
 
 
 
 
 

 ประกาศ 
ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ที ่  ๑  / ๒๕๖๒ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล“สพป.ขอนแก่นเขต ๑  

มินมิาราธอน เพ่ือน้อง ครั้งที่ ๑” 
************************************************* 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้จัดให้มีการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศล
“สพป.ขอนแก่นเขต ๑ มินิมาราธอน เ พ่ือน้อง ครั้ งที่  ๑” ในวันที่  ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ บริ เวณบึงสีฐาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของบุคลากร ครูและนักเรียน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการหารายได้
เข้ากองทุนช่วยเหลือ นักเรียนที่ประสบอุบัติภัย 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง การกุศล“สพป.ขอนแก่นเขต ๑ มินิมาราธอน เพ่ือน้อง ครั้งที่ ๑”  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ดังนี้ 

๑. กรรมการที่ปรึกษา 
๑.๑  ดร.สมศักดิ์ จังตระกลุ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น     ประธานกรรมการที่ปรึกษา 
๑.๒  ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     กรรมการ 
๑.๓  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น     กรรมการ 
๑.๔  ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด   กรรมการ 
๑.๕  ดร.สุภชัย จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น      กรรมการ 
๑.๖  ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลป์พงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  กรรมการ 
๑.๗  ดร.สนอง  สุดสะอาด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓  กรรมการ 
๑.๘  ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔  กรรมการ 
๑.๙  ดร.วสันต์ สัตยคุณ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕  กรรมการ 
๑.๑๐  ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ กรรมการ 
๑.๑๑  ดร.นพดล ธุลีจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๙ จังหวัดขอนแก่น      กรรมการ 
๑.๑๒  ผศ.ดลชัย ศรีส าราญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น      กรรมการ 
๑.๑๓  ดร.ราวีวัฒน์ รัตนโกเศศ ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น      กรรมการ 
๑.๑๔  นางรัตนาภรณ์  วัฒนศัพท์ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการศึกษาเอกชนจังหวัดขอนแก่นกรรมการ 
๑.๑๕  นายสุเทพ  บุญยฤทธิ์รักษา  นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่นกรรมการ 
๑.๑๖  ดร.ด ารงพล  ดอกบัว ประธานโรงเรียนเอกชน เขต ๑         กรรมการ 
๑.๑๗  ร้อยตรีวีรสิทธิ์  สุวิสุทธิ์ ประธานโรงเรียนเอกชน เขต ๒       กรรมการ 
๑.๑๘  นายประเสริฐ  เค้าแก้ว ประธานโรงเรียนเอกชน เขต ๓         กรรมการ 
๑.๑๙  ดร.สัมฤทธิ์  แก้วสมบัติ ประธานโรงเรียนเอกชน เขต ๔      กรรมการ 
๑.๒๐  นางนราลักษณ์  ดีบุญมี ณ ชุมแพ ประธานโรงเรียนเอกชน เขต ๕     กรรมการ 
๑.๒๑  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยขอนแก่น        กรรมการ 
๑.๒๒  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น         กรรมการ 
มีหน้าที ่ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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๒. ฝ่ายอ านวยการจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑      ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ ดร.วิเศษ  พลอาจทัน   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑  รองประธานกรรมการ        
 ๒.๔ ดร.ศิริกุล นามศิร ิ   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑   กรรมการ 
 ๒.๕ นายเสด็จ  ทะยะราช   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑   กรรมการ 
 ๒.๖ ดร.ภัทรนันฐ์  ไหลงาม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑   กรรมการ 
 ๒.๗  นายนิเทศก์  แสงศรีเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร  กรรมการ 

๒.๘  นางสุมัทนา แก้วจินดา  ผอ.กลุ่มงานนโยบายและแผน   กรรมการ 
 ๒.๙ นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  กรรมการ 
 ๒.๑๐ นางสาววิจิตร มูลแวง  รก.ผอ.กลุ่มบิหารงานบุคคล   กรรมการ 

๒.๑๑ นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ  รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
๒.๑๒  นางสารภี  ประจันตะเสน   รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมสารสนเทศเทคโนโลยี  กรรมการ 
๒.๑๓  นายบุญเรียน  จันทรเสนา   ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี    กรรมการ 
๒.๑๔  นางวิไลวรรณ  รักสนิท       รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
๒.๑๕  นางสมคิด เมืองสอน  ผอ.กลุ่มอ านวยการ           กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๖  นายประสาท  พิมพ์สุข     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๗  นายวิรุณพงศ์  สมชม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒.๑๘  นายภักดี ปริบาล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหญ้าแดง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่    ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวกและให้การสนับสนุน เพ่ือให้การด าเนินงานด าเนินไปด้วยความ

