คําสั่ งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
ที่ 001/2562
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานพิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี การแข่ งขันทักษะวิชาชีพภายนอก
และประกาศนียบัตรเกียรตินิยม ประจําปี การศึกษา 2561
----------------------------ตามที่วิทยาลัยไดกําหนดใหมีพิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี และประกาศนียบัตรเกียรตินิยม
ให แ กนักศึ กษาที่ เรี ย นดี มี ค วามประพฤติเ รี ย บร อย และนั กศึ กษาที่ ช นะการแข งขันทั กษะวิ ช าชี พ ภายนอก
ประจําปการศึกษา 2561 ในวันเสารที่ 9 กุมภาพันธ 2562 ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัย
เทคโนโลยี ส ยาม เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ย บรรลุ ต ามจุ ด มุ ง หมาย จึ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการฝายตาง ๆ ดังนี้
1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําใหการดําเนินงานของฝายตาง ๆ
เปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบดวย
1.1 ดร.เกษลัย
มงคลวนิช
ประธานที่ปรึกษา
1.2 ดร.พรชัย
มงคลวนิช
รองประธานที่ปรึกษา
1.3 อาจารยพรศรี
กตัญูทวีทิพย
รองประธานที่ปรึกษา
1.4 อาจารยพรสวรรค
พานิชชีวะ
รองประธานที่ปรึกษา
1.5 อาจารยพรพิสุทธิ์
มงคลวนิช
รองประธานที่ปรึกษา
1.6 รศ.ดร.จอมพงศ
มงคลวนิช
ประธานกรรมการ
1.7 ดร.เดชานุชิต
กตัญูทวีทิพย
รองประธานกรรมการ
1.8 อาจารยวิโรจน
ศรีใส
กรรมการ
1.9 อาจารยนิพนธ
เนียมสุวรรณ
กรรมการ
1.10 ดร.นันทวิชญ
ฉัตรบรรยงค
กรรมการ
1.11 อาจารยกัญญา
ยอดดี
กรรมการ
1.12 อาจารยวาที่ ร.ต.ชูศักดิ์
เกษมรัติ
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการฝ่ ายพิธีการ มีหนาที่จัดทํากําหนดพิธีการ ดําเนินการตามกําหนดการ และ
ฝกซอมนักศึกษาที่จะเขารวมพิธีใหปฏิบัติไดถูกตองเรียบรอยและสวยงาม ประกอบดวย
2.1 อาจารยวาที่ ร.ต.ชูศักดิ์
เกษมรัติ
ประธานกรรมการ
2.2 อาจารยนิพนธ
เนียมสุวรรณ
รองประธานกรรมการ
2.3 ดร.นันทวิชญ
ฉัตรบรรยงค
กรรมการ
2.4 อาจารยศิริชัย
รตะสุขารมย
กรรมการ
2.5 อาจารยณรงค
เที่ยงสมบุญ
กรรมการ
2.6 อาจารยอุบลศรี
ออนพลี
กรรมการ
2.7 อาจารยสมชาย
บุญมี
กรรมการ
2.8 อาจารยศักดิ์โสภณ
ดารากร
กรรมการ
2.9 คุณปราณี
ณ นคร
กรรมการ

-22.10
2.11
2.12
2.13

คุณชนัญชิดา
คุณณัฐกานต
คุณเกศกนก
อาจารยวาที่ ร.ต.จารุบุตร

พันธประดิษฐ
สิริยุตตะ
คลายเคลื่อน
ทะสุวรรณ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

