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คําสั่งโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
ท่ี   ๒๔   /  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจราจรและการขับข่ีปลอดภัย โรงเรียนลาดยาววิทยาคม   
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

............................................................................................ 
              ดวย กลุมบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนลาดยาววิทยาคม และสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครสวรรค  ไดรวมกันจัดกิจกรรมอบรมเสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย และแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน เยาวชนรวมใจขับข่ี ลดอุบัติเหตุทางถนน ไดกําหนดการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 
๑๕๐ คน ตรงกับวันพุธ ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมรวมใจ โรงเรียน
ลาดยาววิทยาคม 
      ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอยและมีประสิทธิภาพและถูกตอง
ตามระเบียบทางราชการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมงานจราจรและการขับข่ีปลอดภัย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบดวย 
 ๑.๑ นายไพบูลย                   เขียนประเสริฐ  ประธานกรรมการ   

๑.๒ นายชัยฤทธิ์                   สงฉิม   รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางชลดา                     สมัครเกษตรการ            กรรมการ 
๑.๔ สิบเอกฉัตรมงคล        สูงเนิน            กรรมการ 
๑.๕ นายชินพัฒน        แกวลายคํา                  กรรมการและเลขานุการ 
๑.๖ นายทัศนัย   ฉันทอภิชัย  กรรการและผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาท่ี  อํานวยการและใหคําปรึกษา เพ่ือใหการจัดงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

 

๒.  คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบดวย 
           ๒.๑ นายชินพัฒน       แกวลายคํา                  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ นายภราดร   บัวปอน   กรรมการ 
  ๒.๓ นายปริวัตร   ศรสุรินทร  กรรมการ 

๒.๔ นางสาวอรทัย  บัวรอด   กรรมการ 
                  ๒.๘ นายทัศนยั                ฉันทอภิชัย  กรรมการและเลขานุการ  

 
มีหนาท่ี  ๑. ดําเนินงานและประสานงานกับฝายตางๆ เพ่ือใหการจัดงานดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
  ๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  
 
 
 



๒ 
 

 

๓. คณะกรรมการฝายพิธีกร   ประกอบดวย 
  ๓.๑. นายปยะวัฒน  เฉลิมวุฒิกุล               ประธานกรรมการ 

 ๓.๒. นางสาวณิชากร   สมนึก                       กรรมการ 
 ๓.๓  นางพิมใจ   สุวรรณ         กรรมการ 
 

มีหนาท่ี     ๑. ทําหนาท่ีพิธีกร ประชาสัมพันธระหวางจัดงาน จัดลําดับพิธีการใหเปนไปตามกําหนดการจัดงาน 
     ๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๔. คณะกรรมการจัดสถานท่ี 

๔.๑. สิบเอกฉัตรมงคล     สูงเนิน ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสัจจา 
๔.๓ นางสาวรัตนาภรณ 
๔.๔ นายถาวร 

    จัดเก้ียวพงษ 
    ดิษฐทอง 
    ศรีลาศักดิ ์

รองประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

๔.๕ นายทองเริ่ม     เหลากสิกิจ กรรมการ 
๔.๖ นายพินิจ     หม่ันเกต ุ กรรมการ 
๔.๗ นายพิเชษฐ     แรงเขตกรรม กรรมการ 
๔.๘ นายสมบัต ิ     อันเตวาสิก กรรมการ 
๔.๙ นางกนกวรรณ     โตปยะ กรรมการ 
๔.๑๐ นายประจวบ 
๔.๑๑ นายเกรียงศักดิ์ 
๔.๑๒ นายสุนทร 
๔.๑๓ นายสมบัติ 
๔.๑๔ นายภราดร 

    แรงเขตกรรม 
    จีนเหียน 
    บัวผัน 
    ดาราแจง 
    บัวปอน 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหนาท่ี  ๑. จัดเตรียมสถานท่ีหอประชุมรวมใจในวันพุธท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

๒. จัดเตรียมโตะสําหรับวิทยากร บน เวที ,โตะหมูบูชา ,ชุดรับแขก VIP ,โตะวางอาหารวาง ,โตะสําหรับ
ลงทะเบียน ,และโตะสําหรับวิทยากรภาคสนามท่ีโดมอเนกประสงค 

   ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

 ๕. คณะกรรมการฝายโสตทัศนศึกษาและบันทึกภาพ    ประกอบดวย 
๕.๑. นายปริวัตร   ศรสุรินทร  ประธานกรรมการ 
๕.๒. นางสาวมาลินี       เกศธนากร  กรรมการ 
๕.๓. นายภวูดล    สายสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหนาท่ี    ๑. ถายภาพและอํานวยความสะดวกในดานของโสตทัศนูปกรณ 
              ๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 



๓ 
 

 

