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รวมกิจกรรมซอมใหญ Bike อุน ไอรัก

เมือ่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สิบเอก ดร.ณรงค์ อยูป่ าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร พร้อมด้วย นายชรินทร์ ไชยะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร, สิบเอก นครไทย ยวนแห่ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร ข้าราชการ
พนักงานจ้างกองการศึกษาฯ และกองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมการซ้อมใหญ่ Bike อุ่นไอรัก
คลายความหนาว “สายน้ำาแห่งรัตนโกสินทร์” ณ ศูนย์ราชการจังหวัดกำาแพงเพชร

ประชุม
อบจ.กําแพงเพชร มินฮิ าลฟมาราธอน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวปทมา อยู่บ้านคลอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร เปนประธานการประชุม
หารือแนวทางการดำาเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 12 ณ ห้องประชุมธำามรงค์
อบจ.กำาแพงเพชร โดยมีนายศุภชัย ศรีงาม ผอ.กองการศึกษา อบจ.กำาแพงเพชร, นายนเรศ เตียบฉายพันธุ์ ผอ.กกท.จังหวัดกำาแพงเพชร,
นายสมชาย วัฒนการุณวงค์ ผู้แทนสำานักงานอุทยานประวัติศาสตร์กำาแพงเพชร, นายระพิน ดิษฐ์ทับ ผอ.กองแผนและงบประมาณ
เทศบาลเมืองกำาแพงเพชร, นางสาวรุ้งลาวัลย์ จันทร์ยอด ผู้แทน สำานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำาแพงเพชร, นายณัฐวุฒิ รัตนพันธ์
ผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัดกำาแพงเพชร และนายไพรัช ภู่ทอง ประธานชมรมเดิน วิ่งชากังราว พร้อมสมาชิกชมรม เข้าร่วมการประชุม
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ประชุมเตรียมความพรอม
“กรีฑาดาวรุง มุง โอลิมปก”

เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมตามโครงการ “กรีฑาดาวรุง่
มุง่ โอลิมปก ประจำาป 2561” ณ ห้องประชุมซุม้ กอ ชัน้ 4 ศาลากลางจังหวัดกำาแพงเพชร โดยมีนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดกำาแพงเพชร เปนประธานในการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุม โครงการ
“กรีฑาดาวรุง่ มุง่ โอลิมปก” จัดขึน้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างจังหวัดกำาแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร โดยได้รบั เกียรติ
จากสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ให้เปนเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยใช้ชอ่ื
โครงการว่า “กรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปก ประจำาป 2561” จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาชากังราว
(ริมปง) เพือ่ คัดเลือกนักกรีฑายุวชนและเยาวชนในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง รวม 43 จังหวัด เปนตัวแทนเข้าแข่งขันรายการ
ระดับนานาชาติตอ่ ไป

รับสมัครวิง่ อบจ.กพ. มิน-ิ ฮาลฟมาราธอน

เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปง) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กำาแพงเพชร โดยมีนายศุภชัย ศรีงาม ผูอ้ าำ นวยการกองการศึกษาฯ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดกองการศึกษาฯ ดำาเนินการ
รับสมัครร่วมการแข่งขันตามโครงการ “อบจ.กำาแพงเพชร มิน-ิ ฮาล์ฟมาราธอน” โดยเปนการเปดรับสมัครฟรีไม่มคี า่ ใช้จา่ ย จำานวน 800 คน
และมีประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจร่วมสมัครเปนจำานวนมาก สำาหรับการแข่งขันฯ นีจ้ ดั การแข่งขันในวันอาทิตย์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ลานอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย สิรจิ ติ อุทยาน
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แถลงขาว “กรีฑาดาวรุง มุง โอลิมปก”

เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดกำาแพงเพชร พร้อมด้วยนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกฯ
รักษาราชการแทน นายก อบจ.กำาแพงเพชร, พันตำารวจโทภาณุวฒ
ั น์ ภูจอมเพชร รอง ผกก.สภ.เมืองกำาแพงเพชร, นางโสภิต อินแนม
ผูแ้ ทนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกำาแพงเพชร, นายไพรัช ภูท่ อง ประธานชมรมเดิน วิง่ ชากังราว, นายศุภชัย ศรีงาม ผอ.กองการศึกษาฯ
อบจ.กำาแพงเพชร สื่อมวลชนทุกแขนง และประชาชนผู้สนใจร่วมในการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปก 2561
ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร ซึง่ การแข่งขันรายการนีจ้ ะจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม
2561 ภายหลังการแถลงข่าวการแข่งขันดาวรุง่ มุง่ โอลิมปก ทางชมรมเดิน วิง่ ชากังราว ได้แถงข่าวการจัดการแข่งขัน อบจ.กำาแพงเพชร
มิน-ิ ฮาล์ฟมาราธอน ซึง่ อบจ.กำาแพงเพชร ร่วมกับ ชมรมเดิน วิง่ ชากังราว กำาหนดจัดการแข่งขันขึน้ ในวันอาทิตย์ท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2562

ตอนรับผูฝ ก สอน - นักกีฬากรีฑา
และ ลงนาม MOU

เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกฯ รักษาราชการแทน นายก อบจ.กำาแพงเพชร พร้อมด้วยนายชรินทร์ ไชยะ
ปลัด อบจ.กำาแพงเพชร ร่วมต้อนรับ พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ, ผู้แทนบริษัทกรุงเทพ
ประกันชีวิต ผู้จัดการทีม และนักกรีฑาผู้เข้าร่วมการแข่งขันรายการกรีฑาดาวรุ่งมุ่งโอลิมปก 2018 ณ โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกำาแพงเพชร ภายหลังการกล่าวต้อนรับได้มพี ธิ ลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการกีฬากรีฑาระหว่าง อบจ.กำาแพงเพชร
กับ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สนง.กกท.จ.กำาแพงเพชร และ สนง.กก.จ.กำาแพงเพชร เมือ่ เสร็จสิน้ พิธลี งนามฯ
เลขาธิการสมาคมกรีฑาฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกฯ รักษาการ นายก อบจ.กำาแพงเพชร
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การแขงขันกรีฑาดาวรุง มุง โอลิมปก
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การใหบริการทางวิชาการ
ศูนยการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร

เปดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) รอบเช้าเวลา 09:00 - 12:00 น. รอบบ่าย 13:00 - 16:00 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5502 9752
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บรรณาธิการ: นายศุภชัย ศรีงาม ผู้อำานวยการกองการศึกษาฯ
กองบรรณาธิการ: ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายแผนงานและโครงการ
จัดทำาโดย:
งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายแผนงานและโครงการ กองการศึกษาฯ

