
 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสมา
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

าลัย  คงหมื่
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

มืน่ไวย 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.รา
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ชินทร์  ประ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ะสิทธิ์ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

แสวง  มีหริั
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

รัญ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.ล
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ละเอียด  พุ่
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

มพู 
ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.วีร
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ระชัย  รัตน
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ศิลป์ 
ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสเอ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

อมอร  เถียร
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

รชนํา 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสวิภา
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ารดี  กระเบ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

บากลาง 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.พจน์
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

มงคล  ผาด
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ดรุ่งเรือง 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสจฑุ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ฑารัตน์  ศรีวิ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

วิโรจน์ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสลดั
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ดดาวัลย์  พึ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

พึ่งทอง 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.ส
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

สมบูรณ์  สขุ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ขชัย 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มสิ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

สวนิชา  สบื
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

บสุข 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสพน
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

นิดา  แก่นส
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

สําโรง 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสปรีย์
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ย์นันท์  ลอง
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

งจํานงค์ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสธิ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ดารัตน์  พึง่
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

งทอง 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.จตุ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

รงค์  นัดสนั
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

นเทียะ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.วิสุท
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ธา  พิมพ์รัต
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ตนสกุล 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสวารุณี
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ณี  ไชยทวีวิ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

วิวัฒน์กุล 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสอร
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

รปรียา  มาต
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ตรโค้ง 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มสิ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

สนิรมล  ศิริ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

รปรุ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสสุ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

สทุิศา  อมร
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ดิษฐ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.ศักดิ์ณ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ณรงค์  ช้อน
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

นขุนทด 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.ชูเกียร
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

รติ  ไชยทวีวิ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

วิวัฒน์กุล 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.ประ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ะเสริฐศักดิ์  
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

  ขําศิริ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสก
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

กชพร  ไชยท
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ทิพย์ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสชญั
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ญญานุช  บ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

บางปา 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.กิตติ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ศักดิ์  เดินสั
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

สนัเทียะ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสทพิ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

พย์วลัย  ให
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

หม่วงส ์

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.อน
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

นุวิท  พลอย
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ยรัตน์ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสรุ่งทิ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ทิวา  นาเมือ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

องรักษ ์

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสเตือ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

อนใจ  แก่น
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

นพุดซา 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสอรั
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

รัญญา  รอม
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

มดอน 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสชฎา
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

าพร  โฉมป
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ระเสริฐ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.อ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

อนุชา  วาปี
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ปโีส 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสสิ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

สริภัทร  ตรีเ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

เพ็ชร 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสวร
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

รนุช  แนบพ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

พุดซา 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

ม.สริิ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ริ  กิ่งกลาง
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ดอน 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสเ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

เจนจิรา  มา
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ากมี 
ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสจิราว
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

รรณ  ดวงเ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

เพ็ชรแสง 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสวิ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

วิศา  ลือกระ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ะโทก 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสอา
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ารยา  เลาห
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ะพันธ์ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสวิไ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ไลพร  อินท
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ร์นอก 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสณ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ณฐมน  แฝง
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

งฤทธิ์ 
ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสสุภา
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

าพร  แสนบ
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

บรรดิษฐ์ 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสดมิ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

มศิรา  ชุ้นก
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

กตัญญู 
ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสช่
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ชอลดา  ปาน
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

นแจ้ง 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 



 
(อ

คณะการท่องเที่ย

ได้ผ่านการอบร

 

อาจารย์ธรีมิตร  จันท
ยวและการโรงแรม มห

วิทยากร 

รม “หลักสูตรกา
วัน

ณ ห้อง
ขอให

เพื

 

ทร์สิงห์) 
หาวิทยาลัยมหาสารคา

* 

ขอมอบเกียร

มิสเมษ
ารเพิ่มศกัยภาพด้
นที่ ๗ กันยายน พ
 IT-Genius อาค
ห้มีความสุข ความ
พื่อพัฒนาประเทศ

ให้ไว้ ณ วัน

าม 

 หมายเหตุ เกียรติบตั

 
 
 

 
 

รติบัตรฉบับนี้ 
 

ษวรรณ  จิป
  

ดา้นการบริการข
พ.ศ.๒๕๕๕  เป็นร
คารสิรินธร โรงเรีย
มเจรญิ เป็นกําลัง
ศชาติให้มีความเจ

 

นที่ ๗ กันยายน 

ตรฉบับจริงต้องประทับ

 เพื่อแสดงว่า 

ปอมจา 

ของบุคลากรทางก
ระยะเวลา ๖ ชั่วโ
ยนอัสสัมชัญนคร
งใจในการปฏิบัติห
จรญิก้าวหน้าสืบไ

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

บตรานูนโรงเรียนเท่านั

 

 

การศึกษาสู่ประช
โมง 
ราชสีมา 
หน้าที่ 
ไป 

(ภราดา

โรงเรยี

นั้น 

ชาคมอาเซียน” 

าวรียทุธ  บุญพราหม
ผู้อํานวยการ 

ยนอัสสัมชัญนครราชสี

 

มณ์) 

มา 


