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ค าสั่งโรงเรียนกมลาไสย 
ที่ ๔๘ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “Kls  Open House Recycling  Garbage   
and  English  Exhibition 2019“ 

 

----------------------------------- 
     ด้วยโรงเรียนกมลาไสยได้ก าหนดจัดงาน“Kls  Open House Recycling  Gabage   

and  English  Exhibition 2019”  โดยมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการรณรงค์เกี่ยวกับการจัดการขยะ   
การแสดงและน าเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล     กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  และกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษา ในวันพฤหัสบดี  ที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  และโรงเรียนในเครือข่ายได้เข้ามาร่วมงาน กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น  
ตลอดจนเพ่ือเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสร่วมปรึกษาหารือในเรื่องการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม 
๒๕๔๗  เรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งให้คณะครูโรงเรียนกมลาไสยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายเอกรักษ์   สารปรัง      ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายเธียรชัย  เฉวียงวาศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายวีระ   วิไลแก้ว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๔ นายปราโมทย์  โพธิไสย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๕ นายสมพร  ศรีขอดเขต  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๖ นายนุกูล  ทรงมงคลรัตน์  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๗ นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์ ครเูชี่ยวชาญ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๘ นางสาวกุสุมา   เสนานาค ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๙ นางสาวปราณี   นาถมทอง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๐ นางอนิสรา   ผจงศิลป์  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

มีหน้าที ่  ที่ปรึกษา อ านวยความสะดวก ก ากับ  ติดตาม  และวางแผนการจัดงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 
 
 
 



 

๒ 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ   ประกอบด้วย 
 

 ๒.๑  คณะกรรมการประกวดหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิล ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์ หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นายกฤตนัย   ล้ าจุมจัง  รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นางจิราพร  นาจรูญ  คณะท างาน 
  ๔) นางสาวหทัยพรรณ   สุราสา คณะท างาน 
  ๕) นางเจตสุดาภรณ์   ยุบลไสย์ คณะท างาน 
  ๖) นางประไพพรรณ   วิไลแก้ว คณะท างาน 
  ๗) นางเนตรดาว   ปทุมวัน คณะท างาน 
  ๘) นางแจ่มนภา   ล้ าจุมจัง คณะท างาน 
  ๙) นายชาญณรงค์   เขตอนันต์ คณะท างาน 
  ๑๐) นางสาวปราณี   นาถมทอง คณะท างาน 
  ๑๑) นางกษมาภรณ์   จันทะคัด คณะท างานและเลขานุการ 
  ๑๒) นายผดุงเดช   เถาว์ชาล ี คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑. รับสมัครการส่งหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิลเข้าประกวดในระดับที่รับผิดชอบ 
          ๒. ก ากับ  ดูแล การท าหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิลแก่นักเรียนในห้องที่ปรึกษา  
          ๓. เป็นกรรมการตัดสินการประกวดหุ่นยักษ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
          ๔. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๒  คณะกรรมการการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางพรทิพา   ชัชวาล   หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นายกฤตนัย    ล้ าจุมจัง  รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์  คณะท างาน 
  ๔) นางยุวธิดา   บัวศร ี   คณะท างาน 
  ๕) นางประไพพรรณ  วิไลแก้ว  คณะท างาน 
  ๖) นางจิราพร   นาจรูญ  คณะท างาน 
  ๗) นางพวงลดา    วรสาร  คณะท างาน 
  ๘) นางปิยะพร   เนตรนอง  คณะท างาน 
  ๙)นางวิภารัตน์   เวียงสงค์  คณะท างาน 
  ๑๐)นางสาวสารฤทธิ์   โพธิราช  คณะท างานและเลขานุการ  
  ๑๑) นางสาวฐาปนี พัฒนสาร คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

หน้าที่  ๑. รับสมัครการส่งสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิลเข้าประกวด 
          ๒ .เป็นกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล 
          ๓. วางแผนจัดวางสิ่งประดิษฐ์ให้ดูดีเหมาะสมตามผังงาน  
          ๔. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 



