
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนกมลาไสย 

ที่ ๔๔๙ / ๒๕๖๒ 

 เรื่องแต่งตั้งครูและบุคลากรด าเนินกิจกรรมกีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
************************ 

              ด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนกมลาไสย 
จะได้ด าเนินการจัดการแข่งขัน กีฬาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขึ้นในวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน  
๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนกมลาไสย เพ่ือให้การจัดการแข่งขันเป็นไปตามความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งครูและ
บุคลากร ด าเนินกิจกรรมกีฬาภายใน ประจ าการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นายเอกรักษ์  สารปรัง   ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ นายเธียรชัย  เฉวียงวาศ   รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ นายปราโมทย์  โพธิไสย   กรรมการ 
  ๑.๔ นายวีระ  วิไลแก้ว    กรรมการ 
  ๑.๕ นายสมเกียรติ  วรรณจักร   กรรมการ 
  ๑.๖ นายสมพร  ศรีขอดเขต   กรรมการ 
  ๑.๗ นายโดม  เศรษฐจันทร์   กรรมการและเลขานุการ 

๑.๘ นายประภัสสร  อุทัยแพน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่คณะกรรมการแต่ฝุายให้ด าเนินกรรมการกีฬาภายใน เรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ 
     ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ นายสมพร  ศรีขอดเขต   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นายปราโมทย์  โพธิไสย   รองกรรมการ 
  ๒.๓ นายวีระ  วิไลแก้ว    กรรมการ 
  ๒.๔ นายสมเกียรติ  วรรณจักร   กรรมการ 
  ๒.๕ นายวุฒิไกร  เที่ยงดี    กรรมการ 

๒.๖ นายเฉลิมสุข  พันธ์ส าอาง   กรรมการ 
  ๒.๗ นายโดม  เศรษฐจันทร์   กรรมการ 
  ๒.๘ นายประภัสสร  อุทัยแพน   กรรมการ  

๒.๙ นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์   กรรมการ 
  ๒.๑๐ นายอาทิตย์  วิเชียรพันธ์   กรรมการ 
  ๒.๑๑ นางสาวพรนิรินธน์   โคตรผาย  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ ๑. จัดสนามแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท พร้อมอุปกรณ์การแข่งขัน ให้พร้อมท าการแข่งขัน 
  ๒. จัดเตรียมสถานที่และพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาภายใน  
  ๓. อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



   2 
 
๓. คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะสี  ประกอบด้วย 

 ๓.๑. ที่ปรึกษาคณะสีฟ้า ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑/๕ ๑/๘ - ๔/๓ ๔/๗ - 
๒/๓ ๒/๙ ๒/๑๐ ๕/๓ ๕/๕ - 
๓/๒ ๓/๓ ๓/๖ ๖/๔ ๖/๙ - 

   
๑. นายปราโมทย์  โพธิไสย ประธานที่ปรึกษา  
๒. นายชาญณรงค์   เขตอนันต์ รองประธานที่ปรึกษา  
๓. นางอภิญญา   ศรีปัญญา  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕   กรรมการ 
๔. นายปิลันธก ์  เศรษฐจันทร์     ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๕ กรรมการ 
๕. นายจิราวดี   ดลรัศมี ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๘  กรรมการ 
๖. นางสาวภัทราวดี  ภูดอนกลอย ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๘  กรรมการ 
๗. นางเณศรา   วารีไสย์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓ กรรมการ 
๘. นางสาวกุลนันท์   อัฐนาค  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๓  กรรมการ 
๙. นางวรรณนิภา   วงศ์สวาสดิ์ ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙ กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุพัตรา   หมั่นเก็บ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๙  กรรมการ 
๑๑. นางประไพพรรณ   วิไลแก้ว ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๐  กรรมการ 
๑๒. นางสาวพิมพ์พร   บังวัด ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒/๑๐ กรรมการ 
๑๓. นายชาติชาย   อนุแสน ครูทีป่รึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒  กรรมการ 
๑๔. นางไพรวรรณ   ดอนกระสินธุ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ กรรมการ 
๑๕. นางจิตราภรณ์   นาชัยธง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓   กรรมการ 
๑๖. นายธนวัฒน์   อ าภวา ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๓   กรรมการ 
๑๗. นางวราลักษณ์   โชติจ าลอง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖ กรรมการ 
๑๘. นางเจตสุดาภรณ์   ยุบลไสย ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๖   กรรมการ 
๑๙. นางสาวสารฤทธิ์   โพธิราช ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๔/๓ กรรมการ 
๒๐. นายพชร  ข าคมเขต ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๓ กรรมการ 
๒๑. นางยุพาภรณ์  ภักดีชน ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗   กรรมการ 
๒๒. นายวทัญญู   สารปรัง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ กรรมการ 
๒๓. นางกฤษณา   อนุแสน ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ กรรมการ 
๒๔. นายชัยมงคล   รัตนประกรณ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๓ กรรมการ 
๒๕. นางจารุณี   เขตอนันต์ ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ กรรมการ 
๒๖. นายอาทิตย์   วิเชียรพันธ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ กรรมการ 
๒๗. ว่าที่พันตรีศุทธิภัณฑ์  นาชัยธง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔ กรรมการ 
๒๘. นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๔   กรรมการ 
๒๙. นางสาวชุติมา  ราชปัญญา ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๙ กรรมการ 
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๓.๒. ที่ปรึกษาคณะสีชมพู ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้น  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑/๓ ๑/๑๐ - ๔/๑ ๔/๖ ๔/๘ 
๒/๔ ๒/๖ - ๕/๔ ๕/๗ ๕/๘ 
๓/๑ ๓/๗ ๓/๘ ๖/๓ ๖/๗ ๖/๘ 

