
 
 

 
 

 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดขอนแก่น 
ที่ ๒๕๓๗ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๖๐   
................................. 

  ด้วยส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ  ร่วมกับส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ก ำหนดจัดงำนคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ  ประจ ำปี ๒๕๖๐ ในวันที่                      
๑ กรกฎำคม  ๒๕๖๐  เพ่ือน้อมร ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ แด่พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว                
พระผู้พระรำชทำนก ำเนิดลูกเสือไทย และถวำยควำมจงรักภักดีแด่   สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทร      
เทพยวรำงกูร พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ โดยให้ลูกเสือ-เนตรนำรี เข้ำร่วมกิจกรรมและบ ำเพ็ญประโยชน์ใน
ชุมชนที่อยู่อำศัย สถำนศึกษำ วัด และสถำนที่สำธำรณะต่ำง ๆ เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระผู้พระรำชทำนก ำเนิด
ลูกเสือไทย ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดขอนแก่น จึงก ำหนดจัดประกอบวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปี 
๒๕๖๐ ขึ้น  ณ  สนำมกีฬำจังหวัดขอนแก่น อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น     
 

                  ดังนั้น  เพ่ือให้กำรจัดงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดงำน วันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปี   ๒๕๖๐   ดังนี้ 
 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
      ๑.๑  ผูว้่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น           ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒  รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น (ดูแลด้ำนกำรศึกษำ)              รองประธำนกรรมกำร
 ๑.๓  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น      กรรมกำร
 ๑.๔   นำยกเทศมนตรีนครขอนแก่น                กรรมกำร
 ๑.๕   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๒-๕  กรรมกำร
 ๑.๖   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๕    กรรมกำร  
 ๑.๗   ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดขอนแก่น                          กรรมกำร
 ๑.๘   ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น                 กรรมกำร
 ๑.๙   นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น      กรรมกำร
 ๑.๑๐  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขอนแก่น                กรรมกำร
 ๑.๑๑  ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจภูธรเมืองขอนแก่น      กรรมกำร
 ๑.๑๒  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น      กรรมกำร
 ๑.๑๓  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น      กรรมกำร
 ๑.๑๔  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำขอนแก่น       กรรมกำร
 ๑.๑๕  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น      กรรมกำร
 ๑.๑๖  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสนำมบิน       กรรมกำร 
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๑.๑๗   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย                    กรรมกำร 
๑.๑๘   ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑.๑๙   นำงสำวประภำพร  ส ำเรียงจิตต์  รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๑.๒๐  นำงพัฒนำ  สิมมำโคตร    นักวิชำกำรศึกษำ  ศธจ.ขอนแก่น              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑.๒๑  นำงธัญลักษณ์  ช ำนำญ    นักวิชำกำรศึกษำ ศธจ.ขอนแก่น   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่  ให้ค ำปรึกษำ  ควบคุม  ดูแล  กำรจัดงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายรวมพลังลูกเสือ เนตรนารี และการบ าเพ็ญประโยชน์ 
            ๒.๑  นำงภัทรนันฐ์  ไหลงำม รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑                           ประธำนกรรมกำร 
            ๒.๒  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย               รองประธำนกรรมกำร 
            ๒.๓  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน                        รองประธำนกรรมกำร 