เรียบร้อย ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

๓. คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน   
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑ ประกอบด้วย 
๓.๑  นายธนวรรธน์ ธะนะค ามา     ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑            ประธานกรรมการ  
๓.๒ นายสุเนตร  ทองโพธิ์   รองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๓.๓ นายอนันต์พร บุญพงษ ์  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๓.๔ นายสุพัฒน์  นรินยา   รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๓.๕ ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๑ ทุกคน     กรรมการ 
๓.๖ นายธีรเชษฐ์  เปานาเรียง เลขานุการกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๑               กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๒ ประกอบด้วย 
๓.๗ นายสนั่น ขันมัง   ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๒   ประธานกรรมการ 
๓.๘ นายชิตเมธา  ทาสมบูรณ์  รองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๓.๙ นายนิเทศก์  แสงศรีเรือง  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๓.๑๐ นายวรศิลป์  นิลเขต  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๓.๑๑  ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๒ ทุกคน     กรรมการ 
๓.๑๒  นายครรชิต  หมื่นแก้ส  เลขานุการกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๒  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๓  นางอรสา  นามบิดา          ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
๓.๑๔  นายสุริยา  ฤาชากุล          ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
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คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๓ ประกอบด้วย 
๓.๑๕ นายพีระพงษ ์ วิริยสถิตย์กุล  ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๓    ประธานกรรมการ 
๓.๑๖ นายวิชัย  รัตนมณี   รองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๓.๑๗ นายวันชัย  สุตรีศาสตร์  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๓.๑๘ นายรัฐภูมิ  อินทรมณี  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๓.๑๙  ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๓ ทุกคน     กรรมการ 
๓.๒๐ นายอัมพร  ภูพานเพชร  เลขานุการกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๓  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๒๑ นายชาญชัย   ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๓ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๔ ประกอบด้วย 
๓.๒๑ นายไวยากรณ์  ยะนะโชติ  ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๔    ประธานกรรมการ 
๓.๒๒ นายเจตพงศ์  กิตติพร  รองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๓.๒๓ นายภานุพงศ์  นวลบุญมา  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๓.๒๔ นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๓.๒๕  ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๔ ทุกคน     กรรมการ 
๓.๒๖ นายเจนณรงค์  วิธีดี  เลขานุการกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๔  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๕ ประกอบด้วย 
๓.๒๗ นายพูนศักดิ์  อินหาดกรวด  ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๕    ประธานกรรมการ 
๓.๒๘ นายทินกร  ชาทอง   รองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๓.๒๙ นางปาริชาติ  วรรณทิพย์  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๓.๓๐ ว่าที่ ร.ต.มานพ  อานจันทึก  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๓.๓๑  ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๕ ทุกคน     กรรมการ 
๓.๓๒ นายอภิชาต  ศรีสารคาม เลขานุการกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๕      กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๖ ประกอบด้วย 
๓.๓๓ นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์  ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๖    ประธานกรรมการ 
๓.๓๔ นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล  รองประธานกลุ่มฝ่ายงบประมาณ   กรรมการ 
๓.๓๕ นายนิรุจน์  นครศรี   รองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๓.๓๖ นายสมนึก  อาจยะศรี  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๓.๓๗  นางกัญญา  สุขเลิศตระกูล   ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๓.๓๘  นายหนูเจียม  เชื้อสาวะถี  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๓.๓๙  นายพิสิทธิ์  ช านาญไพร  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๓.๔๐  นางถนอมขวัญ  รัญดร  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๓.๔๑  นางจินตนา  ศรีสงค์  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๓.๔๒  นางอาจรีย์  ถนอมด ารงศักดิ์   ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๓.๔๓  นางปวันรัตน์  ขุนศรีรักษา  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๓.๔๔  นายศักดา  มุสิกวัน  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๔๕  นางศิริวรรณ  บุณโยดม   ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๔๖ นางศรีวรรณ  สอนศิลพงศ์  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๔๗  นายอารีย์  แสนเหนือ  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๗ ประกอบด้วย 
๓.๔๘ นายเวหา  เลพล     ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๗   ประธานกรรมการ 
๓.๔๙ นายสมพงษ์  บุญนาม  รองประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๗         รองประธานกรรมการ 
๓.๕๐ นางจุฑามาศ  นามอินทร์  รอง ผอ.โรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๓.๕๑ นางแหวนใจ  ภู่เงิน   ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๓.๕๒  นางอรัญญา  วิจิตร  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๓.๕๓  นางร าไพพัชร  สีจันทร์ฮด  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๓.๕๔  นางนภาพร  ดีใหม่  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๓.๕๕  นางทองทิพย์  สีสุกอง  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๓.๕๖  นางศิริกร  บุญแสน  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๓.๕๗  นางสุพัตรา  พลพิมพ์  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๓.๕๘  นางสาคร  พงศรี   ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๓.๕๙  นายสุทธิ์ใจ  กมลตรี  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๓.๖๐  นางสุนันทา  ยนต์ดัน  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๓.๖๑ นายปิโยรส  ถนอมด ารงศักดิ์  ครูโรงเรียนสนามบิน   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๖๒ นางสาววรีรัตน์  กุสันเทียะ  ครูโรงเรียนสนามบิน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓.๖๓ นายอ่างทอง  พวงมาลา  ครูโรงเรียนสนามบิน       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๘ ประกอบด้วย 
๓.๖๔ นายปรีชา  นารีวิจิตร    ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๘    ประธานกรรมการ 
๓.๖๕ นางสาวกมลวรรณ  ทิพยเนตร   รองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๓.๖๖ นายเติม  ค าภักดี      รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๓.๖๗ นายพรหมเมศว์  ธรวิวัฒนโภคิน   รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
๓.๖๘  ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๘ ทุกคน     กรรมการ 
๓.๖๙  นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ  เลขานุการกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๘  กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๙ ประกอบด้วย 
๓.๗๐ นายส ารวย  ทิมาชัย   ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๙   ประธานกรรมการ 
๓.๗๑ นางเกษิณี  บ ารุงบ้านทุ่ม  รองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๓.๗๒ นายประจักษ์  ระทะวงศ์  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๓.๗๓ นายสุชาติ  ชื่นนิรันดร์  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๓.๗๔  ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๙ ทุกคน     กรรมการ 
๓.๗๕  นายอุทัย  คงอุ่น   เลขานุการกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๙  กรรมการและเลขานุการ 
๓.๗๖  นางชุติมา  กะริอุนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขัน  กลุ่มสถานศึกษาที่ ๑๐ ประกอบด้วย 
๓.๖๘ นายกิติกร  ศิรินิกร   ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑๐   ประธานกรรมการ 
๓.๖๙ นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์  รองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๓.๗๐ นายโอภาส  สิงห์สีดา  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป   กรรมการ 
๓.๗๑ นายประมูล  พรมกรรณ์  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๓.๗๒  ผู้อ านวยการโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๑๐ ทุกคน     กรรมการ 
๓.๗๓ นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ  เลขานุการกลุ่มสถานศึกษาท่ี ๑๐  กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 
- 5 - 

 
มีหน้าที ่    
๑. ด าเนินการส ารวจข้อมูลผู้ที่จะสมัครเข้ารับการแข่งขันและเบอร์เสื้อของผู้สมัครในกลุ่มสถานศึกษา 
๒. รับสมัครผู้เข้าแข่งขันตามประเภทที่ก าหนดภายในกลุ่มสถานศึกษา 
๓. ประชาสัมพันธ์การด าเนินการแข่งขันและด าเนินการจัดหาผู้สมัคร 
๔.  รวบรวมเงินค่าสมัครโอนเข้าบัญชีวิ่งมินิมาราธอนแล้วส่งรายการละเอียดการโอนให้  