๑. นายสมพร  ศรีขอดเขต ประธานที่ปรึกษา  
๒. นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์ รองประธานที่ปรึกษา  
๓. นางวาสนา  อ าภวา  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓   กรรมการ 
๔. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๓ กรรมการ 
๕. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๐   กรรมการ 
๖. นางหทัยพรรณ   กันสิงห์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑๐   กรรมการ 
๗. นางจิตติมา  เจริญศักดิ์ขจร ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔   กรรมการ 
๘. นางสาวพิสมัย   มูลเอก  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๔   กรรมการ 
๙. นายทวี  ทรพีสิงห์  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖   กรรมการ 
๑๐. นางจันทรา  โคตรพัฒน์ ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๖   กรรมการ 
๑๑. นางพรทิพา   ชัชวาลย์  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑   กรรมการ 
๑๒. นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์ ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑   กรรมการ 
๑๓. นางพัชรา   นามวิจิตร  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗   กรรมการ 
๑๔. นายอภิชาติ  ยศระวาส ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗   กรรมการ 
๑๕. นางสาวพรนิรินธน์   โคตรผาย ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๗   กรรมการ 
๑๖. นางสาวศิรินญา   กลีบจ า  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘  กรรมการ 
๑๗. นางสาววชิราภรณ์  อินทะสอน ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘  กรรมการ 
๑๘. นางสาวลดาวัลย์   พุทธวัช ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑   กรรมการ 
๑๙. นางลภัสรดา   เถาว์ชาลี ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖   กรรมการ 
๒๐. นางสาวณีรนุช  รัตนสีหา ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๘   กรรมการ 
๒๑. นางสาวอรกัญญา  ผลสว่างโชค ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔   กรรมการ 
๒๒. นางบุญน า  เที่ยงดี  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๔   กรรมการ 
๒๓. นางสาวกุสุมา  เสนานาค  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗   กรรมการ 
๒๔. นายอรรถพล  พิทักษ์  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๗   กรรมการ 
๒๕. นางกมลรส   โมฆรัตน์ ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘   กรรมการ 
๒๖. นางสาวภัทริกา   ศรีขอดเขต ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๘   กรรมการ 
๒๗. นายสมคิด   ปทุมวัน ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓   กรรมการ 
๒๘. นายศิวัสกร   ศุภสร  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๓   กรรมการ 
๒๙. นางสาวปิยรัตน์   เรืองจันทร์ ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗   กรรมการ 
๓๐ นางสาวกาญจนา  ยิ่งวงษ์  ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๗   กรรมการ 
๓๑. นางพวงลดา    วรสาร ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘   กรรมการ 
๓๒. นางยุวธิดา   บัวศรี ครทูี่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๘   กรรมการ 
๓๓. นางสาวปภัสสร   บัวค าภู  กรรมการ 

  



   4 
 

 ๓.๓. ที่ปรึกษาคณะสีเขียว ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้น 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๑/๑ ๑/๖ ๑/๙ ๔/๔ ๔/๙ - 
๒/๒ ๒/๕ ๒/๘ ๕/๑ ๕/๙ - 
๓/๔ ๓/๑๐ - ๖/๒ ๖/๕ ๖/๖ 