๖. คณะกรรมการปฐมพยาบาล ประกอบดวย 
 ๖.๑ นางสาวอรทัย  บัวรอด   ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางสาวมัทรี   โททอง   กรรมการ 
 ๖.๓ นางสาวเกษริน  เพ็ชนะ   กรรมการ 
 ๖.๔ นางสาวชฏิน ี  จูเทศ   กรรมการ 
 
มีหนาท่ี     ๑. จัดเตรียมชุดปฐมพยาบาล 
     ๒. ชวยดูแลความปลอดภัยนักเรียนขณะเขารวมกิจกรรมภาคปฏิบัติ 

    ๓. เขาใหการชวยเหลือปฐมพยาบาล กรณี นักเรียนไดรับบาดเจ็บ ขณะฝกปฏิบัติ 
    ๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๗. คณะกรรมการฝายตอนรับ ประกอบดวย 
 ๗.๑ นางสัจจา   วัดเก้ียวพงษ  ประธานกรรมการ 
 ๗.๒ นางสาวกุญชญาณ  ศรีพิพัฒน  กรรมการ 
 ๗.๓ นางสาวชัญญานุช  ปญญาศิริกุล  กรรมการ 
 ๗.๔ นางสาววชิราคณา  เปรมจิตต  กรรมการ 
 ๗.๕ นายศุภชัย   พุมขจร   กรรมการ 
 ๗.๖ นางสาววนิดา   ปาทาน   กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหนาท่ี    ๑. ตอนรับคณะผูบริหาร ทีมงานวิทยากร และผูเขารวมงาน 
     ๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๘. คณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียนเขารวมกิจกรรม 
 ๘.๑ นายชินพัฒน       แกวลายคํา                  ประธานกรรมการ 
 ๘.๒ นายนิลรัตน   พ่ึงพา   กรรมการ 
 ๘.๓ นายชวลิต   เลากสิกรรม  กรรมการ 

  ๘.๔ นายศุภณัฐ   วงศกระจาง  กรรมการ 
                  ๘.๕ นางสาวขวัญทิพย               วิทยารัตน                  กรรมการ 

๘.๖ นายทัศนัย   ฉันทอภิชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหนาท่ี   ๑. ควบคุมดูแลนักเรียนขณะเขารวมกิจกรรมตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม 
    ๒. ประสานงานกับทีมวิทยากรเพ่ืออํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม 
    ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
   

 
 
 
 
 



๔ 
 

 

๙.  คณะกรรมการฝายการเงิน       ประกอบดวย 
๙.๑ นางสาวศิริรัตน  อภิญญานุวัฒน  ประธานกรรมการ 
๙.๒ นาสาวกัญญณัฐ       พงษฐณวัฒน                กรรมการ 
๙.๓ นางสาวญาณิดา  สรอยสุวรรณ  กรรมการ 
๙.๔ นางสาวศิริพร  พันธ ุ   กรรมการ 
๙.๕ นายวุฒิชัย   สุวรรณรินทร  กรรมการ 
๙.๖ นางสาวเกสร ี  แจมสกุล  กรรมการ 
๙.๗ นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล  กรรมการและเลขานุการ  

 
มีหนาท่ี   ๑. จัดทําหลักฐานเอกสารการเบิกจายเงินใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 
   ๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 
๑๐. คณะกรรมการฝายประสานงาน ประกอบดวย 

๑๐.๑ นายทัศนัย   ฉันทอภิชัย  ประธานกรรมการ 
                  ๑๐.๒ นายศุภณัฐ   วงศกระจาง  กรรมการ 
                  ๑๐.๓ นางสาวขวัญทิพย             วิทยารัตน                  กรรมการ 
                  ๑๐.๔ นายธรณินทร            สิงหวงค   กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหนาท่ี   ๑. ประสานงานกับสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นครสวรรค และทีมวิทยากรในการ     

ดําเนินงานจนสิ้นสุดกิจกรรม 
   ๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  

        ๑๑. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบดวย 
  ๑๑.๑ นายทัศนัย   ฉันทอภิชัย                  ประธานกรรมการ 
                  ๑๑.๒ นายศุภณัฐ   วงศกระจาง  กรรมการ 
                  ๑๑.๓ นางสาวขวัญทิพย             วิทยารัตน                  กรรมการและเลขานุการ 
   

มีหนาท่ี   ๑. จัดทําแบบประเมินและสรุปผลการจัดงาน จัดทําเปนรูปเลม 
    ๒. ประสานงานกับฝานโสตทัศนศึกษาในการถายภาพประกอบกิจกรรม 
    ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

   ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งทุกทาน ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความรูความสามารถ 
เพ่ือใหงานบรรลุวัตถุประสงคและยังเกิดผลดีตอโรงเรียน และทางราชการสืบไป 

 
                  สั่ง  ณ  วันท่ี  ๑๕   กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

 
 

                  (นายไพบูลย เขียนประเสริฐ) 
            ผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 