สพป.ขอนแก่น เขต ๑ (ฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์) 

๔. ฝ่ายรับสมัครและจัดระบบข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน 
๔.๑  ดร.ศิริกุล นามศิร ิ   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑  ประธานกรรมการ 

          ๔.๒  นายประสาท  พิมพ์สุข     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง        รองประธานกรรมการ 
๔.๓  นายศักดา  ศรีอรรคพรหม  ธุรการโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  กรรมการ 
๔.๔  นางสาวสมฤดี  บุญเฉลียว  ธุรการโรงเรียนบ้านไก่นา    กรรมการ 
๔.๕  นางสาวพรศิริภัสร์  ศรีพระยา ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  กรรมการ 
๔.๖  นางดารา  ก าลังเดช   ธุรการโรงเรียนบ้านโคกท่า   กรรมการ 
๔.๗  นางสาวปรียาดา  ทองบุ  ธุรการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  กรรมการ 
๔.๘  นางสาวนันทพร  นนทะชิต  ธุรการโรงเรียนบ้านสะอาด   กรรมการ 
๔.๙  นางสาวภัทรศร  แก้วล้วน  ธุรการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  กรรมการ 
๔.๑๐  นางสาวมัตติกา  โคตรศิลา  ธุรการโรงเรียนบ้านโจดใหญ่   กรรมการ 
๔.๑๑  นางสาวสุพัตรา  อุดม  ธุรการโรงเรียนบ้านโนนม่วง   กรรมการ 
๔.๑๒  นางสาวศิรินา  วงษาเนาว์  ธุรการโรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
๔.๑๓  นายกรรภิรมย์  ดรพล  ธุรการโรงเรียนบ้านโนนท่อน   กรรมการ 
๔.๑๔   นายชนินทร์  มาตรภูธร  ธุรการโรงเรียนบ้านดอนบม   กรรมการ 
๔.๑๕  นายบุญญฤทธิ์  จันทร์โสม  ธุรการโรงเรียนบ้านกอก    กรรมการ 
๔.๑๖  นายวรวุฒิ  บุษราคัม  ธุรการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  กรรมการ 
๔.๑๗  นางสาวศศิธร  ยอดป้องเทศ ธุรการโรงเรียนบ้านสะอาด   กรรมการ 
๔.๑๘  นางสาวรุ่งอรุณ  ดีพรวน  ธุรการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม   กรรมการ 
๔.๑๙  นางสาวชัญญกัญญา  ทิพรักษ์ ธุรการโรงเรียนบ้านดอนยาง   กรรมการ 

 ๔.๒๐ นางสาวนิรมล  พรหมโท  ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ   กรรมการ 
 ๔.๒๑  นางสาวดุษฤดี  ประเสริฐศรีพลมา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ    กรรมการ 
 ๔.๒๒  นางสาวสภุาวดี  คงอุ่น  ครโูรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ    กรรมการ 

๔.๒๓  นางสาวเรไร  ฝางไทยสง  ครูนาฎศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ   กรรมการ 
๔.๒๔นางสาวอรุณรัตน์  วรรณปะเก ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านค าไฮฯ   กรรมการ 
๔.๒๕  นางสาวทรรศนวรรณ  พรมโคตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านค าไฮฯ   กรรมการ 
๔.๒๖  ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
๔.๒๗  นางสาวจุติมา มอลดี  ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๒๘  นางสาวสุพัตตรา  สิมวงษ์  ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๔.๒๙ นางสาวปราณปริยา สมชม  ครูโรงเรียนบ้านหนองโข่ย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

          มีหน้าที่   จัดท าโปรแกรมการรับสมัคร ประสานงานการรับสมัครกับธนาคาร รับสมัครและแจกของที่ระลึกให้                
กับนักวิ่ง จัดท าทะเบียนนักวิ่ง จัดอันดับนักวิ่ง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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๕. ฝ่ายสถานที่และเส้นทางการแข่งขัน ประกอบด้วย 
 ๕.๑ ดร.วิเศษ  พลอาจทัน   รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑   ประธานกรรมการ 

๕.๒ นายสมพงษ์  บุญนาม  รองผู้อ านวยการโรงเรียนสนามบิน        รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นายปิโยรส  ถนอมด ารงศักดิ์   ครู โรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๔ นายอ่างทอง  พวงมาลา  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 

๕.๕ นางสาววรีรัตน์  กุสันเทียะ  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๖ นายสุทธ์ใจ  กมลตรี   ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๗ นายโกมินทร์  คนกลาง  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๘ นายธนพล  มาคะเชนทร์  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๙  ว่าที่ ร.ต.ประสพชัย  มงคลศิลป์ ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๑๐  นายอัชรายุทธ  ลุนเสนา  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๑๑  นายเจริญ  บรรณวงษา  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
  ๕.๑๒  นายวิทิต  ถาวรธาร  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๑๓  นายวิทวชั  โพธิลุขา  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๑๔  นายชาญมงคล  ศรีบุดดา  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๑๕  นายณัฐพงษ์  ผิวขม  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๑๖  นายชนายธุ  โกมลไสย์  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๑๗  นายสาธิต  ล าเพยพล  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๑๘  นายเกรียงศักดิ์  บุญมา  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
  ๕.๑๙  นายสุริยา  โมขุนทด  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๒๐  นายภัทรวรรธ  มิลินพชัร  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๒๑  นางธิดารัตน์  ประสมสุข  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
 ๕.๒๒  นางอรัญญา  วิจิตร  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 

๕.๒๓  นายสุรไกร  หานะกุล  ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก  กรรมการ 
 ๕.๒๔  นางนภาพร  ภชู านิ    และคณะครูพ่ีเลี้ยงโรงเรียนสนามบินทุกคน  กรรมการ 
  ๕.๒๕  นางเพ็ญรุ่ง  อุปนาศักดิ์    และนักการภารโรง โรงเรียนสนามบินทุกคน กรรมการ 
 ๕.๒๖  นายวิรุณพงศ์  สมชม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง       กรรมการและเลขานุการ 