๑. นายวีระ   วิไลแก้ว  ประธานที่ปรึกษา  
๒. นายสุพจน์   นาชัยเริ่ม รองประธานที่ปรึกษา  
๓. นางจริยา   วัลลานนท์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑   กรรมการ 
๔. นายสมศักดิ์   ชัยแสนฤทธิ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ กรรมการ 
๕. นางนงเยาว์  สังวิเศษ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖ กรรมการ 
๖. นางสาวพนาวรรณ  นิลโสม ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๖ กรรมการ 
๗. นายธนารักษ์   สุชะไตร ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ กรรมการ 
๘. นางอนิสรา   ผจงศิลป์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๙ กรรมการ 
๙. นางกุหลาบ   ไชยจ านงค์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๒ กรรมการ 
๑๐. นายสมเพชร   อรุณไพร  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕ กรรมการ 
๑๑. นางสาวธิดารัตน์   สุจิตตกุล ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๕ กรรมการ 
๑๒. นางโกศล   เรืองใสส่อง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๘ กรรมการ 
๑๓. นางเนตรดาว   ปทุมวัน ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ กรรมการ 
๑๔. นายวันชัย   สาระขันธุ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๔ กรรมการ 
๑๕. นางสุธนา   รักษากุล ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๐ กรรมการ 
๑๖. นายธนวรรธภ์   สงวนชาติ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑๐ กรรมการ 
๑๗. นายสรกฤช   ฆารโสภณ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ กรรมการ 
๑๘. นางจินดารัตน์   โพธิไสย ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๔ กรรมการ 
๑๙. นายภาณุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๙ กรรมการ 
๒๐. นางสาวชฎาลักษณ์  จิตราช ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๙ กรรมการ 
๒๑. นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ กรรมการ 
๒๒. นายมารุต   วรสาร ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ กรรมการ 
๒๓. นางสาวบุษบา  กล้าขยัน  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๙ กรรมการ 
๒๔. นางสาวจูนจุฬา ทิพย์พิมานพร ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๙ กรรมการ 
๒๕. นางสาวปราณี   นาถมทอง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ กรรมการ 
๒๖. นางสาวมณฑิรา   สุเทวี ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ กรรมการ 
๒๗. นายอัศม์ธรีนณ์  ศรีขัดเค้า ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ กรรมการ 
๒๘. นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ กรรมการ 
๒๙. นางสาวรจกมล  บุญสาร ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๕ กรรมการ 
๓๐. นายทองพูน  วารีไสย์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ กรรมการ 
๓๑. นายทวี   บัวค าภู  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ กรรมการ 
๓๒. นายจตุรงค์  กมลเลิศ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๖ กรรมการ 
๓๓. นางสาวกุลธิดา   ชูเสน  กรรมการ 
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๓.๔. ที่ปรึกษาคณะสีส้ม ประกอบด้วย  นักเรียนระดับชั้น 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑/๒ ๑/๔ ๑/๗ ๔/๒ ๔/๕ ๔/๑๐ 
๒/๑ ๒/๗ - ๕/๒ ๕/๖ - 
๓/๕ ๓/๙ - ๖/๑ - - 

๑. นายสมกียรติ  วรรณจักร  ประธานที่ปรึกษา  
๒. นายวุฒิไกร  เที่ยงดี  รองประธานที่ปรึกษา  
๓. นายสุริยันต์  อนันตะบุศย ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒   กรรมการ 
๔. นางวิภารัตน์  เวียงสงค์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒ กรรมการ 
๕. นางพีรญา  แสนวาปี  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ กรรมการ 
๖. นางไข่มุก  สุชะไตร ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๔ กรรมการ 
๗. นางธัญชนก   ศรีศักดิ์ขวา  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗ กรรมการ 
๘. นางสาวลัทธวรรณ   วงษ์โพย ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๗ กรรมการ 
๙. นางกอบเพ็ชร  ดอนเงิน ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ กรรมการ 
๑๐. นางจงกลนี  ทองศิริ  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑ กรรมการ 
๑๑. นางยุวดี   บุญปลูก  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗ กรรมการ 
๑๒. นายประภัสสร   อุทัยแพน ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๗ กรรมการ 
๑๓. นายโดม  เศรษฐจันทร์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕ กรรมการ 
๑๔. นางสาวยุพาวี  สาริโส  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕ กรรมการ 
๑๕. นางอรทัย  มโนขันธ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙ กรรมการ 
๑๖. นางสาวนันทนัช  เขจรรักษ์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๙ กรรมการ 
๑๗. นายเฉลิมสุข  พันธ์ส าอางค์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ กรรมการ 
๑๘. นางแจ่มนภา  ล้ าจุมจัง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๒ กรรมการ 
๑๙. นางพรพิมาน   ยุบลวัฒน์  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ กรรมการ 
๒๐. นางสาวชมพูนุช   วรภัทราทร ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ กรรมการ 
๒๑. นางกัลยาพรรณ  จันทชุม  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ กรรมการ 
๒๒. นายสุขสันต์  จ าเริญสัตย์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๐ กรรมการ 
๒๓. นายกฤตนัย   ล้ าจุมจัง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ กรรมการ 
๒๔. นางสาวเฟ่ืองฤทัย  ดลสถิตย์ ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ กรรมการ 
๒๕. นางสาวฐาปณี   พัฒนสาร ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๖ กรรมการ 
๒๖. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ กรรมการ 
๒๗. นายวีรศักดิ์  กุลอัก ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ กรรมการ 
๒๘. นายกัมพล  ประยูร  แอบทอง ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ กรรมการ 

