
     สรุปผลการจัดงานวัน “รอยใจ ศิษยบช.” ประจําป 2553 
  วันเสารท่ี 30 มกราคม 53   ณ ราชตฤณมัยสมาคม   

1))   งานวนั “รอยใจ ศิษยบช.” ป 53 
ภาคเชา           ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแก อาจารยและศิษยเกา บช. ที่ลวงลับไปแลว  ณ วัดอินทรวรวิหาร บางขุนพรหม 
  10:30 น.     พระสงฆ ๙ รูป  เจริญพระพุทธมนต  
  11:00 น.    ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ  เสร็จพิธี      แขกรับประทานอาหารรวมกัน 
ภาคค่ํา        งานเลี้ยงสังสรรค “รอยใจ  ศิษยบช.” ป53  ณ ราชตฤณมัยสมาคม (สนามมานางเลิ้ง) 
  17:30 น.    ลงทะเบียน (รับของที่ระลึก)   ดื่ม ฟงเพลง และสังสรรคตามประสาชาวฟา-เทา  
  18:45 น.    เริ่มทานอาหารเย็น – บุฟเฟท 
  19:30 น.   ประธานกลาวเปดงาน 

 ไหวครู (มอบดอกไมและของขวัญใหอาจารย)  อาจารยอาวุโสกลาวใหพรศิษยเกา 
--  จับสลาก แจกสิ่งของรางวัล รอบแรก   และฟงเพลง 

20:30 น.   พิธีมอบโลศิษยเกาดีเดนประจําป 2552 จํานวน 8 คน 
--  จับสลาก แจกสิ่งของรางวัล  รอบสอง   และฟงเพลง 

21:00 น.   พิธีประกาศผลการแขงขันกอลฟบช. และแจกรางวัลใหแกผูชนะเลิศและรอง 3 Flight 
--  พิธีประกาศรายนามศิษยเกาที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ จํานวน 12 คน 
--  จับสลาก แจกสิ่งของรางวัล  รอบสาม   และฟงเพลง 

21:30 น.   การประมูลภาพเขียนของอาจารยชํานิ ซึ่งคุณกฤช อาทิตยแกว บช.๔ เปนผูมอบให 
--   จับสลากรางวัลใหญ 5 ช้ิน 

  22:00 น.   ปดงาน 
     ............................................................. 

2))     แบงกิจกรรมชวยกันดําเนินการ 
 รุน ๑.   พิธีสงฆ  ณวัดอินทรวรวิหาร   รุน ๒.   ดนตรี บันเทิง  พิธีการตางๆ บนเวที 
 รุน ๓.   สถานที่จัดงาน จัดเวที  อาหารและเครื่องดื่ม           รุน ๔.   ประชาสัมพันธ จัดทําโลศิษยเกาดีเดน เชารถรับสงอาจารย 

รุน ๕.    สงบัตรเชิญ 3ครั้ง  จัดทําหมวกกอลฟ  ตอนรับ  ลงทะเบียน และแจกของที่ระลึก 
               จัดเตรียมพวงมาลัย และของขวัญ(กระติกน้ําสเตนเลส)มอบอาจารย  จัดหาสิ่งของเปนรางวัลจับสลาก 
    ............................................................. 

3))      สถานะการเงิน 
 รายรับ     -- เงินชวยเหลือจากกองทุนบช.     75,000.--- บ. 
  -- เงินลงขันจากศิษยเกา  16 รุน (รุนละ 5,000. บาท)   80,000.--- บ. 
  -- เงินไดจากการประมูลภาพเขียนของอ.ชํานิ (คุณกฤช บช.๔ มอบให) 17,500.--- บ. 
  -- เงินบริจาคในกลองบนโตะลงทะเบียน    26,200.--- บ. 
      รวมรายรับทั้งสิ้น               198,700.--- บ. 
 รายจาย -- คาใชจาย และทําบุญที่วัดอินทรวรวิหาร    11,500.--- บ. 
     -- คาสงบัตรเชิญ 500 ใบ  จํานวน  3 ครั้ง       5,000.--- บ. 
  -- คาสุรา ขนาด 2 ลิตร 6 ขวด และเบียรสิงห        7,920.--- บ. 
  -- คากระติกน้ําสเตนเลส 15ใบx266บ.  และพวงมาลัย 15x95บ.     5,415.--- บ. 
  -- คาอาหาร และเครื่องดื่ม       36,520.--- บ. 



