
 
 

 
 

คําส่ังโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
              ท่ี  ๓๒  /  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดกิจกรรมตวิGAT พิชิตฝน     
         .................................................................................................................. 

 ดวยกลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม โดยกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมแนะแนว            

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมติวGAT พิชิตฝน (General Aptitude Test)  การทดสอบวิชาความถนัดท่ัวไป ใหกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห  การแกโจทย

ปญหาและพัฒนาความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนสามารถนําความรูและประสบการณ     

ท่ีได ไปประกอบการสอบและเขาศึกษาตอในคณะสาขาตางๆของมหาวิทยาลัยท่ีนักเรียนมุงหวังใหประสบ

ความสําเร็จ  ตามระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๔  หรือ TCAS 

กําหนดการจัดกิจกรรมตรงกับ วันพฤหัสบดีท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  ณ หอง

กิจจญาณ  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  

 เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตามวัตถุประสงค อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอแตงตั้ง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนคณะกรรมการดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

๑.  คณะกรรมการอํานวยการ   ประกอบดวย 
๑. นายไพบูลย   เขียนประเสริฐ   ประธานกรรมการ 
๒. นางชลดา   สมัครเกษตรการ                รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัยฤทธิ ์   สงฉิม    กรรมการ 
๔. สิบเอกฉัตรมงคล  สูงเนิน    กรรมการ 
๗. นายธรณินทร   สิงหวงค    กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางสาวนิชาภา  แยมกุล    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี    อํานวยการใหคําปรึกษา และนํา และควบคุมดูแลใหการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอยและ 
              เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน    ประกอบดวย 
 ๑. นางชลดา   สมัครเกษตรการ         ประธานกรรมการ 
 ๒. นายอนิรุทธ   พูนวิวัฒน   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายปยะวัฒน   เฉลิมวุฒิกุล   กรรมการ 
 ๔. นายเจริญพงษ  ชมภูนุช    กรรมการ 
 ๕. นายวีรชาต ิ   สายวงค    กรรมการ 
 ๖. นางสัจจา   วัดเก้ียวพงษ   กรรมการ 
 ๗. นายปริวัตร   ศรสุรินทร   กรรมการ 
 ๘. นางสาวอรทัย   บัวรอด    กรรมการ 
 
 



 ๙. นางสาวศิริรัตน  อภิญญานุวัฒน   กรรมการ 
 ๑๐. นางทัศนีย   เพ่ิมภาค    กรรมการ 

๑๑. นายธรณินทร  สิงหวงค    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวนิชาภา  แยมกุล    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี   ๑. วางแผน ประสานงานและดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
   ๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๓.  คณะวิทยากร  ประกอบดวย 
๑.  นายปยะวัฒน  เฉลิมวุฒิกุล การพัฒนาความสามารถการอาน การเขียน การคิด     
                                                               เชิงวิเคราะห  การแกโจทยปญหาและการเชื่อมโยง 
 

๒.  นางสาวเขมจิรา                 อินตระกูล การพัฒนาความสามารถการสื่อสารดวย 
                                                              ภาษาอังกฤษ 

๓.  นายธรณินทร  สิงหวงค  วิทยากรรวมพัฒนาความสามารถนักเรียน 
๔.  นางสาวนิชาภา  แยมกุล  วิทยากรรวมพัฒนาความสามารถนักเรียน 

 

มีหนาท่ี   ๑.   ดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
  ๒. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม ท้ังในชวงเชาและชวงบาย ตามวันท่ีกําหนดการจัด

กิจกรรมของแตละกลุมสาระการเรียนรู 
   ๓.   ควบคุม ดูแลนักเรียน ใหเขารวมกิจกรรมดวยความเรียบรอย  
   ๔.   ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๔. คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน 
  ๑.  นายเจริญพงษ  ชมภูนุช    ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวบุษรา  อาบวารี    กรรมการ 
  ๓.  นางสาวกนกพร  คําลือไชย   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี   ๑.  จัดทําแบบรายชื่อนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม ติว GAT พิชิตฝน 
  ๒.  รับลงทะเบียน นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม ตามกําหนดการ 
  ๓.  สรุปจํานวนนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมท้ังภาคเชาและภาคบาย 
  ๔.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๕.  คณะกรรมการฝายพิธีการ   ประกอบดวย 
๑. นายวีรชาต ิ   สายวงค    ประธานกรรมการ 
๒. นายธรณินทร   สิงหวงค    กรรมการและเลขานุการ 
๓. นางสาวนิชาภา  แยมกุล    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
มีหนาท่ี    ๑. ดําเนินการการตามกําหนดการของการจัดกิจกรรมใหเปนไปตามข้ันตอน  
    ๒. ประสานงานกับคณะกรรมการฝายตางๆใหดําเนินไปตามลําดับดวยความเรียบรอย 
    ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย  
 