มีหน้าที ่ ๑. ประชุมเลือกคณะกรรมการคณะสีแต่ละสีและดูแลการประชุมคณะสี 
  ๒. ประชุมที่ปรึกษาคณะสี เพ่ือมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ เช่น คณะคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท 
คณะก ากับแสตนเชียร์  คณะจัดเก็บค่าบ ารุงคณะสี และเบิกจ่าย คณะดูแลขบวนพาเหรด เป็นต้น   

๓. การเช็คชื่อนักเรียนในที่ปรึกษา ในการประชุมคณะสี การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และส่งรายชื่อที่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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 ๔. ที่ปรึกษาประจ าห้องนักเรียน เก็บเงินค่าบ ารุงสี ส่งการเงินคณะสี ม.๑ = ๑๕๐ บาท ม.๒ = ๒๐๐ 
บาท ม.๓ = ๒๕๐  บาท ม.๔ = ๓๐๐ บาท ม.๕ = ๓๕๐ บาท ม.๖ = ๔๐๐ บาท 
 ๕. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

๔. คณะกรรมการตัดสินกีฬา 
 ๔.๑ ประเภทฟุตบอล 
  ๔.๑.๑ นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์   หัวหน้า 
  ๔.๑.๒ นายสมคิด  ปทุมวัน   ผู้ช่วย 
  ๔.๑.๓ นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์  ผู้ช่วย 
  ๔.๑.๔ นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์   ผู้ช่วย 
  ๔.๑.๕ นายสุขสันต์  จ าเริญสัตย์   ผู้ช่วย 
  ๔.๑.๖ นายประภัสสร   อุทัยแพน   ผู้ช่วย 
  ๔.๑.๗ นายยงยุทธ   ยุบลพาส   ผู้ช่วย 
  ๔.๑.๘ นายปิติวัฒน์  ศรีเตชะ   ผู้ช่วย 
 ๔.๒ ประเภทฟุตซอล 
  ๔.๒.๑ นายประภัสสร   อุทัยแพน   หัวหน้า 
  ๔.๒.๒ นายภาณุสิษฐ์  ศรีวิจิตรานนท์  ผู้ช่วย 
  ๔.๒.๓ นายอาทิตย์  วิเชียรพันธ์   ผู้ช่วย 
  ๔.๒.๔ นายวธัญญู  สารปรัง   ผู้ช่วย  
  ๔.๕.๕ นายยงยุทธ  ยุบลพาส   ผู้ช่วย 
  ๔.๕.๖ นายกิตติกร  ภารไสว   ผู้ช่วย 
  ๔.๕.๗ นายวรายุทธ  หัดรัดชัย   ผู้ช่วย 
 ๔.๓ ประเภทวอลเลย์บอล 
  ๔.๓.๑ นายโดม  เศรษฐจันทร์   หัวหน้า 
  ๔.๓.๒ นายสรกฤช  ฆารโสภณ    ผู้ช่วย 
  ๔.๓.๓ นายอรรถพล  พิทักษ์   ผู้ช่วย 
  ๔.๓.๔ นายวีรศักดิ์  กุลอัก   ผู้ช่วย 
  ๔.๓.๕ นางยุพาภรณ์  ภักดีชน   ผู้ช่วย 

๔.๓.๖ นายรัตนพล  เจริญเมือง   ผู้ช่วย 
๔.๓.๗ นางสาวนภาพร  อินทรเสงี่ยม  ผู้ช่วย 
๔.๓.๘ นางสาวปวีณา  สุระแสง   ผู้ช่วย 
๔.๓.๙ นางสาวอภิรดี  เทียมศักดิ ์   ผู้ช่วย 
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 ๔.๔ ประเภทเซปักตะกร้อ 
  ๔.๔.๑ นายเฉลิมสุข  พันธ์ส าอางค์   หัวหน้า 
  ๔.๔.๒ นายชาติชาย  อนุแสน   ผู้ช่วย 
  ๔.๔.๓ นายวุฒิไกร  เที่ยงดี   ผู้ช่วย 
  ๔.๔.๔ นายยงยุทธ  ยุบลพาส   ผู้ช่วย 
  ๔.๔.๕ นายสุรชัย  โยประทุม   ผู้ช่วย 
  ๔.๔.๖ นายมนูญ  แวงวรรณ   ผู้ช่วย 

๔.๔.๗ นายเอกพจน์  ทระทึก   ผู้ช่วย 
๔.๕ ประเภทเปตอง 

  ๔.๕.๑ นายประภัสสร   อุทัยแพน   หัวหน้า 
  ๔.๕.๒ นายธนวรรธก์  สงวนชาติ   ผู้ช่วย 
  ๔.๕.๓ นายธนวัฒน์  อ าภวา   ผู้ช่วย 
  ๔.๕.๔ นายมงคล  พรมฐาน   ผู้ช่วย 
  ๔.๕.๕ นายวัชระพงษ์  ค าวีระ   ผู้ช่วย 

