
คำส่ัง โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ท่ี 2 /  2562

เร่ือง แต่งตั้งพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2562

เพ ื่อให ้การบริหารโรงเร ียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป ็นไปตามข้อกำหนดในพระราซบัญญัติการศึกษาเอกซน 
พ.ศ. 2550 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) และบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ตลอดจนดำเนินกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตามนโยบายของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศใทย ชื่งดูแลและกำกับการดำเนินกิจการใด  ๆ อัน 
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การสนับสนุน ส่งเสริมความก้าวหน้าของโรงเรียน พัฒนาและส่งเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และพนักงานของโรงเรียน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จึงขอแต่งต้ังพนักงาน ปีการศึกษา 2562 ดังน้ี

ที ่ ข่ือ-สกุล ตำแหน่ง/งาน หน้าท่ี
1 นายสมบูรณ์ หาญสวธา หัวหน้างานซ่อมบำรุง 

และงานกิจกรรม
ซ่อมบำรุง (ช่างไม้ ช่างปูน งานเหล็ก) ปรับภูมิทัศน์ 
รอบโรงเรียน และจัดสถานท่ีตามกิจกรรมของโรงเรียน

2 นายอนุสรณ์ หน่อเรือน หัวหน้าอาคารปีเตอร์ และช่างปูน ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารข้ัน 1-2 
ทางเช่ือมอาคารบันไดทิศตะวันออก ดำเนินงาน 
ซ่อมบำรุง (ช่างปูน) และงานกิจกรรม

3 นายคมเดข อุทิศลาภผล งานอาคารปีเตอร์ และช่างท่ัวไป ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารข้ัน 3-4 
ทางเช่ือมอาคารและบันไดทิศตะวันตก ดำเนินงาน 
ซ่อมบำรุง (ช่างท่ัวไป) และงานกิจกรรม

4 นางสมศรี จ๊ะม่ัง แม่บ้านประจำอาคารปีเตอร์ แม่บ้านประจำอาคาร และห้องน้ําปีเตอร์
5 นายศรีนวล คำพลา หัวหน้าอาคารเซราพัน ช่างไฟฟ้า 

และช่างประปา
ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารข้ัน 3-4 
ทางเช่ือมอาคารและบันไดทิศตะวันตก ดำเนินงานซ่อม 
บำรุง (ช่างไฟฟ้า และช่างประปา) และงานกิจกรรม

6 นายสมบัติ อินตา งานอาคารเซราพัน งานซ่อมบำรุง 
และงานสวน

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารข้ัน 1-2 
ทางเช่ือมอาคารและบันไดทิศตะวันออก ดำเนินงาน 
ซ่อมบำรุง และงานสวน

7 นางวิลเลียม สุริยะเจริญ แม่บ้านประจำอาคารเซราพัน แม่บ้านประจำอาคาร และห้องน้ําหญิง อาคารเซราพัน 
ฝืงทิศตะวันตก

8 นายประสาน จ่ันตาแก้ว หัวหน้าอาคารอัลเบิร์ต ช่างสิ 
และช่างไม้

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารข้ัน 1-2 
ทางเช่ือมอาคารและบันไดทิศตะวันออก ดำเนินงาน 
ซ่อมบำรุง (ช่างสิและช่างไม้) และงานกิจกรรม

9 นายมงคล ลุงวิ อาคารอัลเบิร์ต และงานเหล็ก ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารข้ัน 3-4 
ทางเช่ือมอาคารและบันไดทิศตะวันตก ดำเนินงาน 
ซ่อมบำรุง (งานเหล็ก) และงานกิจกรรม
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ท่ี ข่ือ-สกุล ต ำ แ ห น ่ง / ง า น หน้าท่ี
10 นางจันทร์เพ็ญ ตันสุวรรณ แม่'บ้าน'ประจำอาคารอัณ'บิร์ต แม่บ้านประจำอาคาร และห้องน้ําอัลเบิร์ต
11 นายเกษม หินแก้ว หัวหน้าอาคารเอ็มมานูเอล 

และช่างไม้
ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารช้ัน 1-2 
ทางเช่ือมอาคารและบันไดทิศตะวันออก ดำเนินงาน 
ซ่อมบำรุง (ช่างไม้) และงานกิจกรรม

