คําสั่งโรงเรียนทุงทรายวิทยา
ที่ 95 /2559
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมประเมิน กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
..........................................................................................................
ตามที่ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุงทรายวิทยา ไดรับคัดเลือกเป'นตัวแทน
จังหวัดกําแพงเพชร ไปแขงในระดับภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม และไดรับการคัดเลือกเป'นตัวแทน
เขารวมแขงขัน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2559 และ
ทางฝ:ายจัดการประกวดการแขงขันในระดับประเทศ ไดสงคณะกรรมการมาประเมินการดําเนินงาน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นั้น
เพื่อใหการประเมินในครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงคD
ที่กําหนดไว โรงเรียนทุงทรายวิทยาจึงแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตอนรับคณะกรรมการ
ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ
1.1 นายไพชยนตD ศรีมวง
ประธานกรรมการ
1.2 นายจํารัส อรุณวิง
รองประธานกรรมการ
1.3 นายกฤษณะ อรัญสาร
รองประธานกรรมการ
1.4 นายเอกวิทยD มั่งอะนะ
รองประธานกรรมการ
1.5 นายวิชัย เหมือนสุวรรณD
กรรมการ
1.6 นางสาวภคพร ศรีเดช
กรรมการ
1.7 นายถวัลยD จันทรDตน
กรรมการ
1.8 นางปภัสนันทD พึงยา
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ใหคําปรึกษา แนะนํา และอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานแกคณะกรรมการ
ฝ:ายตางๆ
2. คณะกรรมการดําเนินงาน
2.1 นายเอกวิทยD มั่งอะนะ
2.2 นายถวัลยD จันทรDตน
2.3 นางธนพรรณ ปรางโท
2.4 นายธันวา มวงเลี้ยง
2.5 นายสุนทร คงศิริ
2.6 นายอัศวิน บํารุงสรณD
2.7 นายปKยะลักษณD ยอดดี
2.8 นางปภัสนันทD พึงยา