๕.๒๗  นายภักดี ปริบาล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหญ้าแดง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๒๘  นายวิรธรรม  มาตย์ภธูร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดเตรียม สถานที่เวทีกลาง จุดปล่อยตัว จุดกลับตัว จุดเส้นชัย และจุดพักตามเส้นทางตลอดการแข่งขัน

บริการผู้เข้าร่วมการแข่งขันตามเส้นทางการวิ่ง  ได้แก่  ดูแลความเรียบร้อยของเส้นทางวิ่ง  แสงสว่างและสิ่งแวดล้อมเส้นทาง
วิ่ง  อ านวยความสะดวกห้องสุขาตามเส้นทางวิ่ง  ดูแลการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จัดท าป้ายบอกทางสิ่งอ านวยความ
สะดวกในเส้นทางวิ่ง  จัดที่พักให้กับสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนโครงการ  จัดยานพาหนะให้กับฝ่ายต่างๆ  อ านวยความสะดวก
แก่ฝ่ายต่างๆ และผู้เข้าแข่งขัน  ในด้านสถานที่  ที่จอดรถ  ระบบไฟฟ้า  ห้องสุขา  อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในบริเวณบึงสีฐาน  
และประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 

๖. ฝ่ายบัญชีและสิทธิประโยชน์จัดหา จ าหน่ายเสื้อแข่งขัน จัดหาถ้วย เหรียญรางวัล 
 ๖.๑ นายรังสฤษฎิ์  ธนะภูมิชัย  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑   ประธานกรรมการ 

๖.๒ วิมลพรรณ  พยัคฑกุล  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     รองประธานกรรมการ 
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๖.๔ นางวิไลวรรณ  รักสนิท  รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน   กรรมการ 

 ๖.๕  นางสุนทรียา  มหาโยธา  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๖.๖ นางธฤษวรรณ  แสนธิ  นักวิชาการพัสดุช านาญการ   กรรมการ 
 ๖.๗ นางจรรยา  ส าเริง   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  กรรมการ 
 ๖.๘ นางสาวปุณยนุช  สิริแสนภูมิ   เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ         

๖.๙ นายประสาท พิมพ์สุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง   กรรมการ 
๖.๑๐ นายวิรุณพงษ์ สมชม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
๖.๑๑ นายไวยากร ยะนะโชติ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหิน  กรรมการ 
๖.๑๒ นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล  ผู้อ านวยกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๓ นางวิไล  มั่งคั่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
๖.๑๔ นางสาวภรภัทร  แสนพลเมือง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
มีหน้าที ่ ด าเนินการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน จ าหน่ายเสื้อที่ใช้แข่งขัน จัดหาถ้วยรางวัล เหรียญ

รางวัล ตลอดจนจัดหาผู้อุปการคุณ ผู้สนับสนุนสิ่งของและเงินสมทบกองทุน จัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย และเปิดบัญชีธนาคาร
รับการโอนเงินเข้าบัญชี 
๗ คณะกรรมการด าเนินการประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  ประกอบด้วย 

๗.๑  นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม    รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑   ประธานกรรมการ 
๗.๒  นางสมคิด  เมืองสอน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ        รองประธานกรรมการ 
๗.๓  นางสารภี  ประจันตะเสน    รก.ผู้อ านวยการกลุ่มสารสนเทศและเทคโนโลยี  กรรมการ 
๗.๔  นายประสงค์  บุญมา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
๗.๕  นายภานุวัฒน ์ สิงห์หาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าหม้อหนองคู  กรรมการ 
๗.๖  นายวรพล  สมวงษา   ครูโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
๗.๗  นายวรพงษ์  สุภูตะโยธนิ  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๗.๘  นางสาวเบญจพร  สีสุกอง  ครู โรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๗.๙  นายสุรไกร  หานะกุล  ครูโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก  กรรมการ 
๗.๑๐  นายวรพจน์  หล่องบุศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุฯ  กรรมการ 
๗.๑๑  นายวินัย  ศรีสังข์   ครูโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด  กรรมการ 
๗.๑๒  นายสมนึก  พงษ์เทพิน  ครูโรงเรียนสนามบิน    กรรมการ 
๗.๑๓  นายสิรพงษ์  ลัทธิวรรณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  กรรมการ 
๗.๑๔  นายภัทรพล  สมวงษา  ครูโรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ    กรรมการ 
๗.๑๕  นางสุจิตร์  ไชยโก    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ๑. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันตามสื่อต่างๆ  
            ๒. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านที่พัก  การแข่งขัน  การเดินทางและอ่ืนๆ  

  ๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง  บันทึกภาพการแข่งขันตลอดเวลาและครอบคลุม 
  ๔.  จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน 

๘. ฝ่ายเทคนิค 
 ๘.๑  นายวิรุณพงศ์  สมชม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง         ประธานกรรมการ 
 ๘.๒  นายชัยมงคล  บัวชว่ย  เลขานุการสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น       รองประธานกรรมการ 
 ๘.๓  นายชัยขจร  บวัช่วย   ครูโรงเรียนนครขอนแก่น    กรรมการ 

๘.๔  นายนพรัชต์  วรวสุวัส  ผู้อ านวยการโรงเรียนซ าจานเนินทอง  กรรมการ 
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๘.๕  นายเจนณรงค์  วิธีด ี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ กรรมการ 
๘.๖  นายพรชัย บุญยืน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย  กรรมการ 
๘.๗  นายสุริยา  ฤาชากูล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าส่าน   กรรมการ 
๘.๘  นายธีรเชษฐ์  เปานาเรียง  ผู้อ านวยการโรงเรียนตอกแป้น   กรรมการ 
๘.๙  นายพิทักษ์  อุดมชัย   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยเตยฯ  กรรมการ 
๘.๑๐  นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพน   กรรมการ 
8.11  นายวรพจน์  หล่องบุตรศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางฯ  กรรมการ 
8.12  นายสวีทศักดิ์  ส านักวงศ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเรือง   กรรมการ 
8.13  นายวีรศักดิ์  ยั่งยืน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก  กรรมการ 
๘.๑4  นายรุ่งเรือง  โพธิ์ตะศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดนาเพียง  กรรมการ 
8.15  นางสาวรัสรินทร์ พรรณสุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน  กรรมการ 
8.16  นายประจักษ์  ราทะวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนแดงราษฎร์สามัคคี  กรรมการ 
8.17  นายวรายุทธ  ละครขวา  ครูโรงเรียนบ้านโสกแต้    กรรมการ 
8.18  นายอภิณัฐ  นาเลาห ์  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๘.19  นายจักรทิพย์  โพธิ์เจริญ  ครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น   กรรมการ 
๘.20  นายอนุชา  บุญใบ   ครูโรงเรียนบ้านดอนยาง    กรรมการ 