๔.๕.๖ นางสาวสาธิตา  ไพเราะ   ผู้ช่วย 
๔.๕.๗ นางสาววิลัยวรรณ์  ค าสมจิตร  ผู้ช่วย 

  ๔.๕.๘ นางสาวนงลักขณา  วิเศษศิลป์  ผู้ช่วย 
๔.๕.๙ นางสาวจุฑามาศ  แก้วพวง   ผู้ช่วย 

     ๔.๖ ประเภทกรีฑา 
  ๔.๖.๑ นายวุฒิไกร  เที่ยงดี   หัวหน้า 
  ๔.๖.๒ นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์   ผู้ช่วย 
  ๔.๖.๓ นายโดม  เศรษฐจันทร์   ผู้ช่วย 
  ๔.๖.๔ นายเฉลิมสุข  พันธ์ส าอางค์   ผู้ช่วย 
  ๔.๖.๕ นายอาทิตย์  วิเชียรพันธ์   ผู้ช่วย 
  ๔.๖.๖ นายยงยุทธ  ยุบลพาส   ผู้ช่วย 
  ๔.๖.๗ นางสาวเสาวคนธ์  อนุเวช   ผู้ช่วย 
  ๔.๖.๘ นางสาวกัณฐมณี  ธงงาม   ผู้ช่วย  

๔.๖.๙ นางสาวมินทร์ตรา  ถิตย์รัศมี  ผู้ช่วย  
๔.๖.๑๐ นายวีระพล   โอภาษ   ผู้ช่วย 
๔.๖.๑๑ นางสาววิชุดา  ขันธบูรณ ์   ผู้ช่วย 
๔.๖.๑๒ นางสาวอภิวันธ์  แน่นอุดร  ผู้ช่วย  
๔.๖.๑๓ นางสาวธารีรัตน์  ดวงแก้ว  ผู้ช่วย 
๔.๖.๑๔ นางสาววรรณา  จิตรงาม   ผู้ช่วย 
๔.๖.๑๕ นางสาวอรยา  ผายทอง   ผู้ช่วย  
๔.๖.๑๖ นางสาวปารวี  ปัดทุมมา   ผู้ช่วย 
๔.๖.๑๗ นางสาวอาภรณ์  ก้านก่อง  ผู้ช่วย 
๔.๖.๑๘ นางสาวสะการะ  ศรีชมพ ู  ผู้ช่วย  
๔.๖.๑๙ นางสาวอรประภา  แนบโนนสูง  ผู้ช่วย 
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๔.๖.๒๐ นางสาวณัฐฌาน  เขตอนันต์  ผู้ช่วย 
๔.๖.๒๑ นางสาวศิรัญญา   ศรีชุมพร  ผู้ช่วย 

     ๔.๗ ประเภทปิงปอง 
  ๔.๗.๑ นายวุฒิไกร  เที่ยงดี   หัวหน้า 
  ๔.๗.๒ นายวีระ  วิไลแก้ว    ผู้ช่วย 
  ๔.๗.๓ นายโดม  เศรษฐจันทร์   ผู้ช่วย 
  ๔.๗.๔ นายเฉลิมสุข  พันธ์ส าอางค์   ผู้ช่วย 
  ๔.๗.๕ นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์   ผู้ช่วย 
  ๔.๗.๖ นายอาทิตย์  วิเชียรพันธ์   ผู้ช่วย 
  ๔.๗.๗ นายยงยุทธ  ยุบลพาส   ผู้ช่วย 
  ๔.๗.๘ นางสาวลลิตา  ชัยภิบาล   ผู้ช่วย 

๔.๖.๙ นางสาวภานุชนาถ  ก้านจักร  ผู้ช่วย 
๔.๖.๑๐ นางสาวธันวศิริ  ถิตย์วิลาศ  ผู้ช่วย 

มีหน้าที่  ๑. จัดตารางการแข่งขัน 
  ๒. ตัดสินการแข่งขันกีฬาประเภทต่างตามตารางแข่งขัน ให้มีความยุติธรรมเป็นไปตามระเบียบและ
กติกาการแข่งขัน 

  ๕. คณะกรรมการการเงิน ประกอบด้วย 
 ๕.๑ นายวีระ  วิไลแก้ว    ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางจงกลนี  ทองศิริ    รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นางอภิญญา   ศรีปัญญา    กรรมการการเงินคณะสีฟูา 

 ๕.๕ นางวราลักษณ์   โชติจ าลอง   กรรมการการเงินคณะสีฟูา 
 ๕.๖ นางสาวสุพัตรา   หมั่นเก็บ    กรรมการการเงินคณะสีฟูา 
 ๕.๗ นางพรทิพา   ชัชวาลย์    กรรมการการเงินคณะสีชมพู 
 ๕.๘ นางจันทรา  โคตรพัฒน์    กรรมการการเงินคณะสีชมพู 