 

๓ 

 ๒.๓ คณะกรรมการ Garbage  Singing  contest  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นายทองพูล   วารีไสย์  หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นางเนตรดาว   ปทุมวัน  รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นางจารุณี   เขตอนันต์  คณะท างาน 
  ๔) นางเพชรสิริ   ภูงามเงิน  คณะท างาน 
  ๕) นางอภิญญา   ศรีปัญญา  คณะท างาน 
  ๖) นางสาวลดาวลัย์   พุทธวชั  คณะท างาน 
  ๗) นายผดุงเดช   เถาว์ชาลี  คณะท างาน 
  ๘) นางกมลรส   โมฆรัตน ์  คณะท างานและเลขานุการ  
  ๙) นางสาวกุลนันท์   อัฐนาค  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑. รับสมัคร Garbage  Singing  contest 
          ๒ .เป็นกรรมการตัดสินการประกวด Garbage  Singing  contest 
          ๓. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๔  คณะกรรมการประกวด  Miss  and  Mr. Garbage  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางนิติยา   ทรงมงคลรัตน์  หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นายพิสุทธิ์   ไสยนิตย์  รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นางวาสนา   อ าภวา   คณะท างาน 
  ๔) นายทวี   บัวค าภู   คณะท างาน 
  ๕) นางพัชรา   งามวิจิตร  คณะท างาน 
  ๖) นางสมเพชร   อรุณไพร  คณะท างาน 
  ๗) นายทวี   ทรภีสิงห ์   คณะท างาน 
  ๘) นางกุหลาบ   ไชยจ านง  คณะท างาน 
  ๙) นางอรกัญญา   ผลสวา่งโชค  คณะท างาน 
  ๑๐) นายพชร   ข าคมเขต  คณะท างาน 
  ๑๑) นางพีรญา   แสนวาป ี  คณะท างาน 
  ๑๒)นางสาวยุพาวี   สาริโส  คณะท างานและเลขานุการ 
       ๑๓) นางสาวธิดารัตน์   สจุิตตกุล  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

หน้าที่  ๑. รับสมัครการประกวด  Miss  and  Mr. Garbage   
          ๒ .เป็นกรรมการตัดสินการประกวด Miss  and  Mr. Garbage            
          ๓. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๕  คณะกรรมการประกวดละครสั้นและ Spelling  Bee  ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวกุสุมา   เสนานาค  หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นางกฤษณา   อนุแสน  รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นายจินดารัตน์   โพธิไสย  คณะท างาน 
  ๔) นางโกศล   เรืองใสส่อง  คณะท างาน 



 