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ วางแผนดํ า เนิ น งาน ประสานการจั ด สถานที่ จั ด เตรี ย มเอกสาร วั ส ดุ อุ ป กรณD
ประสานและอํานวยความสะดวกตางๆ
3. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่
3.1 นายวิชัย เหมือนสุวรรณD
ประธานกรรมการ
3.2 นายสุรชัย เดชอุม
รองประธานกรรมการ
3.3 นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
3.4 นางสาวอนงคDนาฏ ทองมี
กรรมการ
3.5 นางสาวภาวินี คนดี
กรรมการ
3.6 นักการภารโรงและแมบาน
กรรมการ
3.7 นายปKยะลักษณD ยอดดี
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียมอุปกรณD ทําความสะอาดสถานที่ที่ใชในการประเมิน สํารวจความพรอม
ของสถานที่
4. คณะกรรมการตกแตงสถานที่
4.1 นางศิวพร สุภาพพูล
ประธานกรรมการ
4.2 นายทองคูณ เพี้ยมูล
รองประธานกรรมการ
4.3 นางวริศรา จําปาหวาย
กรรมการ
4.4 นายวิสุตรD วงศDวิลาศ
กรรมการ
4.5 นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
4.6 นางลําเพย พุมหวยรอบ
กรรมการ
4.7 นางสาวอนงคDนาฏ ทองมี
กรรมการ
4.8 นางปKยะพร แสนซื่อ
กรรมการ
4.9 นางเพ็ญนภา คําดํา
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ตกแตงบริเวณสถานที่ที่ใชในการประเมิน ใหสวยงามพรอมรับการประเมิน
5. คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องเสียง
5.1 นายมานัด คําดํา
ประธานกรรมการ
5.2 นายปKยะลักษณD ยอดดี
รองประธานกรรมการ
5.3 นายสุนทร คงศิริ
กรรมการ
5.4 นายอัศวิน บํารุงสรณD
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดเตรียม อํานวยความสะดวก แกไขปPญหา ตรวจสภาพอุปกรณDเครื่องเสียง
ใหมีสภาพพรอมใชงาน
6. คณะกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
6.1 นางคนึงนิจ ชัยมี
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวสมสวรรคD เหลาทรัพยD
รองประธานกรรมการ
6.3 นางสาวทัศนียD ตาทิพยD
กรรมการ
6.4 นางปKยะพร แสนซื่อ
กรรมการ
6.5 นางกัญชพร รักญาติ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ จั ด หาอาหารและเครื่ องดื่ มสํ า หรั บ คณะกรรมการประเมิ น ฯและผู เขารวมการ
ประเมินฯ
7. คณะกรรมการปฏิคม
7.1 นางสาวสมสวรรคD เหลาทรัพยD
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษD
กรรมการ
7.3 นางสาวภัทรมนัส เหลาทรัพยD
กรรมการ
7.4 นางสาวณัฐธยานD รอดสิน
กรรมการ
7.5 นางสาวนภาพร อนุสรณDประดิษฐD
กรรมการและเลขานุการ
7.6 นักศึกษาฝSกสอน
มีหนาที่ จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มบริการคณะกรรมการประเมินและผูเขารวมการ
ประเมิน
8. คณะกรรมการบันทึกภาพ
8.1 นางนรินทรD มิตรสินพันธุD
ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวปริชาด พันทอง
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ บันทึกภาพเหตุการณDการในประเมินฯ
9. คณะกรรมการพิธีกร และ พิธีการ
9.1 นางแพรวพัฒนD เหมือนสุวรรณD
ประธานกรรมการ
9.2 นายสมศักดิ์ เกตุมี
กรรมการ
มีหนาที่ ฝSกซอมนักเรียนเพื่อเป'นพิธีกร ตอนรับคณะกรรมการประเมิน
10. คณะกรรมการฝSกซอมนักเรียน
10.1 นางปภัสนันทD พึงยา
ประธานกรรมการ
10.2 นายธันวา มวงเลี้ยง
กรรมการ
10.3 นายลิขิต ศิลาเงิน
กรรมการ
10.4 นางสาวทัศนียD ตาทิพยD
กรรมการ
10.5 นางสาววาสิฏฐี โควาบุญพิทักษD
กรรมการ
10.6 นางสาวปรียวัลยD สูงสันเขตตD
กรรมการ
10.7 นางสาวแพรวพัฒนD เหมือนสุวรรณD กรรมการ
10.8 นางสาวรัชนู แสงอะโน
กรรมการ
10.9 Mr.Emmanuel Lutero
กรรมการ
10.10 นางสาวจุฬารัตนD ผองจิต
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ฝSกซอมนักเรียนในแตละกิจกรรมใหมีความพรอมสําหรับตอนรับคณะกรรมการ
ประเมิน ฯ
11. คณะกรรมการประจําหองศูนยD TO BE NUMBER ONE
11.1 นายอัศวิน บํารุงสรณD
ประธานกรรมการ
11.2 นักเรียน ม.4/1
กรรมการ
11.3 นายสุนทร คงศิริ
กรรมการและเลขานุการ

มีหนาที่ ตอนรับคณะกรรมการที่มาเยี่ยมชมหองศูนยD TO BE NUMBER ONE
12. คณะกรรมการประจําหองชมรม
12.1 นางธนพรรณ ปรางโท
ประธานกรรมการ
12.2 นางปภัสนันทD พึงยา
กรรมการและเลขานุการ
12.3 นักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE
มีหนาที่ ตอนรับคณะกรรมการที่มาเยี่ยมชมหองชมรม TO BE NUMBER ONE
13. คณะกรรมการประจํานิทรรศการ 8 กลุมสาระ
13.1 นางกิติภา โสทะ
ประธานกรรมการ
13.2 นางสาวแพรวพัฒนD เหมือนสุวรรณD รองประธานกรรมการ
13.3 นางกฤษณา มาเลิศ
กรรมการ
13.4 นางอรรจนDชญาณD ทิพยDสุข
กรรมการ
13.5 นางวัสสา ประวะเสนัง
กรรมการ
13.6 นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
กรรมการ
13.7 นางสาวอนงคDนาฏ ทองมี
กรรมการ
13.8 นางสาวสมสวรรคD เหลาทรัพยD
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ตอนรับคณะกรรมการที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการ และตอบขอซักถามของ
คณะกรรมการ
14. คณะกรรมการดูแลความปลอดภัย
14.1 นายจักรพงษD พิมพาพัฒนโยธิน
ประธานกรรมการ
14.2 นางนารีลักษณD ริ้วประเสริฐ
รองประธานกรรมการ
14.3 นายทองคูณ เพี้ยมูล
กรรมการ
14.4 นายสุนทร คงศิริ
กรรมการ
14.5 นายอัศวิน บํารุงสรณD
กรรมการ
14.6 นางวริศรา จําปาหวาย
กรรมการ
14.7 นางสาวปรียวัลยD สูงสันเขตตD
กรรมการ
14.8 นายวิสุทธิ์ วงศDวิลาศ
กรรมการ
14.9 วาที่พ.ต.อนนทD ดุลยสุริเยนทรD
กรรมการ
14.10 นายมานพ นาคชาตรี
กรรมการ
14.11 นายปวรวุฒิ แกวมา
กรรมการ
14.12 นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ดูแลความเรียบรอยของการประเมิน ฯ เพื่อใหการดําเนินงานเป'นไปดวยความ
เรียบรอย
15. คณะกรรมการจัดระเบียบจราจร
15.1 นายกิติชัย ธนะทิพากร
ประธานกรรมการ
15.2 นักศึกษาวิชาทหาร
กรรมการ
15.3 นายเกริกพล มะลิตน
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ จัดระเบียบจราจรภายในโรงเรียนในระหวางการประเมินฯ

