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เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ประจำปีการสีกษา 2561

เพ่ือให้การบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นโปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการสีกษาเอกชน พ.ศ. 2550 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และบรรลุตามเบัาหมายของแผนและนโยบายของโรงเรียน ตลอดจนดำเนินนิจการเป็นโปด้วยความเรียบร้อย 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศโทย ซ่งดูแลและกำกับการดำเนินนิจการใด  ๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การสนับฬนุนความก้าวหน้าของโรงเรียน พัฒนาและส่งเสริมครู บุคลากรทางการสีกษา 
พนักงาน และนักเรียน

จึงขอแต่งต้ังพนักงานเพ่ือปนิบัติหน้าท่ี ประจำปีการสีกษา 2561 ดังน้ี
ลำด้บท่ี ท ี่อ  -  ส ก ุล ต ำแ ห น ่ง ห น ้าท ี่

1 นายสมบูรณ์ หาญสวธา หัวหน้างานซ่อมบำรุง 

งานนิจกรรมโรงเรียน

ซ่อมบำรุง (ช่างโม้ ช่างปูน งานเหล็ก) , ปรับภูมิทัศน์รอบโรงเรียน 

จัดสถานที่ ตามนิจกรรมของทางโรงเรียน

2 นายเกษม หินแก้ว หัวหน้าอาคารปีเตอรี 

งานซ่อมบำรุง 1 งานนิจกรรม

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ช้ัน 3 - 4 ทางเช้ัอมอาคาร 

และบันโดทิศตะวันออก และดำเนินงานซ่อมบำรุง , งานนิจกรรม

3 นายสมบัติ อินตา นักการ อาคารปีเตอรี 

งานซ่อมบำรุง 1 งานนิจกรรม

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ช้ัน 1 -  2 ทางเช้ัอมอาคาร 

และบันโดทิศตะวันออก และดำเนินงานซ่อมบำรุง , งานนิจกรรม

4 นางมอนแสง จ่ิง แม่บ้านประจำอาคารปีเตอรี แม่บ้านประจำอาคาร 1 ห้องนี้าชาย อ.ปีเตอรี 

ห้องนี้าหอประชุมเชนต์โยเซฟ

5 นายสมชาย อินทรีตุ้ย หัวหน้าอาคารเซราปีน ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ช้ัน 1 - 2 และทางเช้ัอมอาคาร 

งานนิจกรรม

6 นายวสันต์ จันทร์สุพัท นักการ อาคารเซราปีน 

(ช่างสี)

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ช้ัน 3 - 4 และทางเช้ัอมอาคาร

ดำเนินงานซ่อมบำรุงงานสี , งานนิจกรรม

7 นางวันเพัญ พันธ์รักชาติ แม่บ้านประจำอาคารเซราปีน แม่บ้านประจำอาคาร , ห้องนี้าหญิง อ.เซราปีน (ฝังทิศตะวันออก)

8 นายประสาน จันตาแก้ว หัวหน้าอาคารอัลฒิรีต 

(ช่างสี , ช่างโม้)

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ช้ัน 1 - 2 และทางเช้ัอมอาคาร

บันโดฝังทิศตะวันตก และดำเนินงานซ่อมบำรุงงานสี งานโม้ 

งานนิจกรรม
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9 นายศรีนวล คำพิลา นักการ อาคารอัลเบิรืต 

(ชำงใ,ฟฟ้า 'ส่างประปา)

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ช้ัน 3 - 4 และทางเซ่อมอาคาร 

บันใดฝังทิศตะวันออก และงานก้จกรรม

10 นางสมศรี จ๊ะ แง แม่บ้านประจำอาคารอัลเบ้รีต แม่บ้านประจำอาคาร 1 ห้องนาชาย อาคารอัลเบ้รีต

11 นายคมเดช อุทิศลาภผล หัวหน้าอาคารเอมมานูแอล ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ช้ัน 1 - 2 ทางเซ่อมอาคาร 

และบันใดฝังทิศตะวันออก ดำเนินงานซ่อมบำรุง และงานกิจกรรม

12 นายมงคล ลุงวิ นักการ อาคารเอ็มมานูแอล 

(ช่างเหล็ก)

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ช้ัน 3 -  4 ทางเซ่อมอาคาร 

และบันโดฝังทิศตะวันตก และดำเนินงานซ่อมบำรุงงานเหล็ก 

งานกิจกรรม

13 นางดวงใจ โชยโย แม่'บ้าน'ประจำอาคารเอ์มมานูแอล แม่บ้านประจำอาคาร 1 ห้องป้าชาย อ.เอมมานุแอล

14 นายพรทิพย์ อุ่นเรือน หัวหน้าอาคารอันโตนัโอ 

(ช่างโม้)

