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ค าสั่งโรงเรียนกมลาไสย 
 ที่  ๗๒ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน “เปิดปุองเอ้ียมเยี่ยมชมกมลาไสย” 
 "ภาษาดี  เทคโนโลยีเด่น เนน้คุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 

 (Open  house  Kamalasai  school  2020) 
----------------------------------- 

       ด้วยโรงเรียนกมลาไสยได้ก าหนดจัดงาน  “เปิดปุองเอ้ียมเยี่ยมชมกมลาไสย”  
"ภาษาด ี เทคโนโลยีเด่น เน้นคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" (Open  house  Kamalasai  
school  2020) เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสู่ชุมชน ใน
วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  
และโรงเรียนในเครือข่ายได้เข้ามาร่วมงาน กิจกรรมต่างๆของนักเรียน เผยแพร่ผลงานให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม ที่
โรงเรียนจัดขึ้น  ตลอดจนเพื่อเป็นสื่อกลางให้โรงเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสร่วมปรึกษาหารือในเรื่องการเข้า
ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเปูาหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่  ๒๔  
ธันวาคม ๒๕๔๗  เรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จึงแต่งตั้งให้คณะครูโรงเรียนกมลาไสยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายพูลศักดิ์   เสนฤทธิ์      ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายเธียรชัย  เฉวียงวาศ  รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓ นายวีระ   วิไลแก้ว  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๔ นายสมเกียรติ   วรรณจกัร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๕ นายสมพร  ศรีขอดเขต  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการ 
 ๑.๖ นายปราโมทย์   โพธิไสย  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑.๗ นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์ ครเูชี่ยวชาญ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๘ นางสาวปราณี   นาถมทอง ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๙ นางเพชรสิริ   ภูงามเงิน  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑.๑๐ นางอนิสรา   ผจงศิลป์  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

มีหน้าที ่  ให้ค าปรึกษา อ านวยความสะดวก ก ากับ  ติดตาม  และวางแผนการจัดงานให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

 
 
 

 



 

๒ 

 ๒. คณะท างานฝ่ายด าเนินการ   ประกอบด้วย 
 

 ๒.๑  คณะท างานฝ่ายประกวดหุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิลและจากวัสดุในท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางประไพพรรณ   วิไลแก้ว หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์ รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นายกฤตนัย   ล้ าจุมจัง  คณะท างาน 
  ๔) นางพรทิพา  ชัชวาล  คณะท างาน 
  ๕) นางแจ่มนภา   ล้ าจุมจัง คณะท างาน 
  ๖) นางอรทัย  มโนขันธ์  คณะท างาน 
  ๗) นางสาวกุลธิดา  ชูเสน  คณะท างาน 
  ๘) นางอุ่นจิต   ทิสา  คณะท างาน 
  ๙) นางนางบุญน า  เที่ยงด ี คณะท างาน 
  ๑๐) นางสาวรสกมล   บุญสาร คณะท างาน 
  ๑๑) นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์   คณะท างาน 
  ๑๒) นายจตุรงค์  กมลเลิศ คณะท างาน 
  ๑๓) นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น คณะท างานและเลขานุการ 
  ๑๔) นางยุวธิดา  บัวศรี     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

 มีหน้าที ่๑. รับลงทะเบียนการส่งหุ่นยักษ์ และจัดวางในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในสองโซนคือ 
หุ่นยักษ์จากขยะรีไซเคิลและจากวัสดุในท้องถิ่น  
                    ๒. ก ากับ  ดูแล การท าหุ่นยักษ์แก่นักเรียนในห้องที่ปรึกษา  
                    ๓. เป็นกรรมการตัดสินการประกวดหุ่นยักษ์ ประเภทขยะรีไซเคิล ,วัสดุในท้องถิ่น
,ปฺอบปูล่าโหวต 
                    ๔. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๒ กองเลขานุการด าเนินงาน   “เปิดป่องเอี้ยมเยี่ยมชมกมลาไสย”  
"ภาษาดี  เทคโนโลยีเด่น เนน้คุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" (Open  house  
Kamalasai  school  2020) ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์   หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นางเพชรสิริ   ภูงามเงิน   รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นางสาวจิราวดี   ดลรัศมี   คณะท างาน 
  ๔) นางธัญชนก   ศรีศักดิ์ขวา   คณะท างาน 
  ๕) นางนงเยาว์   สังวิเศษ    คณะท างาน 
  ๖) นางสาวนิสารัตน์  เถาว์ชาลี   คณะท างาน 
  ๗) นางสาวชนิดาภา   น้อยสุวรรณา  คณะท างาน 
  ๘) นางสาวปราณี   นาถมทอง   คณะท างานและเลขานุการ 
  ๙) นางแจ่มนภา  ล้ าจุมจัง  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  



 

