คำสั่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ที่ 197/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรียนแทรกชั้น
ปี กำรศึกษำ 2559
เพื่อให้การประชุ มผูป้ กครองนักเรี ยนระดับชั้น ป.1, ม.1, ม.4 และนักเรี ยนแทรกชั้น ปี การศึกษา 2559
ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ ต ดาเนิ นการไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังมีรายนามต่อไปนี้
ที่ปรึกษำ
ภราดา ดร.วีรยุทธ
บุญพราหมณ์
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย
ภราดาสุนนั ท์ โยธารักษ์
ม.ยุทธพงษ์ วงษ์เมืองสรรค์ ม.สมบัติ
บุญสาพิพฒั น์
ม.วิศิษฐ์
ใจมัน่
ม.เศกศักดิ์
นิติวฒั นานนท์
ประธำนดำเนินงำน
มิสวรนุช
รัตนจรัสโรจน์
ชี้แจงแนวปฏิบัตดิ ้ ำนวิชำกำร
ม.ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์
ชี้แจงแนวปฏิบัตดิ ้ ำนปกครอง
ม.สมบัติ
บุญสาพิพฒั น์
ชี้แจงแนวปฏิบัตดิ ้ ำนอำคำรสถำนที่
ม.วิศิษฐ์
ใจมัน่
ลงทะเบียนผู้ปกครองระดับชั้น ป.1 , ม.1 และ ม.4
คุณครู ประจาชั้นและคุณครู ค่ชู ้นั ป.1 , ม.1 และ ม.4
ลงทะเบียนผู้ปกครองนักเรียนแทรกชั้น (ประถม และมัธยม)
มิสปิ ยธิดำ
สินทวี
มิสณภัชชา
กลิ่นทอง
มิสณัฐชานันท์ เหลือทรัพย์ มิสขนิษฐา
ศรี สมศักดิ์
มิสณัฐกานต์ ศิรินทรานุช มิสภวินตรา เจริ ญเวช
มิสอารญา
พุทธสาร
มิสกัญญารัตน์ สิริวฒั นพรกุล
ต้อนรับผู้ปกครอง (ชั้น 2 หอประชุมหลุยส์ มำรีฯ)
ม.ฐำนพัฒน์ ธีระเชำวพัฒน์ มิสประณี ต
วงษ์เกษกรณ์
ม.ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ มิสจิราพร
คุณาบุตร
ม.เวชไชยยันต์ จัตุรัส
มิสบุปผา
วิเศษศิริ
มิสเดือนรัศม์ นิติวฒั นานนท์ มิสจันทร์เพ็ญ จงพิพฒั น์มงคล
มิสสมพิศ
จีนสุข
มิสมณี รัตน์ ธรารักษ์สมบัติ

ภราดาอรุ ณ
มิสนฤมล
มิสรื่ นจิต
ม.สันติ

เมธเศรษฐ
น้อยอิ่ม
ใจมัน่
ศรี เครื อแก้ว

มิสรัตนา
แพรทรายสงค์
มิสชมัยภร
สุขสมผล
มิสประภัสสร เลิศนิมิตรกุล

ม.จิรพันธุ์ เหลืองประสิทธิ์
มิสพรพิมล
ปวงนิยม
มิสอัจฉรา
จันหา
มิสนารถลดา ชมภูศรี

ประสำนงำนแจ้งคุณครู EP
ม.เวชไชยยันต์ จัตุรัส
มิสปุปผา
วิเศษศิริ
จัดสถำนที่ / ติดตัวอักษรบนเวที / จรำจร ม.วิศิษฐ์
ใจมัน่
ม.บัณดิษ
คุณาบุตร
ม.ศดายุ
ลมงาม
และพนักงานรักษาความปลอดภัย
จัดบอร์ ดรำยชื่อนักเรียน
แผนกธุรการ
ให้ บริกำรข้ อมูลงำนรถรับ-ส่ งนักเรียน (อำคำรรัตนบรรณำคำร) มิสพิชชญามญช์ ชันแสง
ประจำห้ องประชำสัมพันธ์
มิสปุณยนุช ใจมัน่
ประจำห้ องวิชำกำร
มิสชุดากร
บุญตา
ประจำห้ องธุรกำร
มิสวัชรี ย ์
ศรี วิชยั รัตน์
ประจำห้ องกำรเงิน
คุณครู และเจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
ประจำห้ องอำคำรสถำนที่
มิสนันธิดา
คากองแก้ว
มิสสมพิศ
จีนสุข
ประจำห้ องงำนบุคคล
มิสศิรินทิพย์ อรุ ณวงศ์
ประจำสำนักงำน EP
มิสขนิษฐา
นันโช
มิสมะลิวรรณ ด้วงฟู
จัดเตรียมเครื่องเสียง/ฉำยวีดิทัศน์ ก่อนกำรประชุม ม.วิศิษฐ์
ใจมัน่
นายศุภชัย จงทวีสุขสันต์
นายทศพร
แซ่กงั
บันทึกภำพ / วีดิทัศน์
ม.วันชัย
จิรคุปการ
ม.รณชัย
เมฆบริ สุทธิ์
ม.ธีรภัทร
ศรี วิชยั รัตน์
จัดเตรียมหนังสือ / อุปกรณ์ / แบบเรียน / นักเรียนแทรกชั้น มิสพัณณ์ชิตา ฉ่าจิตร และทีมงานจัดซื้อ
บริกำรอำหำรกลำงวัน
มิสนภัสนันท์ อัมพรพิพฒั น์ มิสณัฏฐกันย์ เกษมทรัพย์
พิธีกร (ชั้น 2 หอประชุมฯ)
ม.จรัญ
น้อยอิ่ม
พิธีกร (ชั้นล่ำงหอประชุมฯ)
มิสสุภทั รา
ตะกรุ ดแก้ว
ประสำนงำนทั่วไป
มิสวรนุช
รัตนจรัสโรจน์
มิสวิไล
ศรี ประภาสุขสันติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็ นต้นไป
สัง่ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2559

(ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์)
ผูอ้ านวยการ

