รายงานการประชุมกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2551
วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา ซ.แบริง่ จ.สมุทรปราการ
ผูมาประชุม
1. อ.อรวรรณ
2. เซอรเรจีนา
3. อ.อัชฌา
4. อ.สุดฤทัย
5. อ.วิภาสา
6. ดร.กมลวรรณ
7. Ms.Morife
8. อ.จันทร
9. อ.จอม
10. อ.มนัส
11. อ.ดวงกมล
12. ผศ.จินนาภา
ผูไมมาประชุม
1. อ.นงนุช
2. อ.อําพร
3. อ.รัตนาภรณ
4. ดร.เอมพิธา
5. อ.เพิ่มเกียรติ
ผูเขารวมประชุม
1. อ.ฉันทนา
2. อ.พัชรพร
3. อ.อภิชญา
4. อ.อนันต
5. Ms.Keren
6. อ.นพกร
7. อ.อรทัย
8. อ.บุษรารัตน
9. อ.กมณรัตน
10. อ.เมธามาศ

ประสานสันติกุล
ชมไพศาล
เสียงหลาย
สัจติประเสริฐ
จํารัสศรี
ชัยวานิชศิริ
Obligar
ทองนาค
ภีมะโยธิน
วงศภกั ดี
สัตยวินจิ
สีตบุตร

สารสาสนเอกตรา (แทน)
เซนตโยเซฟ บางนา
เลิศหลากาญจนาภิเษก
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (แทน)
ดรุณพัฒน (แทน)
อุดมศึกษา
อยูเย็นวิทยา (แทน)
ปาณยา พัฒนาการ (แทน)
ประภามนตรี 2 (แทน)
นฤมลทิน ธนบุรี
ไผทอุดมศึกษา (แทน)
สองภาษาลาดพราว

เอี่ยมสวัสดิ์
วิเศษจัง
วัฒนศัพท
จิตตเสนา
เกษกุล

วุฒิโชติ
เด็กสากล
ขอนแกนวิเทศศึกษา
พลวิทยาสองภาษา
ขจรเกียรติศกึ ษา

หงสวนัสรัญญา
นนทะกานันท
อนันตสิทธินนท
มาชม
Locsin
กรรณสูต
ธารีเกษ
เกิดเพิ่มพูล
บันลือสมบัติกุล
ทาละไล