๓ 

 ๑๐)นางอนิสรา   ผจงศิลป์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑) นางสาวชฎาลักษณ์  จิตราช   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒) นายธนวรรธก์   สงวนชาติ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓) นางสาวชลธิชา งามศิริอุดม   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔) นายพชร  ข าคมเขต   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๕) นายจักรเพชร   วรสินธุ์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๖) นางสาวสุพัตรา  หมั่นเก็บ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๗) นางหทัยพรรณ   กันสิงห์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่๑.จัดท าแผ่นพับเพื่อมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงาน 
          ๒. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์งาน 
          ๓. รับลงทะเบียนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
          ๔. อ่ืนๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

๒.๓ คณะท างานฝ่ายจัดขบวนธงชาติและขบวนธงประจ าพระองค์  ประกอบด้วย 
 

  ๑) ว่าที่พ.ต. ศุทธิภัณฑ์  นาชัยธง  หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นายสมพร  ศรีขอดเขต  คณะท างาน 
  ๓) นายชาติชาย  อนุแสน   คณะท างาน 

๔) นางยุพาภรณ์  ภักดีชน  คณะท างาน 
๕) นายวันชัย   สาระขันธ์   คณะท างาน 
๖) นายวีรศักดิ์   กุลอัก   คณะท างาน 
๗) นางสาวลดาวัลย์  พุทธวัช  คณะท างานและเลขานุการ 
๘) นายอาทิตย์   วิเชียรพันธ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๙) นายอรรถพล   พิทักษ์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐)นายอภิชาต   ยศระวาส  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมนักศึกษาวิชาทหารจ านวน  ๔๐  นายพร้อมธงชาติและธงประจ าพระองค์  
เพ่ือเข้าร่วมขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน 
    ๒. น านักศึกษาวิชาทหารจ านวน  ๔๐  นายพร้อมธงชาติและธงประจ าพระองค์ เพ่ือเข้าร่วม
ขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน 
    ๓. อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๔  คณะท างานฝ่ายแต่งชุดปกติขาวและสูทสีม่วงร่วมขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน  มีดังนี้ 
 

    ๑) ชุดปกติขาว  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นายมารุต วรสาร     
  ๒) นายทวี ทรภีสิงห์ 
  ๓) นายชัยมงคล รัตนประกรณ์ 
  ๔) นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ์ 
  ๕) นายอรรถพล พิทักษ์ 
  ๖)นายสุขสันต์ จ าเริญสัตย์ 



 

๔ 

  ๗) นายประภัสสร  อุทัยแพน 
  ๘) นางกฤษณา อนุแสน 
  ๙) นางจริยา วัลลานนท์ 
  ๑๐) นางเพชรสิริ ภูงามเงิน 
  ๑๑) นางกุหลาบ ไชยจ านงค์ 
  ๑๒) นางสมเพชร อรุณไพร 
  ๑๓) นางนันทนัช เขจรรักษ์ 
  ๑๔) นางอนิสรา ผจงศิลป์ 
  ๑๘) นางธัญชนก ศรีศักดิ์ขวา 
  ๑๙) นางสาวจิราวดี ดลรัศมี 
  ๒๐)นางสาวชุติมา ราชปัญญา 
  ๒๑) นางสาวกาญจนา ยิ่งวงษ์ 
  ๒๒) นางหทัยพรรณ  กันสิงห์  
 ๒) ชุดเสื้อสูทสีม่วง  ประกอบด้วย 
  ๑) นายปราโมทย์  โพธิไสย 
  ๒) นางจินดารัตน์ โพธิไสย 
  ๓) นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์ 
  ๔) นางสาวปราณี  นาถมทอง 
  ๕) นายวีรศักด์ิ  กุลอัก 
 มีหน้าที่ ๑. แต่งชุดตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ือเข้าร่วมขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน  
  ๒. อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๒.๕ คณะท างานฝ่ายตกแต่งรถเชิญถ้วยพระราชทาน  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางประไพพรรณ วิไลแก้ว   หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นางพรทิพา ชัชวาล    รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นางอรทัย มโนขันธ์    คณะท างาน 
  ๔) นางพวงลดา   วรสาร    คณะท างาน 
  ๕) นางสาวฐาปณี พัฒนสาร   คณะท างาน 
  ๖) นางสาวชมพูนุช วรภัทราทร   คณะท างาน 
  ๗) นางไข่มุก สุชะไตร    คณะท างาน 
  ๘)นางสาวกุลธิดา ชูเสน    คณะท างาน  
  ๙) นายสุขสันต์   จ าเริญสัตย์   คณะท างาน 
  ๙) นางยุวธิดา บัวศรี    คณะท างานและเลขานุการ 
  ๑๐)นางสาวพัชรพิชญ์ จิตต์ชื่น   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๑)นางสาวจูนจุฬา ทิพย์พิมานพร   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ๑. จัดและตกแต่งรถเชิญถ้วยพระราชทาน 
    ๒. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 



 

๕ 

 
 

