
ค ำส่ังโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 
ที่ 15/2559 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับสมคัรและสอบคดัเลอืกนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 
ปีกำรศึกษำ 2560 

 
 เพ่ือใหก้ารรับสมคัรและสอบคดัเลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2560  ในวนั
อาทิตยท่ี์ 29 พฤษภาคม 2559  ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต  ด  าเนินการไปดว้ยความเรียบร้อย     
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดงัมีรายนามต่อไปน้ี 
 

ที่ปรึกษำ  ภราดา ดร.วีรยทุธ บุญพราหมณ์ 
   ภราดาอรุณ  เมธเศรษฐ 
   ภราดาพีรพงศ ์ ดาราไทย 
ประธำนด ำเนินงำน มิสวรนุช  รัตนจรัสโรจน ์
จดัเตรียมอปุกรณ์ต่ำง ๆ มิสณัฏฐม์นตธ์ร  อน้เอ่ียม  มิสเนตร์  ไชยบวัแกว้ 
   มิสฐานิตา  ตระพรมมิน 
ออกเลขที่สอบ  มิสอาทิตยา  วรชยั  มิสประภสัสร     เลิศนิมิตรกุล 
   มิสญาณิศา  ชนัแสง 
ตรวจเอกสำร  มิสฐานิตา ตระพรมมิน   มิสปรียนนัท ์ จนัทร์พงษ ์

มิสธญัณภทัร์ ตรีเมต  มิสสองขวญั สงัขเ์อม  มิสจารุรัศม ์ ฉ ่าจิตร 
มิสนิตยา สุขประเสริฐ มิสศรุดา ปัญญานิมิต มิสสุภทัรา     ตะกรุดแกว้ 

ลงทะเบียนเลขที่สอบ มิสพชัมณฑ ์ พนมกิจ  มิสพณัณ์ชิตา ฉ ่าจิตร 
   มิสณัฏฐม์นตธ์ร  อน้เอ่ียม 
จดัล ำดบันกัเรียนเข้ำรับกำรประเมนิ มิสชญาภา คงเฟ่ือง  ม.นิรันดร์     ใจมัน่ 

ม.ชนะชยั       เจริญทองศรีวิไล มิสกุนทินี     อยูเ่พช็ร  ม.กิตติ          โฆษะธรรมกลู 
ม.ฐิติวชัร์     ภิรมยน์าคฐากุล มิสขนิษฐา     นนัโช  มิสอารญา     พุทธสาร

 มิสนิศามณี     เสาชยั  ม.จกัรพงศ ์    เอกเผา่พนัธุ ์ ม.บุญฤทธ์ิ     สุขทว ี
ม.ธรรมนูญ     เป้าทอง  ม.ณัฐวฒัน์     เรืองวราวฒัน ์ ม.ณิชพงศ ์    ป่ินทอง 

 ม.กรกช     โชติสงฆ ์ มิสนิตยา     โสดา  ม.ก าธร       พิพฒัน์ชยานนท ์
 
 



จดัล ำดบัผู้ปกครองเข้ำสัมภำษณ์และจดัเรียงเอกสำร มสิเนตร์ ไชยบัวแก้ว 
 มิสปุณยนุช ใจมัน่  มิสสมพิศ     พฒัน์ทว ี มิสณภชัชา     กล่ินทอง
 มิสศิวภคั     เกียรติศิลปิน มิสชมยัภร     สุขสมผล มิสรัตนา        แพรทรายสงค ์

มิสศรัญญา     ฉ ่าจิตร  มิสนนัธิดา     ค ากองแกว้ มิสทรรศนีย ์    กล่ินสุคนธ ์
มิสกญัญารัตน์    สิริวฒันพรกุล มิสปิยธิดา     สินทวี  มิสภวินตรา     เจริญเวช

 มิสชุดากร     บุญตา  มิสณัฐกานต ์    ศิรินทรานุช มิสปริษา     ประหยดัสิน
 มิสขนิษฐา     ศรีสมศกัด์ิ มิสณัฐชานนัท ์    เหลือทรัพย ์ มิสณัฐยา     สุขประสาท
 มิสณัฐกฤตา     ทองใจ  มิสกรรณิกา     พลูทรัพย ์  

