
บัญชีอปุกรณ์กฬีา/เคร่ืองออกก าลงักาย 
ขององค์การบรหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึง้ อ าเภอห้วยผึง้ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

................................................ 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน 

(เคร่ือง/
ลูก/ชุด) 

ทีต่ั้ง    หมายเหตุ 

๑ เคร่ืองบริหารขอ้เข่าและสะโพกแบบสลบัเทา้ ๒ อบต.เก่าและอบต.นิคมหว้ยผึ้ง
หลงัใหม ่

 

๒ เคร่ืองนวดหลงัออกก าลงักายแขนและขาแบบ
ถีบ ๒ ระบบ 

๒ อบต.เก่าและอบต.นิคมหว้ยผึ้ง
หลงัใหม ่

 

๓ ลู่วิง่อเนกประสงค ์ ๒ อบต.เก่าและอบต.นิคมหว้ยผึ้ง
หลงัใหม ่

 

๔ เคร่ืองบริหารเข่า ๒ อบต.เก่าและอบต.นิคมหว้ยผึ้ง
หลงัใหม ่

 

๕ เคร่ืองบริหารขอ้และสะพก ๒ อบต.เก่าและอบต.นิคมหว้ยผึ้ง
หลงัใหม ่

 

๖ เคร่ืองออกก าลงักายแขนยกลดหนา้ทอ้ง ๒ อบต.เก่าและอบต.นิคมหว้ยผึ้ง
หลงัใหม ่

 

๗ เคร่ืองออกก าลงักายขอ้เทา้ ๒ อบต.เก่าและอบต.นิคมหว้ยผึ้ง
หลงัใหม ่

 

๘ เคร่ืองออกก าลงักายแขนลดหนา้ทอ้ง ๒ อบต.เก่าและอบต.นิคมหว้ยผึ้ง
หลงัใหม ่

 

๙ ลูกฟุตบอล ๓  ลูก   

๑๐ ลูกวอลเลยบ์อล ๓ ลูก   

๑๑ ลูกตะกร้อ ๒ ลูก   

๑๒ ลูกเปตอง ๑ ชุด   

 
                         
 (นางจิดาภา  ลาวลัย)์  

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 
 



สนามฟุตซอลพร้อมไฟส่องสว่าง 

 
 
 

 
 
 



อปุกรณ์กฬีา/เคร่ืองออกก าลงักาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  



 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การใช้ลานกฬีา/สนามกฬีาในชุมชน 
.................................... 

 ตามท่ีชุมชน........................................หมู่ท่ี...........ต  าบลนิคมหว้ยผึ้ง  อ าเภอห้วยผึ้ง  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  ไดจ้ดัใหมี้ลาน
กีฬา/สนามกีฬาในชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนไดมี้ลานกีฬา/สนามกีฬา/ะเคร่ืองออกก าลงักาย ส าหรับเล่นกีฬาและออก
ก าลงักายร่วมทั้งใชจ้ดักิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด นั้น 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง ขอสอบถามวา่ ลานกีฬา/สนามกีฬาในชุมชนของท่าน ประชาชนยงัสามารถใชเ้ล่น
กีฬาหรือออกก าลงักายไดต้ามปกติ หรือไม่ อยา่งไร 
 
 

***งานการศึกษา สังกดัส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง*** 
 

............................................................................................................................................................................................................ 
 
 

หนังสือยืนยนั 
เร่ือง  การใช้ลานกฬีา/สนามกฬีาในชุมชน 

......................................... 
 ตามท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง อ าเภอห้วยผึ้ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ไดส้อบถามเร่ืองการใชล้านกีฬา/สนามกีฬา
ในชุมชน ท่ีประชาชนใชเ้ล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย และใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ นั้น 
 ชุมชน.........................................หมู่ท่ี............ ต  าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ ลานกีฬา/สนามกีฬาใน
ชุมชนประชาชนสามารถใชเ้ล่นกีฬาหรือออกก าลงักายไดต้ามปกติ 
 
 

(...............................................................) 
ผูใ้หญ่บา้น.......................หมู่ท่ี ......... 

  

 

 

 

 



ท าเนียบคณะกรรมการ 
ชมรมกีฬาฟุตบอลองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง 

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

 
 

                                                                                          นายสมหวงั  ไชยประโคม 

                                                                                           ประธานกรรมการชมรม 

 

 
 
               
 

                               นาสมปอง  ค าประเทือง                                                                                  นายประมวน  ประทุมชาติ 
                                   รองประธานชมรม                                                                                                ท่ีปรึกษาชมรม                                                                                       
 

 
 
  
 
                               นายจ าปี  เดชรัตน์                                                                                          นางบุญถม  โคตรพนม 
                                        ฝ่ายประชาสมัพนัธ์                                                                                                   เหรัญญิก 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                        นายอ าพร  วชิยัโย 
                                                                                                      กรรมการ/เลขานุการ 
 

 