๒.๖ คณะท างานฝ่ายจัดขบวนชุดประจ าชาติของแต่ละประเทศ  และเตรียมนักเรียน 
กล่าวต้อนรับเป็นภาษานานาชาติ  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางสุธนา รักษากุล    หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นางกุสุมา เสนานาค    รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นางเจตสุดาภรณ์ ยุบลไสย   คณะท างาน 
  ๔) นางณีรนุช รัตสีหา    คณะท างาน 
  ๕) นางสาวปิยรัตน์ เรืองจันทร์   คณะท างาน 
  ๖) นางสาวกาญจนา ยิ่งวงษ์   คณะท างาน 
  ๗) นางสาวศิริญญา กลีบจ าปา   คณะท างาน 
  ๘) นายอรรถพล พิทักษ์    คณะท างาน 
  ๙) นางสาวชลธิชา   งามศิริอุดม   คณะท างาน 
  ๑๐) นางสาวภัทราวดี   ภูดอนกลอย  คณะท างาน 
 

มีหน้าที่ ๑.คัดเลือกและก ากับดูแลนักเรียนแต่งชุดประจ าชาติของแต่ละประเทศเพ่ือเข้าร่วมขบวน
แห่ถ้วยพระราชทาน และกล่าวต้อนรับท่านประทานและแขกผู้มีเกียรติ 
  ๒. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.๗ คณะท างานฝ่ายก ากับดูแลนักเรียนเข้าร่วมขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน  ประกอบด้วย 
 

 ๑) นายชาญณรงค์   เขตอนันต์   หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นายชาติชาย   อนุแสน   รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นายวีรศักดิ์   กุลอัก    คณะท างาน 
 ๔) นายธนารักษ์   สุชะไตร   คณะท างาน 
 ๕) นายอาทิตย์   วิเชียรพันธ์   คณะท างาน 
 ๖) นายประภัสสร   อุทัยแพน   คณะท างาน 
 ๗) ครูที่ปรกึษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯทุกห้องคณะท างาน 
 ๘) นายสมคิด   ปทุมวัน    กรรมการและเลขานุการ 
 ๙) นายทวี   ทรภีสิงห ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางยุพาภรณ์  ภักดีชน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๑) นายสรกฤช  ฆารโสภณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒)นางสาวลดาวัลย์   พุทธวชั   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 มีหน้าที ่ ๑. น านักเรียนจิตอาสาและสภานักเรียน นักเรียนระดับชั้น ม.๔ จ านวน  ๓๐๐  คน เพื่อ
เข้าร่วมขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน 
            ๒ . อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
  
 
 



 

๖ 

 
 ๒.๘ คณะท างานฝ่ายก ากับดูแลนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมชม
กิจกรรม  ประกอบด้วย 

 
ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 

๑/๑ ๑.นางจริยา  วัลลานนท ์ ๒.นายสมศักดิ์  ชัยแสนฤทธิ์ 
๑/๒ ๑.นางวิภารัตน์  เวียงสงค์ ๒.นายสุริยันต์  อนันตบุศย์ 

๓.นางสาวชนิดาภา   น้อยสุวรรณา 
๑/๓ ๑.นางวาสนา  อ าภวา ๒.นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด 
๑/๔ ๑.นางพีรญา  แสนวาปี ๒.นางไข่มุก  สุชะไตร 
๑/๕ ๑.นางอภิญญา  ศรีปัญญา ๒.นายปิลันฏ์ เศรษฐจันทร์  
๑/๖ ๑.นางนงเยาว์  สังวิเศษ ๒.นางสาวพนาวรรณ  นิลโสม 
๑/๗ ๑.นางธัญชนก  ศรีศักดิ์ขวา ๒. นางสาวลัทธวรรณ วงษ์โพย 

๓. นางสาวอภิญญา   เขตอนันต์ 
๑/๘ ๑.นางสาวจิราวดี  ดลรัศมี ๒.นางสาวภัทรวดี  ภูดอนกลอย 
๑/๙ ๑.นายธนารักษ์  สุชะไตร ๒.นางอนิสรา  ผจงศิลป์ 

๑/๑๐ ๑.นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี ๒.นางหทัยพรรณ  กันสิงห์ 
 
 ๒.๙ คณะท างานฝ่ายจัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
 

 ๑) นางสาวปราณี   นาถมทอง   หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นางนิติยา   ทรงมงคลรัตน์  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นางประไพพรรณ  วิไลแก้ว  คณะท างาน 
 ๔) นายโดม   เศรษฐจันทร์  คณะท างาน 

๕) นางอภิญญา   ศรีปัญญา  คณะท างาน 
 ๖) นางจารุณี   เขตอนันต์   คณะท างาน 
 ๗) นางสุธนา   รักษากุล   คณะท างาน 
 ๘) นางวรรณนิภา  วงศ์สวาสดิ์  คณะท างาน 
          ๙) นายชัยมงคล   รัตนประกรณ์  คณะท างาน 
 ๑๐) นายสรกฤช   ฆารโสภณ  คณะท างานและเลขานุการ 