 ๕.๙ นางลภัสรดา  เถาว์ชาลี    กรรมการการเงินคณะสีชมพู 
 ๕.๑๐ นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์   กรรมการการเงินคณะสีเขียว 
 ๕.๑๑ นางอนิสรา   ผจงศิลป์    กรรมการการเงินคณะสีเขียว 
 ๕.๑๒ นางสาวบุษบา  กล้าขยัน    กรรมการการเงินคณะสีเขียว 

 ๕.๑๓ นางจงกลนี  ทองศิริ    กรรมการการเงินคณะสีส้ม 
 ๕.๑๔ นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน    กรรมการการเงินคณะสีส้ม 
 ๕.๑๕ นางสาวนันทนัช   เขจรรักษ์   กรรมการการเงินคณะสีส้ม 
 ๕.๑๖ นางศศิวิมล  อรรคนันท ์    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. เบิกจ่ายงบประมาณด าเนินกิจกรรม และท าบัญชีให้ถูกต้อง 
  ๒. เก็บรวมรวมเงินประจ าคณะสี และเบิกจ่ายในการท ากิจกรรมของคณะสีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ๖. คณะกรรมการจัดสถานที่ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นายสมเกียรติ   วรรณจักร    ประธานคณะกรรมการ 
 ๖.๒ นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์   กรรมการ 
 ๖.๓ นายสมพร  ศรีขอดเขต    กรรมการ 
 ๖.๔ นายประภัสสร  อุทัยแพน    กรรมการ 
 ๖.๕ นายอาทิตย์  วิเชียรพันธ์    กรรมการ 
 ๖.๖ นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์    กรรมการ 
 ๖.๗ นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี    กรรมการ 
 ๖.๘ นายอัศม์ธรีนณ์  ศรีขัดเค้า    กรรมการ 
 ๖.๙ นายอภิชาติ  ยศระวาส    กรรมการ 
   ๖.๑๐ นักการภารโรงทุกท่าน    กรรมการ 
มีหน้าที ่ ๑. จัดสถานที่ส าหรับแขกผู้มีเกียรติ เตรียมเต็นท์ โต๊ะเก้าอ้ี  
  ๒. จัดหาเครื่องเสียง และอุปกรณ์ 
  ๓. จัดเตรียมกระถางคบเพลิง พลุตะไล ในพิธีเปิด 

   ๗. คณะกรรมการพิธีเปิด-ปิด ประกอบด้วย 
             ๗.๑ นายวีระ  วิไลแก้ว     ประธานกรรมการ 
    ๗.๒ นางวราลักษณ์  โชติจ าลอง    กรรมการ 
    ๗.๓ นางสาวภัทริกา  ศรีขอดเขต   กรรมการ 
    ๗.๔ นายสรกฤช  ฆารโสภณ    กรรมการ 
    ๗.๕ นางสาวมณฑิรา   สุเทวี    กรรมการ 

   ๗.๖ คณะสภานักเรียน     กรรมการ 
มีหน้าที ่ ด าเนินพิธีการเปิดกีฬาภายในประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ และพิธีปิดการแข่งขัน 

  ๘. คณะกรรมการปฎิคม ประกอบด้วย 
 ๘.๑ นางนิติยา   ทรงมงคลรัตน์    ประธานกรรมการ  

๘.๒ นางเพชรสิริ   ภูงามเงิน    รองประธานกรรมการ 
๘.๓ นางวรรณนิภา  วงศ์สวาสดิ์   กรรมการ 

 ๘.๔ นางไพรวรรณ  ดอนกระสินธุ์   กรรมการ 
 ๘.๕ นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น   กรรมการ 

๘.๖ นางสาวธิดารัตน์  สุจิตตกุล   กรรมการ 
๘.๗ นางสาวพิศมัย   มูลเอก    กรรมการ 

 ๘.๘ นางสาวมณฑิรา   สุเทวี    กรรมการ 
 ๘.๙ นางสาวภัทราวดี  ภูดอนกลอย   กรรมการ 
    ๘.๑๐ นางลภัสรดา  เถาว์ชาลี    กรรมการ 
 ๘.๑๑ นางสาวพรนิรินธน์   โคตรผาย   กรรมการ 

๘.๑๒ นางสาวรจกมล  บุญสาร    กรรมการ 
 ๘.๑๓ นางสาวพิมพ์พร  บังวัด    กรรมการ 
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 ๘.๑๔ นางสาวปิยรัตน์  เรืองจันทร์   กรรมการ 
 ๘.๑๕ นางสาวชฎาลักษณ์  จิตราช   กรรมการ 
 ๘.๑๖ นางสาวกาญจนา  ยิ่งวงษ์   กรรมการ 