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ช้ัน 1 -  2 ทางเซ่อมอาคาร 

บันโดฝังทิศตะวันออก และดำเนินงานซ่อมบำรุงงานโม้ 

งานกิจกรรม

15 นายอนุสรณ์ หน่อเรือน นักการ อ.อันโตนีโอ 

(ช่างปูน)

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ช้ัน 3 - 4 ทางเซ่อมอาคาร 

และบันโดฝังทิศตะวันตก และดำเนินงานซ่อมบำรุงงานปูน 

งานกิจกรรม

16 นางวิลเลยม สุรืยะเจรืญ แม่บ้านประจำอาคารอันโตนิโอ แม่บ้านประจำอาคาร , ห้องป้าหญิง อ.อันโตนีโอ

17 นายสมเจตน้ จ๊ะมั่ง นักการ อาคารอำนวยการ 

เล็บ,ขยะ

ดูแลความสะอาด ช้ัน 1 1 ลานกล้วยโม้ 1 มุมสวัสดิการ

เก้บขยะรอบบรืเวณโรงเรียน และดูแลรถเล็บขยะ Mitsubishi L200

18 นางเสรี่ยม เขยวคำ แม่บ้านประจำ อาคารอำนวยการ แม่บ้านประจำอาคาร 1 ห้องป้าหญิง อาคารอำนวยการ

19 นายมิตร ทิพย์จักร หัวหน้าอาคารเซนต์แมรี่ ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ด้านทิศตะวันออก 

ดูแลตกแต่งสวนหย่อม ต้นโม้ดอกโม้หน้าอาคารเซนต์แมรี่ 

งานเช็ดกระจก อาคารเซนต์แมิรี่ , งานกิจกรรม

20 นายนิทิฐพนธ์ จันตาแก้ว นักการ อาคารเชนต่แม'รี่ 

เดปผ้า

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคาร ด้านทิศตะวันตก 

ดูแลตกแต่งสวนหย่อม ต้นโม้ดอกโม้หน้าอาคารเซนต์แมรี่ 

งานเช็ดกระจก อาคารเชนด้แม'รี่ , งานกิจกรรม. เดปผ้า

21 นางตะเภาทอง เรือนเงิน แม่บ้านประจำอาคารเซนด์นมรี ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารและบวิเวณโดยรอบ 

ทำความสะอาดห้องพักครู ห้องปฏิบัติการและล้างห้องป้า 

หญิง และจัดห้องประชุมเซนต์แมรี่
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22 นางแก่นนุช บุตรดี แม่บ้านประจำอาคารเซนต์แมร่ี ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารและบริเวณโดยรอบ 

ทำความสะอาดห้องพักครู ห้องปฏิบัติการและล้างห้องนา 

หญิง และจัดห้องประชุมเชนต์แมรี่

23 นางนวล จองคำ แม่บ้าน อาคารเแบิร์ตเมโมเรียล 

อาคารโครงงาน 

อาคารดีลปะ

ดูแล และทำความสะอาดห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ ห้องโครงงานอาขีพ 

บ1เวณรอบอาคาร ทำความสะอาดห้องน้ําชาย,หtฐง อ.เซราฟิน (ฝังทํศตะวันตก)

และ ห้องนาหอประชุมเชนต์โยเชฟ (สีชมพู)

24 นางจันทร์นภา สุภาไผ่ แม่บ้าน อาคารอัลลอยซีอุส 

หอประชุมเซนต้น)เซฟฯ

ดูแล และทำความสะอาดห้องพักครู , หอประชุม

ห้องน้ําขาย - หญิง อาคารอันลอยซีอุส , ห้องน้ําหอประชุมเซนต์โยเซฟ

25 นายบัวผัด ประกอบการ แม่บ้าน อาคารแอมบรอสิโอ 

ห้องประชุมแอมบรอสิโอ

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อย ห้องสสุด ห้องประชุมแอมบรอสิโอ 

ช่วยงานห้องสมุด

26 นายประเส'รีฐ อันตะแจ่มใส นักการ เก็บใบไม้ และดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยโดยรอบ

27 นางจันทร์เพ์ญ ตันสุวรรณ แม่บ้าน ประจำสระว่าย•นา 

และบ้านพักเชนต้คาเบรียล

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารและบรีเวณโดยรอบ 

ทำความสะอาดห้องพักครูสำนักงานและล้างห้องนาสระว่ายนา 

ดูแลและทำความสะอาดบ้านพักเชนต้คาเบรียล

28 นางส้ม ลุงกุด แม่บ้าน ประจำสระว่ายนา 

และบ้านพักเชนต์คาเบร์ยล

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารและบรีเวณโดยรอบ 

ดูแลและทำความสะอาดบ้านพักเชนตัคาเบรียล

29 นายเคอ บัวคำ คนสวน ปฏิบัติหน้าที่งานสวน งานตัดหญ้ารอบบ้านพักฯ และสระว่ายนาฯ 

ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้สวยงาม ดูแลสระว่าย•นา ดูดตะกอนสระว่าย•พา 