            ๑๑) นางอนิสรา   ผจงศิลป์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
    ๑๒) นายพชร  ข าคมเขต   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๓) นายจักรเพชร   วรสินธุ ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๑๔) นางหทัยพรรณ   กันสิงห์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมนิทรรศการ น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มสาระฯ 
  ๒. ก ากับ ดูแลการจัดนิทรรศการ 

 ๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



 

๗ 

๒.๑๐ คณะท างานฝ่ายก ากับดูแลการจัดนิทรรศการวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียน
ระดับชั้นประกอบด้วย 
  ๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
๒/๑ ๑.นางกอบเพ็ชร   ดอนเงิน ๒.นางจงกลณี   ทองศิริ 
๒/๒ ๑.นางกุหลาบ  ไชยจ านงค์ ๑.นายสุพจน์  นาชัยเริ่ม 

๒.นางสาวกุลธิดา  ชูเสน 
๒/๓ ๑.นางเณศรา วารีไสย์ ๒.นางสาวกุลนันท์ อัฐนาค 
๒/๔ ๑.นางจิตติมา  เจริญศักดิ์ขจร ๒.นางสาวพิสมัย  มูลเอก 
๒/๕ ๒.นางสมเพชร อรุณไพร ๒.นางสาวธิดารัตน์  สุจิตตกุล 
๒/๖ ๑.นายทวี ทรภีสิงห์ ๒.นางจันทรา  โคตรพัฒน์ 
๒/๗ ๑.นางยุวดี  บุญปลูก ๒.นายประภัสสร  อุทัยแพน 
๒/๘ ๑.นางโกศล  เรืองใสส่อง ๒. นางสาวนิสารัตน์ เถาว์ชาลี 
๒/๙ ๑.นางวรรณนิภา  วงค์สวาสดิ์ ๒.นางสาวสุพัตรา  หมั่นเก็บ 

๒/๑๐ ๑.นางประไพพรรณ  วิไลแก้ว ๒.นางสาวพิมพ์พร  บังวัด 
๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๔ 

 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
๔/๑ ๑.นางสาวลดาวัลย์  พุทธวัช ๒.นายจักรเพชร    วรสินธุ ์
๔/๒ ๑.นางแจ่มนภา  ล้ าจุมจัง ๒.นายเฉลิมสุข   พันธ์ส าอาง 
๔/๓ ๑.นางสาวสารฤทธิ์  โพธิราช ๒.นายพชร  ข าคมเขต 
๔/๔ ๑.นายสรกฤช  ฆารโสภณ ๒.นางจินดารัตน์   โพธิไสย 
๔/๕ ๑.นางอุ่นจิต   ทิสา ๒.นางสาวชมพูนุช  วรภัทราทร 
๔/๖ ๑.นางปิยะพร   เนตรนอง ๒.นางลภัสรดา  เถาว์ชาลี 
๔/๗ ๑.นางยุพาภรณ์  ภักดีชน ๒.นายวทัญญู  สารปรัง 
๔/๘ ๑.นางณีรนุช  รัตนสีหา ๒.นางสาวปภัสสร  บัวค าภู 

   
๓) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕ 

   
ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 

๕/๘ ๑.นางกมลรส  โมฆรัตน์ ๒.นางสาวภัทริกา ศรีขอดเขต   
๕/๙ ๑.นางสาวบุษบา   กล้าขยัน ๒.นางสาวจูนจุฬา  ทิพย์พิมานพร 

 
มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมนิทรรศการ น าเสนอผลงานวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนใน

ระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
   ๒. ก ากับ ดูแลการจัดนิทรรศการ 

 ๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 



 

๘ 

๒.๑๑ คณะท างานฝ่ายก ากับดูแลและเป็นครูที่ปรึกษาในการท าหุ่นจากวัสดุเหลือใช้  
ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ประกอบด้วย 
 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
๓/๑ ๑.นางพรทิพา   ชัชวาลย์ ๒.นางสาวกล่อมจิต  ดอนภิรมย์ 
๓/๒ ๑.นางไพรวรรณ   ดอนกระสินธุ์ ๒.นายชาติชาย  อนุแสน 
๓/๓ ๑.นางจิตราภรณ์  นาชัยธง ๒.นายธนวัฒน์  อ าภวา 
๓/๔ ๑.นางเนตรดาว  ปทุมวัน ๒.นายวันชัย  สาระขันธุ์ 
๓/๕ ๑.นางสาวยุพาวี   สาริโส ๒.นายโดม  เศรษฐจันทร์ 
๓/๖ ๑.นางเจตสุดาภรณ์  ยุบลไสย ๒.นางวราลักษณ์  โชติจ าลอง 
๓/๗ ๑.นางพัชรา  นามวิจิตร ๒.นายอภิชาต  ยศระวาส 

๓.นางสาวพรนิรินธน์  โคตรผาย 
๓/๘ ๑.นางสาววชิราภรณ์ อินทะสอน ๒.นางสาวศิรินญา  กลีบจ าปา 
๓/๙ ๑.นางอรทัย   มโนขันธ์ ๒.นางนันทนัช  เขจรรักษ์ 