เซนตโยเซฟ บางนา
เซนตโยเซฟ บางนา
เลิศหลากาญจนาภิเษก
อุดมศึกษา
อยูเย็นวิทยา
ปาณยาพัฒนาการ
สองภาษาลาดพราว
สารสาสนเอกตรา
สารสาสนเอกตรา
สารสาสนเอกตรา
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ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
1.1 สรุปการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ “พลังแหงดนตรี พลังแหงการเรียนรู” Study & Stress & Music
ทางสมาคมฯ ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวขอ “พลังแหงดนตรี พลังแหงการเรียนรู” Study &
Stress & Music โดย Mr.Michael Griffin วิทยากรผูเชี่ยวชาญดานดนตรีชาวออสเตรเลีย ณ หองประชุมตึก 100 ศรี
สุริยวงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคมที่ผานมา มีผูสนใจเขารวมอบรมจํานวน 51
คน จาก 15 โรงเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 การขอพระราชทานเขาเฝาฯ เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย
ตามที่สมาคมฯไดเคยยืน่ หนังสือขอพระราชทานเขาเฝาใตฝาละอองธุลีพระบาท เพื่อทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ และทาง
สํานักพระราชวังไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารของกรรมการไปเปนที่เรียบรอยแลว แตเมื่อทางสํานักพระราชวัง
ไดนําความขึ้นกราบบังคมทูลใตฝา ละอองธุลีพระบาท เพื่อทรงพระราชวินิจฉัยแลวเห็นควรวา ณ ขณะนีไ้ มเปนการ
สมควรที่จะรบกวนพระองคทาน โดยไดสงหนังสือตอบปฏิเสธการอนุญาตใหเขาเฝามายังสมาคมฯ เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม 2551 ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงไดรางหนังสือไปยังสํานักราชเลขาธิการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 เพื่อนําความกราบบังคมทูลเกลาฯ ตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เชิญผูแทนสมาคมฯ วิพากษหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ สําหรับครูชาวตางประเทศ จํานวน 15 หนวยกิต
ดวยทางสมาคมฯ ไดรับหนังสือคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2551 เรื่อง ขอเชิญผูทรงคุณวุฒวิ ิพากษหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สําหรับครูชาว
ตางประเทศ จํานวน 15 หนวยกิต
มติที่ประชุม รับทราบ โดยทางสมาคมฯจะชี้แจงเรื่องคาใชจายใหทราบอีกครั้งในลําดับตอไป
1.4 สมาคมเปดอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุนที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา
สมาคมฯ จะเปดอบรมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย รุนที่ 2 หลักสูตรของ ดร.อารีวรรณ เอี่ยม
สะอาด อบรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ในวันเสารที่ 8 พฤศจิกายน และวันอาทิตยที่ 9
พฤศจิกายน 2551 รายละเอียดมีดังตอไปนี้
กลุมเล็ก จํานวนไมเกิน 60 คน ราคาสมาชิก 2,800 บาท ไมสมาชิก 3,800 บาท
(อาหารกลอง + ของวาง เชน พิซซา โดนัท ชา กาแฟ โกโก)
กลุมใหญ จํานวน 70-100 คน ราคาสมาชิก 2,500 บาท ไมสมาชิก 3,500 บาท
(บุฟเฟตอาหาร 5 อยาง + ของวาง 2 มื้อ)
หากกรรมการทานใดสนใจสงครูเขาอบรม สามารถสํารองที่นั่งไดตั้งแตวันนี้ ถึงวันศุกรที่ 7
พฤศจิกายน 51
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2551
มติที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
3.1 การเชิญประธานในพิธีจัดงานโครงการ “โรงเรียน EP รวมใจ เทิดไท มหาราชัน”
ตามที่สมาคมฯ ไดเลื่อนการจัดงานเทิดพระเกียรติโครงการ “โรงเรียน EP รวมใจ เทิดไท มหา
ราชัน” จากวันที่ 5 กรกฎาคม 2551 ไปเปนวันที่ 29 พฤศจิกายน 2551 นั้น พรอมทั้งไดสํารวจความเห็นกรรมการ
เรื่องประธานในพิธี พบวามีความเห็นที่แตกตางกัน ซึ่งในขณะนั้น ผศ.จินนาภา ไดกรุณาแนะนําใหเรียนเชิญคุณ
ขวัญแกว วัชโรทัย แตเมื่อไมนานมานี้ทางสมาคมฯ ไดรับแจงวาคุณขวัญแกวไมสามารถเปนประธานได ณ โอกาส
นี้จึงขอหารือกรรมการวาจะเรียนเชิญทานใดเปนประธาน
มติที่ประชุม เห็นชอบใหนายกสมาคมฯ ทําหนาที่เปนประธานในพิธีรวมกับอุปนายกคนที่ 1 โดยสมาคมฯ จะ
ดําเนินการจัดเตรียมงานตอไปดังนี้
1. สมาคมฯรางหนังสือเชิญขาราชการชั้นผูใหญประจําจังหวัด และหนวยงานที่เกีย่ วของ
2. สมาคมฯรางหนังสือแจงกําหนดการ นัดหมายวันซอมใหญ (เฉพาะการแสดงบนเวที) และการจัดเตรียม
สถานที่จัดนิทรรศการสําหรับโรงเรียนที่เขารวมกิจกรรม และบริษัทที่รว มออกรานจําหนายสินคา
3. ที่ประชุมมอบหมายใหฝายประชาสัมพันธ โรงเรียนประภามนตรี ทําหนาที่ประชาสัมพันธพรอมแจกสื่อ
สิ่งพิมพการจัดงานไปยังโรงเรียนตางๆ รวมทั้งการเชิญสื่อมวลชนมารวมงาน
4. สมาคมฯไดแจกจายปายผาประชาสัมพันธการจัดงานใหโรงเรียนกรรมการที่เขารวมประชุมทุกโรงเรียน
ใหชวยประชาสัมพันธการจัดงาน
5. คณะกรรมการดําเนินการทุกฝายสามารถศึกษารายละเอียดการจัดเตรียมงานไดในเอกสารที่แนบมาดวย
3.2 การจัดเสวนาทางวิชาการ ภายในงาน “โรงเรียน EP รวมใจ เทิดไท มหาราชัน”
สถาบันภาษา English Adventure Institute Thailand (EAIT) จะขอนําเสนอการจัดเสวนาทาง
วิชาการรูปแบบการพัฒนาครูผูสอนภาษาอังกฤษในระบบการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
Developing English Teacher in Teaching English as a Foreign Language ณ หองสัมมนา โรงเรียนเซนตโยเซฟ
บางนา ในวันเสารที่ 29 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00 น. – 12.30 น.
มติที่ประชุม คณะกรรมรับทราบ หากแตการจัดงาน “โรงเรียน EP รวมใจเทิดไท มหาราชัน” ในวันที่ 29
พฤศจิกายน 2551 ไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของทางบริษัทที่ตองการกลุมเปาหมายเปนผูบริหารโรงเรียน EP
ทั่วประเทศ จึงขอใหทางบริษัทนําเสนอรูปแบบงานอื่นๆ ที่เหมาะสมเขามาภายหลัง
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ระเบียบวาระที่ 4 นัดหมายการประชุมครั้งที่ 6/2551
มติที่ประชุม คณะกรรมการจะนัดหมายกันอีกครั้งในวันซอมใหญ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 หรือในวันงาน
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2551
ปดประชุมเวลา 16.30 น.
น.ส.อรวรรณ ประสานสันติกุล ผูบันทึกรายงานการประชุม
น.ส.เมธามาศ ทาละไล
ผูบันทึกรายงานการประชุม
นายพิสุทธิ์ ยงคกมล
ผูตรวจรายงานประประชุม

เอกสาร 3

การเตรียมงานของฝายตางๆ
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1. จุดลงทะเบียน ผูเขารับโล, เกียรติบัตร
ผูรับผิดชอบ โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
สิ่งที่เตรียม
1. จัดเตรียมโตะลงทะเบียน โดยประสานงานกับโรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
2. จัดเตรียมรายชื่อผูรับโลและเกียรติบัตร
3. จัดเตรียมโบวติดเสื้อ สําหรับ ผูแทนรับโล
4. จัดเตรียมปายชื่อคณะกรรมการ นักแสดง ตัวแทนนักเรียน และ Staff
5. จัดเตรียมโล และกียรติบัตร
6. จัดเตรียมเจาหนาที่พาแขกผูมีเกียรติ และ/หรือแขกกิตติมศักดิ์ไปยังที่นั่ง หรือชี้แจงใหทราบ (ขอความอนุเคราะหเจาหนาที่
จากเซนตโยเซฟ บางนา)
รายนามผูบริจาค จํานวน 37 โรงเรียน ยอดเงินบริจาค 400,000 บาท เขารับโล / ใบประกาศ 21 โรง จากโรงเรียน
กรรมการและสมาชิก ทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด

โรงเรียน
1. ในเครือสารสาสน
2. เลิศหลา ถ.กาญจนาภิเษก
3. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
4. ดรุณพัฒน
5. อุดมศึกษา
6. อยูเย็นวิทยา
7. ปาณยา พัฒนาการ
8. นฤมลทิน ธนบุรี
9. ไผทอุดมศึกษา
10. สองภาษาลาดพราว
11. ประภามนตรี 2
12. เซนตโยเซฟ บางนา
13. วุฒิโชติ
14. ขอนแกนวิเทศศึกษา
15. ขจรเกียรติศึกษา
16. พลวิทยาระบบสองภาษา
17. อัสสัมชัญ
18. คริสตธรรมศึกษา
19. สันติราษฎรบริหารธุรกิจ
20. สตรีวรนาถบางเขน
21. เรวดี
22. พระแมมารีอุปถัมภ

โรงเรียน

ที่อยู

บริจาค

ยานนาวา, กทม.
บางบอน, กทม.
บางรัก, กทม.
จตุจักร, กทม.
วังทองหลาง, กทม.
ตลิ่งชัน, กทม.
สวนหลวง, กทม.
บางกอกนอย, กทม.
หลักสี่, กทม.
วังทองหลาง, กทม.
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
อ.บางละมุง, ชลบุรี
อ.เมือง, ขอนแกน
อ.เมือง, ภูเก็ต
อ.หาดใหญ, สงขลา
บางรัก, กทม.
วัฒนา, กทม.
จตุจักร, กทม.
จตุจักร, กทม.
พญาไท, กทม.
อ.เมือง, ปทุมธานี

50,000 บาท
10,000 บาท
20,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
32,510 บาท
10,000 บาท
9,990 บาท
5,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
2,000 บาท
5,000 บาท

ที่อยู

บริจาค
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ผูรับโล / เกียรติบัตร

ตําแหนง

นายพิสุทธิ์ ยงคกมล
ผูอํานวยการ
นางอัชฌา เสียงหลาย
ผูอํานวยการ
ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม
ผูอํานวยการ
นายธนรัฐ นาคนคร
ผูอํานวยการ
ดร.กมลวรรณ ชัยวานิชศิริ
ผูอํานวยการ
น.ส.วรรณี สุขีประเสริฐ
ครูใหญ
นางเพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร
ผูอํานวยการ
นายมนัส วงศภักดี
ผูจัดการแผนก EP
ผอ.นิธาลัคน สุพโปฎก
ผอ.ฝายทรัพยากร
นางอรทัย ธารีเกษ
อาจารยใหญ
ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงษ
ผูรับใบอนุญาต
ดร.สวางจิตต ชมไพศาล
ผูรับใบอนุญาต
น.ส.นงนุช เอี่ยมสวัสดิ์
ผูอํานวยการ
นางรัตนาภรณ วัฒนศัพท
ผูอํานวยการ
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
ดร.เอมพิธา จิตตเสนา
ผูอํานวยการ
น.ส.อรนิสา มิตรประสิทธิ์
ผูประสานงาน EP
นางเบญจวรรณ สถิรรัตน
รองผอ.ฝายมัธยม
ไมสงผูแทน & สงการแสดง
ไมสงผูแทน & สงการแสดง
ไมสงผูแทน & สงการแสดง
นางจาระไน พงษศิริพัฒน

ผูรับโล / เกียรติบัตร

23. พระหฤทัยเชียงใหม
อ.เมือง, เชียงใหม
24. วารีเชียงใหม
อ.เมือง, เชียงใหม
25. นิธิวิทย
อ.เมือง, นาน
26. เซนตนิโกลาส
อ.เมือง, พิษณุโลก
27. ดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา
อ.เมือง, ราชบุรี
28. สองภาษาระยอง
อ.เมือง, ระยอง
29. บูรพาพัฒนศาสตร
บางละมุง, ชลบุรี
30. กสิณธรเซนตปเตอร
บางบัวทอง, นนทบุรี
31. นันทวรรณทวิภาษ
บางพลี,สมุทรปราการ
32. ยุวทูตศึกษา
บึงกุม , กทม.
33. กวางเจา
บางรัก, กทม.
34. อํานวยศิลป
ราชเทวี, กทม.
35. ยุวทูตศึกษา 2
อ.เมือง, อุบลราชธานี
36. ดาราสมุทรภูเก็ต
อ.เมือง, ภูเก็ต
37. สมบุญวิทย
จอมทอง , กทม.

3,000 บาท
25,000 บาท
2,000 บาท
500 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท

ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
น.ส.อาลิสา กสิณธร
ผูจัดการแผนก EP
น.ส.กนกรดา ผงสูงเนิน
ผูอํานวยการ
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
Mr.Medardo Esconde
หัวหนาฝายวิชาการ EP
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน
ไมสงผูแทน & ไมมารวมงาน

ขอหารือกรรมการ
o การจัดทําโล / ใบประกาศ

ขนาดใหญ L
ขนาดกลาง M
ขนาดเล็ก S
ประกาศนียบัตร
o
o
o
o
o

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

2
3
13
14

แผนผังฝายพิธีการ ผูรับผิดชอบ โรงเรียนดรุณพัฒน
คณะประธานในพิธีและแขกผูมีเกียรติ........... คน ผูติดตาม ....... คน
คณะกรรมการ 17 คน ผูติดตาม ......... คน
คณะครู/นักเรียน/ผูปกครอง รวมชมงานประมาณ 916 คน
สื่อมวลชน ........ คน ควรจัดที่นั่งไวบริเวณใด (โรงเรียนประภามนตรี เชิญสื่อมวลชน)