๔ 

  ๕) นางศุภกานต์   จงสมชัย  คณะท างาน 
  ๖) นางสุธนา   รักษากุล   คณะท างาน 
  ๗) นางเจตสุดาภรณ์   ยุบลไสย  คณะท างาน 
  ๘) นายกัมพร   ประยูร  แอบทอง คณะท างาน 
  ๙) นางณีรนุช   รัตนสีหา  คณะท างาน 
  ๑๐) นางสาวจิราวดี ดลรัศมี  คณะท างาน  
  ๑๑) นางสาวปิยะรัตน์   เรืองจันทร์ คณะท างาน 
  ๑๒)  นางสาวชุติมา   ราชปญัญา  คณะท างาน 
  ๑๓) นายอรรถพล   พิทักษ์  คณะท างาน 
  ๑๔) นางสาวกัญญา   ทัพชา  คณะท างาน 
  ๑๕) นางสาวกาญจนา  ยิ่งวงค์  คณะท างาน 
  ๑๖) นางสาวศิริญญา   กลีบจ าปา คณะท างาน 
  ๑๗) นางสาวพนาวัลย์   นิลโสม  คณะท างาน 
  ๑๘) นางสาวลัทธวรรณ   วงษ์โพย คณะท างาน 
  ๑๙) นางสาวรุจิรา   สารปรัง  คณะท างาน 
  ๒๐) นางสาวมัลลิกา   ลือสันเทียะ คณะท างาน 
  ๒๑) นางสาวภัทราวดี   ภูดอนกลอย คณะท างาน 
  ๒๒) นางสาววชิราภรณ์   อินทะสอน คณะท างาน 
  ๒๓) นางสาวพิมพ์พร   บังวัด  คณะท างานและเลขานุการ 
  ๒๔) นายธนวรรธก์   สงวนชาติ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๕) นางสาวมณทิรา   สุเทวี  คณะท างานและช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑. รับสมัครการแสดงละครสั้นและ Spelling  bee 
          ๒ .เป็นกรรมการตัดสินการประกวด แสดงละครสั้นและ Spelling  bee 
          ๓. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
 ๒.๖  คณะกรรมการประกวด  Garbage  Cover dance  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางพรพิมาน   ยุบลวัฒน์  หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นายชาญณรงค์   เขตอนันต์  รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นางจิตราภรณ์   นาชัยธง  คณะท างาน 
  ๔) นางนันทนัช   เขจรรักษ์  คณะท างาน 
  ๕) นางสาวหทัยพรรณ   สุราสา  คณะท างาน 
  ๖) นางลภัสรดา   เถาว์ชารี  คณะท างาน 
  ๗) นางสาวบุษบา   กล้าขยัน  คณะท างานและเลขานุการ 
  ๘)นางสาวเฟ่ืองฤทัย   ดลสถิตย์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่  ๑. รับสมัคร Garbage  Cover  dance 
          ๒ .เป็นกรรมการตัดสินการประกวด Garbage  Cover  dance 
          ๓. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 



 

๕ 

 ๒.๗ คณะกรรมการก ากับดูแลขบวนการเดินรณรงค์การจัดการและการก าจัดขยะ  ประกอบด้วย 
 

 ๑) นายชาญณรงค์   เขตอนันต์   หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นายชาติชาย   อนุแสน   รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นายวีระศักดิ์   กุลอัก    คณะท างาน 
 ๔) นายธนารักษ์   สุชะไตร   คณะท างาน 
 ๕) นายอาทิตย์   วิเชียรพันธ์   คณะท างาน 
 ๖) นายประภัสสร   อุทัยแพน   คณะท างาน 
 ๗) ครูที่ปรึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯทุกห้องคณะท างาน 
 ๘) นายสมคิด   ปทุมวัน    กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นางยุภาพร   ภักดีชน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที่  ๑. คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ  ๑๐  คน เพื่อเข้าร่วมขบวนการเดินรณรงค์การจัดการและการก าจัด
ขยะ 
         ๒ .จัดท าปูายรณรงค์การจัดการและการก าจดัขยะ 
         ๓. น าตัวแทนนักเรียนห้องละ  ๑๐  คน ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมขบวนการเดิน
รณรงค์การจัดการและการก าจัดขยะ 
         ๔.หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 
 ๒.๙ กองเลขานุการด าเนินงาน “Kls  Open House Recycling  Cabage   
and  English  Exhibition 2019”  ประกอบด้วย 
 

 ๑) นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์   หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นางสาวกุสุมา   เสนานาค   รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นางสาวจิรวดี   ดลรัศมี   คณะท างาน 
 ๔) นางไข่มุก   สุชะไตร    คณะท างาน 
 ๕) นางสาวฎาลักษณ์   จิตราช   คณะท างาน 
 ๖) นางสาวจูนจุฬา   ทิพย์พิมานพร  คณะท างาน 
 ๗)นางสาวพิมพ์พร   บังวัด   คณะท างาน 
 ๘) นางสาวปราณี   นาถมทอง   คณะท างานและเลขานุการ 
 ๙) นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางแจ่มนภา  ล้ าจุมจัง   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางอนิสรา   ผจงศิลป์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒) นายธนวรรธก์   สงวนชาติ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่  ๑. จัดท าแผ่นพับเพื่อมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน 
         ๒.  จัดท าเอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม 
         ๓. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