 
สัมภำษณ์ผู้ปกครอง  
 ม.วชัรีย ์ ศรีวิชยัรัตน ์ ม.สมบติั บุญสาพิพฒัน ์ ม.วิศิษฐ ์ ใจมัน่ 
 ม.สนัติ  ศรีเครือแกว้ ม.ยทุธพงษ ์ วงศเ์มืองสรรค ์ ม.เศกศกัด์ิ    นิติวฒันานนท์
 มิสร่ืนจิต ใจมัน่  มิสนฤมล นอ้ยอ่ิม  มิสจิราพร คุณาบุตร 

มิสพรพิมล ปวงนิยม มิสจนัทร์เพญ็ จงพิพฒัน์มงคล มิสเกียรติสุดา อินทรถาวร
 มิสกุณฑลี          ลิมปนุสสรณ์ ม.บณัดิษ คุณาบุตร ม.วาทิตย ์ ศรีวิชยัรัตน ์
 ม.อจัฉรา จนัหา  ม.ฐานพฒัน ์ ธีระเชาวพฒัน ์ มิสประณีต วงษเ์กษกรณ์ 
 ม.พสิษฐ ์ สุมา  ม.จุลพงษ ์ กล่ินหอม มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ 
 มิสวนัเพญ็ หอมจะบก มิสรัชนี  นนัทะวรการ มิสจารุวรรณ หนูเทศ 
 มิสรัชนี  เพช็ร์มี  ม.วลัลภ  นกพึ่งพุ่ม ม.ธนพตั สุล  านาจ 
 ม.ไตรวุฒิ เอ่ียมสอาด   ม.นิมิตร  อยูส่วสัด์ิ มิสสราวดี ปรีด์ิเปรม 
 มิสวีรวรรณ สุขสบาย มิสกาญจนา ศรีวิชยัรัตน ์ มิสศรีนารถ ธรรมาชีพ 
 ม.ประเทือง โปร่งมะณี มิสลกัขณา จามิกรณ์ มิสน ้ าผึ้ง แช่มชอ้ย 
 มิสนงนุช เอกตระกลู มิสประภสัสร วิเวก  มิสพรนิภา โพธิวุฒิ 
 มิสสมพิศ จีนสุข  มิสธนพร กิจสุทธิ  มิสชุติมา ขาวโอภาส 
 มิสมรกต ณ ตะกัว่ทุ่ง มิสรุ่งนภา ปรุงเมืองงาม มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ
 มิสสุทธิกานต ์ อุปพงษ ์ ม.ชยนัต ์ ศรีอยูย่งค ์ ม.ธวฒัน์ชยั เพช็ร์มี 
 ม.ณัฏฐวุฒิ ทองค า  มิสอุดมลกัษณ์ นกพึ่งพุ่ม มิสสุทธิรา ปลัง่แสงมาศ
 ม.เจริญ  กรทรวง  มิสปานทิพย ์  ดอนอ่วมไพร มิสบุปผา วิเศษศิริ 
 มิสกนกวรรณ คลอวุฒิวฒัน ์ มิสมณีรัตน์   ธรารักษส์มบติั ม.จรัญ  นอ้ยอ่ิม 
 มิสจิตลดา ทองนอ้ย มิสขนิษฐา สิงหเพช็ร์ มิสอภิญญา บุญมสิูก 



 ม.จิรพนัธุ ์     เหลืองประสิทธ์ิ มิสชมพนุูช   พิพฒัน์ชยานนท ์ ม.คชภคั  กุลกววีุฒิ
 มิสอารยา เพง็ศาสตร์ ม.สราวุธ เก้ือกลู  มิสแสงธิรา เจริญนาน
 มิสอนงคน์าฎ จินดาวฒัน ์ มิสเพญ็พิชชา เอ้ือสจัจผล มิสเยาวลกัษณ์ กุลด ารงค์
 มิสธญัญภทัร์  ปุณยมนสัโรจน ์ มิสนรีลกัษณ์     ปัทมะทตัต ์ มิสป่ินแกว้     ทรัพยส์นอง
 มิสขวญัตา     จริยสถิตกุล มิสอนงคน์าฏ     จินดาวฒัน ์ ม.สนัชยั  สุขเสมา 