 
 
 



 
 

๖.  คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ี   ประกอบดวย 
 ๑. นางสัจจา   วัดเก้ียวพงษ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายภราดร   บัวปอน    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวรัตนาภรณ  ดิษฐทอง   กรรมการ 
 ๔. นายทองเริ่ม   เหลากสิกิจ   กรรมการ 
 ๕. นายพินิจ   หม่ันเกตุ    กรรมการ 
 ๖. นายพิเชษฐ   อันเตวาสิก   กรรมการ 
 ๗. นายประจวบ   แรงเขตกรรม   กรรมการ 
 ๘. นายเกรียงศักดิ์  จีนเหียน    กรรมการ 
 ๙. นางกนกวรรณ  โตปยะ    กรรมการ 
 ๑๐. นายสมบัติ   ดาราแจง   กรรมการ 
 ๑๑. นายสายฝน   คําสัตย    กรรมการ 
 ๑๒. นายมนูญ   วิชัยประดิษฐ   กรรมการ 
 ๑๓. นายเกตุ   สุจริต    กรรมการ 
 ๑๔. นางกนกวรรณ  โตปยะ    กรรมการ 
 ๑๕. นายถาวร   ศรีลาศักดิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี    ๑. จัดเตรียมสถานท่ี ภายในหองประชุมกิจจญาณ สําหรับนักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม  ชุดรับแขก ๑ ชุด 

เกาอ้ีสําหรับครูและวิทยากรจํานวน 5 ตัว โตะเกาอ้ีสําหรับนักเรียนจํานวน ๗๐ ตัว โตะและเกาอ้ีสําหรับการบรรยาย

ของวิทยากรตลอดจนดูแลความสะอาดเรียบรอยของบริเวณงานท้ังกอนและหลังการจัดกิจกรรม 

    ๒. จัดทําปายไวนิลเขียนขอความประดับบนเวที 

    ๓. ประดับตกแตงดอกไมบริเวณงานและบนเวที  

    ๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 
  

ขอความบนเวที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมติว GAT พิชิตฝน 
 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 
 

วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 



๗.  คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ   ประกอบดวย 
 ๑. นายปริวัตร   ศรสุรินทร   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวมาลินี   เกศธนากร   กรรมการ 
 ๓. นายภูวดล   สายสุวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี    ๑. บันทึกภาพนิ่ง วิดีโอเทป จัดเตรียมเครื่องเสียง เครื่องฉายภาพ อุปกรณขยายเสียงตางๆ 
    ๒. สงมอบขอมูลภาพใหคณะกรรมการฝายประเมินผล 
    ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 
 

๘. คณะกรรมการฝายพยาบาล ประกอบดวย 
 ๑. นางสาวอรทัย   บัวรอด    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวบุษรา   อาบวารี    กรรมการ 
 ๓. นางสาวกนกพร  คําลือไชย   กรรมการและเลขานุการ 
  

มีหนาท่ี  ๑. เตรียมเวชภัณฑปฐมพยาบาลสําหรับนักเรียน 
 ๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 

๙. คณะกรรมการฝายการเงิน ประกอบดวย 
 ๑. นางสาวศิริรัตน  อภิญญานุวัฒน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวเกสร ี   แจมสกุล   กรรมการ 
 ๓. นายวุฒิชัย   สุวรรณรินทร   กรรมการ 
 ๔. นางสาวญาณิดา  สรอยสุวรรณ   กรรมการ 
 ๕. นางสาวสิริพร   พันธ ุ    กรรมการ 
 ๖. นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล   กรรมการ 

๗. นางสาวกัญญณัฐ  พงษฐณวัฒน   กรรมการ 
๘. นางสาววิภา   กุมุท    กรรมการ 
๙. นายธรณินทร   สิงหวงค    กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวนิชาภา  แยมกุล    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

มีหนาท่ี ๑. ขออนุมัติโครงการ เตรียมเงินสํารอง ควบคุมดูแลการใชจายในการดําเนินการอบรมใหเปนไปตามแผน 

 ๒. แนะนํา อํานวยความสะดวกในการเบิกจายและประสานการจัดซ้ือวัสดุ – อุปกรณ เอกสาร คาตอบแทน

วิทยากร คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรม 

 ๓. สรุปรายรับ – รายจายหลงัเสร็จกิจกรรมใหฝายบริหารและคณะครูทราบ 

 ๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๑๐. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบดวย 
 ๑. นางทัศนีย   เพ่ิมภาค    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนิชาภา  แยมกุล    กรรมการ 
 ๓. นางสาวศิรินันท  สิมากรณ   กรรมการและเลขานุการ  
    