 ๘.21  นางสุภาพร  นามเชียงใต้  ครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร   กรรมการ 
 ๘.22  นายทวีชัย  บุญรุ่ง   ครูโรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์   กรรมการ 
 ๘.23  นายณรงค์ชัย  พิมพ์โพธิ์  ครูโรงเรียนบ้านป่าหวาย    กรรมการ 
 8.24  นางมธุรส  บุญรุ่ง   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว   กรรมการ 
 8.25  นายสมศักดิ์  หาปู่ทน  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง    กรรมการ 

๘.26  นายสานิตย์  สิทธิอุปชา  ครูโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา(สพม.25)  กรรมการ 
๘.27  นายทรงกลด  ค าซาว  พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหนองหิน  กรรมการ 
๘.2๘  นางสาวอรทัย  ทองตาแสง  พนักงานราชการโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐศึกษา    กรรมการ 
๘.2๙  นายอลงกรณ์  เข็มขัน  ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  กรรมการ 
๘.๓๐  นายพงศธร  กรรณลา  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่  กรรมการ 
๘.๓๑  นายธราเทพ  นารีวิจติร  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐศึกษา กรรมการ 

 ๘.๓๒  นายเรืองกิจ  ละเหลา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง กรรมการ 
8.33  นายภักดี  ปริบาล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหญ้าแดง กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่ จัดวิ่งให้เป็นไปตามกฎ ปล่อยตัวนักวิ่ง กติกาการแข่งขัน ตัดสินการแข่งขัน  

๙. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร ประกอบด้วย 
 ๙.๑  นายเสด็จ  ทะยะราช  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑   ประธานกรรมการ 
 ๙.๒  นายบุญเรียน  จันทรเสนา  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี        รองประธานกรรมการ 

๙.๓  นายรัฐภูมิ  อินทรมณี  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองหิน   กรรมการ 
 ๙.๔  ดาบต ารวจโอภาส  โคตา  นิติกรช านาญการ     กรรมการ 
 ๙.๕  นายมีชัย  เสาหล่อน   ผู้อ านวยการโรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท กรรมการ 
 ๙.๖  นายพรชัย  บุญยืน   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโจดศรี   กรรมการ 

9.7  นายสุริยา  ฤาชากูล   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ่าส่าน   กรรมการ 
๙.๘  นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเป็ดฯ   กรรมการ 
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๙.๙  นายประภาษ  ดาทุมมา  ข้าราชการบ านาญ    กรรมการ 
๙.๑๐  นายนพรัตน์  วรวสุวัส  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซ าจานเนินทอง  กรรมการ 
๙.๑๑  นางสาวรัสรินทร์ พรรณสุวรรณ ผู้อ านวยการ รร.เทศบาลบ้านโนนทัน  กรรมการ 

 ๙.๑๒  นายสินสมุทร  วรจักร  ครูโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร   กรรมการ 
๙.๑๓  นายชนะศักดิ์  แสงศรีเรือง  ครูโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร   กรรมการ 
๙.๑๔  นายชัยวิชิต  มูลป้อม  ครูโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร   กรรมการ 
๙.๑๕  นางสาวนิสารัตน์  แสงศรีเรือง  ครูโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย   กรรมการ 
๙.๑๖  นางสาวชนรวี  แสงศรีเรือง  ครูโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร   กรรมการ 
๙.๑๗  นางสาวสุดารัตน์  ศรีไสว  ครูโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร   กรรมการ 
๙.๑๘  นายสุเทพ  ธงศิลา   ครูโรงเรียนบ้านบะยาว    กรรมการ 
๙.๑๙  นายสายยันต์  วันนา  ครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   กรรมการ 

 ๙.๒๐  นายสรเทพ  แมนเมือง  ครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   กรรมการ 
๙.๒๑  นายณัสกร  มลาศรี  ครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   กรรมการ 
๙.๒๒  นายประยงค์  บวมขม  ข้าราชการบ านาญ    กรรมการ 

 ๙.๒๓  นายชูชาติ  จันทะวงศ์  ข้าราชการบ านาญ    กรรมการ 
 ๙.๒๔  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มข.       กรรมการ 

๙.๒๕  นายนิเทศก์  แสงศรีเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร    กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ จัดก าลังต ารวจประจ าสนามเพ่ือดูแลความเรียบร้อย ตลอดจนการจัดหาพาหนะ พร้อมเจ้าหน้าที่อ านวย
ความสะดวกกรณีฉุกเฉิน  จัดทีมนักปั่นจักรยานดูแลอ านวยความสะดวกแก่นักวิ่งตลอดเส้นทางวิ่ง 
๑๐. ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ประกอบด้วย 
 ๑๐.๑  นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑  ประธานกรรมการ 
 ๑๐.๒  นายส ารวย  ทิมาชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม   รองประธานกรรมการ 
 ๑๐.๓  นางสุมัทนา  แก้วจินดา  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน      กรรมการ 
 ๑๐.๔ นางณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐.๕  นางนพภาภรณ์  ตุงไธสง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐.๖  นางจรวยพร  หาดสมบัติ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐.๗  นางณัฐยา  สีหะวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๐.๘  นางปุณิกา  กิตติภูมิ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๐.๙  นางพัฒนา  สิมมาโคตร  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๐.๑๐ นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

