ประกาศวัดถ้ําอภัยดํารงธรรม (วัดถ้ําพวง)
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการรับบริจาคตามจุดตาง ๆ
เนื่องในงานเทศกาลประจําป วัดถ้ําอภัยดํารงธรรม (วัดถ้ําพวง)
วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2554
..............................
ดวยวัดถ้ําอภัยดํารงธรรม (วัดถ้ําพวง) กําหนดวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2554 เปนวันงานเทศกาล
ประจําป ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 6 เปนวันวิสาขบูขา ซึ่งถือเปนประเพณีสําคัญที่กระทําสืบตอกันมา
เปนเวลาหลายป เพื่อระลึกถึงพระคุณของพระอาจารยวัน อุตฺตโม และเปนงานนมัสการสังเวชนียสถาน 4
ตําบลดวย
เพื่อใหงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย วัดถ้ําพวงจึงประกาศแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบใน
สวนของขาราชการครู ดังตอไปนี้
คณะกรรมการกองอํานวยการ
มีหนาที่อํานวยการ ประสานงาน ควบคุมดูแล ใหคําปรึกษาหารือ ใหคําแนะนําและ
พิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคอันอาจเกิดขึ้นในการจัดงาน ตลอดทั้งอํานวยการจัดงานใหเปน
ไปดวยความเรียบรอย จึงขอมอบหนาที่ให
1. นายวิเศษ บุญเลิศ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง ประธานกรรมการ

2. นายถนัดพร ฝุนเงิน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานกุดแสง

รองประธาน

3. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ

ผูอ ํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม

รองประธาน

4. นายประยูร หวานออน

ผูอ ํานวยการโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

กรรมการ

5. นายกฤษพงศ อยูเย็น

ผูอํานวยการโรงเรียนบานภูตะคาม

กรรมการ

6. นายวุฒิพงษ จันทรโพธิ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแวง

กรรมการ

7. นายอํานวย พูลศิลป

ผูอ ํานวยการโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

กรรมการ

8.นายประมงค สุขชิน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานปทุมวาป

กรรมการ
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9. นายชูทรัพย ภาวงค

ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานบอแกใหญ

กรรมการ

10. นายชุมพร กรุณานํา

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมวง

กรรมการ

11. นายสัมฤทธิ์ หงษชูตา

ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสะอาด

กรรมการ

12. นายทนงศักดิ์ เจริญชัย

ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงแสนตอ

กรรมการ

13. นายธีระ แกวอุนเรือน

ผูอํานวยการโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา กรรมการ

14. นายทองใบ ธุระนนท

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกุง

กรรมการ

15. นายทวี แสนอุบล

ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานทันสมัย

กรรมการ

16.นายโกวัฒน แสนอุบล

ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานไทยเจริญ

กรรมการ

17. นายจิตติพงษ ศรแผลง

ผูอํานวยการโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยากรรมการ

18. นายดํารงศักดิ์ มาตรวงษ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคํากาว

กรรมการ

19. นายเหรียญชัย วีระวรรธนกุล ผูอํานวยการโรงเรียนบานชัยชนะ

กรรมการ

20.นายชัยวัฒน ทิพยบุญชู

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานทาศิลา กรรมการ

21. นายปราเมศรวร ไชยเชษฐ ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานทาวารี

กรรมการ

22.นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช

ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพนสวาง

กรรมการ

23. นายเสถียร ผิวหูม

รองผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม กรรมการ

24. นายศิริชัย วิมานะ

รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานทาศิลา กรรมการ

25.นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร

รองผูอ ํานวยการโรงเรียนบานหนองแวง กรรมการ

26. นายบุญมา ฝายขันธ

สอบจ.สกลนคร

กรรมการ/เลขานุการ

1. นายประยูร หวานออน

ผูอํานวยการโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

ประธานกรรมการ

2. นายประนมเนตร มุลฑา

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนสองดาว

รองประธาน

3. นายประมงค สุขชิน

ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานปทุมวาป

รองประธาน

4. นางมยุรี พูลศิลป

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

5. นางวันเพ็ญ แสงเทพ

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

6. นางวิบูลยลักษณ โคตรสระ

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

7. นางวาสนา สุขชิน

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

8. นางสาวทิพวรรณ อุทัยเต

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

คณะกรรมการจัดดอกไม
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9. นางรุงนภา มุลฑา