 

๖ 

 ๒.๑๐ คณะกรรมการจัดนิทรรศการกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ( Eco school )  ประกอบด้วย 
 

 ๑) นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์  หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นายบุญธรรม   ญาณพิบูลย์  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นางสาวปราณี   นาถมทอง  คณะท างาน 
 ๔) นางอนิสรา   ผจงศิลป์   คณะท างาน 
 ๕) นางกมลรส   โมฆรัตน์   คณะท างาน 

๖) นายอัศม์ธรีนณ์   ศรีขัดเค้า  คณะท างาน 
 ๗) นายวีรศักดิ์   กุลอัก   คณะท างาน 
 ๘) นายสมัย   ศุภชารี   คณะท างาน 
 ๙) นายผดุงเดช   เถาว์ชาลี  คณะท างาน 

            ๑๐) นางนันทนัช  เขจรรักษ์  คณะท างานและเลขานุการ 
    ๑๑) นางเจตสุดาภรณ์   ยุบลไสย  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
 

มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมนิทรรศการ น าเสนอผลงานด้านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  ๒. อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

    

๒.๑๑ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย   ประกอบด้วย 
 ๑)  ว่าที่ พ.ต.ศุทธิภันฑ์   นาชัยธง  หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒)  นายชาติชาย   อนุแสน  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓)  นายทวี   เห็มศรี   คณะท างาน 
 ๔)  นายวีรศักดิ์   กุลอัก   คณะท างาน 
 ๕)  นายประภัสสร   อุทัยพร  คณะท างาน 
 ๖)  นายอาทิตย์   วิเชียรพันธ์  คณะท างาน 
 ๗)  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๒  คณะท างาน 

๘) นายสมคิด    ปทุมวัน   คณะท างานและเลขานุการ 
 ๙) นายกัมพล   ประยูร  แอบทอง  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. จัดระบบการจราจรเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 
 ๒. ก ากับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน   
 ๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๑๒ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และโดรน  ประกอบด้วย 
  ๑) นายมารุต   วรสาร   หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์  รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นายอภิชาต   ยศระวาส  คณะท างาน 
  ๔) นายธนวัฒน์   อ าภวา   คณะท างาน 
  ๕) นายวธัญญู   สารปรัง   คณะท างาน 
  ๖) นายจตุรงค์   กมลเลิศ   คณะท างานและเลขานุการ 
  ๗) นายปิลัญจ์   เศรษฐจันทร์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม 
 ๒. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

๗ 

 

๒.๑๓  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 
 

 ๑) นายสมเกียรติ    วรรณจักร  หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นางวราลักษณ์  โชติจ าลอง  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นางกมลรส โมฆรัตน์   คณะท างาน 
 ๔)นางสาวมณทิรา   สุเทวี   คณะท างาน 
 ๕) นางสาวพิสมัย   มูลเอก  คณะท างาน 
 ๖) นางสาวมัลลิกา   ลือสันเทียะ  คณะท างาน 
 ๗) นางสาวณัชนิชชา   แจ่มสุวรรณ คณะท างาน 

๘) นางวรรณิภา วงศ์สวาสดิ์  คณะท างานและเลขานุการ 
๙) นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐)นางไพรวรรณ   ดอนกระสินธุ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 หน้าที ่ ๑. ประสานงาน  และเรียนเชิญประธาน  ผู้บริหารโรงเรียนใน สพม.๒๔  หัวหน้าส่วน
ราชการในอ าเภอกมลาไสย เทศบาลกมลาไสย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนกมลาไสย มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนกมลาไสย และผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน   

๒. ประชาสัมพันธ์การจัดงานบนเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๓. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตลอดงาน   
๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.๑๔  คณะกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร  ประกอบด้วย 

