วยรางวัล ประกอบด้ วย
๑) นายวัน
ศรี ตสิ าร
ประธานกรรมการ
๒ นายไมตรี
ยาละ
กรรมการ
๓) นายชริ นทร์
คาหล้ า
กรรมการ
๔) นายกฤษฎา
บุญเกตุ
กรรมการ
๕) นายสมศิลป์
ขันธิกลุ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ จัดหาถ้ วยรางวัล และของขวัญรางวัล เพื่อมอบให้ แก่นกั กีฬาในงานเลี ้ยงสรรค์ตอนเย็น

๙. คณะกรรมการฝ่ ายปฏิคม ประกอบด้ วย
1) นายเอกราช
ลือชา
ประธานกรรมการ
2) นายสายันห์
จันทร์ ธิบญ
ุ
กรรมการ
3) นายมรกต
อนุเคราะห์
กรรมการ
4) นายพิเศษ
ถาแหล่ง
กรรมการ
5) นายสมพล
ศิริวงค์
กรรมการ
6) นางวาทินี
สุวรรณญาณะ
กรรมการ
7) นางศิริพรรณ
ยะป๊ อก
กรรมการ
8) นางสุวิมล
สุทธะ
กรรมการ
9) นางธนวรรณ
บุดดี
กรรมการ
10) นางกชพรรณ
รวมจิต
กรรมการ
๑๑) นายครรชิต
มาลัย
กรรมการ
๑๒) นายบุญมี
สิงห์กา
กรรมการ
๑๓) นายสมสด
ฉายา
กรรมการ
๑๔) นายสรชัย
บุญเพียร
กรรมการ
๑๕) นางประคองจิต ศิริบญ
ุ ธรรม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ จัดเตรี ยมน ้าดื่ม อาหารว่างและอาหารกลางวัน ต้ อนรับและอานวยความสะดวกแก่แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
ให้ บริการน ้าดื่ม – น ้าใช้ ในสนามแข่งขัน ให้ แก่นกั กีฬาและคณะกรรมการตัดสินอย่างทัว่ ถึงตลอดงาน
๑๐. คณะกรรมการฝ่ ายบันทึกภาพ ประกอบด้ วย
๑) นายชูชาติ
มีแหวน
ประธานกรรมการ
๒) นายภานุพงษ์
อัครเสถียรงศ์
กรรมการ
๓) นายบุญทัน
แอ่นปั ญญา
กรรมการ
๔) นายปริญญา
ใจเทิง
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ บันทึกภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ทังภาพนิ
้
่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดงาน
๑๑. คณะกรรมการควบคุมขบวนพาเหรด ดูแลความปลอดภัยและอานวยความสะดวกในการจัดขบวนนักกีฬาของ
ทุกเขตพืน้ ที่การศึกษา ประกอบด้ วย
๑) นายดารงค์
หาญชนะ
ประธานกรรมการ
๒) นายนิพนธ์
กาวิละ
รองประธานกรรมการ
๓) นายวินยั
สายศักดิ์
กรรมการ
๔) นายสุรชัย
ตื ้อยศ
กรรมการ
๕) นายคะนอง
จองคา
กรรมการ
๖) จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ จัดรูปขบวนต่างๆและวงดุริยางค์ ควบคุมการเดินพาเหรด ให้ มีความพร้ อมเพรี ยงกัน เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยสวยงาม
ทังวั
้ นพิธีเปิ ด – ปิ ด การแข่งขัน
๑๒. คณะกรรมการฝ่ ายการรักษาพยาบาล ประกอบด้ วย

