คำสั่งเครือข่ำยพัฒนำกำรศึกษำแบบบูรณำกำรธำรบังอี่
ที่ ๐๓ / ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ “ธำรบังอี่เกมส์” ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
………………………………………………………………
ตามที่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ ธารบัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ซึง่ ประกอบด้วย ๑๐ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนหนองข่า ประชาอุทิศ
,โรงเรี ย นบ้ านเหล่ าหลวงเตาถ่าน ,โรงเรี ย นป่ งแดงวิทยาคม ,โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง ,โรงเรียนเตรียมทหาร
๑๓ อนุสรณ์ ,โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑ ,โรงเรียนบ้า นน้าเที่ ยง ๒ ,โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒ ,โรงเรี ยนบ้า น
นากอก ,โรงเรี ย นบ้ านหนองแวงใหญ่ ได้กาหนดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สนามโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน
และทางราชการจึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
๑. นายอภิเชก เผ่าภูไทย
๒. นายสมชาย อุตสาหะ
๓. นายวิมาน พันธุวรรณ
๔. นายสุพจน์ ทาระขจัด
๕. นายประกาศ สว่างวงษ์
๖. นางฐนิศรา นักลา
๗. นายชัยยา สาระไชย
๘. นายณัฐกร สอนวงค์
๙. นายอภินันท์ อินลี
๑๐. นางนงค์คาร ไชยบุญตา

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมทหารฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าเที่ยง ๒
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสะอาด ๒
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านากอก
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่
๑. เป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
๒. สนับสนุนงบประมาณแก่คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ พร้อมจัดทาบัญชีรายละเอียดด้านการเงิน
๓. พิจารณาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

...../๒ คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรด

๒. คณะกรรมกำรตัดสินขบวนพำเหรด
๑. นายณัฐกร สอนวงค์
๒. นายอภินันท์ อินลี
๓. นายประพาส เหง้าเกษ

ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนากอก
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
ครู โรงเรียนบ้านน้าเที่ยง ๒

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ ตัดสินการประกวดขบวนพาเหรด รายงานผลการตัดสินให้คณะกรรมการอานวยการเพื่อรับรางวัล
๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่
๑. นายอภินันท์ อินลี
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
๒. นายศราวุธ ผือโย
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
๓. ว่าที่ร้อยตรีสมัครชัย กุมภิโร ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
๔. นายประพาส เหง้าเกษ
ครู โรงเรียนบ้านน้าเที่ยง ๒
๕. นายอภิเชษฐ สุวรรณโคตร
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
๖. นายกระบิล อาจวิชัย
ครู โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
๗ นายประดิษฐ์ จารุภาค
ครู โรงเรียนเตรียมทหารฯ
๘. นายเด่นชัย รักบุญ
ครู โรงเรียนเตรียมทหารฯ
๙. นายกฤตยชญ์ จากผา
ครู โรงเรียนเตรียมทหารฯ
๑๐. นักการภารโรงกลุ่มเครือข่ายธารบังอี่ทุกคน
๑๑. นายทองสิน นามเหลา
ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
๑๒. นายณัฐ โล่ห์คา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
๑๓. นายกฤษณ์ โล่คา
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
๑๔. นายวิบูลย์ ยุบลพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านนากอก
๑๕. นายมงคล ปางชาติ
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและช่วยเลขานุการ
กรรมการและช่วยเลขานุการ
กรรมการและช่วยเลขานุการ
กรรมการและช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่
๑. จัดเตรียมสถานที่ ณ สนามโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ ในวันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
๓. ประดับตกแต่งสถานที่และองค์ประกอบในบริเวณให้สวยงามเหมาะสม
๔. จัดเตรียมเสาธงเพื่อเชิญธงสีประจาโรงเรียนทุกโรงเรียนและธงอื่นๆ
๕. จัดทาแผ่นป้ายกิจกรรมและป้ายประชาสัมพันธ์
๖. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะอานวยการมอบหมาย
๔. คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และพิธีกรเปิดกำรแข่งขันกีฬำ
๑. นายวิมาน พันธุวรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
๒. นางวิไลวรรณ คามั่น
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
๓. นายมงคล ปางชาติ
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