๑) นางสาวสารฤทธิ์   โพธิราช  หัวหน้าคณะท างาน 
๒) นางวิภารัตน์   เวียงสงค์  รองหัวหน้าคณะท างาน 
๓) นายปิลัญจ์   เศรษฐจันทร์  คณะท างาน 
๔) นางอนิสรา   ผจงศิลป์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕) นางสาวสุพัตรา  หมั่นเก็บ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑. จัดพิมพ์เกียรติบัตร  ให้กับคณะท างานและกิจกรรมต่างๆ 
๒. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.๑๕  คณะกรรมการจัดหาถ้วยรางวัล  และเงินสนับสนุนจากองค์กรภายนอก  ประกอบด้วย 
 

๑) นายชาติชาย   อนุแสน  หัวหน้าคณะท างาน 
๒) นายสุพจน์   นาชัยเริ่ม   รองหัวหน้าคณะท างาน 
๓) นางกฤษณา   อนุแสน   คณะท างาน 
๔) นางจินดารัตน์   โพธิไสย  คณะท างาน 
๕) นายสมเกียรติ  วรรณจักร  คณะท างาน 
๖) นายภาณุสิษฐ์   ศรีจิตรานนท ์  คณะท างานและเลขานุการ 
๗) นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘) นางเพชรสิริ   ภูงามเงิน  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 

๘ 

 

หน้าที ่  ๑. ประสานองค์กรภายนอกและหน่วยงานต่างๆเพ่ือขอถ้วยรางวัลและงบประมาณ
สนับสนุน 

๒. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
          ๒.๑๖  คณะท างานฝ่ายจัดสถานที ่  ประกอบด้วย 

 ๑) นายปราโมทย์   โพธิไสย  หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นายชัยมงคล   รัตนประกรณ์  คณะท างาน 
 ๔) นางยุภาพร   ภักดีชน  คณะท างาน 

   ๕) นายผดุงเดช  เถาว์ชาร ี  คณะท างาน 
   ๖) นายธนารักษ์  สุชะไตร  คณะท างาน 
   ๗) นายวีระศักดิ์  กุลอัก   คณะท างาน 
   ๘) นายอัศม์ธรีนณ์   ศรีขัดเค้า  คณะท างาน 
   ๙) นายสมัย   ศุภชาร ี   คณะท างาน 
      ๑๐) นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์  คณะท างานและเลขานุการ  
   ๑๑) นางอรกัญญา   ผลสว่างโชค  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

    ๑๒) นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ   
มีหน้าที่   ๑. จัดวางผังงานและเตรียมสถานที่พิธีเปิดที่หอประชุมนิลุบล  
             ๒. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๒.๑๗  คณะท างานฝ่ายพิธีกรและพิธีการ  ประกอบด้วย 
 ๑)  นางวราลักษณ์   โชติจ าลอง หัวหน้าคณะท างาน 
                       ๒)  นายสรกฤช   ฆารโสภณ รองหัวหน้าคณะท างาน  
                       ๓) นางสาวภัทริกา   ศรีขอดเขต คณะท างาน 
                       ๔) นางสาวมณทิรา   สุเทวี คณะท างานและเลขานุการ 
                       ๕) นายธนวรรธก์   สงวนชาติ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที ่๑. จัดล าดับพิธีการและด าเนินงานตามก าหนดการจัดงาน“Kls  Open House  
Recycling  Cabage  and  English  Exhibition 2019“ ให้เป็นที่เรียบร้อย 
      ๒. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

         ๒.๑๘ คณะท างานฝ่ายปฎิคม  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์ หัวหน้าคณะท างาน 
   ๒) นางเพชรสิริ   ภูงามเงิน รองหัวหน้าคณะท างาน 
   ๓) นางสาวเฟ่ืองฤทัย   ดลสถิต คณะท างาน 
   ๔) นางสาวภัทราวดี  ภูดอนกลอย คณะท างาน 
   ๕) นางสาวบุษบา  กล้าขยัน คณะท างาน 
   ๖) นางสาวพัชรพิชญ์   จิตต์ชื่น คณะท างาน 
   ๗) นางสาวยุพาวี  สาริโส คณะท างาน 



 