การจัดทําปายชื่อ / สัญลักษณ ผูรับผิดชอบ โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
1) ดอกไมติดเสื้อคณะประธาน
2) ดอกไมติดเสื้อ และปายชื่อ คณะกรรมการสมาคมฯ 17 คน
3) ปายชื่อ กรรมการฝายตางๆ

คณะกรรมการ

จํานวน

ผูรับผิดชอบ
6

Staff

นักเรียน

ฝายพิธีการ

(คน)
5

ฝายนิทรรศการ

16

ฝายจัดการแสดง
ฝายจัดเกม

15
2

ฝายโสตทัศนูปกรณ

8

ฝายทะเบียน – ตอนรับ

7

ดรุณพัฒน
อุดมศึกษา, ปาณยา, เลิศหลา, ไผทอุดม,
อยูเย็น, สารสาสน, กรุงเทพคริสเตียน,
ดรุณพัฒน
เลิศหลา
นฤมลทิน
เซนตโยเซฟ, อุดมศึกษา,
สารสาสน
เซนตโยเซฟ,
วุฒิโชติ, สารสาสน
เซนตโยเซฟ
เซนตโยเซฟ
เซนตโยเซฟ

(คน)
2

(คน)
-

35

30

-

-

-

-

-

-

ฝายสถานที่ / จราจร
3
2
ฝายพยาบาล
3
ฝายอาหาร – เครื่องดื่ม
3
หมายเหตุ
o หากแตละโรงเรียนตองการสงเจาหนาที่ประจําจุดตางๆ กรุณาแจงมายังสมาคมฯ เพื่อจัดทําบัตร Staff ให
เพียงพอตอความตองการ
2. จุดที่นั่งบนหอประชุม
ผูรับผิดชอบ โรงเรียนดรุณพัฒน
สิ่งที่เตรียม
1. กําหนดที่นั่งประธาน และคณะผูติดตาม
2. กําหนดที่นั่งผูบริหาร / ผูแทนที่รับโล ตามลําดับรายชื่อ
3. จัดทําปายเวที (รับผิดชอบโดย รร.อุดมศึกษา) โดยรายละเอียดมีขอความดังนี้
4. จัดเตรียมโพเดียม
5. จัดเตรียมโตะสําหรับวางโล
6. จัดเจาหนาที่อานรายชื่อผูเขารับโล (รายชื่อรับผิดชอบโดย ร.ร.สารสาสนเอกตรา)

7

อัญเชิญตราสัญลักษณ ๘๐ พรรษา
(ชื่อโครงการเปนภาษาอังกฤษ)
“โรงเรียน EP รวมใจเทิดไท มหาราชัน”
จัดโดย
สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน
The Association of Private Schools for English Program
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ณ โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา จ.สมุทรปราการ

หมายเหตุ

ที่นั่งสําหรับผูชมการแสดงจะนั่งที่ใดก็ได เนื่องจากไมมีบัตรเขาชม

3. การแสดงบนหอประชุม / ดนตรีในสวน
ผูรับผิดชอบ โรงเรียนเลิศหลากาญจนาภิเษก
สิ่งที่เตรียม
1. กําหนดจุดที่พักนักแสดง
2. จัดลําดับโรงเรียนที่จะเขาแสดง
3. เตรียมพิธีกรบนเวทีจัดกิจกรรมการแสดง
4. ประสานงาน แสง / สี / เสียง กับเจาหนาที่ฝายโสตฯ โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
5. จัดเจาหนาที่ประสานงานในการนํานักแสดงมารอการแสดง
6. จัดทําสูจิบัตร และแผนผังเวที รวมถึงบริเวณเก็บตัวนักแสดง (แผนผังเวที เสนอโดย โรงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก)
หมายเหตุ

โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา จัดสถานที่แสดงดนตรีในสวน เตรียมเวที และเกาอี้ผูชม

8

กิจกรรมการแสดง
โรงเรียนที่จัดสงการแสดงตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้
โรงเรียน
1. โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
2. โรงเรียนอุดมศึกษา

3. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
4. โรงเรียนเรวดี

5. โรงเรียนอัสสัมชัญ

ขับรองเพลงสมาคมฯ

การแสดงในหอประชุม

ดนตรีในสวน

นร.มัธยม 8 คน

วงโยธวาทิต (บรรเลง)

สง

นร.ประถม – มัธยม 7 คน
ครูตางชาติ 1 คน

รีวิวประกอบเพลง
พรอมวงดนตรี

วงโยธาวาทิต
(นั่งบรรเลง)

สง

นักรองประสานเสียง
นร. 30 คน

ไมสง

จินตลีลาประกอบเพลง 22 คน
1. พอแหงแผนดิน
2. สามัคคีเพือ่ น
** รวมขับรองเพลงพระราชนิพนธ
เปนภาษาอังกฤษกับนักเรียนโรงเรียน
อื่นๆ

ไมสง

ไมสง

ดนตรีสากล (2 วง)

นร. 4 คน
ครูตางชาติ 2 คน

ไมสง

นร. 24 คน

ผูประสานงาน

เบอรโทร

อ.ภานุ อินอิ่ม

081 339 9622

อ.เสาวลักษณ
สุขกิจสมโภชน
อ.พัลลภ จีบสุวรรณ

081 905 8597
02 538 7438
081 720 3413,083 782
5930
086 518 8822,

อ.วิภาภรณ
สุกจงชัยพฤกษ

อ.วีรนุช

02 637 9020#146
081 345 3491
02 271 1255-6
086 500 1276

อ.อรนิสา
มิตรประสิทธิ์

081 338 6781
02 630 7111-

อ.อารียา ศรีสวัสดิ์

จะแจง confirmed
จํานวนคนอีกครั้ง

25#122,124

6. โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ

นร. 3 คน,
ครูตางชาติ 1 คน

เตนรําประกอบเพลงพระราชนิพนธ
"ยามเย็น"
นร. 20 คน

9

ไมสง

อ.รจนา ทองอินทร

02 720 4834-8

7. โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
8. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

