
ค ำส่ังสมำคมศิษย์เก่ำอสัสัมชัญธนบุรี 
ที่ 1/2558 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจดังำนคนืสู่เหย้ำ  
  
 เพื่อให้การจัดงานคืนสู่เหยา้ศิษยเ์ก่า ปีการศึกษา 2558  ท่ีจะจดัข้ึนในวนัเสาร์ท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2559
ด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
 

ประธำนอ ำนวยกำร ภราดา ดร.วีรยทุธ  บุญพราหมณ์ 

ที่ปรึกษำกติตมิศักดิ์ ภราดา ดร.ช านาญ  เหล่ารักผล 
ที่ปรึกษำ ภราดาอรุณ  เมธเศรษฐ            ภราดาสุนนัท ์ โยธารักษ ์  
 ภราดาพีรพงศ ์ ดาราไทย นายอมัรินทร์  ปัทมานุช 
 นายสุวจัน์  ลิปตพลัลภ นายณรงค ์ ลีลสมภพ 
 นายสง่า  กล่อมจิตเจริญ ม.สมจิตร  ชนัแสง 
ประธำนจดังำน ดร. อนุพงษ์  แต้ศิลปสำธิต 

ประธำนด ำเนินงำนโรงเรียน มสิวรนุช  รัตนจรัสโรจน์ 
รองประธำนจดังำน นายสุเมธ  ธีระจารุวฒัน์ นายประเสริฐ  วชิรปราการสกุล 

 นายมนตรี  แตศ้ิลปสาธิต  

ฝ่ำยดนตรี กำรแสดง ก ำกบัเวท ีสคริป และควิงำน 

 ม.สันต ิ ศรีเครือแก้ว และทีมงาน  ม.เอกราช   แกว้เขียว  
 นายธงฉาน  บุญญาลยั นายชยานนัท ์ มโนเกษมสุข  

 นายอิศรา  เอ่ียมจรัส นายสุภีรณ  มหาสาวงักุล   
ฝ่ำยแสง สี เสียง ม.สันต ิ ศรีเครือแก้ว และทีมงาน  

จดัเตรียมสถำนที่และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก  ม.วศิิษฐ์  ใจมัน่ ม.บณัดิษ  คุณาบุตร 
 นายสมศกัด์ิ  เหลืองเรือง  และพนกังาน 

 นายศุภชยั  จงทวีสุขสนัต ์ และทีมงาน   

ฝ่ำยศิลป์ นายกิติศกัด์ิ  สถิตกิจพิเชษฐ ์

พธิีกร ม.จรัญ  น้อยอิม่ ม.เทิดพล   วงษรั์กษา 
กองอ ำนวยกำร ว่าท่ี ร.ต.อรรถพร  สมพงษ ์ นายไชยา  ค  าอิน  

 นายสมหวงั  ปึงเศรษฐกลู นายศุภชยั  สิมะอารีย ์
 นางอจัฉรีย ์ จุ่นใจดี   

 



จดักจิกรรมรอบงำน ม.เอก  เอกสกุล ม.พงษกิ์จ   เจริญพร 
 ม.เจริญ  กรทรวง ม.เขมพาสน์  จาดกอ้น 

 ม.ชยนัต ์  ศรีอยูย่งค ์ ม.ธีระพล   สุนทรกุล 

 ม.ปรมินทร์   แกว้เขียว ม.ชนกนัต ์  นนัทช์ยั 
 ม.ณิชพงษ ์  ป่ินทอง 
ฝ่ำยกฬีำ นายกฤชวชัร์  ชายแสน   

พธิีกรรมบนเวที มสิรุ่งนภำ  จนัทร์ส ำรำญ 
ฝ่ำยกำรเงิน มสิวรนุช  รัตนจรัสโรจน์ นายชิดชนก  โทม้ะวงศ ์  

 มิสพชัมณฑ ์ พนมกิจ  
ฝ่ำยต้อนรับ มสิพชิญ์สินี  ศรีเอีย่มกุล มิสวชัรีย ์ ศรีวิชยัรัตน์  

 มิสสุนิสา  ทรวงสงัเวียน ม.สมบติั  บุญสาพิพฒัน์ 
 มิสนฤมล  นอ้ยอ่ิม ม.เศกศกัด์ิ  นิติวฒันานนท ์

 มิสร่ืนจิต  ใจมัน่ ม.ยทุธพงษ ์ วงษเ์มืองสรรค ์
ฝ่ำยลงทะเบียน มสิวไิล  ศรีประภำสุขสันต ิ นายสุเมธ  ตั้งประเสริฐ  

 มิสฐานิตา  ตระพรมมิน มิสพณัณ์ชิตา  ฉ ่าจิตร 
 มิสเนตร์  ไชยบวัแกว้ มิสณัฎฐม์นตธ์ร  อน้เอ่ียม 