ครูโรงเรียนชุมชนสองดาว

10. นางลาวัณย พิทักษ

ครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

11. นางธารารัตน กอนตาล

ครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

12. นางสาวนิชานันท เขาราช

ครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

13. นางจารุณี พรหมสุขันธ

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

14. นางไพบูลย สมบัติศรี

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

15. นางมณีวรรณ จันทรโพธิ์

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

16. นางปยะนุช เหมะธุลิน

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

17. นางประไพศรี แลงลี

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

18. นางสมใจ แพงศรี

ครูโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

19. นางทัศนีย รักษาภักดี

ครูโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

20. นางนบนอม หวานออน

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

21. นางสาวหนึ่งฤทัย แสงลี

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

22. นางสาวชมพูนุท กิณเรศ

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

23. นางนฤมล ราชชมพู

ครูโรงเรียนบานดงแสนตอ

24. นางละมอม พรหมวิชัย

ครูโรงเรียนบานดงแสนตอ

25. นางสุนียรัตน สุริยะมาตย

ครูโรงเรียนชุมชนสองดาว

26. นางวิไลวรรณ ศิริวงศขันธ

ครูโรงเรียนชุมชนสองดาว

27. นางสาวเอื้องไพร ทองมูล

ครูโรงเรียนชุมชนสองดาว

28. นางยุพิน ขันธวิชัย

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

มีหนาที่จัดดอกไมเพื่อประดับตามสถานที่ตาง ๆ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 น. เปนตน
ไป ณ วิหารพระมงคลมุจลินท
ลงทะเบียนชีพราหมณและบูชาวัตถุมงคล (หนาศาลาพระราชทาน)
1. นายอํานวย พูลศิลป

ผูอํานวยการโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

ประธานกรรมการ

2. นายชูทรัพย ภาวงศ

ผุอํานวยการโรงเรียนบานบอแกใหญ

รองประธาน

3. นางมยุรี พูลศิลป

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

4. นางวันเพ็ญ แสงเทพ

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม
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5. นายศรัณย แสงเทพ

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

6. นางวิบูลยลักษณ โคตรสระ

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

7. นายสมจิต สุนารักษ

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

8. นางสาวทิพวรรณ อุทัยเต

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

9. นางวาสนา สุขชิน

ครูโรงเรียนอภัยดํารงธรรม

10. นางรุงนภา มุลฑา

ครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

11. นางลาวัณย พิทักษ

ครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

12. นางธารารัตน กอนตาล

ครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

13. นางสาวนิชานันท เขาราช

ครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

จุดรับบริจาคศาลาพระราชทาน
1. นายประนมเนตร มุลฑา

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนสองดาว

ประธานกรรมการ

2. นางวิไลวรรณ ศิรวิ งษขันธ ครูโรงเรียนชุมชนสองดาว
3. นางสุนียรัตน สุริยะมาตย

ครูโรงเรียนชุมชนสองดาว

4. นายพิทักษ ยุบลศิริ

ครูโรงเรียนชุมชนสองดาว

5. นายเฉลิม ยะไชยศรี

ครูโรงเรียนชุมชนสองดาว

6. นายวิละไทย ชุมปญญา

ครูโรงเรียนชุมชนสองดาว

7. นางนวลมณี สมประสงค

ครูโรงเรียนชุมชนสองดาว

8. นายอเนก ศิริบูรณ

ครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

9. นายไชยยงค ผกานนท

ครูโรงเรียนอุดมสังวรวิทยา

จุดรับบริจาควิหารพระมงคลมุจลินท
1. นายถนัดพร ฝุนเงิน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานกุดแสง

ประธานกรรมการ

2. นายจิตติพงษ ศรแผลง

ผัอํานวยการโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา รองประธาน

3. นายประมงค สุขชิน

ผูอํานวยการโรงเรียนบานปทุมวาป

4. นายบุญลอม ศรีวิภักดิ์

ครูโรงเรียนบานกุดแสง

5. นายสมยศ จันลาวงศ

ครูโรงเรียนบานกุดแสง
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รองประธาน