...../มีหน้าที่

มีหน้ำที่
๑. จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม
๒. เป็นพิธีกรในพิธีเปิด-ปิด
๓. เป็นพิธีกรในการจัดการแข่งขันกีฬา
๔. เป็นผู้บรรยายการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่างๆ
๕. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์
๖. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฏิคม
๑
นางฐนิศรา นักลา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
ประธานกรรมการ
๒
นางลาพูน บุญลี
ครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
รองประธานกรรมการ
๓
นางพิสมัย เจริญไกร
ครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
กรรมการ
๔
นางสาวรัชตินันท์ รัตนศรี ครูโรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
กรรมการ
๕
นางสาวชุติมา โชติมุข
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
กรรมการ
๖
นางสาวธัญชนก พรมพิลาด ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
กรรมการ
๗
นางสาวอริษา ทีรวม
ครูโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
กรรมการ
๘
นางสาวลลิตา ยืนยง
ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ กรรมการ
๙
นางลักคณา นามเลา
ครูโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
กรรมการ
๑๐ นางสาวละอองดาว คานนท์ ครูโรงเรียนเตรียมทหารฯ
กรรมการ
๑๑ นางสาวสุธิดา ศรีมณีรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
กรรมการ
๑๒ นางสาววิลาสินี ปู่ทา
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กรรมการ
๑๓ นางสาวพัชรินทร์ อาจวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กรรมการ
๑๔ นางสาวกนกวรรณ เสียงล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กรรมการ
๑๕ นายณัฐพงษ์ พยัคฆพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กรรมการและเลขาฯ
มีหน้ำที่
๑. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ที่ใช้ในการต้อนรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๒. ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
๓. บริการน้าดื่มที่สนามแข่งขัน
๔. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการอานวยการมอบหมาย
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยปฐมพยำบำล
๑. นางอุบลรัตน์ จันทร์มณี
๒. นางจิตลัดดา อาจวิชัย
๓. นางสาวพัชรินทร์ อาจวิชัย
๔. นางสาวลลิตา ยืนยง
๕. นางลักคณา นามเหลา
๖. เจ้าหน้าที่ รพสต.หนองแวง

ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการโรงเรียน
ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้ำที่ ดูแลปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักกีฬาและนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมหากเกิดกรณีเจ็บป่วย ฉุกเฉิน
...../๗. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล

๗. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล
๑. นายชัยยา สาระไชย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒
ประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ร้อยตรี สมัครชัย กุมภิโร
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
รองประธานกรรการ
๓. นายเด่นชัย รักบุญ
ครู โรงเรียนเตรียมทหารฯ
กรรมการ
๔. นายจักรี บุญวัง
ครู โรงเรียนบ้านน้าเที่ยง ๒
กรรมการ
๕. นายกฤษณ์ โล่ห์คา
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
กรรมการ
๖. นายพิชิตพล สุวรรณพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
กรรมการ
๗. นายกฤษพัฒน์ สุคาพา
ครูโรงเรียนบ้านน้าเที่ยง ๒
กรรมการ
๘. นายมงคล ปางชาติ
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและรายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการอานวยการเพื่อรับถ้วยรางวัล
๘. คณะกรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำวอลเลย์บอล ชำย/หญิง
๑. นายอภิเชก เผ่าภูไทย
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
ประธานกรรมการ
๒. นางปราณี อยู่คง
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
รองประธานกรรมการ
๓. นางราตรี ธยาธรรม
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
กรรมการ
๔. นางรุ่งทิวา บุญเต็ม
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
กรรมการ
๕. นางปนัดดา โภคสวัสดิ์
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
กรรมการ
๖. นางศิริรัตน์ ทรัพย์ผล
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
กรรมการ
๗. นางพัชรี วงษ์พนาวัน
ครู ครู
โรงเรี
โรงเรี
ยนเตรี
ยนเตรี
ยมทหารฯ
ยมทหารฯ
กรรมการ
๘. นางทองพูล งามขา
ครู โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
กรรมการ
๙. นางสาววิริยะ ยืนยง
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒
กรรมการ
๑๐. นายทินกร วิชิตพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
กรรมการ
๑๑. นายศาโรจน์ เรืองสมบัต ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
กรรมการ
๑๒. นางสาวสุธรรมมา ดีดวงพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒
กรรมการ
๑๓. นายไพฑูรย์ เรืองแสน
ครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
กรรมการ
๑๔. นางนงค์คาร ไชยบุญตา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นายณัฐ โล่ห์คา
ครู โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่
กรรมการและช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย/หญิง และรายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการอานวยการเพื่อรับ
ถ้วยรางวัล
๙. คณะกรรรมกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเซปักตะกร้อ
๑. นายสมชาย อุตสาหะ
ผู้อานวยการโรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นายวิทยา โสมรักษ์
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
รองประธานกรรมการ
๓. นายศราวุธ ผือโย
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
กรรมการ
๔. นายศุภฤกษ์ ธยาธรรม
ครูโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
กรรมการ
๕. นายกฤตยชญ์ จากผา
ครู โรงเรียนเตรียมทหารฯ
กรรมการ
๖. นายเทวัญ ศรีสุวะ
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
กรรมการ
๗. นายทองสิน นามเหลา
ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ จัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ และรายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการอานวยการเพื่อรับถ้วยรางวัล
...../๑๐. คณะกรรมการตัดสิน

๑๐. คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำเปตอง ชำย/หญิง (เดี่ยว/ทีม)
๑. นายสุพจน์ ทาระขจัด
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมทหารฯ
ประธานกรรมการ
๒. นายวิบูลย์ ยุบลพันธุ์
ครู โรงเรียนบ้านนากอก
รองประธานกรรมการ
๓. นางพนิดา สุทธิอาคาร
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
กรรมการ
๔. นางสาวประคอง ศรีเมือง ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
กรรมการ
๕. นางพนิดา ทวีโคตร
ครู โรงเรียนบ้านโนนสะอาด ๒
กรรมการ
๖. นางนิภาพร ศรีทอง
ครู โรงเรียนเตรียมทหารฯ
กรรมการ
๗. นางสุกัญญา ผือโย
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
กรรมการ
๘. นางปาริชาติ พลสาร
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
กรรมการ
๙. นายประพาส เหง้าเกษ
ครู โรงเรียนบ้านน้าเที่ยง ๒
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดการแข่งขันกีฬาเปตองชาย/หญิง และรายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการอานวยการเพื่อรับ
ถ้วยรางวัล
๑๑. คณะกรรมกำรตัดสินกีฬำอนุบำลและชักกะเย่อ ชำย/หญิง
๑. นายประกาศ สว่างวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านน้าเที่ยง ๒
๒. นางลาพูล บุญลี
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
๓. นายอุดมพงษ์ บัวโพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
๔. นายประดิษฐ์ จารุภาค
ครู โรงเรียนเตรียมทหารฯ
๕. นางสมจิตร กลางประพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
๖. นางวันวิสาข์ อาจวิชัย
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
๗. นางสาวประภัสสร คานนท์
ครู โรงเรียนบ้านนากอก
๘. นางสาวปฤษฎางค์ อยู่คง
ครู โรงเรียนป่งแดงวิทยาคม
๙. นางสาวจิตลัดดา อาจวิชัย
ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
๑๐. นางสาวละอองดาว คานนท์
ครู โรงเรียนเตรียมทหารฯ
๑๑. นางนิลาวัลย์ จันทร์คา
ครู โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
๑๒. นางสาวทองวรรณ สมพงษ์พันธ์
ครู โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้ำที่ จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลและชักกะเย่อ ชาย/หญิง และรายงานผลการแข่งขันต่อคณะกรรมการ
อานวยการเพื่อรับถ้วยรางวัล
๑๒. คณะกรรมกำรจัดทำเอกสำร
๑
นายอภินันท์ อินลี
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ ประธานกรรมการ
๒
นางอุบลรัตน์ จันทร์มณี
ครูโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
รองประธานกรรมการ
๓
นางสาววิลาสินี ปู่ทา
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กรรมการ
๔
นางสาวกนกวรรณ เสียงล้า เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กรรมการ
๕
นางสาวพัชรินทร์ อาจวิชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
๖
นายณัฐพงษ์ พยัคฆพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
กรรมการและช่วยเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดทาเอกสาร หนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน สูจิบัตรการแข่งขัน คาสั่งเครือข่าย
และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
...../๑๓. คณะกรรมการฝ่ายสถิติฯ