             ๘.๑๗  นางสาวจูนจุฬา  ทิพย์พิมานพร   กรรมการ 
๘.๑๘ นางสาวเฟ่ืองฤทัย  ดลสถิตย์   กรรมการ 
๘.๑๙ นางสาวชุติมา  ราชปัญญา   กรรมการ 
๘.๒๐ นางสาวลัธวรรณ   วงษ์โพย   กรรมการ 
๘.๒๑ นางสาววชิราภรณ์  อินทะสอน   กรรมการ 
๘.๒๒ นางหทัยพรรณ   กันสิงห์   กรรมการ 
๘.๒๓ นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค    กรรมการ 
๘.๒๔ นางสาวยุพาวี  สาริโส    กรรมการ 
๘.๒๕ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ทุกท่าน  กรรมการ 
๘.๒๖ นางนงเยาว์   สังข์วิเศษ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  เตรียมน้ าดื่ม กาแฟ อาหารว่าง และอุปกรณ์ พร้อมดูแลแขกผู้มีเกียรติ และคณะบุคลากรโรงเรียน
กมลาไสย 

  ๙. คณะกรรมการฝ่ายขบวนพาเหรด ประกอบด้วย 
  ๙.๑ นายทองพูน  วารีไสย    ประธานกรรมการ 
  ๙.๒ นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี    กรรมการ 
  ๙.๓ นายทวี   เห็มศรี     กรรมการ 
  ๙.๔ นางจารุณี  เขตอนันต์    กรรมการ 
  ๙.๕ นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค    กรรมการ 
  ๙.๖ นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด   กรรมการ 
มีหน้าที ่ จัดวงโยธวาทิต น าขบวนคณะสี ในขบวนพาเหรด บรรเลงเพลงประกอบในพิธีเปิดการแข่งขัน 

  ๑๐. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 
  ๑๐.๑ นายสมพร  ศรีขอดเขต    ประธานกรรมการ 
  ๑๐.๒ ว่าที ่พ.ต.ศุทธิภัณฑ์   นาชัยธง   กรรมการ 
  ๑๐.๓ นายชาติชาย  อนุแสน    กรรมการ 
  ๑๐.๔ นายชาญณรงค์  เขตอนันต์   กรรมการ 
  ๑๐.๕ นายสมคิด  ปทุมวัน    กรรมการ 
  ๑๐.๖ นายวีรศักดิ์  กุลอัก    กรรมการ 
  ๑๐.๗ นายประภัสสร   อุทัยแพน   กรรมการ 
 ๑๐.๘ นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์    กรรมการ 
มีหน้าที ่ ดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดกิจกรรมกีฬาภายใน ทั้งภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
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๑๑. คณะกรรมการตัดสินขบวนพาเหรด ประกอบด้วย 
 ๑๑.๑ นางประไพพรรณ   วิไลแก้ว   ประธานกรรมการ 
 ๑๑.๒ นายชัยมงคล   รัตนประกรณ์   รองประธานกรรมการ 
 ๑๑.๓ นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น   กรรมการ 
 ๑๑.๔ นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด   กรรมการ 
 ๑๑.๕ นายทวี   เห็มศรี    กรรมการ 
 ๑๑.๖ นางเนตรดาว   ปทุมวัน   กรรมการ 
 ๑๑.๗ นายธนวรรธก์   สงวนชาติ   กรรมการ 
 ๑๑.๘ นางสาวจูนจุฬา  ทิพย์พิมานพร   กรรมการ 
 ๑๑.๙ นางสาวยุพาวี  สาริโส    กรรมการ 
 ๑๑.๑๐ นางอรทัย   มโนขันธ์    กรรมการ 
 ๑๑.๑๑ นายวุฒิไกร  เที่ยงดี    กรรมการ 

๑๑.๑๒ นางสาวพรนิรินธน์  โคตรผาย  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ ตัดสินขบวนพาเหรด ให้มีความยุติธรรมเป็นไปตามระเบียบและกติกา 

๑๑. คณะกรรมการตัดสินกองเชียร์ ประกอบด้วย  
 ๑๒.๑ นายสรกฤช   ฆารโสภณ   ประธานกรรมการ 

๑๒.๒ นางสาวพิมพ์พร   บังวัด   รองประธานกรรมการ 
 ๑๒.๓ นางวราลักษณ์   โชติจ าลอง   กรรมการ 
 ๑๒.๔ นางสาวกาญจนา  ยิ่งวงษ์   กรรมการ 
 ๑๒.๕ นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์   กรรมการ 

 ๑๒.๖ นางสาวลดาวัลย์   พุทธวัช   กรรมการ 
๑๒.๗ นางลภัสรดา   เถาว์ชาลี   กรรมการ 

 ๑๒.๘ นางอนิสรา   ผจงศิลป์    กรรมการ 
               ๑๒.๙ นางสาวปราณี   นาถมทอง   กรรมการ 
               ๑๒.๑๐ นางสาวนันทนัช   เขจรรักษ ์   กรรมการ 

