
 

   วันท่ี 25 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

โรงเรียนกมลาไสย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ณ อาคารนิลุบล โรงเรียนกมลาไสย 

อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู ้เก่ียวกับประวัติ

และความส�าคัญของวันคริสต์มาส ในงานมีกิจกรรมตอบค�าถาม การประกวด

คัฟเวอร์แดนซ์ ร้องเพลงสากล  แต่งชุดคอสเพลย์ และการแสดงของนักเรียน

มากมาย เซอร์ไพรส์ด้วยการประกวด Best X' Costume ของคณะครู 

งานน้ีนักเรียนได้รับท้ังความรู ้และความสนุกสนานอย่างเต็มที่

        รางวัลชนะเลิศพุ่งแหลนชาย 

สถิ ติ  4 8 . 5 2  เ มตร 

กีฬานั ก เ รี ยน  นั กศึ กษา 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   ศรีสัตตนาคราชเกมส์ โดย นายเกียรติศักดิ์  ทัพธานี  

  ได ้ เป ็ นตั วแทนภาค  ตะวั นออก เฉี ย ง เหนื อ

  ไปแข่งขันระดับประเทศ  ในกีฬานักเรียน นักศึกษา  

  แห ่งชาติ  ครั้ งที่  40 “นครสวรรค ์  ศึกษาเกมส ์” 

  ร ะหว ่ า ง  วั นที่  2 2 - 30   มกร าคม  2562 

   ณ จั งหวัดนครสวรรค ์

	 ฉบับที่	10	ประจำ�ภ�คเรียนที่	2	ปีก�รศึกษ�	2561	วันที่	11	มกร�คม	2561

      วันที่ 28 ธันวาคม 2561  นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อ�านวยการ

  โรงเรียนกมลาไสย น�าทีมคณะผู้บริหาร คณะครู มอบความสุขให้นักเรียน   

  ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยการจับสลากมอบของขวัญและ

  เงินสดให้นักเรียน พร้อมทั้งอวยพรให้นักเรียนและคณะครูทุกคน

  มีความสุข เจริญรุ่งเรืองในวันปีใหม่และตลอดไป

     วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อ�านวยการโรงเรียนกมลาไสย พร้อมด้วย

คณะผู ้บริหาร คณะครูโรงเรียนกมลาไสย ได้ร ่วมกันจัดงานวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ณ ห้องประชุมบุษกร โรงเรียนกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์ งานนี้มีการแสดง

ของคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ท้ังยังมีการจับสลากของขวัญ โดยมี

รางวัลใหญ่คือสร้อยคอทองค�าจ�านวน 4 รางวัล บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน

 

  นายชัชวาาลย ์   ศิ ริภั กดิ์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ ์  ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี 

สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) คณะเภสัชศาสตร์  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 

และบ�าเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ�าปีการศึกษา 2562

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24



งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

   วันท่ี 11 ธันวาคม 2561 

นาย ไก รสร  กอ งฉลาด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น

ตัวแทนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท ์ 

ใ น พิ ธี ม อ บ ทุ น มู ล นิ ธิ 

เปรม ติณสูลานนท์ ประจ�าปี

การศึกษา 2561  ให้กับนักเรียนโรงเรียนกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ ์ จ�านวน 3 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ดังนี้ 

   1.นายทินกร กมลคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

   2.นางสาวเนตรนภา  นาถาดทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

   3.นางสาวสัจจพร วันนุกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

     วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกมลาไสย ร่วมกับเทศบาล

ต�าบลกมลาไสยและอ�าเภอกมลาไสย ในโครงการชุมชนขับขี่

ปลอดภยั สวมหมวกนริภยั ณ อ�าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธ์ุ

   วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ศิษย์เก่าโรงเรียนกมลาไสยแนะแนว

ศึกษาต ่อระดับอุดมศึกษาให ้กับน ้องๆ ช้ันมัธยมศึกษาป ีที่  6 

เพ่ือศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

    วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายวีรวัฒน์  นาอุดม  ผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกรุงไทย 

สาขากาฬสินธุ์ ตัวแทนธนาคารกรุงไทย ในพิธีมอบทุน กรุงไทยสานฝันสู ่บัณฑิต 

รุน่ท่ี 7, 9, 10 ประจ�าปีการศึกษา 2561 ทุนละ 50,000 บาทต่อปี จนส�าเรจ็ปรญิญาตรี 

ให ้กับนักเรียนโรงเรียนกมลาไสย อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์  ดังน้ี

ทุนกรุงไทย รุ่นที่ 7 นางสาวสิญาพร  มังสุไร ปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น, 