มีหนาท่ี    ๑. จัดเตรียมและบริการเครื่องดื่ม น้ําชา กาแฟ อาหารวางและอาหารกลางวันใหเพียงพอสําหรับ    
คณะครูและวิทยากร 

    ๒. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 



๑๑.  คณะกรรมการฝายประเมินผลการดําเนินงาน  ประกอบดวย 
 ๑. นายธรณินทร   สิงหวงค    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล   กรรมการ 
 ๓. นายเจริญพงษ  ชมภูนุช    กรรมการ 
 ๔. นางสาวนิชาภา  แยมกุล    กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนาท่ี    ๑. จัดเตรียมแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 
    ๒. จัดทําแบบลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม ท้ังภาคเชาและภาคบาย 
    ๓. รวบรวมเอกสาร ขอมูล รูปถาย แบบประเมินผลและจัดทําสรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม  เพ่ือเสนอ
ตอผูบริหารรับทราบ 
    ๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

ท้ังนี้ ขอใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งทุกทาน ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนตอนักเรียน  โรงเรียน และบังเกิดผลดีตอทางราชการสืบไป 

 
            สั่ง    ณ    วันท่ี  ๑๙   กุมภาพันธ   พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 

   
 
 
 

     ( นายไพบูลย     เขียนประเสริฐ ) 
            ผูอํานวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กําหนดการ 
 กิจกรรมติวGAT พิชิตฝน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ ๖ 

วันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ณ หองกิจจญาณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  จังหวัดนครสวรรค 

.................................................................................... 
ภาคเชา 
เวลา  ๐๘.๐๐ น. - ๐๘.๑๕ น.  นักเรียนผูเขารวมกิจกรรมลงทะเบียน ณ หองกิจญาณ 
     อาคาร ๔ ชั้น ๒ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 
เวลา  ๐๘.๑๕ น. - ๐๘.๓๐ น.  พิธีกรกลาวตอนรับ  แนะนําคณะวิทยากรท้ัง ๒ ทาน 

ประกอบดวย นายปยะวัฒน  เฉลิมวุฒิกุล  ผูใหความรู GAT  
เชื่อมโยง 

และนางสาวเขมจิรา   อินตระกูล ผูใหความรู GAT  ภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนรายงานวัตถุประสงคการจัดกิจกรรม 

เวลา  ๐๘.๓๐ น. - ๐๘.๔๕ น.  ผูอํานวยการมอบโอวาทและกลาวเปดกิจกรรมติว GAT พิชิตฝน 
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ ประจาํปการศึกษา ๒๕๖๓ 
เวลา  ๐๘.๔๕ น. - ๑๑.๓๐ น. พิธีกรเชิญวิทยากร  นายปยะวัฒน  เฉลิมวุฒิกุล บรรยายใหความรู

เรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการอาน  การเขียน  การคิด        

เชิงวิเคราะห  การแกโจทยปญหาและการเชื่อมโยง  

เวลา  ๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.  เปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดซักถามขอสงสัยและตอบคําถาม 

เวลา  ๑๒.๐๐ น. - ๑๒.๔๕ น. นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวัน 

ภาคบาย 

เวลา  ๑๒.๔๕ น. - ๑๓.๐๐ น. พิธีกรกลาวตอนรับใหผูเขารวมกิจกรรมผอนคลายและทบทวนกิจกรรม 

เวลา  ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. พิธีกรเชิญวิทยากร นางสาวเขมจิรา   อินตระกูล  

บรรยายใหความรูเรื่อง  การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษ 

เวลา  ๑๕.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  เปดโอกาสใหผูเขารวมกิจกรรมไดซักถามขอสงสัยและตอบคําถาม 

 

หมายเหตุ:   

กําหนดการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 



 

ตารางการบรรยาย 
กิจกรรมติวGAT พิชิตฝน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 

วันท่ี ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ณ หองกิจจญาณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม  จังหวัดนครสวรรค 

.................................................................................... 
 

ภาคเชา 
 

วัน / เดือน / ป รายวิชา หมายเหตุ 

 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

การพัฒนาความสามารถในการอาน การเขียน  

การคิดเชิงวิเคราะห  การแกโจทยปญหา 

และการเชื่อมโยง 

โดย..นายปยะวัฒน  เฉลิมวุฒกุิล 

 

 

กิจกรรมเริ่มเวลา 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ 

 

 

 
ภาคบาย 
 

วัน / เดือน / ป รายวิชา หมายเหตุ 

 

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร 

ดวยภาษาอังกฤษ 

โดย..นางสาวเขมจิรา   อินตระกูล 

 

 

กิจกรรมเริ่มเวลา 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ 

 
  