๑๐.๑๑ นางสาวลออ  ชัยภูมิ     นักวิชาการศึกษาช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 มีหน้าที่ จัดรถพยาบาลพร้อมยาเวชภัณฑ์ เจ้าหน้าที่พยาบาลประจ าสนามแข่งขัน และอ านวยความสะดวกในการ
รักษาพยาบาลแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 

๑๑.  ฝ่ายนันทนาการ  ประกอบด้วย 
 ๑๑.๑  นายสมจิตร  มีลุน    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด   ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒  นายส ารวย  ทิมาชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม       รองประธานกรรมการ 
 ๑๑.๓  นายพูนศักดิ์  อินหาดกรวด  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง  กรรมการ 
 ๑๑.๔  นายด าทมิฬ  แสนสง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล กรรมการ 
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 ๑๑.๕  นายประยงค์  โพธิ์ชัยทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเป็ด   กรรมการ 
 ๑๑.๖  นายสายยนต์  แก้วแสนเมือง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง  กรรมการ 
 ๑๑.๗  นายปรีชา  นารีวิจิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่  กรรมการ 
 ๑๑.๘  นางมณีวรรณ  นามโสม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑๑.๙  นางอุบลรัตน์  หาญพานิช    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑๑.๑๐  นางสาววิจิตร  มูลแวง   รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการ 
 ๑๑.๑๑  นางอรอนงค์  ศรีชัย  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๑.๑๒  นางนฤมล  แหวะสอน  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๑.๑๓  นายวีระชาติ  โสภา  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๑.๑๔ นางเงิน  ไสยกิจ   ครูโรงเรียนบ้านสะอาด    กรรมการ 
 ๑๑.๑๕  นายสังคม  ชนะโยธา  ครูโรงเรียนบ้านเป็ดฯ    กรรมการ 
 ๑๑.๑๖  นางสาวกนกณัฐ  สีหานาม  ครูโรงเรียนบ้านสะอาด    กรรมการ 

๑๑.๑๗  นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว  ครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล กรรมการ 
 ๑๑.๑๘  นางสาวณัฐรีภรณ์  วิชชุเมธาลักษณ์ ครูโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล กรรมการ 

๑๑.๒๔  นายวัชรวุธ  ดีทรงพล  ธุรการโรงเรียนบ้านดงเก่า    กรรมการ 
 ๑๑.๒๕  นายประมูล  พรมกรรณ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนบ่อ  กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑.๒๖  นายอัมพร  ศรีบุญเรือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกอก    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑.๒๗  นางสาวศศิธร  ยอดป้องเทศ   ธุรการโรงเรียนบ้านสะอาด    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑.๒๘  นางสาวนันทพร  นนทะชิต   ธุรการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ จัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือคลายกล้ามเนื้อและอบอุ่นร่างกายให้แก่นักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลังวิ่ง 

๑๒. ฝ่าย อาหาร เครื่องดื่ม 
 ๑๒.๑  นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ประธานกรรมการ 
 ๑๒.๒  นายธนวรรธน์  ธะนะค ามา  ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑   กรรมการ 
 ๑๒.๓  นายสนั่น  ขันมัง   ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๒   กรรมการ 
 ๑๒.๔  นายพีระพงษ์  วิริยสถิตกุล  ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๓   กรรมการ 
 ๑๒.๕  นายไวยากรณ์  ยะนะโชต ิ  ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๔   กรรมการ 
 ๑๒.๖  นายพูนศักดิ์  อินหาดกรวด  ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๕   กรรมการ 
 ๑๒.๗  นายเวหา  เลพล   ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๗   กรรมการ 
 ๑๒.๘  นายปรีชา  นารีวิจิตร  ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๘   กรรมการ 
 ๑๒.๙  นายส ารวย  ทิมาชัย  ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๙   กรรมการ 
 ๑๒.๑๐  นายกิติกร  ศิรินิกร  ประธานกลุ่มสถานศึกษาที่ ๑๐   กรรมการ 

๑๒.๑๑ นายวิทวัส เรืองศิริวัฒนกุล  รองประธานกลุ่มฝ่ายงบประมาณ   กรรมการ 
๑๒.๑๒ นายนิรุจน์  นครศรี  รองประธานกลุ่มฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
๑๒.๑๓ นายสมนึก  อาจยะศรี  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๑๒.๑๔ นางกัญญา  สุขเลิศตระกูล   ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๑๒.๑๕ นายหนูเจียม  เชื้อสาวะถี  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๑๒.๑๖ นายพิสิทธิ์  ช านาญไพร  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๑๒.๑๗ นางถนอมขวัญ  รัญดร  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
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๑๒.๑๘ นางจินตนา  ศรีสงค์  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๑๒.๑๙ นางอาจรีย์  ถนอมด ารงศักดิ์   ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๑๒.๒๐ นางปวันรัตน์  ขุนศรีรักษา  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๑๒.๒๑ นายประดิษฐ์  แก้วสีหาบุตร  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๑๒.๒๒  นางปรียา  มะโนดี  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   กรรมการ 
๑๒.๒๓  นายศักดา  มุสิกวัน  รองประธานกลุ่มฝ่ายบริหารทั่วไป  กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๒๔  นางศิริวรรณ  บุณโยดม   ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒.๒๕  นางศรีวรรณ  สอนศิลพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒.๒๖  นายอารีย์  แสนเหนือ  ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  จัดหาอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับบริการผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ต่างๆ ตลอดจนผู้สื่อข่าว ประสานจัดหาผู้สนบัสนุนหรือจิตอาสาจัดท าโรงทานส าหรบับริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้เข้าแข่งขัน 

๑๓. ฝ่ายพิธีกร/พิธีการ 
 ๑๓.๑  นายศิริกุล  นามศิริ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑    ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒  นายวิรุณพงศ ์ สมชม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง   กรรมการ 
 ๑๓.๓  นายปรีชา  นารีวิจิตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่  กรรมการ 
 ๑๓.๔  นายบุญหลาย  หวานเพราะ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองโข่ย  กรรมการ 
 ๑๓.๕  นายภาณุพงศ์  ชัยนาพันธ์  อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มข.   กรรมการ 