  -- คาทําฉาก คาไฟฟา คาบริการ ใหนองชวยงาน       7,592.--- บ. 
  -- คาเชารถรับสง และรถไฟ+ที่พัก        4,500.--- บ. 
  -- คาดนตรี          5,000.--- บ. 
  -- คาหมวกกอลฟ  250x120 บ.     30,000.--- บ. 
  -- คาโลศิษยเกาดีเดน และโลสงมอบงาน    10,000.--- บ. 
  -- คารางวัลใหญ 5 ช้ิน         7,009.--- บ. 
  -- คาใชจายในการประชุมจัดงาน 5 ครั้ง    21,047.--- บ. 
      รวมรายจายทั้งสิ้น               151,503.--- บ. 
 เงินคงเหลือท้ังสิ้น        47,197.--- บ. 
       (นําสงเขาบัญชีกองทุนบช. ตามมติท่ีประชุม) 
     ............................................................ 

4))    ขอบคณุผูอุปการะคณุ  และผูชวยงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
  1. กองทุนศิษยเกาวิทยาลัยบางแสน  --ใหเงินเปนคาใชจายในการจัดงาน 75,000.- . 
  2. พลเอกบุญเลิศ  แกวประสิทธิ์  --ใหสวนลดคาอาหารบุฟเฟท  20% 
  3. คุณธีรยุทธ หลอเลิศรัตน บช.๑  และคุณฉลาด อิงคเมธางกูร บช.๓   --ชวยเปนโฆษกตลอดงาน 
  4. คุณศิริ ชโลกุล   บช.๒   --ชวยคาจัดทําโลศิษยเกาดีเดน 10,000.-  
  5. ศิษยเกาบช. รุน ๓    --ชวยคาเบียรสด  2,760.-  
  6. คุณกฤช  อาทิตยแกว   บช.๔ --มอบภาพเขียนอ.ชํานิ ใหเปดประมูลไดเงินเขากองทุน 17,500.- 
  7. คุณชูชัช  มโนธรรม   บช.๑๔  --ชวยจัดพิมพและสงไปรษณียบัตรเชิญ 
  8. ผูมอบสิ่งของ 39 ช้ินใหเปนรางวัลจับสลาก        ( จํานวน 10 คน ไดแก คุณสัมพันธ บช.๑ /คุณอําพล บช.๑ / 
                                                      คุณฉลาด บช.๓ / คุณสงา บช.๔ /คุณรณชัย บช.๕ /คุณเรืองฤทธิ์ บช.๕ /พลเอก เกษมศักดิ์ บช.๕ / 
                                                      คุณสงา  บช.๕ /คุณปรีชา  บช.๕ / และคุณประจักษศิลป  บช.๕ ) 
  9. ผูชวยติดตอประสานงานและชวยงานทั่วไป ต้ังแตเริ่มเตรียมงานจนงานแลวเสร็จ  (บช.๕ จํานวน 10 คนไดแก 
             คุณมนูญ  พล.อ.เกษมศักดิ์  คุณจรัสพรรณ  คุณขจรศักดิ์  คุณเรืองฤทธิ์  คุณสงา 
             คุณรณชัย  คุณไกรสีห  คุณอัมฤทธิ์  และคุณประจักษศิลป)  
     ............................................................. 

5))      รางวัล  Jack Pot  5  รางวัล 
  1.  เครื่องเลน  CD ยี่หอ   Soken  2  เครื่อง 
     ยี่หอ   Sanyo  1  เครื่อง 
  2.  โทรศัพยไรสาย  ยี่หอ   Panasonic 1  เครื่อง 
     ยี่หอ   GE  1  เครื่อง 
     .............................................................. 

6))      รายนาม “ศิษยเกาดีเดน” ประจําป 2552 
 1.   คุณอําพล  ฉายานนท  รุน๑    2.   พล.อ.ดุษฎี  อุปถัมภ            รุน๕ 
 3.   รศ.ดร.ศักดิ์ชัย  นิรัญทวี  รุน๑๑                  4.   คุณวุฒิชาติ  สิริชวยชู           รุน๑๒ 
 5.   คุณสมควร  วิเชียรวรรณ  รุน๑๓                  6.   นพ.ประสิทธิ์  เรืองสุขอุดม      รุน๑๔ 
 7.   พ.ต.อ.ภาสกร  สุบรรณ ณ อยุธยา รุน๑๖                   8.   คุณสุวิทย  กิตติธะระพันธุ        รุน๘ 
     ............................................................... 
 