16. คณะกรรมการประชาสัมพันธDเสียงตามสาย
16.1 นางสาวปริชาด พันทอง
ประธานกรรมการ
16.2 นายลิขิต ศิลาเงิน
กรรมการ
16.3 นางนรินทรD มิตรสินพันธุD
กรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่ ประชาสัมพันธD การจัดงานใหแกแขกผูมีเกียรติ และคณะกรรมการประเมิน
17. คณะกรรมการประเมินผล
17.1 นายมานิตยD อินทรDสวาง
ประธานกรรมการ
17.2 นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด
กรรมการ
17.3 นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน
กรรมการ
17.4 นางสาวนัยนา พงษDกอสราง
กรรมการ
17.5 นางสาวอัจฉรานันทD เทียนทองดี
กรรมการ
17.6 นางสาวลภัสรดา วงษDจอน
กรรมการ
17.7 นายสมศักดิ์ เกตุมี
กรรมการ
17.8 นางสาวสุภาภรณD เกตุมี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน3าที่ ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ทั้งนี้ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ เพื่อใหเกิดผลดีตอ
ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายกฤษณะ อรัญสาร)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนทุงทรายวิทยา

กําหนดการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ของคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับประเทศ
โรงเรียนทุงทรายวิทยา
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
เวลา

10.00 น.

เวลา
เวลา

10.30 น.
11.00 น.

เวลา

11.30 น.

เวลา

14.30 น.

**หมายเหตุ**

*******************
คณะกรรมการดําเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียน
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พรอมกันที่โดมกิจกรรมโรงเรียนทุงทรายวิทยา
ซักซอม ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE
ทานผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร และแขกผูมีเกียรติ พรอมที่หอประชุม
ทรายเงิน โรงเรียนทุงทรายวิทยา เพื่อตอนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด
โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
คณะกรรมการเดินทางมาถึงโรงเรียนทุงทรายวิทยา คณะกรรมการชมรม
TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุงทรายวิทยา ตอนรับและ
ติดชอดอกไม นําคณะกรรมการเยี่ยมชม
จุดที่ 1
เยี่ยมชมสถานที่ดําเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุงทราย
วิทยา (คณะกรรมการชมรม นําเสนอ 3ก 3ย)
จุดที่ 2
เยี่ยมชมศูนยDเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
ทุงทรายวิทยา (คณะกรรมการศูนยDเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE นําเสนอ
“กิจกรรม ปรับทุกขD สรางสุข แกปPญหา พัฒนา EQ
จุดที่ 3
ชมผลงาน/กิจกรรมเดนภายใต CONCEPT “TO BE NUMBER
ONE 5 LIKE หางไกลยาเสพติด”
จุดที่ 4
ดําเนินการติดตามผลการดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียน
ทุงทรายวิทยา
เสร็จสิ้นการติดตาม สงคณะกรรมการ และแขกผูมีเกียรติทุกทานกลับ
ขอความรวมมือสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดกําแพงเพชร
(ถามี)