๒.๔  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกัลยำณวัตร          กรรมกำร 
๒.๕  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขำมแก่นนคร          กรรมกำร 
๒.๖  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนครขอนแก่น          กรรมกำร
๒.๗  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย ๒         กรรมกำร 
๒.๘  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน ๒         กรรมกำร 
๒.๙  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น             กรรมกำร 
๒.๑๐ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น         กรรมกำร 
๒.๑๑ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคนครขอนแก่น         กรรมกำร 
๒.๑๒  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำรขอนแก่น       กรรมกำร 
๒.๑๓  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโสตศึกษำขอนแก่น         กรรมกำร 
๒.๑๔  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกสีพิทยำสรรพ์         กรรมกำร
๒.๑๕  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น         กรรมกำร 
๒.๑๖  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนม่วง          กรรมกำร 
๒.๑๗  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำพระ         กรรมกำร 
๒.๑๘  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุ่ม (ทุ่มประชำนุเครำะห์)        กรรมกำร 
๒.๑๙  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเป็ด          กรรมกำร 
๒.๒๐  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเลิงเปือย          กรรมกำร 
๒.๒๑  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองบัวดีหมี         กรรมกำร 
๒.๒๒  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนดอนดู่คุรุรำษฏร์วิทยำ        กรรมกำร 
๒.๒๓  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกฟันโปง         กรรมกำร 
๒.๒๔  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำไฮหัวทุ่งประชำบ ำรุง        กรรมกำร 
๒.๒๕  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนบึงเนียมบึงใคร่นุ่น         กรรมกำร
๒.๒๖  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโคกสีวิทยำเสริม         กรรมกำร 
๒.๒๗  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสนำมบิน          กรรมกำร 
๒.๒๘  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกุดกว้ำงประชำสรรค์         กรรมกำร 
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๒.๒๙  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสะอำด          กรรมกำร 
๒.๓๐  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองไฮโพธิ์ชัย         กรรมกำร 
๒.๓๑  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนผือ (สวัสดิ์รำษฏร์วิทยำ)        กรรมกำร 
๒.๓๒  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนเลิง          กรรมกำร 
๒.๓๓  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสงเปือยฮ่องเดื่อ         กรรมกำร 
๒.๓๔  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองแสงโคกน้อย         กรรมกำร 
๒.๓๕  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองเซียงซุยโนนสะอำด            กรรมกำร     
๒.๓๖  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น         กรรมกำร
๒.๓๗  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยกำรอำชีพขอนแก่น         กรรมกำร
๒.๓๘  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีกำรจัดกำรขอนแก่น                   กรรมกำร
๒.๓๙  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่น         กรรมกำร 
๒.๔๐  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ       กรรมกำร 
๒.๔๑  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีคุวำนันท์         กรรมกำร 
๒.๔๒  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีไทยบริหำรธุรกิจ        กรรมกำร 
๒.๔๓  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนพรหมนิมิต                                  กรรมกำร 
๒.๔๔  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนนหนองหัววัว                      กรรมกำร 
๒.๔๕  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว         กรรมกำร 
๒.๔๖  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนโคกนำงำมปลำเซียม        กรรมกำร 
๒.๔๗  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมหำไถ่ศึกษำบ้ำนน้อยสำมเหลี่ยม                กรรมกำร 
๒.๔๘  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฮ่ัวเคี้ยววิทยำลัย         กรรมกำร 
๒.๔๙  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน                          กรรมกำร 
๒.๕๐  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทคโนโลยีภำคตะวันออกเฉียงเหนือ       กรรมกำร 
๒.๕๑  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษำ                  กรรมกำร 
๒.๕๒  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกำรกุศลวัดหนองแวง                            กรรมกำร 
๒.๕๓  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนไพบูลย์วิทยำ                   กรรมกำร 
๒.๕๔  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมณีอนุสรณ์                       กรรมกำร 
๒.๕๕  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น (คณะศึกษำศำสตร์)      กรรมกำร 
๒.๕๖  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น (มอดินแดง)       กรรมกำร 
๒.๕๗  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดกลำง         กรรมกำร 
๒.๕๘  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลสวนสนุก         กรรมกำร 
๒.๕๙  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนชัย                                  กรรมกำร 
๒.๖๐  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนสำมเหลี่ยม                     กรรมกำร 
๒.๖๑  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนศรีฐำน                  กรรมกำร 
๒.๖๒  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลวัดหนองแวง         กรรมกำร 
๒.๖๓  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนหนองวัด         กรรมกำร 
๒.๖๔  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลคุ้มหนองคู         กรรมกำร 
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๒.๖๕  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนหนองใหญ่         กรรมกำร 
๒.๖๖  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนโนนทัน         กรรมกำร 
๒.๖๗  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเทศบำลบ้ำนตูม                  กรรมกำร 
๒.๖๘  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม ในสังกัด สพป.ขก.๑        กรรมกำร 
๒.๖๙  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด สพป.ขก. ๑         กรรมกำร 
๒.๗๐  นำยสันติ  มูลตรภีักดี   ครู รร.ชุมชนบ้ำนหนองบัว สพป.ขก.๑          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒.๗๑  นำยเจริญ  บรรณวงษำ     ครู รร.สนำมบิน  สพป.ขก.   ๑    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒.๗๒  นำยอภิณัฐ  นำเลำห์          ครู รร.อนุบำลขอนแก่น สพป.ขก.๑         กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒.๗๓  นำยด ำรงศักดิ์  พิมหำนำม    ครู รร.อนุบำลขอนก่น สพป.ขก.๑          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร            