3. คณะกรรมการฝ่ ายสถานที่ มีหนาที่จัดอาคารสถานที่ ตกแตงหอประชุม และเวที ใหเรียบรอย
สวยงาม ประกอบดวย
3.1 อาจารยอิทธิพล
ธนูพันธ
ประธานกรรมการ
3.2 อาจารยสมชาย
บุญมี
รองประธานกรรมการ
3.3 อาจารยแผนกวิชาการโรงแรม
กรรมการ
3.4 คุณเฉลิม
ชมชื่น
กรรมการ
3.5 คุณสุทัศนีย
สมบูรณศิลป
กรรมการ
3.6 คุณอัจฉรี
พิมพศรวงศ
กรรมการ
3.6 อาจารยสมชาย
ทวีทรัพย
กรรมการและเลขานุการ
4. คณะกรรมการฝ่ ายจัดรางวัล ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม มีหนาที่จัดรวบรวม ตรวจสอบ
รายชื่อนักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา รางวัลและเกียรติบัตร จัดทําประกาศนียบัตรเกียรตินิยม จัดเตรียมลําดับรางวัล
ของที่ระลึกและดูแลระหวางนักศึกษาเขารับใหตรงกับรางวัลและเกียรติบัตรที่ไดรับ ประกอบดวย
4.1 อาจารยกัญญา
ยอดดี
ประธานกรรมการ
4.2 อาจารยอุบลศรี
ออนพลี
รองประธานกรรมการ
4.3 คุณวรินทธิรา
คุมภัยสวัสดิ์
กรรมการ
4.4 อาจารยนิวัตน
ศรีศรีสวาง
กรรมการ
4.5 คุณประไพ
งามแดน
กรรมการ
4.6 คุณบัณฑิต
พันธมะโน
กรรมการ
4.7 คุณนิตยา
พันธมะโน
กรรมการ
4.8 คุณชูใจ
ผิวขํา
กรรมการ
4.9 คุณรุงนภา
ขุมนาค
กรรมการ
4.10 คุณพรทิพย
รัตนโมรี
กรรมการ
4.11 คุณภาณุวัชร
คุมภัยสวัสดิ์
กรรมการ
4.12 คุณเจติยา
ศรีสวาง
กรรมการ
4.13 คุณพงษรัตน
รัตนพานิช
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการดูแลความเรียบร้ อย มีหนาที่ดูแลความเรียบรอย นักศึกษาในหอประชุมเวลา
11.00 - 15.00 น. ประกอบดวย
5.1 อาจารยสมศักดิ์
แตงออน
ประธานกรรมการ
5.2 อาจารยณัฐา
พึ่งเพ็ชร
รองประธานกรรมการ
5.3 อาจารยสัญญา
ศรีสังข
กรรมการ
5.4 อาจารยศุภวัฒน
เตชะศิริพิทักษ
กรรมการ

-35.5
5.6
5.7
5.8

อาจารยสนาน
อาจารยโสภณ
อ.วาที่ ร.อ.กายธรรมทิพย
คุณรุงจันทร

นาคนวล
ศรีสุข
บวรอรินชยา
ไพฑูรยรัตนชัย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการบันทึกภาพ มีหนาที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวใหครบตามกําหนดการ
ของพิธี ประกอบดวย
6.1 อาจารยวาที่ ร.ต.จารุบุตร
ทะสุวรรณ
ประธานกรรมการ
6.2 คุณบพิธ
สวนสุพรรณ
รองประธานกรรมการ
6.3 คุณนริศรา
สีใส
กรรมการ
6.4 คุณเกศกนก
คลายเคลื่อน
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2562

(รองศาสตราจารย์ ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช)
ผู้อาํ นวยการ

กําหนดการ
พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1 - 2
แกนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติเรียบรอย และรางวัลแขงขันทักษะภายนอก
ประจําปการศึกษา 2561
วันเสารที่ 9 กุมภาพันธ 2562
ณ หอประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
*********************
เวลา 07.45 น.
เวลา 08.00-09.30 น.
เวลา 09.45 น.
เวลา 10.00 น.

เวลา 11.30 น.

-

ผูเขารวมพิธี พรอมกัน ณ หอประชุม
ซอมพิธีการ
อาจารยเขานั่งประจําที่ ณ หองพิธี
ประธานในพิธีมาถึง
หัวหนาฝายวิชาการกลาวรายงาน
ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดี ประกาศนียบัตรเกียรตินิยม
ประธานในพิธีใหโอวาท
ถายภาพที่ระลึก (ชุดที่ 1 ทุนการศึกษา (…. คน), ชุดที่ 2 รางวัลเรียนดี (…. คน)
ชุดที่ 3 เกียรตินิยมอันดับ 1 ระดับ ปวส. (…. คน), ชุดที่ 4 การแขงขันทักษะ/
สิ่งประดิษฐภายนอกและนักศึกษาที่เปนตัวแทนการแขงขันระดับประเทศ(ถามี)
ชุดที่ 5 ผูบริหารแถว Aa ขึ้นถายภาพ
- เสร็จพิธี
***********************************************