๙ 

   ๘) นางสาวพิมพ์พร   บังวัด คณะท างาน 
   ๙) นางสาวฐาปนี   พัฒนสาร คณะท างาน 
  ๑๐) นางสาวพรนิรินธ์   โคตรผาย คณะท างาน 
 ๑๑) นางสาวพิสมัย   มูลเอก คณะท างาน 
 ๑๒) นางสาวณัชนิชา   แจ่มสวุรรณ คณะท างาน 
 ๑๓) นางสาวมัลลิกา   ลือสันเทียะ คณะท างาน 
 ๑๔) นางวรรณนิภา  วงศ์สวาสดิ์ คณะท างานและเลขานุการ 
 ๑๕) นางไพวรรณ   ดอนกระสินธุ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๖) นางนงเยาว์  สังวิเศษ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมน้ าดื่ม อาหารว่างส าหรับคณะครูและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 
   ๒. ให้การต้อนรับและดูแลคณะครูและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 
   ๓.  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

          ๒.๑๗ คณะท างานฝ่ายโสตฯ  แสง  เสียง   ประกอบด้วย 
๑) นายทองพูน  วารีไสย์   หัวหน้าคณะท างาน 

 ๒) นายมารุต  วรสาร   รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นายเฉลิมสุข   พันธุ์ส าอางค์  คณะท างาน 

๔) นายอภิชาต   ยศระวาส  คณะท างาน  
๕) นายอาทิตย์  วิเชียรพันธ์  คณะท างานและเลขานุการ  
๖) นายวันชัย   สาระขันธ ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นายศิวสกร    สุภสร   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่๑. จัดเตรียมและก ากับดูแลเครื่องเสียง  แสง ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีต่างๆ  
ตลอดงาน     
  ๒. อื่นๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
 
             ๒.๑๘ คณะกรรมการฝุายดนตรีและวงโยธวาทิต  ประกอบด้วย 

๑) นายทองพูน  วารีไสย์   หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นายธนารักษ์   สุชะไตร  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นายจตุรงค์   กมลเลิศ   คณะท างาน 

๔) นายอาทิตย์  วิเชียรพันธ์  คณะท างาน 
๕) นายธนวัฒน์   อ าภวา   คณะท างาน 
๖)นายศิวสกร สุภสร   คณะท างาน  
๗)นายผดุงเดช   เถาว์ชารี   คณะท างานและเลขานุการ  
๘) นายวันชัย   สาระขันธ ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าที ่๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตเพ่ือน าขบวนรณรงค์การจัดการขยะ 
   ๒. จัดเตรียมเครื่องดนตรีเพ่ือการแสดงบนเวที 
   ๓. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 



 

๑๐ 

๒.๑๙ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  จัดท าและจ าหน่ายเสื้อ ประกอบด้วย 
 ๑)  นางจงกลนี   ทองศิริ หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒)  นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์ รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นางยุวดี   บุญปลูก คณะท างาน 
 ๔) นางจริยา   วัลลานนท์ คณะท างาน 
 ๕) นางจันทรา   โคตรพัฒน์   คณะท างาน 
 ๖) นางสาวศศิวิมล   อรรคนันท์ คณะท างาน 
 ๗) นางสาวบุษบา   กล้าขยัน คณะท างานและเลขานุการ 
 ๘) นางลภัสรดา   เถาว์ชารี คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑. ท าบัญชีการรับ  และจ่ายเงิน 
          ๒. ออกแบบเสื้อและจ าหน่ายเสื้อให้กับผู้สนใจสวมใส่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน 
          ๓. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒.๒๐ คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล ประกอบด้วย 
 ๑)  นายวุฒิไกร   เที่ยงดี หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒)  นางวิภารัตน์   เวียงสงส์ รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นางจิตราภรณ์  นาชัยธง คณะท างาน 
 ๔) นางบุญน า   เที่ยงดี คณะท างาน 
 ๕) นางกอบเพชร   ดอนเงิน   คณะท างาน 
 ๖) นางศุภกานต์   จงสมชัย คณะท างาน 
 ๗) นางเณศรา   วารีไสย์ คณะท างานและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวพรนิลินธ์   โคตรผาย คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าที ่ ๑. จัดเตรียมเวชภัณฑ์ยาส าหรับการปฐมพยาบาล 
          ๒. ปฐมพยาบาลและก ากับ ดูแลผู้ปุวย   
          ๓. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒๑  คณะท างานฝ่ายประเมินผล  ประกอบด้วย 
๑) นายภาณุสิษฐ์  ศรีจิตรานนท์  หัวหน้าคณะท างาน 
๒) นางกัลยาพรรณ  จันทชุม  รองหัวหน้าคณะท างาน 
๓) นางสาวลดาวัลย์  พุทธวัช  คณะท างาน 
๔) นางสาวหทัยพรรณ   สุราสา  คณะท างาน 
๕) นางพรพิมาน  ยุบลวัฒน์  คณะท างานและเลขานุการ 
๖) นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่๑.จัดท าแบบประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานจัดงาน “Kls  Open House  
Recycling  Gabage  and  English  Exhibition 2019“ เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารในล าดับต่อไป 