9. โรงเรียนดรุณาราชบุรีสองภาษา

นร.ชุดเดียวกับที่แสดงอังกะลุง

รีวิวประกอบเพลงพระราชนิพนธ

“Oh! I Say”
นร.8 คน
ครูตางชาติ 3 คน
ไมสง

1. บัลเลตเฉลิมพระเกียรติ
2. ภาษาจีนเฉลิมพระเกียรติ
นร. 25 คน
ระบํา 4 ภาค นร.20 คน
รอคกระทบไม นร.33 คน

การแสดงดนตรี อังกะลุง อ.วิชุดา / อ.จรัสศรี
นร.14 คน

081-918-5827
02 530 3030

ไมสง

ครูดรุณวรรณ แกวงาม
ครูเล็ก

089 021 4442

ไมสง

อ.ปยนารถ พักเนียม
อ.วาสนา เกิดผล

086-795-0109
086-565-8952

**cancelled**
10. โรงเรียนประภามนตรี 2
11. โรงเรียนวุฒิโชติ
12. โรงเรียนศรีวิกรม

13. โรงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนาภิเษก

14. โรงเรียนนันทวรรณทวิภาษ
15. โรงเรียนคริสตธรรมศึกษา

16. โรงเรียนดรุณพัฒน
17. โรงเรียนพระแมมารีอุปถัมภ
18. โรงเรียนอยูเย็นวิทยา

นร.12 คน
ครูตางชาติ 1 คน
น.ร. 10 คน

ละครภาษาอังกฤษ

ไมสง

อ.สมคิด

02 388 2222 กด0/1

ไมสง

ไมสง

อ.นงนุช เอี่ยมสวัสดิ์

น.ร.อนุบาล 1 – ประถม 6
จํานวน 7 คน
ครูตางชาติ 1 คน
น.ร.อนุบาล 1-มัธยม 3 จํานวน
12 คน
ครูตางชาติ 1 คน
นร.1 คน,
ครูตางชาติ 1 คน
ไมสง

ไมสง

ไมสง

อ.สาวิตรี แสงสุข

081 847 6364
038 726 459
080 213 0797
02 712 1001-4

จินตลีลาประกอบเพลงเทิดพระเกียรติ
ภาคภาษาอังกฤษ

ไมสง

อ.อภิชญา
อนันตสิทธินนท

086 381 5530
02 894 5400-9

ไมสง

ไมสง

รําถวายพระพร
นร.6 คน

-

อ.กฤตลักษณ
พิทยากิต (ครูเม)
อ.ชโลธร ศรีประจัน
อ.วิสากร คุมค้ํา

083 857 7372
02-753-6436 แจงบายนี้
089-797-1853

สง

Star of Daroonpat

-

นร.6 ครูไทย 1
ครูตางชาติ 2
นร. 4 คน
ครูตางชาติ 1 คน

ระหวางพิจารณา

ระหวางพิจารณา

รองเพลงประกอบทาทาง
นร. 12 คน

10

อ.วิภาสา

02-713-0922-4 ok
081-668-2882

อ.จาระไน
พงศิริพัฒน
อ.ผกาวัน ชาระ

089-992-7002
02-978-4100-3
081-843-8768

4. นิทรรศการ
ผูรับผิดชอบ โรงเรียนอุดมศึกษา, ไผทอุดมศึกษา, อยูเย็นวิทยา, ปาณยา พัฒนาการ: นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
โรงเรียนสารสาสนเอกตรา : นิทรรศการผลงานนักเรียนของนักเรียนในกลุม EP
หัวขอ

โรงเรียน

หมายเหตุ

1. พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ไผทอุดมศึกษา

2. หลักในการดําเนินชีวิต / ทศพิธราชธรรม

อุดมศึกษา

3. โครงการในพระราชดําริ

อยูเย็นวิทยา

4. ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

ปาณยา พัฒนาการ

5. งานของสมาคมฯ EP (ความเปนมาของ EP)

จัดโดยสมาคมฯ EP

ผลสัมฤทธิ์, ผลรางวัลตางๆ

6. บูธแสดงผลงานของนักเรียนตามกลุมสาระตางๆ โดย
สามารถเลือกกลุมสาระใดก็ได หรือจัดสงทุกกลุมสาระ

สารสาสนเอกตรา

Multiple Intelligences

ศรีวิกรม

อังกฤษ, วิทย, คณิต

เลิศหลาถ.กาญจนาภิเษก

อังกฤษ, วิทย, คณิต

ปาณยา พัฒนาการ

วิทย (G.5)

อุดมศึกษา
โรงเรียนกรุงเทพ
คริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนดรุณพัฒน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนลูกเสือ,
แนะแนว
Clinic หมอภาษา
ฝกการอานคําภาษาอังกฤษ
กลุมสาระเรียนรูศิลปะ

หมายเหตุ
o
o

แผนผังฝายนิทรรศการ ณ ลานอเนกประสงค รับผิดชอบโดย โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
พื้นที่โลงขนาด 3 x 3 เมตร / 3 x 6 เมตร (หากเล็กเกินไป สามารถขยายไดอีก) มีโตะ 1 ตัว และเกาอี้ 2 ตัว จํานวน 12

