
ค ำส่ังโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
ที่ 187/2558 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพธิปีระกำศเกยีรตคุิณนักเรียนดีเด่น ปีกำรศึกษำ 2558 
 
เพื่อให้พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2558 ในวนัเสาร์ท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2559 ณ หอประชุม

หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ด าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
 

ที่ปรึกษำ   ภราดา ดร.วีรยทุธ  บุญพราหมณ์ 

    ภราดาอรุณ  เมธเศรษฐ 

    ภราดาสุนนัท ์ โยธารักษ ์

    ภราดาพีรพงศ ์ ดาราไทย 

    คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ 

ประธำนด ำเนินงำน  มำสเตอร์จุลพงษ์   กลิน่หอม 

รองประธำน   มสิโสมพร  วงษ์พรหม 

ฝ่ำยต้อนรับผู้ปกครอง(ช้ันล่ำงหอประชุม)  มำสเตอร์จริพนัธ์ุ  เหลอืงประสิทธิ์ 

     และคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ 

ฝ่ำยต้อนรับผู้ปกครองในหอประชุม / จดัเข้ำที่นั่ง มสิประณตี   วงษ์เกษกรณ์ 

มิสนารถลดา  ชมภศูรี   มิสวนัเพญ็   หอมจะบก     มิสรัชนี   นนัทะวรการ            
 มิสกาญจนา   ศรีวิชยัรัตน ์ มาสเตอร์ประเทือง  โปร่งมะณี        มิสประภสัสร   วิเวก      
 มิสสมพิศ   จีนสุข  มิสสกุลณา   จูฑะพุทธิ    มาสเตอร์ชยนัต ์  ศรีอยูย่งค ์ 
 มิสมณีรัตน์   ธรารักษส์มบติั มาสเตอร์สราวุธ   เก้ือกลู    

ฝ่ำยจดัสถำนที่ / ตกแต่งเวที / แท่นมอบเกยีรตบิัตร / ซุ้มแสดงควำมยนิดี  
มำสเตอร์วศิิษฐ์  ใจมัน่    มำสเตอร์บัณดิษ   คุณำบุตร    
มาสเตอร์บุญสร้าง  อิศรเสนา ณ อยธุยา และพนกังาน  

ฝ่ำยจดัเตรียมเคร่ืองเสียง  นำยศุภชัย  จงทวสุีขสันต์  และทีมงานสาธารณูปโภค  
ฝ่ำยบันทึกภำพ / วดิีโอ   มำสเตอร์วนัชัย  จริคุปกำร  มาสเตอร์รณชยั    เมฆบริสุทธ์ิ  
    มาสเตอร์ธีรภทัร  ศรีวิชยัรัตน์   
ฝ่ำยจดัท ำ Presentationประธำน มาสเตอร์วนัชยั  จิรคุปการ  
 



ฝ่ำยลงทะเบียนนักเรียน  - เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารงานทัว่ไป  
- เจา้หนา้ท่ีฝ่ายปกครอง  
- เจา้หนา้ท่ีฝ่ายกิจกรรม 
- เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ำยฝึกซ้อมนักเรียน / ดูแลนักเรียนในพธิี  มำสเตอร์ฐำนพฒัน์   ธีระเชำวพฒัน์  
มิสประณีต     วงษเ์กษกรณ์ และหวัหนา้ระดบัชั้น ป.1 – ม.6  

จดัท ำหนังสือเชิญประธำน / แขกรับเชิญ / ค ำกล่ำวประธำน   มสิวชัรีย์  ศรีวชัิยรัตน์  
ฝ่ำยต้อนรับประธำน   มำสเตอร์สันต ิ ศรีเครือแก้ว  และคณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้  านวยการ  
ฝ่ำยจดัพมิพ์รำยช่ือ / ประกำศรำยช่ือ / พมิพ์เกยีรตบิัตร   มสิภวนิตรำ เจริญเวช 
ฝ่ำยจดับอร์ดประกำศเกยีรตคุิณนักเรียนดีเด่น  

