
     

บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียนวชริธรรมสาธิต     

ที ่         วันท่ี    29  ธันวาคม  2558 

เรื่อง   การมอบหมายงาน 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 
 

   ตามที่ โรงเรียนมีก าหนดจัดงานปีใหม่ ปี  2559   “ ราตรี วธ  รวมใจ รับขวัญปีใหม่ 

2559  ”  ในวันศุกร์ที่  8  มกราคม  2559  ณ  หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ นัน้ เพื่อให้การจัดงาน

เป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย บรรลุวัตุประสงค์  จึงขอมอบหมายงาน ดังนี้ 

1.  ฝ่ายสถานที่ 

1.  น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ ์ หัวหนา้ 

2. นายศุภกิจ  หนองหัวลงิ ผู้ช่วย 

3. น.ส.มยุร ี  มิ่งมงคล  ผู้ช่วย 

4. นักพัฒนาทุกคน    ผู้ช่วย 

หน้าที่ จัดตกแต่งสถานที่ หอประชุม ให้สวยงามเหมาะสมสอดคลอ้งกับตมีของงาน 

2.  ฝ่ายลงทะเบียน/มอบของที่ระลึก/ต้อนรับ 

1. นางปานทิพย์  สุขเกษม  หัวหนา้ 

2. นางทัศนย์ี  วงค์เขียว ผู้ช่วย 

3. นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วย 

4. น.ส.อาภรณ ์  ผาลา  ผู้ช่วย 

5. น.ส.ธัญญ์ฐิตา  เยาวยอด ผู้ช่วย 

6. น.ส.อรณัท  รัตนอ าภา ผู้ช่วย 

7. น.ส.ณัฐพร  อ้วนล่ า  ผู้ช่วย 

8. น.ส.ณิชา  แสงทอง  ผู้ช่วย 

9. น.ส.อัญชลี  ฟอกสันเทียะ ผู้ช่วย 

10. นายสุพัฒน์ชัย  พงษเ์กสา ผู้ช่วย 

11. นางวันเพ็ญ  สุขสมพืช ผู้ช่วย 

๑๐.น.ส.มวาร ี  ใจชูพันธ์  ผู้ช่วย 

หน้าที่ 1.  รับลงทะเบียนและมอบของที่ระลึกแกค่รู บุคลากร นักศึกษาฝึกสอน และ  

               นักพัฒนา ทุกคน  ระหว่างเวลา  17.00 – 18.30  น. 

2. สรุปบัญชีรับ – จ่าย – คืน ของที่ระลึกกลุม่บริหารทั่วไป 

3. ให้การตอ้นรับแขกผู้มเีกียรต ิ



 

 