     ๑๒.๑๑ นางแจ่มนภา   ล้ าจุมจัง   กรรมการ 
     ๑๒.๑๒ นางสาวชมพูนุช   วรภัทราทร   กรรมการ 

มีหน้าที ่ ตัดสินกองเชียร์ ให้มีความยุติธรรมเป็นไปตามระเบียบและกติกา 

๑๒. คณะกรรมการตัดสินเชียร์ลีดเดอร ์ประกอบด้วย 
 ๑๓.๑ นางจารุณี   เขตอนันต์    ประธานกรรมการ 
 ๑๓.๒ นางสาวกุลนันท์   อัฐนาค   รองประธานกรรมการ 
 ๑๓.๓ นางสาวชุติมา  ราชปัญญา   กรรมการ 
 ๑๓.๔ นายอรรถพล  พิทักษ์    กรรมการ 
 ๑๓.๕ นางกมลรส   โมฆรัตน์    กรรมการ 

 ๑๓.๖ นางสาวภัทริกา   ศรีขอดเขต   กรรมการ 
 ๑๓.๗ นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์   กรรมการ 
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 ๑๓.๘ นางสาวมณฑิรา   สุเทวี   กรรมการ 
 ๑๓.๙ นางสาวรจกมล  บุญสาร   กรรมการ 
 ๑๓.๑๐ นางกัลยาพรรณ   จันทชุม   กรรมการ 
 ๑๓.๑๑ นางสาวเฟ่ืองฤทัย   ดลสถิตย์   กรรมการ 
 ๑๓.๑๒ นายกัมพล   ประยูร   แอบทอง  กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่ ตัดสินเชียร์ลีดเดอร์ ให้มีความยุติธรรมเป็นไปตามระเบียบและกติกา 

 ๑๔. คณะกรรมการจัดท าเกียรติบัตรและรางวัล  ประกอบด้วย 
  ๑๔.๑ นายสมเกยีรติ  วรรณจักร   ประธานกรรมการ 
  ๑๔.๒ นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น   รองประธานกรรมการ 
  ๑๔.๓ นางสาวณัฐณิชา   แจ่มสุวรรณ   กรรมการ 
  ๑๔.๔ นางสาวภัทราวดี   ภูดอนกลอย   กรรมการ 
  ๑๔.๕ นางสาวพิศมัย   มูลเอก    กรรมการ 
  ๑๔.๖ นางสาววชิราภรณ์  อินทะสอน   กรรมการ 
  ๑๔.๗ นางสาวชมพูนุช   วรภัทราทร   กรรมการ 
  ๑๔.๘ นางสาวจูนจุฬา  ทิพย์พิมานพร   กรรมการ 
  ๑๔.๙ นางสาวรุ่งอรุณ   พรมกุล   กรรมการ 
  ๑๔.๑๐ นางสาวศิริภรณ์   ลครชัย   กรรมการ 
  ๑๔.๑๑ นางสาวณัฐวดี  พงษ์ศิลา   กรรมการ 
  ๑๔.๑๒ นางสาวนภาพร  อินทรเสงี่ยม   กรรมการ 
  ๑๔.๑๓ นางสาวนงลักขณา  วิเศษศิลป์   กรรมการ 
  ๑๔.๑๔ นางสาวจุฑามาศ  แก้วพวง   กรรมการ 
  ๑๔.๑๕ นางสาวอภิรดี  เทียมศักดิ ์   กรรมการ 
  ๑๔.๑๖ นางสาวลลิตา  ชัยภิบาล   กรรมการ 
 ๑๔.๑๗ นางสาวพรนิรินธน์  โคตรผาย   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  มีหน้าที่จัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ  และจัดท า/
เตรียมของรางวัลส าหรับมอบให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกกิจกรรม   

 ๑๕. คณะกรรมการสรุปและประเมินผล  ประกอบด้วย 
  ๑๕.๑ นายสมพร  ศรีขอดเขต    ประธานกรรมการ 
  ๑๕.๒ นายภานุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์   กรรมการ 
  ๑๕.๓ นายวุฒิไกร  เที่ยงดี    กรรมการ 
  ๑๕.๔ นายโดม  เศรษฐจันทร์    กรรมการ 
มีหน้าที ่ จัดท าแบบประเมิน เก็บข้อมูลในการด าเนินกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน รายงานสรุปผลการประเมิน
เป็นรูปเล่มเสนอฝุายบริหารต่อไป 
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ขอให้คณะท างานแต่ละคณะที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและรับผิดชอบ 

ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดผลดีส าหรับนักเรียนและโรงเรียนโดยส่วนรวมต่อไป หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้
รายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือทราบและแก้ไขต่อไป 

 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 

 
        (นายเอกรักษ์   สารปรัง) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย 
 

 
 


