
 
 
 

คําส่ังสมาคมผูปกครองและครโูรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่   พิเศษ   /   ๒๕๕๔ 

เรื่อง    แตงต้ังคณะกรรมการจัดงาน  สังสรรคบันเทิง  รื่นเริงปใหม   ๒๕๕๔   
************************ 

  ดวยสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รวมกับโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  ไดกําหนด 
จัดงาน  สังสรรคบันเทิง ร่ืนเริงปใหม  ๒๕๕๔ ในวันศุกรท่ี ๑๔  มกราคม    ๒๕๕๔    เวลา  ๑๔.๐๐ – ๒๒.๐๐  น.   
 ณ   สนามเอนกประสงคและหอประชุม  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   เพ่ือใหการดําเนินงานดังกลาวเปนไปดวยความ 
เรียบรอย   โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๗  (๑)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  พุทธศักราช  ๒๕๔๗  จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  ดังตอไปน้ี 
๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  นายพิชยนันท  สารพานิช  ประธานกรรมการ 
  นายอดุลย  ศิริเวศ   รองประธานกรรมการ 
  นางคมศักดิ ์  หาญสิงห   กรรมการ 
  นายสมยศ  แมนสงวน  กรรมการ 
  นางทัศนีย  วงคเขียว   กรรมการ 
  นางวราภรณ  สัตยมาภากร  กรรมการ 
  นางนภัสสรณ  เกียรติอภิพงษ  กรรมการและเลขานุการ 
  นางสิริกาญจน  ธีรมงคล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 หนาที่   ดําเนินการจัดงาน  ประสานงาน  ใหเปนไปดวยความเรียบรอย  และบังเกิดผลด ี
๒.  คณะกรรมการดําเนินการ 
  นางนภัสสรณ  เกียรติอภิพงษ  ประธานกรรมการ 
  นายอดุลย  ศิริเวศ   รองประธานกรรมการ 
  นายคมศักดิ ์  หาญสิงห  รองประธานกรรมการ 
นายปุย  คงอุไร  กรรมการ  นายณรงค หนูนารี  กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ  น.ส.จิรจิตร คําเสถียร  กรรมการ 
นายเพ่ิมศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ  นางแสนสุข คําแกว  กรรมการ 
น.ส.มณทิพย เจริญรอด กรรมการ  น.ส.มยุรี  ม่ิงมงคล  กรรมการ 
นางกาญจนา สินวิชัย  กรรมการ  นางพรรณี คลายจันทร กรรมการ 
นายคํานวณ ยงประเดิม กรรมการ  นายสุพจน จันตราช ู กรรมการ 
นางสิริกาญจน ธีรมงคล  กรรมการและเลขานุการ 
นางวราภรณ สัตยมาภากร กรรมการและผูชวยเลขานุการ  
 หนาที่  วางแผนดําเนินการและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด  เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี   
มอบหมายประสานงานแกไขปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินงาน 
 
 
 



-  ๒  - 
๓.  คณะกรรมการฝายจัดสถานที ่ ตกแตงเวท ี และตัวอักษร 
   นายคมศักดิ ์ หาญสิงห  ประธานกรรมการ 
   นายเล็ก  สินวิชัย  รองประธานกรรมการ 
นายคํานวณ ยงประเดิม กรรมการ  นางกุณฑล ี เจษฎาวัลย กรรมการ 
นายเพชร สาระจันทร กรรมการ  นายปวิตร สมนึก  กรรมการ 
นายมนตรี สุขสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
 หนาที่   ๑.   จัดสถานท่ี, แผนผังโตะน่ังใหเรียบรอย 

๒. ประดับตกแตงเวที  จับจีบผาจัดดอกไม  ตนไม ประดับเวทีบริเวณราวบันได  ซุมประต ู
หอประชุมใหสวยงาม 
  ๓.  จัดโตะท่ีน่ังสําหรับแขกผูมีเกียรต ิ ครู   ผูรวมงาน 
  ๔.  อํานวยความสะดวกจัดการจราจรใหแขกท่ีมารวมงาน 
  ๕.  จัดทําตัวอักษรบนเวที  ขอความวา 
 
 
   