3. ฝ่ายจัดท าฉลากสอยดาว/ฉลากของขวัญ/ฉลากทอง 

1.  นางทองกราว  เสนาขันธ์ หัวหนา้ 

2. นายปุ้ย   คงอุไร  ผู้ช่วย 

3. นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์ ผู้ช่วย 

4. นางทัศนย์ี  วงค์เขียว ผู้ช่วย 

5. น.ส.อาภรณ ์  ผาลา  ผู้ช่วย 

6. น.ส.ธัญญ์ฐิตา  เยาวยอด ผู้ช่วย 

7. น.ส.อรณัท  รัตนอ าภา ผู้ช่วย 

8. น.ส.ณัฐพร  อ้วนล่ า  ผู้ช่วย 

หน้าที่ 1.  จัดท าฉลากสอยดาว/ฉลากทอง/ฉลากของขวัญ/รายช่ือครูและบุคลากร 

 2.  ประสานงานกับฝ่ายพิธีกร/ฝ่ายจับรางวัลสอยดาว/ทองค า/ของขวัญ  

               เพื่อให้การจับฉลากด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 

4. ฝ่ายประดับ/ตกแตง่ต้นสอยดาว 

1. น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ ์ หัวหนา้  

2. นางนวรัตน์  นาคะเสนย์ีกุล ผู้ช่วย 

3. นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์ ผู้ช่วย 

4. น.ส.ภัทรนันท ์  แดนวงศ์  ผู้ช่วย 

5. น.ส.ชลติา  บุญรักษา ผู้ช่วย 

6. นายจักรกฤษณ ์  ชัยปราโมทย์ ผู้ช่วย 

7. นายสาธติ  แก้วศรีทัศน ์ ผู้ช่วย 

8. นักศึกษาฝึกสอนกลุ่มสาระศิลปะ ผู้ช่วย 

หน้าที่ ตกแตง่ตน้สอยดาวให้สดใสสวยงาม 

5. ฝ่ายด าเนินการสอยดาว 

1. นางทองกราว  เสนาขันธ์ หัวหนา้ 

2. นายปุ้ย   คงอุไร  ผู้ช่วย 

3. นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์ ผู้ช่วย 

4. น.ส.อาภรณ ์  ผาลา  ผู้ช่วย 

5. น.ส.ธัญญ์ฐิตา  เยาวยอด ผู้ช่วย 

6. น.ส.อรณัท  รัตนอ าภา ผู้ช่วย 

7. น.ส.ณัฐพร  อว้นล่ า  ผู้ช่วย 

8. นายสุพัฒน์ชัย  พงศ์เกสา ผู้ช่วย 

9. นักศึกษาฝึกสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ผู้ช่วย 

หน้าที่ ควบคุมดูแลการสอยดาวให้ด าเนินไปดว้ยความเรยีบร้อย 

 



 

 

6. ฝ่ายพิธีการ/พิธีกร 

1. น.ส.มลวิรรณ  ไชยรักษ์ หัวหนา้ 

2. นายสมพร  โพธิ์ศรี  ผู้ช่วย 

3. นายรัชกฤต  ภูธนาคณาวุฒิ ผู้ช่วย 

4. นางทิพย์จันทร์  หงษา  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที่ ด าเนนิรายการเพื่อให้การจัดงานส าเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ 

7. ฝ่ายจัดเพลง เกมส์และชุดการแสดง2 ชุด 

1. นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี หัวหนา้ 

2. นางนวรัตน์  นาคะเสนย์ีกุล ผู้ช่วย 

3. นายณรงค์  หนูนารี  ผู้ช่วย 

4. นายรัชกฤต  ภูธนคณาวุฒิ ผู้ช่วย 

5. นายไพโรจน์  อินตะ๊ภา ผู้ช่วย 

6. น.ส.มณทิพย์  เจริญรอด ผู้ช่วย 

7. นายเศรษฐโสรช  ช่ืนอารมณ ์ ผู้ช่วย 

8. นายทินกร  พานจันทร์ ผู้ช่วย 

๑๐.นายสมพร  โพธิ์ศรี  ผู้ช่วย 

๑๑.นักศึกษาฝึกสอนกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ผู้ช่วย 

๑๒.นางทิพย์จันทร ์  หงษา  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

หน้าที่ 1.  จัดเกมสแ์ละด าเนินการแข่งขัน มอบรางวัล 

 2.  จัดชุดการแสดง 2 ชุด 

8. ฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

1. น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ ์ หัวหนา้ 

2. น.ส.มยุร ี  มิ่งมงคล  ผู้ช่วย   

3. นางกุณฑลี  เจษฎาวัลย์ ผู้ช่วย 

4. นักศึกษาฝึกสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ผู้ช่วย 

หน้าที่ จัดอาหารและเครื่องดื่มให้เหมาะสมเพียงพอแก่ผูร้่วมงาน 

 

ขอให้ผู้ไดร้ับมอบหมาย ปฎิบัตหินา้ที่ให้ประสบความส าเร็จดว้ยความเรียบร้อย  

ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

 

     (นางวรรณี  บุญประเสริฐ) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธติ 

 



 

ก าหนดการ 

งานปีใหม่ ปี  2559   “ ราตร ีวธ  รวมใจ รับขวัญปีใหม่ 2559  ”   

วันศุกร์ที่  8  มกราคม  2559   

ณ  หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   

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

17.00  น. ทุกคนพร้อมกันบนหอประชุม / ลงทะเบียนรับของที่ระลกึ 

   บรรเลงเพลง / ร้องเพลง นักร้องรับเชิญ ตามอัธยาศัย 

 

๑๙.๐๐   น. พิธีเปิดงาน โดยประธานในพิธี 

   อัญเชิญ เพลงพระราชนิพนธ์ “ พรปีใหม่ ” 

 

๑๙.๓๐  น. เพลง/เกมส์ 

    เร่ิมจับฉลากรางวัลสอยดาว ชุดที่ 1 

 

๒๐.๐๐  น.  รับชมการแสดงชุดที่ 1 

 

๒๐.๓๐  น. จับฉลากรางวัลสอยดาว ชุดที่ ๒ 

   เพลง/เกมส์ 

 

21.00   น. รับชมการแสดง ชุดที่ 2  

    

21.20  น. เพลง/เกมส์  

 

21.30  น. ประกาศผลและมอบรางวัลขวัญใจราตรี วธ รวมใจรับขวัญปีใหม่ 2559  

   ประกาศผลและมอบรางวัลกลุ่มสาระฯ รวมใจยอดเย่ียม 2559 

  

22.00  -  จับฉลากทอง ชุดที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 

22.30  น. จับฉลากทอง ชุดที่ 6 , 7 , 8 , 9 , 10 

 

 

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

 