๓/๑๐ ๑.นางสุธนา  รักษากุล ๒.นายธนวรรธก์  สงวนชาต ิ
 

  

มีหน้าที ่ ๑. ให้ค าปรึกษาการจัดท าหุ่นจากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 ๒. ก ากับ ดูแลการน าเสนอหุ่นจากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 ๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๑๒ คณะท างานฝ่ายก ากับดูแลการแสดง  เกมสร้างสรรค์ทางวิชาการ  และการออกร้านของนักเรียน  
ประกอบด้วย 

๑) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๕   
 

ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 
๕/๑ ๑.นางนิติยา   ทรงมงคลรัตน์  ๒.นายมารุต  วรสาร 
๕/๒ ๑.นางสาวเพ่ืองฤทัย   ดลสถิตย์ ๒.นายกฤตนัย  ล้ าจุมจัง 
๕/๓ ๑.นางกฤษณา  อนุแสน ๒.นายชัยมงคล   รัตนประกรณ์ 
๕/๔ ๑.นางอรกัญญา   ผลสว่างโชค ๒.นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์ 

๓.นางบุญน า   เที่ยงดี 
๕/๕ ๑.นางจารุณี   เขตอนันต์  ๒.นายอาทิตย์  วิเชียรพันธ์   
๕/๖ ๑.นางสาวฐาปณี  พัฒนสาร ๒.นายวุฒิไกร   เที่ยงดี  
๕/๗ ๑.นางสาวกุสุมา  เสนานาค ๒.นายอรรถพล  พิทักษ์ 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 

๒) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๖ 
ระดับชั้น ครูที่ปรึกษา 

๖/๑ ๑.นางเพชรสิริ   ภูงามเงิน ๒.นายวีรศักดิ์  กุลอัก   
๖/๒ ๑.นางสาวปราณี  นาถมทอง ๒.นางสาวมณฑิรา  สุเทวี 
๖/๓ ๑.นายสมคิด   ปทุมวัน ๒.นายศิวัสกร  ศุภสร 
๖/๔ ๑.ว่าที่พ.ต.ศุทธิภัณฑ์   นาชัยธง ๒.นางสาวพัชรพิชต์  จิตต์ชื่น 
๖/๕ ๑.นางสาวรสกมล  บุญสาร ๒.นายอัศม์ธรีนณ์  ศรีขัดเค้า 

๓.นายพลาวุฒิ  บรรพสินธุ ์
๖/๖ ๑.นายทวี  บัวค าภู ๒.นายทองพูน   วารีไสย์ 

๓.นายจตุรงค์  กมลเลิศ 
๖/๗ ๑.นางสาวปิยรัตน์  เรืองจันทร์ ๒.นางสาวกาญจนา  ยิ่งวงค์ 
๖/๘ ๑.นางพวงลดา  วรสาร ๒.นางยุวธิดา  บัวศร ี
๖/๙ ๑.นายชาญณรงค์  เขตอนันต์ ๒.นางสาวชุติมา  ราชปัญญา 

   
มีหน้าที ่ ๑. ให้ค าปรึกษาการเตรียมการแสดง  การท าเกมสร้างสรรค์ทางวิชาการ  และการ 

ออกร้านของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
       ๒. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการท ากิจกรรม 
       ๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒.๑๓ คณะท างานฝ่ายจัดท าอาหารนานาชาติ  มีดังนี้ 

 ๑๓.๑) อาหารประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา  ประกอบด้วย 
  ๑) นางณีรนุช  รัตนสีหา  
  ๒) นางสาวปิยรัตน์   เรืองจันทร์ 
 ๑๓.๒) อาหารประเทศสเปน  ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวกาญจนา   ยิ่งวงษ์ 
 ๑๓.๓) อาหารประเทศเกาหลี  ประกอบด้วย 
  ๑) นายอรรถพล    พิทักษ ์
 ๑๓.๔) อาหารประเทศรัสเซีย  ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวกุสุมา     เสนานาค  
  ๒) Mr.Petr    Kurnygin 
 ๑๓.๕) อาหารประเทศจีน  ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวศิรินญา   กลีบจ าปา 
  ๒) นางสาวภัทรวดี   ภูดอนกลอย 
  ๓) นางสาวชลธิชา    งามศิริอุดม 
  ๔) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาษาจีนทุกคน 

มีหน้าที ่ ๑. ให้ค าปรึกษาการเตรียมการท าอาหารของนักเรียนที่รับผิดชอบ 
       ๒. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการท าอาหาร 
       ๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



 

๑๐ 

๒.๑๔ คณะท างานกิจกรรมการแสดง Science Show ประกอบด้วย 
 

 ๑) นางพรทิพา ชัชวาลย์   หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นางยุวธิดา   บัวศรี   รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นางสาวชมพูนุช   วรภัทราทร  คณะท างาน 
 ๔) นางสาวพัชรพิชญ์  จิตต์ชื่น  คณะท างานและเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ๑. ให้ค าปรึกษาการแสดง Science Show ของนักเรียน 
       ๒. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการแสดง Science Show  
       ๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๑๕ คณะท างานฝ่ายจัดนิทรรศการหุน่ยนต์  ประกอบด้วย 
 