 
 
7))      รายนาม “ศิษยเกาท่ีไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ” ประจําป2552 
 1.  คุณธีรยุทธ  หลอเลิศรัตน  รุน๑   2.  รศ.พรชัย  สุนทรพันธุ  รุน๒ 
 3.  คุณศิริ  ชโลกุล   รุน๒   4.  คุณกฤช  อาทิตยแกว  รุน๔ 
 5.  พล.อ.เกษมศักดิ์  ปลูกสวัสดิ์ รุน๕   6.   คุณดุสิต  นนทะนาคร  รุน๖ 
 7.  คุณธานินทร  บํารุงทรัพย  รุน๗   8.  คุณวงศศักดิ์  สวัสดิพาณิชย รุน๑๑ 
 9.  คุณอังศุมาล  ศุนาลัย  รุน๑๑   10.  พล.ท.อภิชัย  พิณสายแกว รุน๑๑ 
 11.  รศ.นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ รุน๑๔   12.   คุณสมชาย  โลทารักษพงษ รุน๑๖ 
     ................................................................. 

8))     วัสดุสิ่งของที่เหลือ 
 สรุป  ไมมีวัสดุคงเหลือ  สิ่งของทุกรายการใชไปหมดตามแผนที่กําหนดไว กลาวคือ 
 1.  สุรา ขนาด 2ลิตร จํานวน 6 ขวด  และเบียรสด 8 ถาด รินบริการหมด  (ยังมีผูรองวายังอยากดื่มตออีก) 
 2.  กระติกน้ําสเตนเลส 15 ใบ และพวงมาลัย 15 พวง  นํามอบอาจารย(และคูสมรส)  หมด 15 ชุด 
 3.  หมวกกอลฟ  250 ใบ  แจกเปนสิ่งของที่ระลึกตอนลงทะเบียน ทั้งอาจารย(คูสมรสและผูติดตาม) และศิษยเกา 

      รวมทั้งผูมาชวยงานบางกลุมดวย  (จํานวนผูมารวมงานทั้งสิ้น 232 คน / อาจารย 13  ศิษยเกา  219 )  
4. รางวัลใหญ Jack Pot 5 ช้ิน  และรางวัลจับสลาก  39 ช้ิน นําออกแจกหมด 

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

9))     ปญหา อุปสรรค ขอแนะนําและเรื่องอ่ืนๆ 
   เสียงบน  ติชม จากผูมารวมงาน / และผลลัพยของงาน 
  --  เครื่องดื่มไมพอ  ยังมีบางคนอยากดื่มตออีก 
  --  อาหารขาดชวง  เติมชามาก   
  --  บางคนไมไดรับบัตรเชิญเลย ทั้ง 3 ฉบับ   แตรูขาวการจัดงานจากเพื่อน 
  --  หมวกกอลฟ  รูปทรงสวย  สีเหมาะสม และแข็งแรงดี   (ชอบใจที่แจกฟรี) 
  --  ขณะไหวครู ยังมีเสียงคุยกันอึกกระทึก ขาดความสนใจ ขาดความศักดิ์สิทธิ์ของกิจกรรม 
  --  กิจกรรม “ประกาศชื่อศิษยเกาที่ควรยกยองเชิดชูเกียรติ” ซึ่งเปนกิจกรรมใหม ควรทําตอไป เพราะเปนการแจง
ความสําเร็จในการงานจนถึงปจจุบันของศิษยเกา    ทําใหเกิดความภาคภูมิใจรวมกัน และทั้งสามารถ ชวยเหลือกันได 
     ผลงานในภาพรวม เปนที่พอใจ แตควรปรับปรุงแกไขขอปญหาตางๆดังกลาวแลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

๑. การออกบัตรเชิญแจงขาวการจัดงาน ควรแจงเนิ่นๆ  และใหแจงตอกันดวย  หรืออาจแจงช่ือเพื่อนที่ไมไดรับขาว
ใหผูจัดงานไดทราบ เพื่อสงขาวไปเพิ่มเติม 

๒. ควรปรับปรุงรายชื่อและที่อยูของศิษยเกาทุกรุนใหเปนปจจุบัน  โดยใหผูแทนรุนสงขอมูลมาให 
๓. กรณีของอาจารย นอกจากสงบัตรเชิญแลว ควรโทรไปเรียนเชิญดวยตนเองอีกดวย 

 
###############################################   