๑๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถิติและรำยงำนผล
๑. นายณัฐกร สอนวงค์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนากอก
ประธานกรรมการ
๒. นางพิสมัย เจริญไกร
ครู โรงเรียนบ้านห้วยกอก ๑
กรรมการ
๓. นางสาวรติรัตน์ แสนโคตร
ครู โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
กรรมการ
๔. นางสาวสุธิดา ศรีมณีรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
กรรมการ
๕. นางสาวกนกวรรณ เสียงล้า
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการโรงเรียน
กรรมการ
๖. นางสาววิลาสินี ปู่ทา
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการโรงเรียน
กรรมการ
๗. นางสาวพัชรินทร์ อาจวิชัย
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการโรงเรียน
กรรมการ
๘. นายณัฐพงษ์ พยัคฆพันธ์
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดทาสถิติข้อมูลและรายงานผลต่อคณะกรรมการอานวยการเพื่อจัดเตรียมถ้วยรางวัล
๑๔. คณะกรรมกำรจัดเตรียมอุปกรณ์กำรแข่งขันกีฬำแต่ละประเภทโดยมอบหมำยให้แต่ละโรงเรียนรับผิดชอบ
ดังนี้
- ฟุตบอล โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
- วอลเล่ย์บอลชาย/หญิง โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
- ตะกร้อชาย/หญิง โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
- เปตอง ทุกโรงเรียนต้องนามาเอง
- เชือก โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
- ล้อยาง โรงเรียนบ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน
มีหน้ำที่ จัดเตรียมอุปกรณ์ตามรายการชนิดกีฬารายการกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายของแต่ละโรงเรียน
๑๕. คณะกรรมกำรจัดซื้อ, จัดหำรำงวัลและเตรียมของรำงวัลเพื่อมอบให้แก่นักกีฬำหรือผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
๑. นายอภินันท์ อินลี
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
ประธานกรรมการ
๒. นางอุบลรัตน์ จันทร์มณี
ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
รองประธานกรรมการ
๓. นายภิญโญ จันทร์มณี
ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
กรรมการ
๔. นายทองสิน นามเหลา
ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
กรรมการ
๕. นายหนูไทย อาจวิชัย
นักการโรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
กรรมการ
๖. นางสาวจิตลัดดา อาจวิชัย ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
กรรมการ
๗. นางสาวลลิตา ยืนยง
ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
กรรมการ
๘ นางสาวพัชรินทร์ อาจวิชัย เจ้าหน้าทีธ่ ุรการโรงเรียน
กรรมการ
๘. นางลักคณา นามเหลา
ครู โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ำที่ จัดซื้อ จัดหา รับบริจาครางวัลและเตรียมของรางวัลสาหรับมอบให้นักกีฬา,กีฬามหาสนุก,กิจกรรมการ
แสดงของกิจกรรมวันเด็กหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กทั้งในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา
ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติและร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้เกิด
ความสาเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
...../ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่

ทัง้ นี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)
(นายอภิเชก เผ่าภูไทย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาสองเหมือง
ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการธารบังอี่