 ๑) นายจตุรงค์   กมลเลิศ   หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นายชัยมงคล  รัตนประกรณ ์  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นายมารุต   วรสาร   คณะท างาน 
 ๔) นายพลาวุฒิ   บรรพสินธุ์  คณะท างาน 
 ๕) นายธนวัฒน์   อ าภวา   คณะท างาน 
 ๖) นางสมคิด   ปทุมวัน   คณะท างาน 
 ๗) นางสาวสารฤทธิ์   โพธิราช  คณะท างานและเลขานุการ 
 ๘) นางสาวสุพัตรา  หมั่นเก็บ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๙) นายวทัญญู   สารปรัง   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๐) นางสาวพิสมัย   มูลเอก  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ๑. ให้ค าปรึกษาและเตรียมการแสดงหุ่นยนต์ของนักเรียน 
       ๒. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการแสดงหุ่นยนต์ 
       ๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๑๖ คณะท างานฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย   ประกอบด้วย 
 ๑)  ว่าที่ พ.ต.ศุทธิภันฑ์   นาชัยธง  หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒)  นายชาติชาย   อนุแสน  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓)  นายวีรศักดิ์   กุลอัก   คณะท างาน 
 ๔)  นายประภัสสร   อุทัยแพน  คณะท างาน 
 ๕)  นายอาทิตย์   วิเชียรพันธ์  คณะท างาน 
 ๖)  นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่  ๒  คณะท างาน 

๗) นายสมคิด    ปทุมวัน   คณะท างานและเลขานุการ 
๘) นางสาวลดาวัลย์   พุทธวัช  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ๑. จัดระบบการจราจรเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน 
 ๒. ก ากับดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ผู้มาร่วมงาน   
 ๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



 

๑๑ 

๒.๑๗ คณะท างานฝ่ายบันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  และโดรน  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นายมารุต   วรสาร   หัวหน้าคณะท างาน 
  ๒) นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์  รองหัวหน้าคณะท างาน 
  ๓) นายธนวัฒน์   อ าภวา   คณะท างาน 
  ๔) ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียน คณะท างาน 
  ๕) นายวทญัญู   สารปรัง   คณะท างาน 
  ๖) นายจตุรงค์   กมลเลิศ   คณะท างานและเลขานุการ 
  ๗) นายปิลันธก์   เศรษฐจันทร์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่ ๑. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตลอดกิจกรรม 
 ๒. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒.๑๘  คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 
 

 ๑) นายสมเกียรติ  วรรณจักร  หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นางวราลักษณ ์ โชติจ าลอง  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นางวรรณนิภา   วงศ์สวาสดิ์  คณะท างาน 
 ๔) นายสรกฤช   ฆารโสภณ  คณะท างาน 
 ๕) นางสาวมณฑิรา   สุเทวี  คณะท างาน 
 ๖) นางสาวพิสมัย   มูลเอก  คณะท างาน 
 ๗) นางสาวณัฐนิชา   แจ่มสุวรรณ  คณะท างาน 
 ๘) นางสาวกล่อมจิต   ดอนภิรมย์  คณะท างานและเลขานุการ 

๙)นางสาวปราณี   นาถมทอง  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐) นายชัยมงคล  รัตนประกรณ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑)นางอนิสรา   ผจงศิลป์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

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

๒. ประชาสัมพันธ์การจัดงานบนเว็บไซต์ของโรงเรียน 
๓. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตลอดงาน   
๔. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๒.๑๙  คณะท างานฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร  ประกอบด้วย 
 

๑) นางสาวสารฤทธิ์   โพธิราช  หัวหน้าคณะท างาน 
๒) นางวิภารัตน์   เวียงสงค์  รองหัวหน้าคณะท างาน 
๓) นางสาววชิราภรณ์   อินทะสอน  คณะท างาน 
๔) นางสาวชฎาลักษณ์   จิตราช  คณะท างานและเลขานุการ 
๕) นางสาวสุพัตรา  หมั่นเก็บ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖) นางสาวลัทธวรรณ   วงษ์โพย  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗) นางสาวพิสมัย  มูลเอก   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๑๒ 

 

 มีหน้าที่ ๑. จัดพิมพ์เกียรติบัตร  ให้กับคณะท างานและกิจกรรมต่างๆ 
๒. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 ๒.๒๐  คณะท างานฝ่ายจัดสถานที่ หอประชุมนิลปัลน์  เวที2  ขบวนรถแห่  ถนนคนเรียนและพ้ืนที่จัด
นิทรรศการ  ประกอบด้วย 
 