และใส่สารเคมีปรับสภาพนํ้า , ล้างบ่อกรองนาดิบ

30 นายปันต๊ะ เอม^ คนสวน ปฏิบัติหน้าที่งานสวน งานตัดหญ้ารอบบ้านพักฯ และสระว่ายนาฯ 

ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ให้สวยงาม ดูแลสระว่ายนา ดูดตะกอนสระว่าย•นา 

และใส่สารเคมีปรับสภาพนา 1 ล้างบ่อกรอง•พาดิบ

31 นายประจัญ ถาติด คนสวน ปฏิบัติหน้าที่งานสวนบรีเวณ งานตัดหญ้ารอบบรีเวณโรงเรียน 

และสนามฟุตบอล ดูแลบำรุงรักษา สวนหย่อม ตัดแต่งก่ิงให้ 

สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน , ล้างบ่อกรอง'พาดิบ

32 นายบ ุญ ตัน โปธา คนสวน ปฏิบัติหน้าที่งานสวนบริเวณ งานตัดหญ้ารอบบริเวณโรงเรียน 

และสนามฟุตบอล ดูแลบำรุงรักษา สวนหย่อม ตัดแต่งก่ิงให้ 

สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน , ล้างบ่อกรอง•พาดิบ

33 นายนพรัตน์ หอมเขียว คนส1วน ปฏิบัติหน้าที่งานสวน เพาะชำ อนุบาลกล้าไม้

ดูแลบำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ ดอกไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ประตับให้

สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 1 ล้างบ่อกรอง•พาดิบ
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34 นายชายน้อย หน่อคำ คนสวน ปฎบัติหน้าที่งานสวน เพาะชำ อนุบาลกล้าไม้

ดูแลบำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นโม้ ดอกโม้ ตัดแต่งกิ่งโม้ประดับให้

สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน , ล้างปอกรองป้าสืบ

พนักงานโภชนาการ
35 นางเสาวลักษณ์ พลศักดื่ พนักงานขาย พนักงานขายโอศกรีม , นาด่ิม ติดต้นทุนสินค้า และทำความสะอาด

36 นางวรรณี ทองขาว พนักงานขาย พนักงานขายโอศกรีม และทำความสะอาด

37 นางหลาวคำ ลุงพงษ์ พนักงานขาย พนักงานขายของทอด คิดต้นทุนสินค้า และทำความสะอาด

38 นางสอน ทองด พนักงานขาย พนักงานขายของทอด และทำความสะอาด

39 นางลันทิมา แสงอรุณ พนักงานขาย พนักงานขายข้าวเหนียวหมูปีง ติดต้นทุนสินค้า และทำความสะอาด

40 นางบังอร อัตตะแจ่มใส พนักงานขาย พนักงานขายขาวเหนียวหมูอง และทำความสะอาด

41 นางทัศนีย์ แสงอรุณ พนักงานขาย พนักงานขายป้าด่ืม ติดต้นทุนสินค้า และทำความสะอาด (ในโรงอาหาร)

42 นางสม ค'ร สงวนศ1 พนักงานขาย พนักงานขายนาดื่ม และทำความสะอาด (ในโรงอาหาร)

43 นางธัญลักษณ์ หน่อเรือน พนักงานขาย พนักงานขายโอศกรีม ติดต้นทุนสินค้า และทำความสะอาด (ในโรงอาหาร)

44 นางสายฝน โชยอุด พนักงานขาย พนักงานขายโอศกรีม คิดต้นทุนสินค้า และทำความสะอาด (ในโรงอาหาร)

45 นางมาลัย แก้วหล้า พนักงานตรวจเช็คสินค้า ตรวจเช็คสินค้า ทำความสะอาดโต๊ะ ล้าง และเก็บจาน

46 นางพวงพันธ์ หาญสวธา พนักงานตรวจเช็คสินค้า ตรวจเช็คสินค้า ทำความสะอาดโต๊ะ ล้าง และเก็บจาน

47 นางบุญมี ยนต์สุข พนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาดโต๊ะ ล้าง และเก็บจาน

48 นายธวัชชัย เก้ดทว พนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาดโต๊ะ ล้าง และเก็บจาน

49 นางแก้วลูน สวาทนนท์ พนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาดโต๊ะ ล้าง และเก็บจาน