๑) นายธีรพล
จันทราพูล
ประธานคณะกรรมการ
๒) นายณัฐ
ทรัพย์ศริ ิ
กรรมการ
๓) นายพล
ฐานะกอง
กรรมการ
๔) นายวทัญญู
ปูคา
กรรมการ
๕) นายประสิทธิ์
ธิขาว
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ จัดเตรี ยมจัดหายา เวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น และดูแลให้ การปฐมพยาบาล
นักกีฬาที่ได้ รับบาดเจ็บ ตลอดจนประสานงานกับโรงพยาบาล และหรื อหน่วยกู้ภยั
๑๓. คณะกรรมการฝ่ ายสรุ ป และประเมินผล ประกอบด้ วย
๑) นายวิเชียร์
ติยานันท์
ประธานกรรมการ
๒) นายภัทรงศ์
สิมงาม
กรรมการ
๓) นายประทีป
ชาสมบัติ
กรรมการ
๔) นายขจร
วงศ์วฒ
ุ ิ
กรรมการ
๕ นายสมบัติ
วรพัฒน์
กรรมการ
๖) นายสิทธิพงษ์
อินธิศกั ดิ์
กรรมการ
๗) นายวีรวัฒน์
เงินท๊ อก
กรรมการ
๘) นายเดชบดี
เสาร์ รังษี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที่ ติดตาม เก็บข้ อมูล สรุปผล และประเมินผลการจัดการแข่งขันกีฬาครัง้ นี ้
ให้ คณะกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังในแต่
้
ละฝ่ าย ปฏิบตั ิงานด้ วยความมุง่ มัน่ ตังใจ
้ เพื่อให้ เป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ ด้ วยเกียรติและศักดิ์ศรี ขององค์กร บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทกุ ประการ มิก่อให้ เกิดความ
เสียหายใดๆต่อองค์กร
ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมบัติ จักรสมศักดิ)์
ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย

รายการกีฬาที่ทาการแข่ งขัน
ในกีฬา “ครูเชียงรายเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๐”

วันเสาร์ ท่ ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑
ณ สนามกีฬาโรงเรียนเด็กดีพทิ ยาคม

ตารางการแข่ งขันฟุตบอล 9 คน และ 7 คน
กีฬาครู เชียงรายเกมส์ ครั ง้ ที่ 10 ประจาปี 2561
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561
ประเภท/อายุ
29 ปี ลงมา
ฟุตบอล 9 คน

30-39 ปี
ฟุตบอล 9 คน

40-49 ปี
ฟุตบอล 7 คน

50 ขึ ้นไป
ฟุตบอล 7 คน

สนาม คูท่ ี่
1
2
1
3
4
1
2
2
3
4
1
2
3
3
4
1
2
4
3
4

เวลา
09.30 น.
10.30 น.
14.00 น.
15.00 น.
09.30 น.
10.30 น.
14.00 น.
15.00 น.
09.30 น.
10.30 น.
14.00 น.
15.00 น.
09.30 น.
10.30 น.
14.00 น.
15.00 น.

ทีม
สพป.ชร. 3 – สพป.ชร 4
สพป.ชร. 1 – สพป.ชร 2
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร. 1 – สพป.ชร 3
สพป.ชร. 2 – สพป.ชร 4
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 4
สพป.ชร 2 – สพป.ชร 3
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 4
สพป.ชร 2 – สพป.ชร 3
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2

ระเบียบการแข่ งขันฟุตบอล
1. ใช้ สนาม จานวน 4 สนาม
2. จานวนการแข่งขันทังหมด
้
16 คู่
3. ใช้ ลกู ฟุตบอล จานวน 8 ลูก สนามละ 2 ลูก
4. กรรมการผู้ตดั สิน 8 คน สนามละ 2 คน
5. ส่งรายชื่อนักกีฬากี่คนก็ได้
6. การเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเข้ าเปลี่ยนออกได้ ตลอดไม่จากัดจานวน
7. การแข่งขันครึ่งละ 20 นาที พัก 5 นาที

รอบ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ

ผลการแข่งขัน

ตารางการแข่ งขันวอลเลย์ บอล
กีฬาครู เชียงรายเกมส์ ครั ง้ ที่ 10 ประจาปี 2561
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561
ประเภท
ชาย
อายุไม่เกิน 35 ปี

ชาย
อายุ 36 ปี ขึ ้นไป

หญิง
อายุไม่เกิน 35 ปี

หญิง
อายุ 36 ปี ขึ ้นไป

สนาม คูท่ ี่
เวลา
1 09.30 น.
3
5
1 7
2
4
6
8
1 09.30 น.
3
5
2 7
2
4
6
8

ทีม
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 3
สพป.ชร 2 – สพป.ชร 4
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 2
สพป.ชร 3 – สพป.ชร 4
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 2 – สพป.ชร 3
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 4
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 2
สพป.ชร 3 – สพป.ชร 4
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 12– ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2

รอบ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ

ระเบียบการแข่ งขันกีฬาวอลเลย์ บอล
1 .ใช้ สนาม จานวน ๒ สนาม ประเภทชาย ใช้ สนามกลางแจ้ ง ประเภทหญิงใช้ สนามในร่ม
2. จานวนการแข่งขันทังหมด
้
1๖ คู่
3. ใช้ ลกู วอลเลย์บอล จานวน 6 ลูก สนามละ 3 ลูก
4. กรรมการผู้ตดั สิน 8 คน สนามละ 2 คน
5. ส่งรายชื่อนักกีฬากี่คนก็ได้
6. การแข่งขัน 2 ใน 3 เซ็ต
7. ในการชิงชนะเลิศ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม

ผลการแข่งขัน

ตารางการแข่ งขันเซปั คตะกร้ อ
กีฬาครู เชียงรายเกมส์ ครั ง้ ที่ 10 ประจาปี 2561
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561
ประเภท/อายุ

สนาม คูท่ ี่

29 ปี ลงมา

1

30-39 ปี

2

40-49 ปี

3

50 ขึ ้นไป

4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

เวลา
09.30 น.
10.30 น.
14.00 น.
15.00 น.
09.30 น.
10.30 น.
14.00 น.
15.00 น.
09.30 น.
10.30 น.
14.00 น.
15.00 น.
09.30 น.
10.30 น.
14.00 น.
15.00 น.

ทีม

รอบ

สพป.ชร 1 – สพป.ชร 2
สพป.ชร 3 – สพป.ชร 4
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 4
สพป.ชร 2 – สพป.ชร 3
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 2 – สพป.ชร 3
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 4
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 2 – สพป.ชร 3
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 4
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2

แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ

ระเบียบการแข่ งขันกีฬาเซปั คตะกร้ อ
1. ใช้ สนาม จานวน 4 สนาม
2. จานวนการแข่งขันทังหมด
้
16 คู่
3. ใช้ ลกู ฟุตบอล จานวน 8 ลูก สนามละ 2 ลูก
4. กรรมการผู้ตดั สิน 8 คน สนามละ 2 คน
5. ส่งรายชื่อนักกีฬากี่คนก็ได้
6. การแข่งขัน 2 ใน 3 เซ็ต
8. แข่งขันแบบเอฟเอคัพ
9. รุ่นอาวุโสกว่าสามารถมาเล่นรุ่นอายุน้อยกว่าได้ แต่ นักกีฬาเล่ นได้ ไม่ เกิน 1 รุ่น

ผลการแข่งขัน

ตารางการแข่ งขันเปตอง
กีฬาครู เชียงรายเกมส์ ครั ง้ ที่ 10 ประจาปี 2561
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561
ประเภท/อายุ

สนาม

ผู้บริหาร
การศึกษา

1

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ชาย

1

ผู้บริหาร
สถานศึกษา
หญิง

2

ชาย

2

หญิง

3

คูท่ ี่ เวลา
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

09.30 น.
11.30 น.
13.30 น.
15.00 น.
09.30 น.
11.30 น.
13.30 น.
15.00 น.
09.30 น.
11.30 น.
13.30 น.
15.00 น.
09.30 น.
11.30 น.
13.30 น.
15.00 น.
09.30 น.
11.30 น.
13.30 น.
15.00 น.

ทีม
สพป.ชร 2 – สพป.ชร 3
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 4
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 2 – สพป.ชร 4
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 3
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 4
สพป.ชร 2 – สพป.ชร 3
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 4
สพป.ชร 2 – สพป.ชร 3
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2
สพป.ชร 3 – สพป.ชร 4
สพป.ชร 1 – สพป.ชร 2
ผู้แพ้ คทู่ ี่ 1 – ผู้แพ้ คทู่ ี่ 2
ผู้ชนะคูท่ ี่ 1 – ผู้ชนะคูท่ ี่ 2

รอบ

ผลการแข่งขัน

แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ
แรก
แรก
ชิงที่ 3
ชิงชนะเลิศ

มจานวน 20 สนาม
2. จานวนการแข่งขันทังหมด
้
20 คู่
3. ลูกเปตองแต่ละเขตเตรี ยมมาเอง
4. ส่งรายชื่อนักกีฬากี่คนก็ได้
5. การแข่งขันเป็ นแบบพบกันหมดในรอบแรก แข่ง 13 แต้ ม รอบชิงชนะเลิศ แข่ง 13 แต้ ม
6. ในตาแหน่ง ผู้บริ หารสถานศึกษา ไม่อนุญาต ในตาแหน่งรักษาการในตาแหน่ง ขอเป็ นตาแหน่งผู้บริ หารจริงๆ
6. รูปแบบการแข่งขันตามคณะกรรมการกาหนด