 
๔.  คณะกรรมการฝายตอนรับ – ลงทะเบียน - จัดของขวัญ 
   นางวราภรณ สัตยมาภากร ประธานกรรมการ 
   นายสมจิตร แพทยรัตน รองประธานกรรมการ 
น.ส. สุวรรณี   พิริยะประทาน   กรรมการ   น.ส. มยุรี ม่ิงมงคล      กรรมการ 
น.ส. ภรณกมนส     ดวงสุวรรณ กรรมการ   น.ส.เกวล ี บุญบา        กรรมการ 
น.ส. รุงตะวัน   ทาโสต      กรรมการ   น.ส.สุกัญญา ชาซิโย         กรรมการ 
น.ส.อรวรรยา        ภาคคํา      กรรมการ   น.ส.สุนันทา      กมลผาด       กรรมการ 
น.ส.สารฤทธ์ิ         โพธิราช กรรมการ         น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ   กรรมการ 
น.ส.วรัทยา           ธนพัฒนรุงโรจน กรรมการ       น.ส.ดวงฤทัย     ทริรัม              กรรมการ 
น.ส.ธัญญฐิตา      เยาวยอด         กรรมการ   นางภัสสริญญา  กังเจริญ      กรรมการ 
น.ส.มวารี    ใจชูพันธ          กรรมการ        น.ส.มีนา         โอษฐงาม     กรรมการ      
น.ส.อรณัท            รัตนอําภา      กรรมการ     
นางทัศนีย     วงคเขียว  กรรมการและเลขานุการ 
 หนาที ่  ๑.  ตอนรับแขกผูมีเกียรติท่ีมารวมงาน 
  ๒.  จัดของขวัญ ( ประสานงานกับฝายจัดหาของรางวัล ) 
  ๓.  จัดเตรียมสมุดลงชื่อ , ลงทะเบียนจับฉลากรับของขวัญ 
  ๔.  ประสานงานกับฝายพิธีกรในการจับฉลากของขวัญ  
 
 
 
 
 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
สังสรรคบันเทงิ    รื่นเริงปใหม    ๒๕๕๔ 



-  ๓  - 
๕.  คณะกรรมการฝายจัดการแขงขันกีฬาและเกมส 
  นายสุพจน จันตราช ู ประธานกรรมการ 
นายณรงค หนูนารี  กรรมการ นายนิพนธ พจนสุวรรณชัย กรรมการ 
นางวราภรณ แกวเชาวรัมย กรรมการ นางพรพรรณ ยวดยิ่ง  กรรมการ 
น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ  กรรมการ นางปภาดา พชรพงศสุข กรรมการ 
นายเพ่ิมศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที ่ ๑.  จัดขบวนพาเหรด  เรียงตามลําดับคณะสี 
   ๒.  จัดการแขงขันกีฬาและเกมสตามท่ีกําหนด 
   ๓.  สรุปผลการแขงขันทุกรายการ 
   ๔.  ประสานงานกับฝายพิธีกรเพ่ือรับของรางวัล 
๖.  คณะกรรมการฝายพิธีกร  การแขงขันกีฬา  เกมส  งานสังสรรคบันเทิง  รื่นเริงปใหม 
  นางณัฏฐธยาน   สน่ันไหว ประธานกรรมการ 
นายเพ่ิมศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ นางพิมพสุภัค บุบผา     กรรมการ  
นายภาคภูมิ แกวเย็น  กรรมการ 
นายสุพจน จันตราช ู กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที ่  ๑.  เปนพิธีกรดําเนินรายการ 

๒. จัดหาวงดนตรีเพ่ือบรรเลงในงาน 
๓. ประสานงานทุกฝายท่ีเก่ียวของ  ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

๗.  คณะกรรมการฝายจัดการแสดง 
  นางณัฏฐธยาน สน่ันไหว  ประธานกรรมการ 
นายปุย  คงอุไร  กรรมการ นายณรงค หนูนารี  กรรมการ 
นายพิราม ภูมิวิชิต  กรรมการ น.ส.จิรจิตร คําเสถียร  กรรมการ 
นายเพ่ิมศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ 
นางนวรัตน นาคเสนีย กรรมการและเลขานุการ 
๘.  คณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องด่ืม 
  นายคมศักดิ ์ หาญสิงห  ประธานกรรมการ 
นางศรีนภา อรัญญาเกษมสุข   กรรมการ นางพัชรี  ระมาตร      กรรมการ  
น.ส.มณทิพย เจริญรอด กรรมการ  
นางสิริกาญจน ธีรมงคล  กรรมการและเลขานุการ 
นางณัฏฐธยาห สน่ันไหว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที ่ ๑.  ติดตออาหารโตะจีน /เคร่ืองดื่ม 
   ๒.  ดูแลใหการจัดเลี้ยงอาหารเปนไปดวยความเรียบรอย 
   ๓.  ประสานงานทุกฝายท่ีเก่ียวของ  ใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย 
๙.  คณะกรรมการฝายจัดหาของรางวัล 
  นางนภัสสรณ  เกียรติอภิพงษ  ประธานกรรมการ 
  นายอดุลย  ศิริเวศ   รองประธานกรรมการ 
  นายคมศักดิ ์  หาญสิงห   รองประธานกรรมการ 
  นายสมยศ  แมนสงวน  รองประธานกรรมการ 