            มีหน้าที ่ ๑.  จัดขบวน กองลูกเสือ- เนตรนำรี  ของโรงเรียนทุกสังกัดเข้ำสนำมกีฬำจังหวัดขอนแก่น 
              ๒.  งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

๓.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 

๓.๑  นำยวิบูลย์  โพธิลุขำ              ข้ำรำชกำรบ ำนำญ                   ประธำนกรรมกำร 
             ๓.๒  นำงสำวประภำพร  ส ำเรียงจิตต์               รอง.ผอ.สพป.ขก.๑                             รองประธำนกรรมกำร 

๓.๓  นำงภัทรนันฐ์  ไหลงำม           รอง.ผอ. สพป.ขก.๑           รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.๔   นำยไอรดีน  แสนขวำ   รอง.ผอ.รร.แก่นนครวิทยำลัย   รองประธำนกรรมกำร  
 ๓.๕  นำงสำวิตรี  ซำตำ      รอง.ผอ.รร.แก่นนครวิทยำลัย   รองประธำนกรรมกำร 
 ๓.๖  ร.ต.ต.สุทธิกุล  สุธรรมรกัษ์    ข้ำรำชกำรบ ำนำญ               กรรมกำร 
 ๓.๗ นำยชุมพล  เสนำวงษ์  ข้ำรำชกำรบ ำนำญ       กรรมกำร 
          ๓.๘ นำงอรสำ  นำมบิดำ   ผอ.โรงเรียนบ้ำนเหล่ำนำงำม     กรรมกำร 
 ๓.๙ นำยสมนึก  อำจยะศรี   รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสนำมบิน               กรรมกำร 
 ๓.๑๐ นำยธีระ  ไสโม้       ครูวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น              กรรมกำร 

๓.๑๑ นำยพูนสิน  กำพย์ไกรแก้ว   ครูโรงเรียนบ้ำนค้อ                กรรมกำร 
๓.๑๒ นำยสันติ  มูลตรีภักดี          ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว               กรรมกำร 
๓.๑๓ นำยฉลวย  แก้วเรือง    ครูโรงเรียนบ้ำนหินเหิบศิลำทิพย์               กรรมกำร 
๓.๑๔ นำยเจริญ  บรรณวงษำ     ครูโรงเรียนสนำมบิน                กรรมกำร 
๓.๑๕ นำงรัตนำภรณ์  เรืองแหล้   ครูโรงเรียนบ้ำนหินลำดวังตอ      กรรมกำร 
๓.๑๖  นำยพิเชษฐ์  จัตุชัย           ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแสงโคกน้อย      กรรมกำร 
๓.๑๗  นำงเทียมศิลป์  นำคอก  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองไผ่มอดินแดง      กรรมกำร 
๓.๑๘  นำยวุฒินันทร์   พรนิคม  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเซียงซุยโนนสะอำด                 กรรมกำร 
๓.๒๙  นำยผจญ  อหันตะ   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ        กรรมกำร 
๓.๒๐ นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์           ครูโรงเรียนบ้ำนวังโพน       กรรมกำร 
๓.๒๑ นำยส ำอำง    สิมมำโคตร  ครู วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓.๒๒  นำยมิตรชัย  มั่งค่ัง             ศึกษำนิเทศก์ สพป.ขก.เขต ๑          กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓.๒๓ นำงธัญลักษณ์  ช ำนำญ  นักวิชำกำรศึกษำ ศธจ.ขอนแก่น กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



 

       -๕- 

 

มีหน้าที่   ๑. รับผิดชอบด้ำนพิธีกำร พิธีกร และจัดหำวงดุริยำงค์ 
  ๒. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