๑๓.๖  นายส ารวย  ทิมาชัย  ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองชาดพิทยาคม  กรรมการ 
 ๑๓.๗  นางสาวกมลวรรณ  ทพิยเนตร ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บ ารุง  กรรมการ 
 ๑๓.๘  นางสาวศุภกานต์  ประเสริฐรัตนะ ศักษานเิทศช านาญการพิเศษ   กรรมการ 

๑๓.๙  นางสาวนันทพร  นนทะชิต  ธุรการโรงเรียนบ้านสะอาด   กรรมการ 
๑๓.๑๐  นางสาวภัทรศร  แก้วล้วน ธุรการโรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  กรรมการ 
๑๓.๑๑  นางสาวมัตติกา  โคตรศิลา ธุรการโรงเรียนบ้านโจดใหญ่   กรรมการ 
๑๓.๑๒  นางสาวสุพัตรา  อุดม  ธุรการโรงเรียนบ้านโนนม่วง   กรรมการ 

 ๑๓.๑๓  นางสาวชัญญกัญญา  ทิพรักษ์ ธุรการโรงเรียนบ้านดอนยาง   กรรมการ 
 ๑๓.๑๔  นางสาวนิรมล  พรหมโท  ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ   กรรมการ 
 ๑๓.๑๕  นางสาวดุษฤดี  ประเสริฐศรีพลมา ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ    กรรมการ 
 ๑๓.๑๖  นางสาวสุภาวดี  คงอุ่น  ครโูรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ    กรรมการ 

๑๓.๑๗  นางสาวเรไร  ฝางไทยสง  ครูนาฎศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ   กรรมการ 
 ๑๓.๑๘  นายประสาท  พิมพ์สุข  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ก าหนดการ ขั้นตอนพิธีการต่าง ๆ ตลอดจนแนะน าชี้แจง กฎกติกาการแข่งขัน
และด าเนินการพิการการให้เป็นไปตามก าหนดการ จัดหาผู้จัดรางวัลและเชิญถ้วยรางวัลมอบบนเวที 

๑๔. ฝ่ายประเมินผลการแข่งขัน  ประกอบด้วย 
 ๑๔.๑  นายศิริกุล  นามศิริ  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑   ประธานกรรมการ 
 ๑๔.๒  ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล       รองประธานกรรมการ 
 ๑๔.๓  นางชนกกาญจน์  ตุไตลา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑๔.๔  นางพรชนก  เหล่าเทพ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๑๔.๕  นางพัณณ์ชิตา  เดชอนันตพงศ์   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   กรรมการ 
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 ๑๔.๖  นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ
 ๑๔.๗  นางณัฐยา  สีหะวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  กรรมการ 
 ๑๔.๘  ดร.พงษ์ลัดดา  รักณรงค์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ประเมินผลการจัดการแข่งขันมินิมาราธอนครั้งนี้เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินงาน 

๑๕. ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ 
 ๑๕.๑  นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม    รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑   ประธานกรรมการ 

๑๕.๒  นางจารุณี  กลางสาแม  ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง      รองประธานกรรมการ 
๑๕.๓  นางศศิลิยา  ไชยสีหา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเลิงเปือย   กรรมการ 

 ๑๕.๔  นางอรสา  นามบิด  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วงโป้   กรรมการ 
 ๑๕.๕  นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร   ผู้อ านวยการโรงเรียนสระแก้วราษฎร์บ ารุง  กรรมการ 

๑๕.๖  นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  กรรมการ 
๑๕.๗  นางเกษิณี  บ ารุงบ้านทุ่ม     ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร  กรรมการ 
๑๕.๘  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  กรรมการ 
๑๕.๙  นางอุไร  ปัทถาพงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก่นเท่า   กรรมการ 
๑๕.๑๐  นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบะยาว    กรรมการ 
๑๕.๑๑  นางอัจฉราพร  อินทรทัพ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง  กรรมการ 
๑๕.๑๒  นางปาริชาติ  วรรณทิพย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนเขวา   กรรมการ 
๑๕.๑๓  นางศิริลักษณ์  แสนตรง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์ กรรมการ 
๑๕.๑๔  นางสาวชลธชิา ชัยชนะ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก  กรรมการ 
๑๕.๑๑ นางนฤมล  น้อยวัน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   กรรมการ 

 ๑๕.๑๒  นางพัณณ์ชิตา  เดชอนันตพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๕.๑๓  นางสาวสุวิมล  ขุลีทรัพย์  เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
 ๑๕.๑๔  นางสาวทัศนี  เซนหอม  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 

๑๕.๑๕  นางสาวดลฤดี  แสนวงษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  กรรมการ 
๑๕..๑๖  นางจันทร์ฉาย  อรรถสาร     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ              กรรมการและเลขานุการ 
๑๕.๑๗  นางบุญโฮม  พนามวัง  ลูกจ้างชั่วคราว          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕.๑๘  นางพันปี  สมทอง  ลูกจ้างชั่วคราว          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕.๑๙  นายแสวง  ปทุมวัน  ลูกจ้างประจ า          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ต้อนรับ ดูแล ประธานและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในพิธีเปิดบริเวณ  จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ส าหรับแขก VIP  และผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
 

16.ฝ่ายบริการน้ าดื่ม นักวิ่งตามจุดที่ก าหนด  
FunRun 5.8 KM ประกอบด้วย 
จุดที่ 1 ข้างแปลงเกษตร นายเพชรสมทรง บ ารุงบ้านทุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง และคณะ 
1. นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
2. นายสมศักดิ์  หาปู่ทน   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
3. นางสุวิมล  เฉลิมชนม์   ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
4. นางสาววิลาวรรณ  งามชัยภูม ิ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

 
 