6. นายสุทธิชัย ราชชมภู

ครูโรงเรียนบานกุดแสง

7. นายยศศักดิ์ ไตรยทิพย

ครูโรงเรียนบานกุดแสง

8. นายวิตัด พรหมพินิจ

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

9. นายวัฒนา ถิตยประเสริฐ

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

10. นายธีระ รอดสวัสดิ์

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

11. นายกรุงทอง กรุณานํา

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

12. นางจารุณี พรหมสุขันธ

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

13. นางไพบูลย สมบัติศรี

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

14. นางมณีวรรณ จันทรโพธิ์

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

15. นางปยะนุช เหมะธุลิน

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

16. นางประไพศรี แลงลี

ครูโรงเรียนบานปทุมวาป

17. นายเดชชัย สารบรรณ

ครูโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

18. นายบรรจง กัลยาวงศ

ครูโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

19. นายบุญไทย กอนตาล

ครูโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

20. นางทัศนีย รักษาภักดี

ครูโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

21. นางสมใจ แพงศรี

ครูโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา

จุดรับบริจาคพระฤาษี
1. นายทวี แสนอุบล

ผูอํานวยการโรงเรียนบานทันสมัย

ประธานกรรมการ

2. นายชุมพร กรุณานํา

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองมวง

รอง ประธาน

3. นายโกวัฒน แสนอุบล

ผูอํานวยการโรงเรียนบานไทยเจริญ

รองประธาน

4. นายฟน พรหมวิชัย

ครูโรงเรียนบานหนองมวง

5. นายปญญา สุระเสน

ครูโรงเรียนบานหนองมวง

6. นายณรงคศักดิ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนบานหนองมวง
7. นางละเอียด พรหมสาขา ณ สกลนคร

ครูโรงเรียนบานหนองมวง

8. นางสาวสุธีรา ปางบุญ

ครูโรงเรียนบานหนองมวง

9. นายโรจนฤทธิ์ พรหมวิชัย

ครูโรงเรียนบานหนองมวง

10. นายเวียงชัย นามวงค

ครูโรงเรียนบานหนองมวง
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11. นายทวีเดช ยิ่งยืน

ครูโรงเรียนบานหนองมวง

12. นางสาวลัดดา รักษาเงิน

ครูโรงเรียนบานไทยเจริญ

13. นางวัฒนา เสนหศรี

ครูโรงเรียนบานไทยเจริญ

14. นางรักศรี สีแดง

ครูโรงเรียนบานไทยเจริญ

15. นายทวี แสงลี

ครูโรงเรียนบานไทยเจริญ

16. นายปริญญา สกุลมิ งค

ครูโรงเรียนบานไทยเจริญ

17. นายแผน จันทรศรีโคตร

ครูโรงเรียนบานทันสมัย

จุดรับบริจาคปางประสูติ
1. สิบเอกสัมฤทธิ์ หงสชูตา

ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกสะอาด ประธานกรรมการ

2. นายปราเมศวร ไชยเชษฐ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาวารี

3. นายสินชัย ตลับเงิน

ครูโรงเรียนบานโคกสะอาด

4. นางศิรพ
ิ ร นามมณี

ครูโรงเรียนบานโคกสะอาด

5. นายประวิทย อินหา

ครูโรงเรียนบานโคกสะอาด

6. นายประวิทย แสงสวาง

ครูโรงเรียนบานโคกสะอาด

7. นางสาวธิดารัตน สมพินิจ

ครูโรงเรียนบานโคกสะอาด

8. นางระพีพรรณ ประภามณฑล

ครูโรงเรียนบานโคกสะอาด

9. นายเกียรติภูมิรักท จักรสิทธิ์

ครูโรงเรียนบานทาวารี

10. นายสุรสิทธิ์ สงฆธรรม

ครูโรงเรียนบานทาวารี

รองประธาน

จุดรับบริจาคปางตรัสรู
1. นายธีระ แกวอุนเรือน

ผูอํานวยการโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

2. นายสุบรรณ ผองกมล

ครูโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

3. นายเดชัย หันจางสิทธิ์

ครูโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

4. นายพรชัย แกวประเสริฐ

ครูโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

5. นายบรรณศักดิ์ เกลี้ยงกลิ่น

ครูโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

6. นางประคอง พลหาญ

ครูโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

7. นางผกากรอง เหมะธุลิน

ครูโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา
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8. นางโสภี ตลับเงิน

ครูโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

9. นายทัศนีย แสงชัยศิลป

ครูโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

10. นางอํานวย คุณมี

ครูโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

11. นางสาวกนกพร หวานออน

ครูโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

12. นางนบนอม หวานออน

ครูโรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา

จุดรับบริจาคศาลาสุขใจ
1. นายทะนงศักดิ์ เจริญชัย

ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงแสนตอ ประธานกรรมการ

2. นายศักดิ์สิทธิ์ เดชราช

ผูอํานวยการโรงเรียนบานโพนสวาง รองประธานกรรมการ

3. นางบุญมี เพลิดพราว

ครูโรงเรียนบานโพนสวาง

4. นางอุไร ศูนยจันทร

ครูโรงเรียนบานโพนสวาง

5. นางวรนุช การุญ

ครูโรงเรียนบานโพนสวาง

6. นางเกษชฎาภรณ ยะไชยศรี

ครูโรงเรียนบานโพนสวาง

7. นางละมอม พรหมวิชัย

ครูโรงเรียนบานดงแสนตอ

8. นางนฤมล ราชชมภู

ครูโรงเรียนบานดงแสนตอ

9. นายณรงคศักดิ์ บุตรแสง

ครูโรงเรียนบานดงแสนตอ

10. นายธรรมนูญ สืบคา

ครูโรงเรียนบานดงแสนตอ

11. นายฐิติพงษ พิพัฒนกุล

ครูโรงเรียนบานดงแสนตอ

12. นายศราวุธ เกษสะอาด

ครูโรงเรียนบานดงแสนตอ

13. นายเติมศักดิ์ พรหมวิชัย

ครูโรงเรียนบานดงแสนตอ

14. นายพิบูลยศักดิ์ พรหมวิชัย

ครูโรงเรียนบานดงแสนตอ

จุดรับบริจาคปางเลไลยก
1. นายเหรียญชัย วีรวรรธนกุล

ผูอํานวยการโรงเรียนบานชัยชนะ ประธานกรรมการ

2. นายทองใบ ธุระนนท

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกุง รองประธานกรรมการ

3. นายดํารงศักดิ์ มาตรวงษ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานคํากาว รองประธานกรรมการ

4. นายวัชรินทร พรหมโสภา

ครูโรงเรียนบานหนองกุง

5. นายประหยัด ภาวงศ

ครูโรงเรียนบานหนองกุง
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6. นายธีระพงษ จันทรศรีโคตร

ครูโรงเรียนบานชัยชนะ

7. นายสุรสีห อินหา

ครูโรงเรียนบานชัยชนะ

8. นายวิศิษฐ วงศประทุม

ครูโรงเรียนบานชัยชนะ

9. นายสมพงศ ธิอัมพร

ครูโรงเรียนบานชัยชนะ

10. นางสาววีนัสรินทร คําคง

ครูโรงเรียนบานชัยชนะ

11. นายชัยสิทธิ์ ฝุนเงิน

ครูโรงเรียนบานคํากาว

12. นายสถิ ภูเวียนวงศ

ครูโรงเรียนบานคํากาว

13. นายสิทธิพงษ พิลัยกุล

ครูโรงเรียนบานคํากาว

จุดรับบริจาคปางปฐมเทศนา
1. นายนิวัติ สุวรรณชัยรบ

ผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม ประธานกรรมการ

2. นายชัยวัฒน ทิพยบุญชู

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานทาศิลา รองประธาน

3. นายกฤษพงศ อยูเย็น

ผูอํานวยการโรงเรียนบานภูตะคาม

4. นายเสถียร ผิวหูม

รองผูอํานวยการโรงเรียนสองดาววิทยาคม รองประธาน

5. นายศิริชัย วิมานะ

รองผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานทาศิลา

6. นายอุทิศ จันลาเศษ

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

7. นายวิรัตน ขันธวิชัย

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

8. นางยุพิน ขันธวิชัย

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

9. นายวิมาน บรรณการกิจ

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

10. นายปริวรรต ฟองออน

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

11. นางธุลีกาญจน ฟองออน

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

รองประธาน

12. นางสาวรัญจวน ไชยโวหาร ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม
13. นายธนชัย มูลตรีแกว

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

14. นางอรุณรัตน มูลตรีแกว

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

15. นางทนงคิด ธุรารัตน

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

16. นายศุภชัย ธุรารัตน

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

17. นายมนตรี ลาผม

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

18. นางสาวแสงเดือน พรหมสุขันธครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม
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19. นางสาวอุดมพร ทองคํา