 

จดัท ำแบบประเมนิ / ประเมนิควำมพร้อมนักเรียน 
 ม.ยทุธพงษ ์ วงศเ์มืองสรรค ์ มิสศมานนัท ์ รัฐธนะรัชต ์ ม.บุดดี  วุฒิเสลา 
 มิสวิไลพร ศิลางาม  มิสสุมณี หลบภยั  มิสศศิธร ศิริสมัปทา 

มิสเดือนรัศม ์ นิติวฒันานนท ์ ม.พงษกิ์จ เจริญพร  ม.นพพร     ตุติยาพึงประเสริฐ
 มิสสายฝน ระดมกิจ มิสเก้ือกลู บริรักษ ์ มิสเบญจวรรณ ทา้วเข่ือน
 มิสอญัชลี อญัฤาชยั มิสสุภสั       เลิศประเสริฐรัตน์ มิสกฤตพร อ่อนพุทธา
 มิสมาลยัภรณ์ บุตรดี  มิสดุลยปณิธ์ิ กรณฑแ์สง มิสนารถลดา ชมภูศรี 
 มิสศิริลกัษณ์ วิโรจนะ  มิสอรนุช โสรินทร์ มิสสุชาดา        วงศเ์มืองสรรค์
 มิสธีรดา จิตรบ ารุง มิสมาฆะวรรณ นอ้ยกอ้ม มิสวลีพร            อุ่นจิตตธ์รรม
 มิสสุภา  ปานรักษา มิสระพีพร ไชยกายตุ มิสบุญสืบ แสงทอง
 มิสพนูศรี       เหลืองศุภชยักุล มิสสมจิตร ลิขิตธรรม มิสนฤมล ไทยถาวร
 มิสกิตติญา วงศส์มัพนัธ ์ มิสฐิตารีย ์ จัน่เอ่ียม  มิสวรรณนา ค าอิน 
 มิสรัตติญา       ลีละวฒันพนัธ ์ มิสปุณฑริกา ยอดแกว้ มิสสุภาพรรณ พลอยบุษย์
 มิสชุติญา กุลกววีุฒิ มิสปริสนา     ธรรมครูปัทม ์ มิสณชชญา พจนานุสรณ์
 มิสธญัยธรณ์   มณีเจริญโชติวตั มิสรัชนี  วงศเ์สวต มิสปรียารัตน ์ คนหลกั 
 มิสสุวิมล     ทองเทพไพโรจน์ มิสอรพรรณ อ่อนสองชั้น มิสปทิตตา รุ่งโรจน ์
 ม.กฤษฎ ์ รุ่งโรจน ์ มิสฐิติรัตน ์ อยูส่วสัด์ิ มิสปรารถนา     เบา้ทองจนัทร์
 มิสนฐัถการณ์ โกกิลารัตน ์ มิสพีรญา ศรีอนนัต ์

 

ประกำศผลผ่ำนเวบ็ไซต์   ม.ผดุงศกัด์ิ แสงสวงค ์
ถ่ำยภำพ    ม.รณชยั  เมฆบริสุทธ์ิ ม.ธีรภทัร ศรีวิชยัรัตน ์
บริกำรอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวนั มิสนภสันนัท ์ อมัพรพิพฒัน ์ มิสณัฏฐกนัย ์    เกษมทรัพย ์
     และพนกังาน 
จดัสถำนที ่    ม.วิศิษฐ ์ ใจมัน่  และพนกังาน 
 



ประสำนงำนทั่วไป มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน ์
   มิสวิไล  ศรีประภาสุขสนัติ 
  
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนกว่าจะด าเนินการเสร็จส้ิน 
 

สัง่ ณ วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2559 
 

 
(ภราดา ดร.วีรยทุธ   บุญพราหมณ์) 

ผูอ้  านวยการ 
 
 
 
 
 
 