12 นายพรทิพย์ อุ่นเรือน งานอาคารเอ็มมานูเอล 
และช่างไม้

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารช้ัน 3-4 
ทางเช่ือมอาคารและบันไดทิศตะวันตก ดำเนินงาน 
ซ่อมบำรุง (ช่างไม้ )และงานกิจกรรม

13 นางนวลอนงค์ พาพันธ์ แม่บ้านประจำอาคารเอ็มมานูเอล แม่บ้านประจำอาคาร และห้องน้ําเอ็มมานูเอล
14 นายโยฮา สะทู หัวหน้าอาคารอันโตนีโอ 

ช่างไฟฟ้า และช่างประปา
ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารช้ัน3-4 
ทางเช่ือมอาคารบันไดทิศตะวันตกดำเนินงาน 
ซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า และช่างประปา)และงานกิจกรรม

15 นายวสันต์ จันทร์สุพัท งานอาคารอันโตนีโอ 
และช่างสี

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารช้ัน 1-2 
ทางเช่ือมอาคารและบันไดทิศตะวันออก ดำเนินงาน 
ซ่อมบำรุง (ช่างสิ) และงานกิจกรรม

16 นางดวงใจ ไซโย แม่บ้านประจำอาคารอันโตนีโอ แม่บ้านประจำอาคาร ห้องน้ําอันโตนิโอ
17 นายนิพิฐพนธ์ จันตาแก้ว หัวหน้าอาคารเซนต์แมร่ี 

งานเดปผ้าและงานสวน
ด ูแลความสะอาดและเร ียบร ้อยอาคาร ด้านทิศ 
ตะวันออก งานเดปผ้า ดูแลตกแต่งสวนหย่อมหน้า 
อาคารเซนต์แม'ร่ี และงานกิจกรรม

18 นายมิตร ทิพย์จักร ผู้ช่วยหัวหน้าอาคารเซนต์แมร่ี 
และงานสวน

ด ูแลความสะอาดและเร ียบร ้อยอาคาร ด้านทิศ 
ตะวันตก ดูแลตกแต่สวนหย่อม งานเช็ดกระจก และ 
งานกิจกรรม

19 นางตะเภาทอง เรือนเงิน แม่บ้านประจำอาคารเซนต์แมรี่ แม่บ้านประจำอาคาร และห้องน้ําเซนต์แมรี่ ล่งทิศ 
ตะวันออก

20 นางมอนแสง จ่ิง แม่บ้านประจำอาคารเซนต์แมรี่ แม่บ้านประจำอาคาร และห้องป้านซนต์แม'ร่ี ล่งทิศ 
ตะวันตก

21 นางส้ม ลุงกุด หัวหน้าอาคารสระว่ายน้ํา 
บ้านพักเซนต์คาเบรืยล

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารและ 
บริเวณโดยรอบ เตรียมความพร้อมของห้องพัก

22 นางนวล จองคำ งานอาคารสระว่ายนํ้า 
และบ้านพักเซนต์คาเบรืยล

ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยอาคารและ 
บริเวณโดยรอบ เตรียมความพร้อมของห้องพัก

23 นางเสง่ียม เขียวคำ หัวหน้าอาคารอำนวยการ แม่บ้านประจำอาคาร ห้องนํ้าอาคารอำนวยการ และ 
ห้องรับรองเซนต์โยเซฟ ออลส์

24 นายบัวผัด ประกอบการ หัวหน้าอาคารแอมบรอสิโอ ดูแลความสะอาดห้องสมุด ห้องประขุม
แอมบรอสิโอ ห้องน้ําหอประขุมเซนต์โยเซฟ ออลล์

25 นางแก่นนุช บุตรดี อาคารฮูเบิร์ตฌโมเรืยล แม่บ้านประจำอาคาร ฮูเบิร์ตเมโมเรียล และห้องน้ําหญิง 
อาคารเซราฟ้น ล่งทิศตะวันตก

26 นายสมเจตน์ จ๊ะม่ัง หัวหน้าอาคารเซนต์โยเซฟ อออล์ 
และพนักงานเก็บขยะ

ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบนหอประขุม จัดเก็บ 
ขยะภายในโรงเรียน ดูแลทำความสะอาดถังขยะ และ 
คัดแยก,ขยะ'รี'ไซค์เคิล
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นท ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง/งาบ หน้าท่ี
27 นางบังอร อันตะแจ่มใส แม่บ้านหอประขุมเซนต์โยเซฟ ฮออล์ ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบนหอประขุม และศาลา 