บูธ รวมเปน โตะ 12 เกาอี้ 24
o โรงเรียนใดตองการโตะและเกาอี้เพิ่มเติมหรือไม .............. (กรุณาระบุ)
5. ซุมเกม
ผูรับผิดชอบ โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
โรงเรียนสองภาษาลาดพราว
สิ่งที่เตรียม
5. เตรียมบัตรเลนเกม จําหนายใบละ 20 บาท
6. เตรียมเกมตางๆ เชน ปาลูกดอก, ปาลูกเทนนิสลงปบ ฯลฯ
7. เตรียมของรางวัล และเจาหนาที่ดําเนินการ
หมายเหตุ รายไดที่ไดจากการจําหนายบัตร เมื่อหักรายจายแลวนําสงสมาคมฯ
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6. ฝายอาหาร – เครื่องดื่ม
ผูรับผิดชอบ โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
สิ่งที่เตรียม
1. เตรียมอาหารของคณะกรรมการ
2. เตรียมคูปองรับอาหารสําหรับคณะทํางาน และคูปองจัดจําหนายอาหาร / เครื่องดื่ม สําหรับผูรวมงาน

โรงเรียน
โรงเรียนศรีวิกรม

จํานวนนักเรียนและบุคลากรรวมชมการแสดงและนิทรรศการ
นักเรียน บุคลากร ผูปกครอง
รวม
ผูประสานงาน
(คน)
20
20
อ.สาวิตรี แสงสุข

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

-

8

-

8

อ.สมทรง โชติกวี

โรงเรียนอุดมศึกษา

150

5

20

175

อ.ขนิษฐา ชูบุญ

เครือโรงเรียนสารสาสน

200

15

-

215

อ.เมธามาศ ทาละไล

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย
โรงเรียนอัสสัมชัญ

100

-

-

100

อ.สุดฤทัย สัจติประเสริฐ

10

-

-

10

โรงเรียนอยูเย็นวิทยา

20

20

16

56

น.ส.อรนิสา มิตรประสิทธิ์
นางกฤติยาพร สีเมฆ
นางผกาวัน ชาระ

โรงเรียนเรวดี

-

-

26

26

โรงเรียนเลิศหลาถนนกาญจนา
ภิเษก
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

50

50

30

130

25

7

27

59

อ.อารียา ศรีสวัสดิ์
อ.วีรนุช กระแสรแสน
นางอภิชญา อนันตสิทธินนท
น.ส.ศศิวิมล ลีลาโคตร
ครูดรุณวรรณ แกวงาม

โรงเรียนสองภาษาลาดพราว

-

30

-

30

อ.วิชุดา / อ.จรัสศรี

โรงเรียนนฤมลทิน

30

-

-

30

อ.มนัส วงศภักดี

ผูรวมชมงาน

914

(ไมรวมนักแสดง)

หมายเหตุ
• สรุปจํานวนผูรวมงาน
1. คณะประธาน ........ คน
ผูติดตาม ......... คน
2. กรรมการ 17
คน
ผูติดตาม ......... คน
3. คณะทํางาน 73
คน
เพิ่มเติมจากคณะทํางาน (Staff) ........ คน
4. นักแสดงบนเวที 267 คน ครูตางชาติ 15 คน ครูผูควบคุม 40 คน
5. นักดนตรีในสวน ..... คน ครูผูควบคุม ....... คน
6. ผูรวมงาน 914 คน
• รายไดจากการจําหนายอาหาร – เครื่องดื่มมอบใหโรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
7. ฝายสถานที่ / จอดรถ
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ผูรับผิดชอบ โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
โรงเรียนอุดมศึกษาสงบุคลากรมาชวย 2 คน
สิ่งที่เตรียม
• ประสานงานตํารวจทองที่
• จัดบริเวณที่จอดรถ
1.1 ประธาน
1.2 คณะกรรมการ , แขกกิตติมศักดิ์
1.3 คณะนักแสดง
1.4 คณะผูจัดนิทรรศการ
1.5 คนที่มาชมงาน เชน ผูปกครองนักเรียน

ชนิด / ประเภท
รถยนตสวนตัวผูบริหาร
รถยนตสวนตัวผูปกครอง
รถตูคณะครู/นักเรียน
รถบัสนักเรียน
รถยนตสวนตัว/กระบะ/ตู
รานหนังสือ/แนะแนว
รวม

จํานวน
(คัน)
18
131
50
13
14

สถานที่จอดรถ

226

หมายเหตุ หากมีคาใชจายเกิดขึ้นจากความจําเปนในการเชาสถานที่ที่จอดรถใหใชจายจากสมาคมฯ
8. ฝายประชาสัมพันธ
ผูรับผิดชอบ โรงเรียนประภามนตรี 2
สิ่งที่เตรียม
1. จัดทําโปสเตอร / แผนพับการจัดงาน / ปายผาไวนิล
2. เตรียมเครื่องเสียง
3. จัดทําแผนผังการจัดงาน
4. แจงขาวการจัดงานไปยังสื่อมวลชน และโรงเรียนตางๆ
5. จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
6. จัดบริเวณที่ตั้งประชาสัมพันธ
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6. การออกรานจําหนายสินคา
ผูรับผิดชอบ โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
สิ่งที่เตรียม
1. บริเวณที่ตั้งบูธ
2. ขนาดของบูธ มีพื้นที่ 3x3 เมตร
3. ในแตละบูธจัดโตะ 1 ตัว (ขนาด 1x2 เมตร) เกาอี้ 2 ตัว (ประสานงาน ร.ร.เซนตโยเซฟ)