- ฝ่ายปกครอง   มสิกุนทินี  อยู่เพช็ร  มิสชญาภา คงเฟ่ือง 
มาสเตอร์นิรันดร์    ใจมัน่  มาสเตอร์ชนะชยั      เจริญทองศรีวิไล 

- ฝ่ายบริหารทัว่ไป  มำสเตอร์ณชิพงศ์    ป่ินทอง  มาสเตอร์โสภณ      พินิจพชัรเลิศ  
   มาสเตอร์ณัฐวฒัน์    เรืองวรารัตน์  มาสเตอร์กิตติเดช    แสงอุทยั 
- ฝ่ายกิจรรม   มสิชมยัพร    สุขสมผล  มิสณัฐกานต ์ ศิรินทรานุช  
   มิสภวินตรา    เจริญเวช มิสศรัญญา ฉ ่าจิตร 

ฝ่ำยตรวจสอบ / ส่งเกยีรตบิัตรให้ประธำน  มสิพณัณ์ชิตำ   ฉ ่ำจติร     มิสอญัชลี  อญัฤาชยั  
มิสสุภสั  เลิศประเสริฐรัตน์   มิสเนตร์  ไชยบวัแกว้  
มิสณัฏฐม์นตธ์ร  อน้เอ่ียม     

พธิีกร     มำสเตอร์เทดิพล  วงษ์รักษำ 
ฝ่ำยอ่ำนรำยช่ือนักเรียนเข้ำรับเกยีรตบิัตร  มสิเกษณ ี แรงบุญทววีงศ์      มิสสุทธิกานต ์     อุปพงษ ์ 
ฝ่ำยจดัเตรียมอำหำรว่ำง / เคร่ืองดื่มส ำหรับประธำน / ครูนักเรียน / ผู้ปกครอง  

มสินภัสนันท์  อมัพรพพิฒัน์  และทีมงานโภชนาการ  
ฝ่ำยจดัเตรียมของที่ระลกึส ำหรับประธำน  มสิพชิญ์สิน ี ศรีเอีย่มกุล  
ฝ่ำยจรำจร / ที่จอดรถประธำน / ที่จอดรถผู้ปกครอง  มำสเตอร์วศิิษฐ์   ใจมัน่  และทีมงาน  
ฝ่ำยลงทะเบยีนรับทุนกำรศึกษำ  มสิภวนิตรำ เจริญเวช 
ฝ่ำยจดัล ำดบันกัเรียนที่ได้รับทุนนั่งตำมล ำดับ  มำสเตอร์กรกช โชตสิงฆ์  
จดัท ำแฟ้ม “ทุนลวสุต” เพือ่มอบให้ภรำดำเลอชัย ลวสุต  

มสิโสมพร วงษ์พรหม  มิสภวินตรา เจริญเวช 
 



จดัท ำแฟ้ม “ทุนลวสุต” เพือ่มอบให้ภรำดำเลอชัย ลวสุต  มสิโสมพร   วงษ์พรหม      มิสภวินตรา เจริญเวช 
ฝ่ำยจดัเตรียมขบวนธง และวงโยธวำทิต  มำสเตอร์ภำคนิ คุณยศยิง่ 

มิสนิภาพรรณ  ระดมกิจ  มาสเตอร์ธนาณัติ  กนัสยั  
มาสเตอร์ภาคิน  คุณยศยิง่  มาสเตอร์กรกช   โชติสงฆ ์ 

ฝ่ำยจดัท ำแบบประเมนิผลและสรุป  มสิภวนิตรำ เจริญเวช 
ฝ่ำยประสำนงำนทั่วไป    มำสเตอร์จุลพงษ์   กลิน่หอม  มิสโสมพร วงษพ์รหม 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  จนกว่าจะด าเนินการเสร็จส้ิน 
 

สัง่  ณ  วนัท่ี  1  กุมภาพนัธ ์ 2559 

 
 

(ภราดา ดร.วีรยทุธ   บุญพราหมณ์) 
ผูอ้  านวยการ 

     
 
     
         
       