รายช่ือคณะกรรมการและสมาชิกชมรม  
ท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ หมายเหตุ 
๑ นายสมหวงั  ไชยประโคม ประธานชมรม บา้นหว้ยฝา ๐๘๐-๗๕๖๘๒๒๕  
๒ นายสมปอง  ค าประเทือง รองประธานฯ บา้นภูเงิน ๐๘๒-๘๕๒๓๔๗๔  
๓ นายประมวน ประทุมชาติ ท่ีปรึกษา บา้นหว้ยฝา -  
๔ นายจ าปี  เดชรัตน์ ประชาสัมพนัธ์ บา้นนาอุดม ๐๘๒-๘๕๓๕๖๙๐  
๕ นางบุญถม  โคตรพนม เหรัญญิก ร่องแก่นคูณ ๐๘๔-๖๘๖๘๗๓๖  
๖ นายทศพล  ศรีชมภู กรรมการ อบต.นิคมฯ ๐๙๔-๑๔๑๙๘๙๗  
๗ นายกฤษณะ  ศรีเครือดง กรรมการ อบต.นิคมฯ ๐๘๗-๘๖๑๒๑๗๘  
๘ นายก าจดั  ภูพาที การมการ บา้นคลองอุดม -  
๙ นางสาวนิธิวฒัน์  เครือวรรณ กรรมการ อบต.นิคมฯ   
๑๐ นายอ าพร  วชิยัโย กรรมการ/เลขานุการ บา้นหว้ยฝา ๐๖๒-๑๖๗๕๗๐๒  
๑๑ นายจิรายทุ  จนัทคาม สมาชิก บา้นหว้ยฝา   
๑๒ นายบญัชา  บุญฉลวย สมาชิก บา้นหว้ยฝา   
๑๓ นายณฐัสิทธ์ิ  วชิยัโย สมาชิก บา้นหว้ยฝา   
๑๔ นายเจษฎา สาระขนัธ์ุ สมาชิก บา้นหว้ยฝา   
๑๕ นายประสิทธ์ิชยั  พุทดีมี สมาชิก บา้นหว้ยฝา   
๑๖ นายบูรณ์พิภพ  สุระ สมาชิก บา้นหว้ยฝา   
๑๗ นายกิตติพศ  ก่ิงภูเขา สมาชิก บา้นน ้าค  า   
๑๘ นายศราวธุ  เพียงสังคะ สมาชิก บา้นหว้ยฝา   
๑๙ นายประกาศิต  เขาวงศ ์ สมาชิก บา้นหว้ยฝา   
๒๐ นายธกตฤ  เขาวงศ ์ สมาชิก บา้นหว้ยฝา   
๒๑ นายกรวทิย ์ พิมพเ์ภา สมาชิก ร่องแก่นคูณ   
๒๒ นายธนาธร  ไชยด ารงค ์ สมาชิก บา้นหว้ยฝา   
๒๓ นายสุเมธ  มูละเอก สมาชิก ร่องแก่นคูณ   
๒๔ นายอฐัพงษ ์ บุรมศรี สมาชิก ร่องแก่นคูณ   
๒๕ นายอมัรินทร์  นนยะโส สมาชิก ร่องแก่นคูณ   
๒๖ นายพีระพงษ ์ พิมพเ์ภา สมาชิก ร่องแก่นคูณ   
๒๗ นายมานพ  ผกาผล สมาชิก โนนสมควร   
๒๘ นายสมปอง  สุขดี สมาชิก โนนส าราญ   

 
 



  

 

 
ท่ี กส  ๘๒๙๐๑ / ว ๕๖๗                                                      ท่ีท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
                                                                                                           อ  าเภอหว้ยผึ้ง       จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
                                                                                        ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
 

เร่ือง   ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนร่วมงานถนนสายบุญ ประจ าปี ๒๕๖๓ 
 

เรียน   ผูใ้หญ่บา้น..................................หมู่ท่ี............. 
     
          ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  จะด าเนินกิจกรรมถนนสายบุญ ประจ าปี ๒๕๖๓  เพื่อเป็นการฟ้ืนฟู่และ
อนุรักษไ์วซ่ึ้งขนบธรรมเนียม ประเพณีวฒันธรรมของคนทอ้งถ่ินและคนไทยท่ีมีมาแต่โบราณเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมไทยและเป็นการเผยแพร่สนบัสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน  
          ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมหว้ยผึ้ง  จึงขอเรียนเชิญท่านเขา้ร่วมงานและประชาสัมพนัธ์เชิญชวนประชาชนใน
หมู่บา้นของท่านเขา้ร่วมกิจกรรมตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ในวนัที ่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ บริเวณวดับา้นโนน
ทบัชา้งหมู่ท่ี ๕ ต าบลนิคมห้วยผึ้ง อ าเภอหว้ยผึ้ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ   
 

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
   
                                                                                             ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                                             (นางจิดาภา  ลาวลัย)์ 
                                                                      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผึ้ง 
 
 
 
 
ส านกัปลดั  อบต.นิคมฯ 
งานการศึกษา 
โทร.   ๐๔๓ - ๐๑๙๙๕๖  ต่อ ๑๑ 

 

 