 ๒. อื่นๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 



 

๑๑ 

ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดผลดี 
แก่นักเรียนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   

สั่ง  ณ  วันที่   ๑๑   กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                     
     (นายเอกรักษ์   สารปรัง) 

                ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒ 

ก าหนดการ 
งานมหกรรม “Kls  Open House Recycling  Garbage  and  English  Exhibition 2019“ 

วันพฤหัสบดี  28  กุมภาพันธ์ 2562 
................................................... 

 
เวลา 07.30 น.  - คณะครูตัวแทนแต่ละกลุ่มสาระฯ (เสื้อขาว Zero waste ), ขบวนแฟนซี 

            ของนักศึกษาฯ,  ผู้เข้าประกวด  Miss  and  Mr. Garbage}  ตัวแทนนักเรียน 
            ห้องเรียนละ ๑๐ คน ( ชุดรักโรงเรียน ), ผู้น าชุมชนท้องถิ่นท้องที่ ร่วมกันที่หน้า 
            ที่ว่าการอ าเภอกมลาไสย เดินรณรงค์ในขบวนกิจกรรมหิ้วถุงผ้า ถือแก้วน้ า  
            พกปิ่นโต โสเรื่องขยะ   โดยมีรถเครื่องเสียงและวงโยธวาทิตน าหน้าขบวน  
            เดินตามเส้นทางมาตามถนนสัญจรราชกิจ  เลี้ยวขวาที่สี่แยกไฟแดง  และ 
            เลี้ยวขวาเข้าสู่บริเวณงานในโรงเรียนกมลาไสย 

เวลา 09.30 น.  - ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน  ตัดริ้นบิ้น  กล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาท 
- ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติชมการแสดงละครสั้น ๑ รายการ  ชมหุ่นยักษ์ 
  จากขยะ  และชมนิทรรศการของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เวลา 10.00 น.  - การประกวด Miss and  Mr.Garbage  ( บนเวที ) 
   - การประกวดหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิล ( ตามบูธ) 

- การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิล ( ตามบูธ ) 
เวลา  11.00 น.             - แข่งขัน Spelling Bee การสะกดค าศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ 
เวลา  11.30 น.      - การประกวด Garbage Singing contest ( 2 ทีม ) 
เวลา  11.45 น.      - ดนตรี 
เวลา  12.00 น.      - พักรับประทานอาหาร 
เวลา  13.00 น.      - ละครสั้น Skit เกี่ยวกับการจัดการขยะ/สิ่งแวดล้อม ( 6 ทีม ทีมละ 7 – 10 นาที) 
เวลา  14.00 น.      - ประกวด  Garbage Cover dance ( 5 ทีม ) 
เวลา  15.00 น.      - ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวดแข่งขันทุกกิจกรรม 
เวลา  15.30 น.      - พิธีปิด      
 
 

หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