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

20. นางสาวนุจเรตร ลาสุด

ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม

21. นางสาวปราณี ภักดีชุมพล ครูโรงเรียนสองดาววิทยาคม
22. นางอัจฉรากรณ อยูเย็น

ครูโรงเรียนบานภูตะคาม

23. นายสุริย ศรีเครือดง

ครูโรงเรียนบานภูตะคาม

24. นายสิทธิชัย ขันธวิชัย

ครูโรงเรียนบานภูตะคาม

25. นายสําเริง เลิศสงคราม

ครูโรงเรียนบานภูตะคาม

26. นายประดิษฐ แกวคําแสน ครูโรงเรียนบานภูตะคาม
27. น.ส.ประกายมาส จักษุจินดา ครูโรงเรียนชุมชนบานทาศิลา
28. นายสงวน แสนวันดี

ครูโรงเรียนชุมชนบานทาศิลา

29. นายรัตนัฒย ศรีดาดิษฐ

ครูโรงเรียนชุมชนบานทาศิลา

30. นายไข แสบงบาล

ครูโรงเรียนชุมชนบานทาศิลา

จุดรับบริจาคปางปรินิพพาน
1. นายวุฒิพงษ จันทรโพธิ์

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแวง ประธานกรรมการ

2. นายวีระศักดิ์ นาคะอินทร

รองผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองแวง

3. นายวิวรรธน คุณศักดิ์

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

4. นายทองปาน นันทราช

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

5. นายสงวน บุตรแกว

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

6. นายประมูล วงศภาคํา

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

7. นายเกชา ยิ่งยืน

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

8. นายปยะวิทย สําราญพัด

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

9. นายธนูชัย ภูจอมจิตร

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

10. นางราตรี พรหมพินิจ

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

11. นางวราวรรณ ภูจอมจิตร

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

12. นางนงเยาว ฝุนเงิน

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

13. นางกุดั่นดวง วงศภาคํา

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

14. นางณัฐสุดา บุลานนท

ครูโรงเรียนบานหนองแวง
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15. นางสาวอมรรัตน ศิริบุตร

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

16. นางปนแกว คารภูมี

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

17. นางนัชชา เคนทวาย

ครูโรงเรียนบานหนองแวง

จุดรับบริจาคพิพิธภัณฑ
1. นายวิเศษ บุญเลิศ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง ประธานกรรมการ

2. นายชูทรัพย ภาวงศ

ผูอํานวยการโรงเรียนบานบอแกใหญ

3. นางสาวชญานิศ รัตนวรรณี

รองผูอํานวยการโรงเรียนบานสีสุกหวยโมง

4. นางลัคณา หาระโคตร

โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง

5. นางเสาวนีย แชมชื่น

โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง

6. นายหนูกาย จตุเทน

โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง

7. นางอุรินทร ขันแข็ง

โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง

8. นายไสว หาระโคตร

โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง

9. นางธิดารักษ แสงลี

โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง

10. นายณัฐพงษ พิมพบุญ

โรงเรียนบานสีสุกหวยโมง

11. นายจุรินทร ดวงมาลย

ครูโรงเรียนบานบอแกใหญ

12. นายประหยัด สุนทร

ครูโรงเรียนบานบอแกใหญ

13. นางชํานาญ สมพินิจ

ครูโรงเรียนบานบอแกใหญ

14. นางนวลศรี ศรีปญญา

ครูโรงเรียนบานบอแกใหญ

15. นางสาวรจนา แสงลี

ครูโรงเรียนบานบอแกใหญ

16. นางสาวนัฐชา วงศประทุม

ครูโรงเรียนบานบอแกใหญ

รองประธาน
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ใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งปฎิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความวิริยะ
อุสาหะ และไดประสานกับคณะกรรมการฝายตางๆ เพื่อใหการจัดงานครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดีหากมี
ปญหา อุปสรรคใดๆ ใหรายงานคณะกรรมการฝายอํานวยการทราบโดยเร็ว เพื่อจะไดพิจารณาแกไขตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔

( พระครูอุดมญาณโสภณ )
เจาอาวาสวัดถ้ําอภัยดํารงธรรม (วัดถ้ําพวง)
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