ข่าวที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น
ที่ทำกำรปกครองจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๔ ศำลำกลำงจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) โทร ๐-๔๓๒๓-๙๗๗๐ , ๐-๔๓๒๓-๖๕๐๗


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุน
การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐
นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้รับเกียรติ
ให้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๐ “ขอนแก่นเกมส์ ” ในระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗
ธันวาคม ๒๕๕๔ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ “นครขอนแก่นเกมส์ ” ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
ซึ่งจากการประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องและร่วมกันกาหนดค่าใช้จ่ายโดยประหยัดแล้ว ปรากฏว่า จังหวัดจาเป็นต้อง
มีค่าใช้จ่ายในการจัดการกีฬาทั้ง ๒ รายการทั้งสิ้นประมาณ ๑๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งร้อยสิบห้าล้านบาท ) โดยคาดว่า
จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด และผู้สนับสนุน
(สปอนเซอร์ ) จากส่วนกลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ( แปดสิบแปดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน ) ยังคงเหลือ
งบประมาณที่จะต้องจัดหาเพิ่มเติมอีกจานวน ๒๖,๙๐๐,๐๐๐.- บาท ( ยี่สิบหกล้านเก้าแสนบาทถ้วน )
เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอสาหรับการจัดการกีฬาดังกล่าว
จังหวัดได้จัดทาเสื้อจาหน่ายเพื่อเป็นรายได้
สมทบทุนการดาเนินงาน ในราคาตัวละ ๒๐๐ บาท โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเชิญชวนให้ชาวขอนแก่น
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา อันจะเป็นการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาดังกล่าวให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ซึ่งผู้สนใจสามารถดูแบบเสื้อได้ที่เว็บไซต์ของจังหวัดขอนแก่น www.khonkaenpoc.com ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น
www.kkdopa.com และ www.khonkaenonestop.org และสั่งจองเสื้อดังกล่าวได้ที่ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น
ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัด โทรสารหมายเลข ๐-๔๓๒๓-๖๑๔๘, ๐-๔๓๒๓-๖๕๐๗ ,๐-๔๓๒๓-๙๗๗๐ หรือ ที่ว่าการ
อาเภอทุกแห่ง
จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ของส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน บริษัท ห้างร้าน โรงแรม ฯ ล ฯ กานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล คณะกรรมการหมู่บ้าน สมาชิกอบต. สมาชิกสภา
เทศบาล และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ทุกคน ร่วมเป็นเจ้าภาพและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้
สนับสนุน การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ โดยการสวมใส่เสื้อดังกล่าว
ในทุกวันอังคารโดยพร้อมเพรียง

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

แบบเสื้อชาย

แบบเสื้อหญิง

ใบสั่งจอง /สั่งซื้อ เสื้อกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐ และกีฬาคนพิการ ครั้งที่ ๓๐
ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โทร/โทรสาร ๐-๔๓๒๓-๖๑๔๘, ๐-๔๓๒๓-๖๕๐๗
www.kkdopa.com , www.khonkaenpoc.com , www.khonkaenonestop.org
ชื่อผู้สั่ง / หน่วยงานที่สั่ง .......................................................................................................วันที่ ................................................
ที่อยู่ผู้สั่ง / หน่วยงานที่สั่ง ...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์...............................................................................หมายเลขโทรสาร ……………………………………………….
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

รายการ/รายละเอียด

ขนาดเสื้อ
(รอบอก / ความยาวเสื้อ)
๓๔ นิ้ว / ๒๔ นิ้ว
เสื้อ (หญิง) size S
๓๖ นิ้ว / ๒๔ นิ้ว
เสื้อ (หญิง) size M
๓๘ นิ้ว / ๒๕ นิ้ว
เสื้อ (หญิง) size L
๔๐ นิ้ว / ๒๖ นิ้ว
เสื้อ (หญิง) size XL
๔๒ นิ้ว / ๒๗ นิ้ว
เสื้อ (หญิง) size XXL
๔๔ นิ้ว / ๒๘ นิ้ว
เสื้อ (หญิง) size XXXL
สั่งพิเศษ
เสื้อ (หญิง) size XXXXL
๔๐ นิ้ว / ๒๖ นิ้ว
เสื้อ (ชาย) size S
๔๒ นิ้ว / ๒๗ นิ้ว
เสื้อ (ชาย) size M
๔๔ นิ้ว / ๒๘ นิ้ว
เสื้อ (ชาย) size L
๔๖ นิ้ว / ๒๙ นิ้ว
เสื้อ (ชาย) size XL
๔๘ นิ้ว / ๓๐ นิ้ว
เสื้อ (ชาย) size XXL
๕๐ นิ้ว / ๓๑ นิ้ว
เสื้อ (ชาย) size XXXL
สั่งพิเศษ
เสื้อ (ชาย) size XXXXL
รวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ
ผู้สั่งซื้อ
(.............................................)
ตาแหน่ง............................................
โทร........................... มือถือ.............................

ราคาต่อหน่วย
(บาท)
๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.๒๐๐.-

จานวน รวมราคา (บาท
(ตัว)
)

ลงชื่อ
ผู้รับใบสั่งซื้อ
( .............................................)
ตาแหน่ง..................................................
หน่วยงาน.........................................................
โทร......................... มือถือ...............................

**หมายเหตุ สามารถส่งใบสั่งซื้อ/สั่งจองเสื้อ ได้ที่ที่ทาการปกครองจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๔ ศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่นหรือที่ว่าการอาเภอ ทุกอาเภอในจังหวัดขอนแก่น **

หมายเหตุ