เป
ตอง
1. ใช้
สนา

ข้ อมูลประชาสัมพันธ์ ขณะเดินขบวนพาเหรดผ่ านประธานฯ
* นาขบวนหน้ าสุด คือ ป้าย “การแข่งขันกีฬา “ครูเชียงรายเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๐”
* วงโยธวาทิตโรงเรี ยนเด็กดีพิทยาคม อ.เทิง จ.เชียงราย มีนายนพดล ธีร์ตระกูล เป็ นผู้อานวยการโรงเรี ยน
* ธงการแข่งขันกีฬาครูเชียงรายเกมส์
* ขบวนทีมงานเชิญถ้ วยรางวัลของการแข่งขันกีฬาครัง้ นี ้
* ขบวนนักกีฬาสมาพันธ์ ครู เชียงราย เขต ๓
สมาพันธ์ ครู เชียงราย เขต ๓ มีทงหมด
ั้
๕ อาเภอ ประกอบด้ วยพื ้นที่ อาเภอแม่จนั อาเภอเชียงแสน
อาเภอดอยหลวง อาเภอแม่ฟ้าหลวง และอาเภอแม่สาย
- มี นายอนวัช อุ่นกอง เป็ นประธานสมาพันธ์ มี นายสมเพชร โนสี เป็ นเลขาธิการสมาพันธ์
- สีประจาสมาพันธ์ คือ สีม่วง
* ขบวนนักกีฬาสมาพันธ์ ครู เชียงราย เขต ๒
สมาพันธ์ ครู เชียงราย เขต ๒ มีทงหมด
ั้
๕ อาเภอ ประกอบด้ วยพื ้นที่ อาเภอแม่ลาว อาเภอพาน
อาเภอป่ าแดด อาเภอแม่สรวย และอาเภอเวียงป่ าเป้า
- มี นายสุพจน์ สันมณีวรรณ เป็ นประธานสมาพันธ์ มี นายสันต์ คามะนาม เป็ นเลขาธิการสมาพันธ์
- สีประจาสมาพันธ์ คือ สีฟ้า
* ขบวนนักกีฬาสมาพันธ์ ครู เชียงราย เขต ๑
สมาพันธ์ ครู เชียงราย เขต ๑ มีทงหมด
ั้
๓ อาเภอ ประกอบด้ วยพื ้นที่ อาเภอเมืองเชียงราย อาเภอเวียงชัย และ
อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
- มี นายสมบัติ จักรสมศักดิ์ เป็ นประธานสมาพันธ์ มี นายพิสิฐ ไชยชนะ เป็ นเลขาธิการสมาพันธ์
- สีประจาสมาพันธ์ คือ สีนา้ เงิน
* ขบวนนักกีฬาสมาพันธ์ ครู เชียงราย เขต ๔
สมาพันธ์ ครู เชียงราย เขต ๔ มีทงหมด
ั้
๕ อาเภอ ประกอบด้ วยพื ้นที่ อาเภอเทิง อาเภอขุนตาล
อาเภอพญาเม็งราย อาเภอเชียงของ และอาเภอเวียงแก่น
- มี นายพุฒ พรมมินทร์ เป็ นประธานสมาพันธ์ มี นายกาญจน์ ตัน้ วัฒนา เป็ นเลขาธิการสมาพันธ์
- สีประจาสมาพันธ์ คือ สีขาว
********************************************************************************

วันเสาร์ ท่ ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เริ่มเวลา ๑๘.๐๐น.
ณ สนามกีฬาในร่ มโรงเรี ยนเด็กดีพทิ ยาคม
*************************************
เวลา ๑๘.๐๐ น. - ทุกคนพร้ อมกัน ณ สนามกีฬาในร่มโรงเรี ยนเด็กดีพิทยาคมพิธีกร เรี ยนเชิญ ผอ.สุรพงษ์ อินทจักร
(เลขาธิการสหพันธ์ครูเชียงราย)แนะนาแขกผู้มีเกียรติหรื อ VIP ที่มาร่วมงานฯ
- เรี ยนเชิญ ผอ.วิราช ป้อมบ้ านต้ า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงราย พบปะเพื่อนครู และกล่าวต้ อนรับ
- เรี ยนเชิญ ผอ.สมบัติ จักรสมศักดิ์ ประธานสหพันธ์ ครูเชียงราย กล่าว
แสดงความรู้สกึ และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
- เรี ยนเชิญ ผอ.ปรี ชา ศรี สวุ รรณ์ อดีตประธานสหพันธ์ครูเชียงราย อดีต
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย และปั จจุบนั เป็ นที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เชียงราย ประธานในพิธีฯ กล่าวโอวาท และกล่าวเปิ ดงานฯ
- พิธีมอบถ้ วยรางวัลให้ แก่นกั กีฬาที่ชนะการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ใน
การแข่งขันกีฬา “ครูเชียงรายเกมส์ ครัง้ ที่ ๑๐” วันนี ้
- พิธีมอบธงกีฬาครูเชียงรายเกมส์ ให้ แก่เจ้ าภาพใหม่ ในครัง้ ต่อไป
- อาจมีการร่วมกันร้ องเพลงที่มีความหมาย เช่น ใจประสานใจ เป็ นต้ น (หากพอมีเวลาแทรกได้ )