รุ่นที่ 9 นางสาววันวิสา  จันทะรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ ม.เกษตรศาสตร์ 

บางเขน, รุ่นที่ 10 นางสาวกนกวรรณ ศรีชาติ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเคมี ม.เชียงใหม่

  วันที่  27 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกมลาไสย โดย

ธนาคารโรงเรียนกมลาไสย จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม

“วันลูก ก.ล.ส. ออมเพื่อให้อย่างพอเพียง” ณ ธนาคารโรงเรียน

กมลาไสย โรงเรียนกมลาไสย  อ�าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

	 ฉบับที่	10	ประจำ�ภ�คเรียนที่	2	ปีก�รศึกษ�	2561	วันที่	11	มกร�คม	2561



  Mr.Kiattisak Thapthani, 

won first prize of Man 

Javelin, statistics 48.52 

meters, the Northeast 

s tudent  spor t  

   competition,  Sri Satta  Nakaraj Games, and will be  

   representative of Northeast region to compete in 

   the 40th national student sports competition,   

   "Nakhon Sawan Education Games" during, January.  

   22-30, 2019 at Nakhon Sawan Province.   
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  December, 25, 2018,Foreign languages department of Kamalasai 

school, held the Christmas day at Nilubon building, Kamalasai school, 

Kamalasai district, Kalasin province for students to learn about the 

history and importance of Christmas. In the event, there were the 

Question-Answer activities, Clover Dance Contest ,Singing Contest, 

Cosplay and various of student performances, surprising with the 

teachers 'Best X' Costume contest. The students received both 

knowledge and enjoyment.

     December,28, 2018, Mr. Ekarak Saraprang, director of 

  Kamalasai school, led management and teachers celabrating  

  and giving happiness to students on New Year's Day with the  

   gift ballots as well as blessing all to be happy and prosperous.

    December,27, 2018, Mr. Ekarak Saraprang, director of Kamlaisai school along with

 the management, teachers of Kamalasai school, held a New Year Party Celebration at Busakorn 

Meeting Room, Kamalasai school, Kamalasai district, Kalasin province. There were enjoyable 

performances of teachers and students practicing teacher professional experience including 

the gifts ballot with the 4 jackpots of gold necklace. The atmosphere was full of warmth,

fun and smile, welcoming the new year entrancingly.

Mr.Chatchawan Siriphak, studying in M.6/10, 

the student of Kamalasai school, Kamalasai district, Kalasin 

province, passed taking an entrance bachelor of Pharmacueutical 

Care, Doctor of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Mahasarakham 

University, in  the project of “Good students have good place to 

study”,Mahasarakham university, academic year 2019.

 Information Department of Kamalasai School , Kamalasai district, Kalasin province



   December 11, 2018,

 Mr.Kraisorn Kongchalad, 

Kalasin Governor, presided over 

The General Prem Tinsulanonda 

Statesman’s Foundation 

ceremony, offering scholarships  

 of 20,000 baht to Kamalasai 

School students, Kamalasai district, Kalasin province. 

  1) Mr. Tinnakorn Kamonlakorn Secondary 4/1

  2) Miss. Netnapha Natadthong Secondary 4/1

  3) Miss. Satjaphorn Wannukool Secondary 4/1

  December 25, 2018, Kamalasai School along with Kamalasai 

Subdistrict Municipality and Kamalasai District launched the safe 

driving in community by wearing a helmet project at Kamalasai 

district, Kalasin province.

     December 21,2018 Kamalasai School alumni provided the higher 

educational guidance to Secondary 6 students for higher 

educational preparation in the Academic Year 2019.

 

   December 21, 2018 Mr. Veerawat Naudom, Krung Thai Bank Senior Manager of Kalasin 

Branch was the representative at Krung Thai Educational Scholarship Ceremony of the  

Academic Year 2018, offering annual bachelor’s scholarships of 50,000 baht to Kamalasai 

School students, Kamalasai district, Kalasin Provinceas follows: Krung Thai Schorlarship

For the 7th year, Miss Siyaporn Mangsurai, Year 4, Faculty of Engineering, Khon Kaen 

UniversityFor the 9th year, Miss Wanwisa Chantarat, Faculty of Science, Kasetsart University, 

BangkhenFor the 10th year, Miss Kanokwan Srichart, Faculty of Education, Chemistry 

Education, Chiang Mai University.

  December,27, 2018, Kamalasai School, by the  bank of 

Kamalasai school, held the saving activities promoting, "KLS 

Saving Day" at the bank of Kamalasai school, Kamalasai 

school, Kamalasai district, Kalasin province.
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 Information Department of Kamalasai School , Kamalasai district, Kalasin province