 มิสอมัพร  พลวฒัน์ มิสศิวภคั  เกียรติศิลปิน 

 มิสอาทิตยา  วรชยั มิสนิศามณี   เสาชยั 
 มิสปุณยนุช   ใจมัน่ มิสสุภทัรา  ตะกรุดแกว้ 
 มิสรุ่งนภา  ปรุงเมืองงาม มิสอริสราภรณ์  พงษท์องเจริญ 

 มิสพชัรินทร์  เครือเทพ   
ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์  ตำรำงเทียบรุ่น มสิวไิล  ศรีประภำสุขสันต ิ มิสฐานิตา  ตระพรมมิน 

 มิสเนตร์  ไชยบวัแกว้ มิสณัฎฐม์นตธ์ร  อน้เอ่ียม 

ฝ่ำยประสำนงำนศิษย์เก่ำดีเด่น, ประธำน  
 มสิวชัรีย์  ศรีวชัิยรัตน์ มิสพิชญสิ์นี  ศรีเอ่ียมกุล 

 มิสสุนิสา  ทรวงสงัเวียน มิสร่ืนจิต   ใจมัน่ 

ค ำกล่ำวประธำน, จดัท ำค ำประกำศเกยีรตคุิณ, จดหมำยเชิญศิษย์เก่ำดีเด่น 
 มิสวชัรีย ์ ศรีวิชยัรัตน์ 
จดัท ำ Presentation ศิษย์เก่ำดีเด่น ม.ธีรภัทร  ศรีวชัิยรัตน์  มิสวชัรีย ์ ศรีวิชยัรัตน์ 
ฝ่ำยจดัท ำโล่ประกำศเกยีตคุิณ มสิพณัณ์ชิตำ  ฉ ่ำจติร มิสวชัรีย ์ ศรีวิชยัรัตน์ 
 มิสพิชญสิ์นี  ศรีเอ่ียมกุล 



ฝ่ำยมอบ และเชิญโล่รำงวลั มสิพณัณ์ชิตำ  ฉ ่ำจติร มิสวิไล  ศรีประภาสุขสนัติ  
 มิสเนตร์  ไชยบวัแกว้ มิสณัฎฐม์นตธ์ร  อน้เอ่ียม 
ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย ม.สมบัต ิ บุญสำพพิฒัน์ ม.วิศิษฐ ์ ใจมัน่  

 พ.อ.สถาพร  สุขสมบูรณ์ ม.บณัดิษ  คุณาบุตร  

 มิสประณีต   วงษเ์กษกรณ์ ม.ฐานพฒัน์   ธีระเชาวพฒัน์ 
 ม.นิรันดร์  ใจมัน่ ทีมงานฝ่ายปกครอง 
 และพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ฝ่ำยจรำจร และสถำนที่จอดรถประธำนและศิษย์เก่ำดีเด่น ม.วศิิษฐ์   ใจมัน่ 

 ม.บณัดิษ  คุณาบุตร และพนกังานรักษาความปลอดภยั 
ฝ่ำยพยำบำล มสิกรรณกิำ   พูลทรัพย์  

ฝ่ำยสิทธิประโยชน์ นายสลิล ตระกลูพนูทรัพย ์ นางอจัฉรีย ์  จุ่นใจดี 
ฝ่ำยอำหำร เคร่ืองดื่ม และซุ้มจ ำหน่ำย  ม.เศกศักดิ์  นิตวิฒันำนนท์ มิสนภสันนัท ์ อมัพรพิพฒัน์ 
ฝ่ำยจดัจ ำหน่ำยของที่ระลกึ และรับสมคัรสมำชิก 
 มสิพชัมณฑ์  พนมกจิ มิสปรียนนัท ์ จนัทร์พงษ ์ 
 มิสสองขวญั  สงัขเ์อม มิสศรุดา  ปัญญานิมิต 

 มิสนภสันนัท ์ ฐิติวรนนัท ์ มิสนิตยา  สุขประเสริฐ 

 มิสธญัณภทัร์  ตรีเมต นางสาวนาตยา  ตรีอุบล 
ฝ่ำยบันทึกภำพนิ่ง  วดีีโอ ม.รณชัย   เมฆบริสุทธิ์ ม.วนัชยั  จิรคุปการ  

 ม.ธีรภทัร  ศรีวิชยัรัตน์  

ฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป ม.จรัญ   น้อยอิม่ มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน์ 
 มิสวชัรีย ์  ศรีวิชยัรัตน์ ม.เอก   เอกสกุล   
 นางอจัฉรีย ์ จุ่นใจดี นางสาวนาตยา  ตรีอุบล 

 
 ทั้งน้ี ใหเ้ตรียมการตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนกว่าจะด าเนินการเสร็จส้ิน 

 
  สัง่ ณ วนัท่ี 20 มกราคม 2559     

  

       
      (ดร.อนุพงษ ์ แตศ้ิลปสาธิต)      (ภราดา ดร.วีรยทุธ  บุญพราหมณ์) 
                      นายกสมาคมศิษยเ์ก่า                ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

                         อสัสมัชญัธนบุรี                      อสัสมัชญัธนบุรี 