50 นางนวลอนงค์ พาพันธ์ พนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาดโต๊ะ ล้าง และเก็บจาน

51 นางวาสนา สับฟิงค์ พนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาดโต๊ะ ล้าง และเก็บจาน

52 นางแขก ลุงบัาง พนักงานทำความสะอาด ทำความสะอาดโต๊ะ ล้าง และเก็บจาน

53 นางศรืพรรณ นิติชยา แม่ครัวอาหารครู วัดเล้ียงอาหารครูและบุคลากร ทำความสะอาดห้องสิลาดี ล้างจานอาหารครู

54 นางศันสนีย์ ตะถา ผู้ช่วยอาหารครู วัดเล้ียงอาหารครูและบุคลากร ทำความสะอาดห้องสิลาดี ล้างจานอาหารครู

55 นางผ่องใส่ โพธวงค์ ผู้ช่วยอาหารครู วัดเล้ียงอาหารครูและบุคลากร ทำความสะอาดห้องสิลาดี ล้างจานอาหารครู

56 นางการืยา อา1ช่พบรืสุทธ์ ผู้ช่วยอาหารครู วัดเล้ียงอาหารครูและบุคลากร ทำความสะอาดห้องสิลาดี ล้างจานอาหารครู

57 นางผ่องศรี แม้จิตรี ผู้ช่วยอาหารครู/ลัดเลี้ยง วัดเล้ียงอาหารครูและบุคลากร , แขก และทำความสะอาด (ในโรงอาหาร)

58 นางทารื ติด ผู้ช่วยอาหารครู/ลัดเลี้ยง วัดเล้ียงอาหารครูและบุคลากร , แขก และทำความสะอาด (ในโรงอาหาร)

59 นางสาวพัชรีพร หม่อมพกุล ผู้ช่วยอาหารครู/ลัดเลี้ยง วัดเล้ียงอาหารครูและบุคลากร , แขก และทำความสะอาด (ในโรงอาหาร)

พนักงานรักษาความปลอดภัย
60 นายบรรจง ตาย่ี พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน เวลา 07.00-16.00 น.
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61 นายนพดล รุณธาตุ พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน เวลา 07.00-16.00 น.
62 นายทนง วัชรไพรงาม พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน เวลา 07.00-16.00 น.
63 นายคักด้ีอินทนนทั เหมสุทธิพันธ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน เวลา 16.00-24.00 น.
64 นายรัฐพล ศรีไพรลนธ พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน เวลา 16.00-24.00 น.
65 นายทองอินทรี ชุ่มใจ พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน เวลา 24.00-08.00 น.
66 นายอนันต์ ใจน้อย พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน เวลา 24.00-08.00 น.
67 นายสุทธิศักส์ รัญญา พนักงานรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของโรงเรียน เวลา 24.00-08.00 น.

พนักงานขับรถ
68 นายนรีนทรี ชุ่มใจ พนักงานขับรถ ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถ พร้อมดูแลรับผิดชอบ รถดู้ B และรถประจำตำแหน่งภราดา
69 นายวิทยา ไ[างฝัน พนักงานขับรถ ธฎบ้แฬ'าพ่บรถ 1ฟ่๒ม«นรร้บรรพอบ รถตุ้ C รถ Toyota <1WD . Toyota Fortune! นระจักร*ทนชน™!•พ!ส่า รโอ

70 นายวิมล พันธ์ชา พนักงานขับรถ ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถ พร้อมดูแลรับผิดชอบ รถตู้ A รถกระบะ Toyota Vgo และรถ 6 ล้อ
71 นายโยฮา สะทู พนักงานขับรถ ปฏิบัติหน้าท่ีขับรถ พร้อมดูแลรับผิดชอบ รถ ISUZU 4WD , และ Toyota mighty-X

แม่บ้านดูแลบ้านพกภราดา
72 นางสายพิณ แก้วแย้ม แม่บ้านประจำบ้านพักภราดา ทำความสะอาดบ้านพักภราดา และซักผ้า
73 นางสาวอุษา ขันธ์แก้ว แม่บ้านประจำบ้านพักภราดา ทำความสะอาดบ้านพักภราดา และซักผ้า

พนักงานดูแลธรรมลถานเซนต ห์ลุยส์
74 นายอนุศาสน์ มหาวัน พนักงานดูแลธรรมสถานเซนตห์ลุยส์ซ่อมบำรุงระบบไฟพัา ประปา ดูแลภ ูน ทั่ศน์ธรรมสถานบ้านพักดอยส ุเทพ

ทั้งน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 -  30 เมษายน 2562

สั่ง ณ วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2561

J )  ร^ * ).

(ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอ4ตวิทยาลัย

หมายเหตุ: อาจมการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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