 
-13- 

 
5. นางสาวมุจรินทร์  เทิดภูเชียว  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
6. นางสาวนันท์ชนก  พลยะเรศ  ครูโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
7. นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 
จุดที่ 2 ไก่ย่างปรีชา  ผู้รับผิดชอบ นายประสาท พิมพ์สุข ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วง 
1. นางสาวพรทิพย์ นิมิปาล ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง 
2. นายทองพูน อนุรักษ์  ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง 
3. นางสุรีย์พร สืบชมภู  ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง 
4. นางสาวธิดารัตน์ บุญภา ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง 
5. นายนราธิป ศรีเทา  ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง 
6. นางสาวเบญจมาศ สามหาดไทย   ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง 
7. นางเพียร ช านาญ  ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง 
8. นายไกรวุฒิ เทศประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง 
จุดที่ 3 ซอยป่าดู่ ผู้รับผิดชอบ นายสุพจน์  กองทุน ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 
MiniMarathon 10.8 KM ประกอบด้วย 
จุดที่ 1 หน้าคณะศิลปกรรม  
ผู้รับผิดชอบ นายชาญชัยสวัสดิ์ อิสระวงษ์ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่มอดินแดง 
นายศักดิ์ชัย บุญน้อม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโกทา  
 
จุดที่ 2 หน้าศูนย์สารสนเทศ(ห้องสมุด)  
ผู้รับผิดชอบ นายสันติ มุ่งหมาย ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
 ๑. นางสาวฟารดา วิเชียรศรี  ครโูรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)  

๒. นางสาวพนิดา  แสงเหลา  ครโูรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
๓. นางสาวศุภมาส  โสชัยยันต์  ครโูรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
๔. นางสาวพรรณกาญจน์  บุญมา  ครโูรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
๕. นางกรองทิพย์  ค าเครื่อง ครโูรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
๖. นายไชยวัฒน์   เยาวะพันธ ์ ครโูรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 

 
จุดที่ 3 แยกแปลงเกษตร (ก่อนถึงตึกอธิการ)  
ผู้รับผิดชอบ นายประยงค์ โพธิ์ชัยทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเป็ด 

1. นางส าอาง โพธิ์ชัยทอง  ครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
2. นางจินตนา ชนะโยธา   ครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
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3. นางวราภรณ์ เง็กนิกร   ครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
4. นางพรพนา ภานุรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
5. นางอรวรรณ มุ่งหมาย   ครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
6. นางธรรมาวดี เทพแดง  ครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
7. นางสาวจันทนา มหานาม  ธุรการโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
8. นางณัฐการณ์  จันทราเทพ ครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
9. นางสาวจิรายุ เกื้อทาน  ครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
10. นางสาวกิตติยา ตุงคะเสรีรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
11 นางประล า เภชัยภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 
12 นายก้องกิดากร ผิวดี  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 

 
จุดที่ 4 ซอยประดู่  
ผู้รับผิดชอบ นายพันศักดิ์ มูลศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 

1. นางขนิษฐา  พิมพ์ศรี  ครูโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
2. นางบุษบา   ศรีคันธรักษ์   ครูโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
3. นายมงคล  ญาติสังกัด ครูโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
4. นางสาวอรุณรัตน์ วรรณปะเก ครูโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
5. นางสาวทัศนวรรณ พรมโคตร ครูโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
6. นางสาวรัตนาภรณ์  มูลวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
7. นางสาวสลักจิต ดลประสิทธิ์ ครูวิทย์โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
8. นางสาวอรปรียา  บุรีจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
9. นางสาวอุลัยวรรณ บุญประคม  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
10. นางสาวสกุลรัตน์  เดชสิมมา ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
11. นางสาวปิยาภรณ์ ประถมวงษ์  ครูโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
12.  นางสาวผุสดี  หัวใจเพชร ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
13.  นายศักดา ศรีอรรคพรหม ธุรการโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 

ผู้รับผิดชอบ นายสานยนต์  แก้วแสนเมือง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 
จุดที่ 4  โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 

1. นางปิยะพร  มหาศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 
2. นางสุภาวดี  นวมทอง  ครูโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 
3. นางดวงหทัย  โชยะสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 
4. นางภัทรานิษฐ์  โชติปรีชาธนานันท์  ครูโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 
5. นางจารุวรรณ  บุญสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 
6. นางจรินทร  น้อยผาง  ครูโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 
7. นางกัลยา  บัวสิงห์  ครูโรงเรียนบ้านโคกฟันโปง 
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๑๗. ฝ่ายประสานงานและเลขานุการ 
 ๑๗.๑  นางภัทรนันฐ์  ไหลงาม  รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑   ประธานกรรมการ 
 ๑๗.๒  นางจันทร์ฉาย  อรรถสาร  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๗.๓  นางนฤมล  น้อยวัน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   กรรมการ 
 ๑๗.๔  นางพัณณ์ชิตา  เดชอนันตพงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   กรรมการ 

๑๗.๕  นางสาวสวุิมล  ขุลีทรพัย์  เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
 ๑๗.๖  นางสาวทัศนีย์  เซน็หอม  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
 ๑๗.๗  นายสิรพงศ์  ลัทธิวรรณ  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
 ๑๗.๘  นายปฏิพัฒน์  ศรีแก้ว  เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
 ๑๗.๙  นายมิตร  ทองยศ   ช่างปูน ๔     กรรมการ 
 ๑๗.๑๐  นายนพดล  กองไชยสง  ช่างปูน ๔     กรรมการ 
 ๑๗.๑๑  นายชัยยา  น้อยเล็ก  ช้างไม้ ๔     กรรมการ 
 ๑๗.๑๒  นายปิยวัฒน ์ ติวเฮือง  ลูกจ้าง      กรรมการ 
 ๑๗.๑๓   นางสาวดลฤดี  แสนวงษ์  เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  กรรมการ 
 ๑๗.๑๔  นางสาวสมฤดี  บุญเฉลียว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไก่นา   กรรมการ 
 ๑๗.๑๕  นางสมคิด  เมืองสอน  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ     กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗.๑๖  นางชโลทร  กองพันธ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดท าเอกสาร จัดประชุมคณะกรรมการ ประเมินผลการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขัน 

  ให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือความส าเร็จของการแข่งขันในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ  วันที่ 1  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
    (นายนิเทศก์  แสงศรีเรือง) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร   

            ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 

           