********** .....ภาคบันเทิง..../ดนตรี ...เพลง.....**********
(ผอ.นิวตั ร คาดอน และทีมงานฯ)

หมายเหตุ กาหนดการนี ้ อาจมีการปรับเปลี่ยน หรื อเปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาพการณ์

รายชื่อแขก VIP งานเลีย้ งฯ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.
๑. ผอ.ปรี ชา ศรี สวุ รรณ อดีตประธานสหพันธ์ครูเชียงราย อดีตประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรั พย์ครูเชียงราย และที่
ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
๒. ผอ.สมบัติ จักรสมศักดิ์ ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และรองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
๓. ผอ.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑
๔. ผอ.จรัญ แจ้ งมณี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
๕. ผอ.กิตติชยั เมืองมา ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓
๖. ผอ.ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔
๗. ผอ.มานพ ชินะกุล อดีตประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และอดีตคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
๘. ผอ.อุดม ประมวล อดีตประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และอดีต ผอ.สานักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเชียงราย หรื อ สกสค.เชียงราย
๙. ผอ.สุธน จินดารัตน์ อดีตประธานสหพันธ์ครูเชียงราย
๑๐.ผอ.สาราญ โปทาวี อดีตประธานสหพันธ์ครูเชียงราย
๑๑.ผอ.วิราช ป้อมบ้ านต้ า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย
๑๒.
อ.นิวตั ร จรุงจิตต์ อดีตประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และอดีตผอ.สานักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเชียงราย หรื อ สกสค.เชียงราย
๑๓.
ผอ.สุพจน์ สันมณีวรรณ รองประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต ๒
๑๔. ดร.อนวัช อุ่นกอง รองประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต ๓
๑๕. ผอ.พุฒ พรมมินทร์ รองประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต ๔
๑๖. ผอ.พิรุณ บรรดิ ผอ.สานักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเชียงราย หรื อ
สกสค.เชียงราย
๑๗. ผอ.สนัน่ บุญเรื อง อดีตรองประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และอดีตประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 3
๑๘. ผอ.สว่าง จองคา รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย อดีตรองประธานสหพันธ์ครู
เชียงราย และอดีตประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต ๔
๑๙. ผอ.อิ่นคา ใจกันทะ อดีตรองประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และอดีตประธานสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต ๒
๒๐. ดร.เกียรติคณ
ุ จันแก่น ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒๑. ดร. สราวุธ สุตะวงค์ ผอ.โรงเรี ยนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
๒๒. ผอ.สินธพ อุน่ กอง ที่ปรึกษาของสหพันธ์ครูเชียงราย
๒๓. ผอ.ยุทธจักร เขียวอ้ าย อดีตรองประธานสหพันธ์ครูเชียงราย และอดีต ปธ.สมาพันธ์ครูเชียงราย เขต ๔
๒๔. ผอ.ประชัน จันระวังยศ ที่ปรึกษาสหพันธ์ครูเชียงราย
๒๕. อ.ผกายมาศ เฉลยศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิของสหพันธ์ครูเชียงราย
๒๖. อ.อนงค์ ปลื ้มสติ ผู้ทรงคุณวุฒิของสหพันธ์ครูเชียงราย
๒๗. อ.ฉวีวรรณ คาสมุทร ผู้ทรงคุณวุฒิของสหพันธ์ครูเชียงราย
๒๘. คุณชมพูนชุ ศักดิส์ ิทธิ์ ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
****ช่วยกันขอบคุณให้ กบั สมาพันธ์ครูเชียงราย เขต ๔ ที่ร่วมกันจัดงานวันนี ้ด้ วยครับ****