พิธีกร อาจารยณรงค เที่ยงสมบุญ
อาจารยอานรายชื่อ
1. อาจารยกิตติศักดิ์
2. อาจารยทวีวัฒน
3. อาจารยนพวรรณ
4. อาจารยฐิติพร
หมายเหตุ

สารประดิษฐ
จรกระจาง
น้ําทับทิม
พิริยะประทานคุณ

ผูไดรับทุนการศึกษาและรางวัลเรียนดี
ผูไดรับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 1
ผูไดรับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2
ผูไดรับรางวัลแขงขันทักษะวิชาชีพภายนอกรวมรางวัล

1. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 ประกาศรายชื่อผูเขารวมพิธี พรอมเลขที่นั่งในหอประชุม
2. นักศึกษา ปวส.ชางอุตสาหกรรม แตงกายชุดพิธีการ (เสื้อขาวแขนสั้น ผูกเนคไทของวิทยาลัยฯ)

ผังที่นั่งอาจารยพิธีมอบทุนและรางวัลเรียนดี
ปะจําปการศึกษา 2561
วันเสารที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2562
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ที่นั่งบนเวที
1. อาจารยอิทธิพล
2. อาจารยสมศักดิ์
3. อาจารยกัลญา
4. ดร.เดชานุชิต
5. อาจารยวิโรจน
6. อาจารยวาที่ ร.ต.ชูศักดิ์
7. อาจารยนิพนธ
8 ดร.นันทวิชญ
9. อาจารยจิรวรรณ
10. อาจารยอุบลศรี
11. อาจารยศิริชัย
12. อาจารยบุญสิน
13. อาจารยธิดา
14. อาจารยอาพาณี
15. อาจารยณัฐา
16. อาจารยสิทธิเดช
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ธนูพันธ
แตงออน
ยอดดี
กตัญูทวีทิพย
ศรีใส
เกษมรัติ
เนียมสุวรรณ
ฉัตรบรรยงค
มีทองจันทร
ออนพลี
รตะสุขารมย
ผิวขํา
ดิษฐปาน
นฤมล
พึ่งเพ็ชร
กิตติวิริยะการ

หมายเหตุ เครื่องแบบพิธีการ
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ที่นั่งแถว AA
1. อาจารยสมชาย
บุญมี
2. อาจารยณรงค
เที่ยงสมบุญ
3. ผูอานทุนการศึกษาและรางวัลเรียนดี
4. ผูอานประกาศเกียรตินิยม อันดับ 1
5. ผูอานประกาศเกียรตินิยม อันดับ 2
6. ผูอานรางวัลแขงขันทักษะวิชาชีพภายนอก
7. อาจารยจันทนี
พัชรอาภา
8. อาจารยสุพรรษา
พุกโฉมงาม
9. อ.MARY JANE
R.ZULUETA
10. อาจารยกนกวรรณ สนธิวรรธนะ
11. อาจารยยุรพรรณ
นาวิกนันทน
12. คุณทิพยวรรณ
กุลทองบุณยพร
13. อาจารยเหมมิชญ
เถลิงมหาโชคพิมล
14. อาจารยประยงค
สินปรุ
15. อาจารยวาที่ ร.ต.ศุภกร พรพนารัตน
16. อาจารยวุฒินันท
เขิมขันธ
17. อาจารยอํานาจ
พรวุฒิปญญา
18. อาจารยชัยณรงค
คุณธาราภรณ
19. อาจารยกิตติศักดิ์
สารประดิษฐ
20. อาจารยทศพร
ชัยนุรักษ
21. อาจารยศรีสมร
ภูมิพาณิชย
22. อาจารยพัชรินทร
บุญมาเลิศ
23. อาจารยธวัช
เจริญวงศ
24. อาจารยศักดิ์โสภณ
ดารากร
.
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