-  ๔  - 
นางทัศนีย วงคเขียว  กรรมการ นายมนตรี สุขสวัสดิ ์ กรรมการ 
นางศรีนภา    อรัญญาเกษมสุข กรรมการ นางเบญจมาศ   เดชเสนห กรรมการ 
นายเพ่ิมศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์ กรรมการ  
นายปุย  คงอุไร         กรรมการและเลขานุการ 
 หนาที ่ ๑.  จัดหาของรางวัล 
  ๒.  ประสานงานกับฝายตอนรับ – ลงทะเบียน – จัดของขวัญ 
๑๐.  คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 
  นายสมยศ  แมนสงวน  ประธานกรรมการ 
นายปวิตร สมนึก  กรรมการ นายภูริวัฒน บุญจันทร กรรมการ 
นายเสถียร บุญมหาสิทธ์ิ กรรมการ น.ส.นนทยา เพ่ิมยศ  กรรมการ 
นายภาคภูมิ       แกวเย็น  กรรมการ 
นายสุวิท  ปนอมร  กรรมการและเลขานุการ 
 หนาที่   ๑.  บันทึกภาพน่ิง  ถายวีดีทัศน 
  ๒.  จัดเตรียมอุปกรณแสงเสียง ใหพรอมเพ่ือการใชงานกีฬา  เกมส  งานสังสรรค 
๑๑.  คณะกรรมการฝายการเงิน 
  นางสิริกาญจน  ธีรมงคล   ประธานกรรมการ 
น.ส.มยุรี  ม่ิงมงคล  กรรมการ น.ส.สุวรรณี พิริยะประทาน กรรมการ 
นายสมจิตร แพทยรัตน กรรมการ 
นางทัศนีย วงคเขียว  กรรมการและเลขานุการ 
 หนาที ่ ๑.  ประสานงานเก่ียวกับขั้นตอนการเบิกเงิน 
  ๒.  จัดทําบัญชีรายรับ - รายจาย 
๑๒.  ฝายประเมินผล 
  น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ   ประธานกรรมการ 
  น.ส.ศิราภร  นาบุญ   กรรมการ 
  นายสุเนตร  ศรีใหญ   กรรมการและเลขานุการ 
 หนาที ่ ๑.  ดําเนินการประเมินผลกิจกรรมตางๆ  สรุปผล  และรายงานใหฝายบริหาร  
 และฝายท่ีเก่ียวของทราบ 
 
  ท้ังน้ี   ตั้งแตวันท่ี    ๗     เดือน    มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี     ๗     เดือน     มกราคม      พ.ศ.    ๒๕๕๔ 
 
 
      ( นายพิชยนันท      สารพานิช ) 
            อุปนายกสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 
 
 



 
 

กําหนดการ 
งานสังสรรคบันเทิง   ร่ืนเริงปใหม   ๒๕๕๔ 

วันศุกรท่ี   ๑๔    มกราคม   ๒๕๕๔ 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
การแขงขันกีฬา     ณ   สนามเอนกประสงค 
 
เวลา  ๑๔.๐๐  น.    -      ทุกคณะสีตั้งขบวนพาเหรด   ณ  ถนนหนาอาคาร  ๓ 
เวลา  ๑๔.๑๕  น.  -      ขบวนพาเหรดเขาสูสนาม 
เวลา  ๑๔.๓๐  น.  -      ผูอํานวยการกลาวเปดการแขงขันกีฬา 

 -   แชรบอล 
   -   วอลเลยบอล 
 -   เกมส 
 

งานเล้ียงสังสรรคบันเทิง  รื่นเริงปใหม  ณ  หอประชุมโรงเรียน 
 
เวลา  ๑๗.๐๐  น.  -      ดนตรีบรรเลง 
เวลา  ๑๗.๐๐  น.  -      ลงทะเบียน  จับฉลากรับของขวัญ  
เวลา  ๑๘.๐๐   น. -      ผูอํานวยการกลาวเปดงาน / ทุกทานรวมรองเพลง “พรปใหม” 
    -   เพลง 

-   การแสดง 
 -   จับฉลากของขวัญพิเศษ / ทองคํา 
 -    เพลง 
 -    การแสดง 

เวลา  ๒๑.๔๕  น.  -      จับฉลากทองคําชุดสุดทาย 
เวลา  ๒๒.๐๐  น.  -      ทุกทานรวมรองเพลง  “กําลังใจ” 
          ปดงาน 
 

************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