๔. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง        

  ๔.๑  นำยโปร่งวิทย์   ลิ้มตระกูล      ผอ.วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น                    ประธำนกรรมกำร 
  ๔.๒  นำยพงศธร  จิระวุฒินนัท์       รอง ผอ.วิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น          รองประธำนกรรมกำร 
           ๔.๓  นำยสำคร  แถวโนนงิ้ว         ครูวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น               กรรมกำร 
  ๔.๔  นำงเพ็ญนภำ  สีแก้วสิว่       ครวูิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น                            กรรมกำร 
  ๔.๕  นำยปรมินทร์  ศรีจันทร์ฮด      ครวูิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น                            กรรมกำร 
  ๔.๖  นำงสำวแคทลียำ  กันทัง       ครวูิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น                            กรรมกำร 
  ๔.๗  นำยรณชัย  มรกตศรีวรรณ  ครวูิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น                            กรรมกำร 
  ๔.๘  นำยเจษฏำนันท์  ลิมปเ์ศวต       ครวูิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔.๙  นำยวิทธวัช  สำมำรถ        ครูวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่  ๑. ติดตั้งเครื่องขยำยเสียงพร้อมเจ้ำหน้ำที่ควบคุม 
  ๒. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย           

๕.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๕.๑ นำยเวหำ   เลพล         ผอ.โรงเรียนสนำมบิน      ประธำนกรรมกำร 
 ๕.๒ นำยสมนึก  อำจยะศรี   รอง.ผอ.โรงเรียนสนำมบิน  รองประธำนกรรมกำร 
 ๕.๓ นำงสุภำพ   อัยยะ         ครูโรงเรียนสนำมบิน        กรรมกำร 
 ๕.๔  นำงจิระอ ำไพ  แก้วฉวี   ครูโรงเรียนสนำมบิน       กรรมกำร 
 ๕.๕ นำงล ำไพพัชร  สีจันทร์ฮด   ครูโรงเรียนสนำมบิน       กรรมกำร 
 ๕.๖ นำงสำวธีรยำ  ไชยรำ   ครูโรงเรียนสนำมบิน       กรรมกำร 
 ๕.๗ นำงสำวภัคจิรำ  เนื่องภกัดี    ครูโรงเรียนสนำมบิน          กรรมกำร 
 ๕.๘ นำงศิริปยะวรรณ  ศิริโนนรัง   ครูโรงเรียนสนำมบิน                 กรรมกำร 
 ๕.๙ นำงบังอร  บุญศิริ    ครูโรงเรียนสนำมบิน         กรรมกำร 
 ๕.๑๐  นำงนภำพร  ภชู ำนิ   ครูโรงเรียนสนำมบิน              กรรมกำร 
 ๕.๑๑ นำงดวงแก้ว  ดำสะอำด    ครูโรงเรียนสนำมบิน              กรรมกำร 
 ๕.๑๒ นำงสำคร  พำศรี    ครูโรงเรียนสนำมบิน              กรรมกำร 
 ๕.๑๓ นำงประนอม  ผำงจันดำ   ครูโรงเรียนสนำมบิน        กรรมกำร 
 ๕.๑๔  นำงอริณดำ  บรรณวงษำ   ครูโรงเรียนสนำมบิน              กรรมกำร 
 ๕.๑๕ นำงจิตรำภรณ์  ไดขุนทศ   ครูโรงเรียนสนำมบิน              กรรมกำร 
 
       



   -๖- 
 

๕.๑๖ นำงธิติรัตน์   พลเสน  ครูโรงเรียนสนำมบิน        กรรมกำร
 ๕.๑๗ นำงสำวิตรี  อรุณเจริญทรัพย์ ครูโรงเรียนสนำมบิน        กรรมกำร
 ๕.๑๘ นำงบัวเครือ  จักรบุตร  ครูโรงเรียนสนำมบิน                  กรรมกำรและเลขำนุกำร
 ๕.๑๙ นำงศิริกร  บุญแสน   ครูโรงเรียนสนำมบิน                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
 ๕.๒๐ นำงพิมญำดำ  สังขนุกิจ  ครูโรงเรียนสนำมบิน               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

    มีหน้าที ่  ๑. ด ำเนินกำรด้ำนปฏิคม      
                ๒. จัดน้ ำดื่มต้อนรับประธำนและผู้ร่วมงำน   
                ๓. กำรต้อนรับท่ำนประธำนและผู้ร่วมงำน    
        ๔. จัดตกแต่งประดับผ้ำแพรอัฒจันทร์   