 ๑) นายบุญธรรม  ญาณพิบูลย์  หัวหน้าคณะท างาน 
 ๒) นายอัศม์ธรีนณ์   ศรีขัดเค้า  รองหัวหน้าคณะท างาน 
 ๓) นายชัยมงคล   รัตนประกรณ์  คณะท างาน 
 ๔) นายทวี   ทรภีสิงห์   คณะท างาน 

   ๕) นายผดุงเดช  เถาว์ชาร ี  คณะท างาน 
   ๖) นายธนารักษ์  สุชะไตร  คณะท างาน 
   ๗) นายวีรศักดิ์  กุลอัก   คณะท างาน 
   ๘) นางสาวสุพัตรา   หมั่นเก็บ  คณะท างาน 
   ๙) นายจีรทีป พาละหาด  คณะท างาน 
      ๑๐) ลูกจ้างชั่วคราวทุกคน  คณะท างาน 
   ๑๑) คณะกรรมการสภานักเรียน  คณะท างาน 
   ๑๒) กลุ่ม กลส.จิตอาสา   คณะท างาน 

  ๑๓) นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ คณะท างานและเลขานุการ  
   ๑๔) นางวิภารัตน์   เวียงสงค์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๕) นายพชร  ข าคมเขต  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๖) นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๑๗) นายจักรเพชร   วรสินธุ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๘) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยทุกคน คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

มีหน้าที่   ๑. จัดวางผังบริเวณงาน  จัดเวทีและเตรียมสถานที่พิธีเปิดที่หอประชุมนิลปัทม์ ,เวที ๒ 
ขบวนรถแห่  ประดับธุงที่ถนนคนเรียนและพ้ืนที่จัดนิทรรศการ 
              ๒. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๒๑  คณะท างานฝ่ายพิธีกรและพิธีการ  ประกอบด้วย 

 เวที ๑ 
 ๑)  นางวราลักษณ์   โชติจ าลอง หัวหน้าคณะท างาน 
                       ๒)  นายสรกฤช   ฆารโสภณ รองหัวหน้าคณะท างาน  
                       ๓) นางสาวยุพาวี  สาริโส คณะท างาน 
                       ๔) นางสาวพนาวรรณ  นิลโสม คณะท างาน 
                       ๕) นางสาวลัทธวรรรณ  วงษ์โพย คณะท างาน 
                       ๖) นางสาวมณฑิรา   สุเทวี คณะท างานและเลขานุการ 

 



 

๑๓ 

เวที ๒ 
                      ๑) นางจารุณี    เขตอนันต์ หัวหน้าคณะท างาน 
                      ๒) นางสาวภัทริกา   ศรีขอดเขต รองหัวหน้าคณะท างาน 
                      ๓) นายธนวรรธก์   สงวนชาติ คณะท างาน  
                      ๔) นางสาวรสกมล  บุญสาร คณะท างาน 
                      ๕) นายอรรถพล   พิทักษ์ คณะท างาน  
                      ๖) นางสาวปิยรัตน์   เรืองจันทร์ คณะท างานและลขานุการ 
                      ๗) นายจักรเพชร   วรสินธุ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                      ๘) นักศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีได้รับมอบหมายจากกลุ่มสาระที่มีการแสดงโชว์ 
 

              มีหน้าที ่๑. จัดล าดับพิธีการและด าเนินงานตามก าหนดการจัดงานให้เรียบร้อย 
      ๒. ก ากับดูแลการแสดง Cover Dance  บนเวที ๒ 

    ๓. อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๒.๒๒ คณะท างานฝ่ายปฎิคม  ประกอบด้วย 
 

  ๑) นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์ หัวหน้าคณะท างาน 
   ๒) นางวรรณนิภา  วงศ์สวาสดิ์ รองหัวหน้าคณะท างาน 
   ๓) นางสาวภัทราวดี  ภูดอนกลอย คณะท างาน 
   ๔) นางสาวฐาปนี   พัฒนสาร คณะท างาน 
  ๕) นางสาวพัชรพิชญ์   จิตต์ชื่น คณะท างาน 
  ๖) นางสาวพิมพ์พร   บังวัด คณะท างาน 
  ๘) นางสาวจูนจุฬา   ทิพพิมานพร คณะท างาน 
  ๙) นางสาวพรนิรินธน์   โคตรผาย คณะท างาน 
 ๑๐) นางสาวพิสมัย   มูลเอก คณะท างาน 
 ๑๑) นางสาวธิดารัตน์   สุจิตตกุล คณะท างาน 
 ๑๒) นางสาวชมพูนุช   วรภัทราทร คณะท างาน 
 ๑๓) นางสาวศิรินญา   กลีบจ าปา คณะท างาน 
 ๑๔) นางสาวกุลธิดา   ชูเสน คณะท างาน 
 ๑๕) นางไพรวรรณ   ดอนกระสินธุ์ คณะท างานและเลขานุการ 
 ๑๖) นางสาวเฟ่ืองฤทัย   ดลสถิต คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๗) นางสาวกุลนันท์    อัฐนาค คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๘) นางสาวณัชนิชา   แจ่มสวุรรณ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๙) นางนงเยาว์   สังข์วิเศษ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๐) นางสาวปภัสสร   บวัค าภู คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