9.1 รานหนังสือ และสื่อการเรียนการสอน/แนะแนวการศึกษาตอ
ชื่อราน
จน. จน. จน.
รายการ
บูธ คน
รถ
1
4 รถยนต - จําหนายหนังสือกลุมสาระการเรียนรู
1. บริษัท ชายดเทคเอ็ด
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร
1
ดูเคชั่น จํากัด

ผูประสานงาน
คุณปราณี สุนทรนนท
081-318-4108

รถตู
1

- จําหนายสื่อประกอบการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและคณิศาสตร
- จัดนิทรรศการหองปฏิบัติการทางภาษา ระบบ
computer base learning

Paid

จําหนายแบบเรียน ตํารา ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
จําหนายหนังสืออางอิงภาษาอังกฤษ และหนังสือ
สําหรับหองสมุด
จําหนายสื่ออุปกรณการเรียนการสอน

คุณสมญา โพธิ์แกว
086-341-9513
Paid

2. บริษัท แปลนปริทัศน
จํากัด

2

3

รถตู
1

3. บ.พัฒนาคุณภาพ
วิชาการ (พ.ว.)อินเตอร

1

-

-

4. บ.เพอลังอิ พับลิชชิ่ง
จํากัด
5. สํานักพิมพ Book
Access

1

5

1

3

6. โรงเรียนภาษาและภูมิ
ปญญาตะวันออก
(OKLS)
7. สํานักพิมพ McGrawHill
8. บริษัท นานมีบุคส
จํากัด

1

3

จําหนายหนังสือ และสื่อการเรียนการสอน
หนังสือจากสํานักพิมพตางประเทศ
รถยนต (ขอบูธติดกัน)
5
รถยนต จําหนายหนังสือแบบเรียน, หนังสืออางอิง,
2
หนังสืออานประกอบ และ Online Learning
and searching Engine และ E-Book
1

คุณสุชาดา โสรัตถยากร
085-119-4489
Paid
คุณเทวินทร ทองสมนึก
086-556-2482 Paid
คุณธัญสินี ธัมมะพจน
สถิต 02-732-1954-8 ตอ
413 Paid

รับปรึกษาการเรียนภาษาจีนและญี่ปุน
จําหนายหนังสือแบบเรียน

คุณตุก 086-663-6889

จําหนายหนังสือ และสื่อการเรียนการสอน
หนังสือจากสํานักพิมพตางประเทศ
จําหนายหนังสือแบบเรียน, หนังสืออางอิง,
หนังสืออานประกอบ

คุณวนิดา กัมพลาศิริ 081988-1792 Paid
คุณอุมา เรียงแกว 086569-3552 Reserved
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Paid

ชื่อราน

จน.
บูธ

จน.
คน

จน.
รถ

รายการ

9. Learning Tree

จําหนายหนังสือ และสื่อการเรียนการสอน
หนังสือจากสํานักพิมพตางประเทศ

10. Miles K'nes
Education

จําหนายหนังสือ และสื่อการเรียนการสอน

11. Ae Square

จําหนายหนังสือ และสื่อการเรียนการสอน

12. วัฏฏะ การศึกษา

1

2

1

แนะแนวการศึกษาตอ

13. British Council

1

3

1

แนะแนวการศึกษาตอ
รับสมัครทดสอบ IELTS

14. Mr.Mark

หมายเหตุ

จําหนายหนังสือคําสอน

ผูประสานงาน
คุณเมฆงาม 086-2244425 Reserved
คุณอาภรณ 081-8131124 Reserved
คุณเอ 085-442-3232
Reserved
คุณฝน 02-422-8000 Free
คุณอุไรวรรณ สะโมลี
02-657-5638 Free
คุณพรอมเพ็ญ 089-4229524
Mr.Mark Free

จํานวนรถผูรว มจัดบูธจากบริษัท/หนวยงานตางๆ รวม 14 คัน จอดรถบริเวณ ...........................

7.

ฝายพยาบาล
ผูรับผิดชอบ โรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา
สิ่งที่เตรียม
1. บริเวณที่รักษาพยาบาลเบื้องตน
2. เจาหนาที่พยาบาล
3. อุปกรณพยาบาล
8. ฝายประเมินผล
ผูรับผิดชอบ โรงเรียนสารสาสนเอกตรา
สิ่งที่เตรียม
1. แบบสอบถาม

15

16

ที่
1

รายการ
ตอนรับประธาน
ประธาน : นายกสมาคมฯ

การเตรียมงาน “โรงเรียน EP รวมใจเทิดไท มหาราชัน”
29 พฤศจิกายน 2551
ผูรับผิดชอบ
ขั้นตอน
สิ่งที่เตรียม
- เตรียมติดดอกไมประธาน
- คณะกรรมการจัดงาน 1. เมื่อรถมาถึงบริเวณอาคาร
ทุกทานตอนรับ
หอประชุมวงดุริยางคโรงเรียน + ผูติดตาม
อุดมศึกษาบรรเลงเพลง
มหาฤกษ
โรงเรียนอุดมศึกษา
- เตรียมเพลงมหาฤกษ

โรงเรียนดรุณพัฒน

2

พิธีการในหอประชุม

โรงเรียนดรุณพัฒน

วงดุริยางคโรงเรียน
สารสาสนเอกตรา

2. กรรมการเชิญประธานนั่งพัก
บนหอประชุม

- ที่นั่งประธาน + ผูติดตาม
- เตรียมอาหาร – เครื่องดื่ม
ประธาน + ผูติดตาม
3. พิธีกร เชิญประธานเปดกรวย - เตรียมเวที, พระบรมฉายา
กลาวคําถวายพระพร
ลักษณ, กรวย, พานพุม
ควรใช 2 ภาษา (ไทย, อังกฤษ) - เตรียมคํากลาวถวายพระพร