     ๕. จัดแท่นกล่ำวรำยงำนพร้อมดอกไม้ประดับ 
      ๖. จัดชุดรับแขกส ำหรับประธำน 
      ๗. จัดโต๊ะหมู่บูชำตั้งบริเวณท่ีด้ำนขวำ ที่นั่งของประธำน ๒ ชุด คือพระรัตนตรัย ๑๙ ชุดและโต๊ะหมู่บูชำ 
          พระบรมสำทิสลักษณ์  รัชกำลที่ ๑๐  จ ำนวน  ๑ ชุด 
      ๘. งำนอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมำย 
 

๖.  คณะกรรมการฝ่ายติดตามประเมินผล 
๖.๑ นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน     ประธำนกรรมกำร 
๖.๒ นำงสำรภี  วินิจสิร ิ   นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                        กรรมกำร 

       ๖.๓  นำงจรวยพร  หำดสมบตัิ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน                              กรรมกำร 
 ๖.๔  นำงณิชำกร  ตั้งวำนิชกพงษ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๖.๕  นำงสำวนพภำภรณ์  ตุงไธสง  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๖.๖  นำงจิตตำ  แสนเกษม  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าที ่     ๑. ประเมินผลกำรจัดงำน 
      ๒. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

๗.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
      ๗.๑  นำยเวหำ   เลพล      ผอ.โรงเรียนสนำมบิน                 ประธำนกรรมกำร 
 ๗.๒  นำยวีระเดช  ซำตำ   ผอ.โรงเรียนแก่นนครวิทยำลัย                 รองประธำนกรรมกำร 
 ๗.๓  นำยอภิชำติ  นำเลำห์                    ผอ.โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น         รองประธำนกรรมกำร  
 ๗.๔  นำยชนะ   โนนทนวงษ์         ผอ.โรงเรียนโสตศึกษำขอนแก่น         รองประธำนกรรมกำร 
 ๗.๕  นำยรณชัย   สินธพ             ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองไหลหนองบัวทอง    กรรมกำร 
 ๗.๖  นำยสุพล  เมืองสนธิ์             ผอ.โรงเรียนบ้ำนเป็ด(ท่ำบึงประชำนุเครำะห์)   กรรมกำร 

๗.๗  นำยปรีชำ  นำรีวิจิตร   ผอ.โรงเรียนบ้ำนโสกม่วงดอนดู่     กรรมกำร 
๗.๘ นำยทิพวัฒน์  ริยะ   ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองหัววัว     กรรมกำร 
๗.๙ นำยพูนสิน  กำพย์ไกรแก้ว      ครูโรงเรียนบ้ำนค้อ      กรรมกำร 
 
  



-๗- 
 

          ๗.๑๐ นำยพิเชษฐ์  จตัุชัย   ครูโรงเรียนบ้ำนหนองแสงโคกน้อย     กรรมกำร 
๗.๑๑ นำยสุรัตน์  ทองโคตร  ครูโรงเรียนกำรกุศลวัดหนองแวง     กรรมกำร 
๗.๑๒ นำยธีระ  ไสโม ้    ครูวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น     กรรมกำร 

 ๗.๑๓ นำยวีระพล  เพรงมำ    ครูโรงเรียนเทศบำลวัดกลำง     กรรมกำร 
๗.๑๔ นำยด ำรงศักดิ์  พิมหำนำม         ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น     กรรมกำร 

 ๗.๑๕ นำงสุรีพร  มูลตรีภักดี    ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว     กรรมกำร 
 ๗.๑๖ นำยวุฒินันทร์  พรนิคม       ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเซียงซุยโนนสะอำด    กรรมกำร 
 ๗.๑๗ นำยอภิณัฐ  นำเลำห ์    ครโูรงเรียนอนุบำลขอนแก่น     กรรมกำร 
 ๗.๑๘ นำงสุมลทรำ  แสนเมือง  ครูโรงเรียนบ้ำนโคกนำงำมปลำเซียม    กรรมกำร 
 ๗.๑๙ นำงสำวศิริวรรณ  เสนำวงษ์  ครูโรงเรียนบ้ำนวังโพน      กรรมกำร 
 ๗.๒๐นำงธิติมน   ค ำมี       ครูโรงเรียนบ้ำนแก่นเท่ำพัฒนศึกษำ    กรรมกำร 
 ๗.๒๑ นำยศุภเกียรติ   เดชพละ        ครโูรงเรียนอนุบำลขอนแก่น     กรรมกำร 
 ๗.๒๒ นำยทินกร  อนุพันธ์  ครูโรงเรียนม่วงหวำนพัฒนศึกษำ     กรรมกำร 
 ๗.๒๓ นำยสรัตถภพ  สีซุย  ครูโรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยำลัย     กรรมกำร 
 ๗.๒๔ นำงสำวนิสำรัตน์  แสงศรีเรือง ครูโรงเรียนบ้ำนโจดศรีวิชัย     กรรมกำร 
          ๗.๒๕ นำยวัฒนำ  กลุนู   นักศึกษำวิทยำลัยเทคนิคขอนแก่น     กรรมกำร 