 มีหน้าที ่ ๑. จัดเตรียมน้ าดื่ม อาหารว่างส าหรับคณะครูและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 
      ๒. ให้การต้อนรับและดูแลคณะครูและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงาน 
      ๓.  อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 



 

๑๔ 

   ๒.๒๓ 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) นายศิวัสกร    ศุภสร   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่๑. จัดเตรียมและก ากับดูแลเครื่องเสียง แสง ตลอดจนสื่อเทคโนโลยีต่างๆ   
  ๒. อื่นๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
 

   ๒.๒๔ คณะท างานฝ่ายดนตรีและวงโยธวาทิต  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)นายศิวัสกร ศุภสร   คณะท างาน  
๗)นายผดุงเดช   เถาว์ชารี   คณะท างานและเลขานุการ  
๘) นายวันชัย   สาระขันธ ์  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

   มีหน้าที่ ๑. จัดเตรียมวงโยธวาทิตเพ่ือน าขบวนรณรงค์การจัดการขยะ 
    ๒. จัดเตรียมเครื่องดนตรีเพ่ือการแสดงบนเวที 
    ๓. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.๒๕ คณะท างานฝ่ายการเงิน  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) นางสาวศศิวมิล   อรรคนันท์ คณะท างาน 
                ๗) นางลภสัรดา   เถาว์ชารี คณะท างานและเลขานุการ 
  

          มีหน้าที ่ ๑. จัดท าบัญชีการรับ  และจ่ายเงิน 
           ๒. อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 

ก ำหนดกำรจัดงำน 
 “เปิดป่องเอ้ียมเย่ียมชมกมลำไสย” 

 "ภำษำดี  เทคโนโลยีเด่น เน้นคุณธรรม นวัตกรรมก้ำวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 
 (Open  house  Kamalasai  school  2020) 

    วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ 
***************************************************************** 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๓  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๓ 
 
เวลา๐๘.๐๐  น.           -   คณะครู นักเรยีน  ที่รว่มขบวน พร้อมกัน ณ  ลานอนุสาวรีย์พระราษฏรบริหาร 
เวลา๐๘.๓๐  น.            -   เริ่มเคลื่อนขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทาน 
เวลา๐๙.๓๐  น.           -   ขบวนอัญเชิญถ้วยพระราชทานเคลื่อนขบวนถึงบริเวณโรงเรียนกมลาไสย  
                      -   ตัวแทน อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ไปยัง แท่นวางถ้วยหน้า   
                                   พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
     สยามบรมราชกุมาร ี

- ชมการแสดงโชว์ความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ  
    (เวทีหอประชุมนิลปัทม์) 
- ชมการแสดงดนตรีของนักเรียน,โชว์การเต็นท์ที่ชนะการประกวด 

เวลา๑๑.๐๐  น.  (พิธีเปิด) ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
 -   นายสัมฤทธ์ิ กิตติโชติ สุขสงค ์ นายอ าเภอกมลาไสย  กล่าวต้อนรบั 
                       -   นายทวี ทะนอก ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔  
     กล่าวรายงาน 
 -   เปิดวีดิทัศน์ภาพงานท่ีด าเนินงานและภาพข่าวในพระราชส านักพิธีมอบรางวัล 
    ๗ – ๑๐ นาที 
  พิธีกรเชิญ 
    -   นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธ์ ประธานในพิธี  

     เปิดกรวยดอกไม้ถวายสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช 
     เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
 -  นายพูลศักดิ์  เสนฤทธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย ข้ึนรับถ้วยหน้า 
    พระฉายาลักษณส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
    สยามบรมราชกุมารี ต่อหน้า ประธานในพิธี 
 -   ประธานในพิธี เปิดแพรป้าย รางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ โครงการพี่น าน้อง 
   รักษ์น้ าฯ  (วงโยธวาธิตบรรเลงเพลงมหากฤษ์) 
 -  ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทพร้อมกล่าวเปดิงาน Open House  โรงเรียน 
    กมลาไสย  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
-   นายพูลศักดิ์  เสนฤทธ์ิ ผู้อ านวยการโรงเรียนกมลาไสย มอบของที่ระลึกแด่ 
   ผู้ว่าราชการจังหวัด ,ผู้อ านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ และ    
    นายอ าเภอกมลาไสย 
-  เชิญแขกทุกท่านร่วมถ่ายภาพหน้าเวที และเชิญประธานไปยังเวที ๒ 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐         - ท่านประธานเยีย่มชมนิทรรศการผลงานเด่นดีของคณะครูทุกกลุ่มสาระตามบูท 
  -  ประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงาน Open House เยี่ยมชมนิทรรศการหุ่นยักษ์ฯ 
           และเยี่ยมชมนิทรรศการ นักเรียน ชิม ช๊อปใช้ โอท๊อป 

หมายเหต ุ ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 
 