4. บรรเลงเพลง
1. สรรเสริญพระบารมี
2. สดุดีมหาราชา
3. พอแหงแผนดิน
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- Chorus รองนํา

ผูรับผิดชอบเตรียม
โรงเรียนสารสาสน
เอกตรา

โรงเรียนอุดมศึกษา

โรงเรียนเซนตโยเซฟ

โรงเรียนดรุณพัฒน
ประสาน
โรงเรียนเซนตโยเซฟ

โรงเรียนสารสาสน
เอกตรา

หมายเหตุ
- การแตงกายของ
คณะกรรมการสมาคมฯ
- การแตงกายแบบสากล
นิยม (มีโบวติด)
- การแตงกายของ
คณะกรรมการฝายตางๆ
สมาคมฯ จะจัดทําบัตร
Staff ให
*เกณฑนักเรียนและ
บุคลากรจากทุกโรงเรียน
ขึ้นยังหอประชุม
* ชางภาพ
- ภาพ อุดมศึกษา,
- VDO ปาณยา,
- VDO/ ภาพ สารสาสน
เอกตรา
* โสตฯ เซนตโยเซฟ

ที่

รายการ

ผูรับผิดชอบ

โรงเรียนสารสาสน
เอกตรา

ขั้นตอน
5. เชิญประธานมาที่โพรเดียม
เพื่อฟงคํากลาวรายงาน
6. กลาวรายงาน
7. ประธานมอบเกียรติบัตร, โล
และกลาวเปดรายงาน
8. มอบของที่ระลึกใหประธาน

3

การแสดงในหอประชุม

โรงเรียนเลิศหลา
ถ.กาญจนาภิเษก

- คณะกรรมการ
4

การเปดนิทรรศการ

- โรงเรียนอุดมศึกษา

9. เชิญประธานลงนั่งเพื่อชมการ
แสดง
10. ชมการแสดง
1. เพลงโรงเรียนสองภาษา
เทิดพระเกียรติ
2. การแสดง 1 ชุดให
ประธานชม

11. เชิญประธานลงมาเปด
นิทรรศการดานลาง
12. เชิญประธานลงมาเปด
นิทรรศการเพื่อตัดริบบิ้นเปด
งาน
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สิ่งที่เตรียม

ผูรับผิดชอบเตรียม
โรงเรียนดรุณพัฒน

- คํากลาวรายงาน
- คํากลาวเปดงานให รมต.
- โล
- เกียรติบัตร
- เตรียมคนสงโล, เกียรติบัตร
- ของที่ระลึก

นายกสมาคมฯ โรงเรียน
สารสาสนเอกตรา
โรงเรียนดรุณพัฒน
เตรียมคนรับ-สงโล

- พิธีกร

- พิธีกร

โรงเรียนสารสาสนเอก
ตราเตรียมโล เกียรติบัตร
และของที่ระลึก
โรงเรียนดรุณพัฒน

- เตรียมเนื้อเพลงโรงเรียน
สองภาษาเทิดพระเกียรติ
- นักรองจากโรงเรียนตางๆ

โรงเรียนสารสาสน
เอกตรา

พิธีกร โรงเรียนเลิศหลา

โรงเรียนเลิศหลา

- เสาดอกไม 2 เสาเพื่อตัด
ริบบิ้น
- พานรองกรรไกร

โรงเรียนอุดมศึกษา

หมายเหตุ

- เตรียมคนรับแทน
โรงเรียนที่ไมมา
- ลําดับผูเขารับโล
มาเซอร มอบของที่ระลึก

- กํากับเวที/แสง/เสียง
โรงเรียนเลิศหลา
โรงเรียนเซนตโยเซฟ
- การแสดงจะดําเนิน
ตอไปเรื่อยๆ ไมวา
ประธานจะลงมาเมื่อใดก็
ตาม

ที่

รายการ

ผูรับผิดชอบ

- โรงเรียนไผท
อุดมศึกษา
- โรงเรียนอุดมศึกษา
- โรงเรียนอยูเย็นวิทยา
- โรงเรียนปาณยา
โรงเรียนสารสาสนและ
คณะโรงเรียนที่มาชวย
ใน 8 กลุมสาระและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
คณะกรรมการ

5

ขั้นตอน
13. ประธานและคณะเขียนคํา
ถวายพระพร

14. ประธานเดินชมนิทรรศการ
- พระราชประวัติ
- ทศพิธราชธรรม
- โครงการในพระราชดําริ
- เศรษฐกิจพอเพียง
15. ชมนิทรรศการโรงเรียน EP

สิ่งที่เตรียม
- โตะวางสมุดลงนามถวาย
พระพร
- สมุดลงนามถวายพระพร
-ปากกา
- จัดเจาหนาที่ประจําซุม
นิทรรศการเพื่อบรรยาย

จัดนักเรียน / ครู
สาธิต / แนะนํา

16. ประธานเดินชมงานในสวน เจาหนาที่ประจําจุดตางๆ
อื่นๆ เชน ซุมเกม, ดนตรีในสวน
, บูธขายของ ฯลฯ

ปดงาน 14.00 น.
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ผูรับผิดชอบเตรียม
- โรงเรียนเซนตโยเซฟ
- โรงเรียนอุดมศึกษา

โรงเรียนที่จัดนิทรรศการ

โรงเรียนสารสาสนและ
คณะโรงเรียนที่จัด

หมายเหตุ
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