๗.๒๖ นำยสมนึก  อำจยะศรี           รองผอ.โรงเรียนสนำมบิน         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
          ๗.๒๗ นำงพัฒนำ  สมิมำโคตร                นักวิชำกำรศึกษำ ศธจ.ขอนแก่น     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 ๗.๒๘ นำยเจริญ  บรรณวงษำ         ครูโรงเรียนสนำมบิน            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๗.๒๙ นำยสันติ    มูลตรีภักดี         ครูโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๗.๓๐ นำงสำวอัมรำรักษ์  ทองโคตร        เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ ศธจ.ขอนแก่น     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๗.๓๑ นักกำรภำรโรง สพป.ขก.๑ ทุกคน                        กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้าที่ 

๑. จัดเตรียมสถำนที่เพ่ือใช้ประกอบพิธี  
๒. จัดชุดรับแขกส ำหรับประธำน  
๓. จัดตั้งเต็นท์จ ำนวน ๑ หลังพร้อมโต๊ะเก้ำอ้ีในกำรรับรำยงำนตัว 
๔. จัดตั้งเต็นท์พยำบำล จ ำนวน ๑ หลัง พร้อมโต๊ะ,เก้ำอ้ี พยำบำล   
๕. จัดตั้งโต๊ะวำงเกียรติบัตร และรำงวัลดีเด่นต่ำง ๆ จ ำนวน ๒ ตัว  

           ๖. ประดับตกแต่งธงสีภำยในบริเวณจัดกิจกรรม 
๗. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

๘  คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
          ๘.๑  ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น                                 ประธำนกรรมกำร 
 ๘.๒  ข้ำรำชกำรต ำรวจในสังกัด สถำนีต ำรวจภูธรเมืองขอนแก่นที่ได้รับมอบหมำย                     กรรมกำร 
 ๘.๓  ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนแก่นนครวิทยำลัยที่ได้รับมอบหมำย                      กรรมกำร 
 ๘.๔  ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจภูธรเมืองขอนแก่น                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 



       -๘- 
 
มีหน้าที่    ๑. วำงแผนและอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรจรำจร 
     ๒. รักษำควำมปลอดภัยให้แก่หน่วยงำนที่จัดกิจกรรม วันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๘ 

๙. คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล  

 ๙.๑  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น                    ประธำนกรรมกำร 
 ๙.๒  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลขอนแก่น                       รองประธำนกรรมกำร 
 ๙.๓  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเมืองเก่ำ                            กรรมกำร 
 ๙.๔  แพทย์ พยำบำล และข้ำรำชกำรที่ได้รับมอบหมำย                             กรรมกำร 
 ๙๕  คณะครูวิทยำลัยอำชีวศึกษำขอนแก่นที่ได้รับมอบหมำย                             กรรมกำร 
 ๙.๖ นำงอรวรรณ  สมทรัพย์ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดขอนแก่น                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

มีหน้าที ่ จัดหน่วยพยำบำล รถพยำบำล เจ้ำหน้ำที่ พร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ยำ เตรียมพร้อมบริเวณจัดงำน 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑๐.๑  นำยยุทธนำ  เอกำพันธ์       ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์       ประธำนกรรมกำร 
 ๑๐.๒  นำงนิตยำ  ศุกระชำต         นักวิชำกำรเงินและบัญชี                      รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๐.๓ นำงวิไล  มั่งค่ัง             นักวิชำกำรเงินและบัญชี                                     กรรมกำร 
 ๑๐.๔  นำงพัฒนำ  สิมมำโคตร      นักวิชำกำรศึกษำ ศธจ.ขอนแก่น          กรรมกำรและเลขำนุกำร  

มีหน้าที ่  ๑. ควบคุม ดูแล และเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 
 ๒.งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

๑๑.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
 ๑๑.๑ นำยเสด็จ  ทะยะรำช        รอง.ผอ. สพป.ขก.๑                         ประธำนกรรมกำร 
 ๑๑.๒ นำงสมคิด  เมืองสอน        ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร สพป ขก.๑              รองประธำนกรรมกำร 
 ๑๑.๓ นำงสำวยุพิน  ตั้งขันติวิริยะ   ครูโรงเรียนอนุบำลขอนแก่น      กรรมกำร 
          ๑๑.๔ นำงวิไลพร  ภชูื่นศรี  นักจัดกำรทั่วไป ศธจ.ขอนแก่น                กรรมกำร 
 ๑๑.๕ ว่ำที่ร.ต.ประวิทย์  ทิพย์ฤๅตรี ผอ.โรงเรียนบ้ำนหนองไฮโพธิ์ชัย          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           ๑๑.๖ นำงสุจิตร์  ไชยโก               นักประชำสัมพันธ์ สพป.ขก.๑      กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   
 

มีหน้าที่ 
๑. จัดท ำข่ำวประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน 
๒. เชิญสื่อมวลชนร่วมกำรจัดท ำข่ำว และบันทึกภำพกำรจัดงำน 
๓. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

 

๑๒.  คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
 ๑๒.๑  นำงภัทรนันฐ์  ไหลงำม   รอง.ผอ. สพป.ขก.๑                                ประธำนกรรมกำร 
  ๑๒.๒  นำงเจษฎำภรณ์  วงษท์รงยศ       นักวิชำกำรศึกษำ สพป.ขก.๑         กรรมกำร 
 ๑๒.๓  นำงค ำพิมำย  นำคะผิว       นักวิชำกำรศึกษำ  สพป.ขก.๑                        กรรมกำร 
 ๑๒.๔  นำงสำวสภุำพร  ตันเฮียง     นักวิชำกำรศึกษำ สพป.ขก.๑                      กรรมกำร 
 ๑๒.๕  นำงปุณิกำ  กิตติภูมิ                นักวิชำกำรศึกษำ สพป.ขก.๑                    กรรมกำร 



 
       -๙- 
 
 ๑๒.๖  นำงสำวศิริวรรณ   เสนำวงษ ์        ครูโรงเรียนบ้ำนวังโพน        กรรมกำร  
          ๑๒.๗  นำยวุฒินันทร ์ พรนิคม  ครูโรงเรียนบ้ำนหนองเซียงโนนสะอำด      กรรมกำร 

๑๒.๘ นำงพัฒนำ  สิมมำโคตร                นักวิชำกำรศึกษำ ศธจ.ขอนแก่น            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒.๙ นำงธัญลักษณ์  ช ำนำญ  นักวิชำกำรศึกษำ ศธจ.ขอนแก่น    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๑๒.๑๐ นำงสำวอัมรำรักษ์  ทองโคตร       เจ้ำหน้ำที่ลูกเสือ ศธจ.ขอนแก่น     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   

มีหน้าที่ 
๑. จัดท ำแผนงำนโครงกำรและก ำหนดกำรจัดงำน 
๒. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน และประชุมคณะกรรมกำร 
๓. จัดท ำหนังสือเชิญสื่อมวลชนร่วมท ำข่ำวและเชิญผู้มีเกียรติร่วมงำน 
๔. ท ำบันทึกเรียนเชิญผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธำนเปิดงำน 
๕. จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำน/ค ำกล่ำวเปิดงำนและประสำนงำน 
๖. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 

  ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งทุกฝ่ำย  ปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์  
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร  และขอเชิญคณะกรรมกำรตำมค ำสั่งฯ  ประชุมเตรียมกำรจัดงำน  ในวันที่    
๒๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๐   เวลำ  ๐๙.๓๐ น.  ณ  ห้องประชุม ๗๒ ปี ดร.ประภำ  ภักดิ์โพธิ์  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓ มิถุนำยน    พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 
 