อาเชีย ห้องน้ํา ขาย-หญิง บนหอประขุม ห้องน้ําหญิง 
เซนต์โยเซฟ อออล์

28 นางจันทร์นภา สุภาไผ่ แม่1บ้าน'ประจำอาคารอัลลอย1ซีอุส แม่บ้านประจำอาคาร และห้องนํ้า ซาย-หญิง 
อาคารอัลลอยชีอุส

29 นายประเสริฐ อัตตะแจ่มใส นักการ เก็บใบไม้ และดูแลความสะอาด และ 
ความเรียบร้อยโดยรอบ

30 นายประจัญ ถาติด คนสวน ปฏิบัติหน้าท่ีงานสวนบริเวณ งานตัดหญ้ารอบบริเวณ 
โรงเร ียน แล ะส น าม ฟ ุตบ อ ล  ด ูแลบ ำร ุงร ักษ า 
สวนหย่อม ตัดแต่งกิ่งให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ภายในโรงเรียน

31 นายบุญตัน โปธา คนสวน ปฏิบัติหน้าท่ีงานสวนบริเวณ งานตัดหญ้ารอบบริเวณ 
โรงเร ียน แล ะส น าม ฟ ุตบ อ ล  ด ูแลบ ำร ุงร ักษ า 
สวนหย่อม ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน 
โรงเรียน

32 นายหน่อคำ ขายน้อย คนสวน ปฏิบัติหน้าท่ีงานสวน เพาะขำ อนุบาลกล้าไม้ ดูแล 
บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ ดอกไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

33 นายนพรัตน์ หอมเขียว คนสวน ปฏิบัติหน้าท่ีงานสวน เพาะขำ อนุบาลกล้าไม้ ดูแล 
บำรุงรักษา สวนหย่อม ต้นไม้ ดอกไม้ ตัดแต่งก่ิงไม้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

34 นายเคอ บัวคำ คนสวน ปฏิบัติหน้าท่ีงานสวน งานตัดหญ้ารอบบ้านพักฯ และ 
สระว่ายน้ําฯ ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ ดูแลสระ'ว่ายน้ํา 
ดูดตะกอนสระว่ายน้ําและใส่สารเคมีปรับสภาพน้ํา

35 นายปีนต๊ะ เอ็มขี คนสวน ปฏิบัติหน้าท่ีงานสวน งานตัดหญ้ารอบบ้านพักฯ 
และสระว่ายน้ําฯ ตัดแต่งก่ิงต้นไม้ ดูแลสระว่ายน้ํา 
ดูดตะกอนสระว่ายน้ําและใส่สารเคมีปรับสภาพน้ํา

งานโภชนาการ
36 น.ส.ผ่องใส โพธิวงคํ แม่ครัวอาหารครู ประกอบอาหารครูและพนักงาน 

และทำความสะอาดห้องลีลาวดี
37 นางศันสนีย์ ตะถา แม่ครัวอาหารครู ประกอบอาหารครูและพนักงาน 

และทำความสะอาดห้องลีลาวดี
38 นางบุญมี ยนต์สุข ผู้ซ่วยอาหารครู ช่วยเตรียมวัตถุดิบอาหารครูและพนักงาน 

ทำความสะอาดห้องลีลาวดี และงานจัดเล้ียง
39 นางการียา อาขีพบริสุทธ๋ึ ผู้ช่วยอาหารครู ช่วยเตรียมวัตถุดิบอาหารครูและพนักงาน 

ทำความสะอาดห้องลีลาวดี และงานจัดเล้ียง
40 นางหลาวคำ ลุงพงษ์ ผู้ช่วยอาหารครู ช่วยเตรียมวัตถุดิบอาหารครูและพนักงาน 

ทำความสะอาดหน้าเตาและห้องอาหารลีลาวดี
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----ไ3-----ท ข่ือ-สกุล ตำแหน่ง/งาน หน้าท่ี
41 นางทาร่ี คิด ผู้ช่วยอาหารครู ช่วยเตรียมวัตถุดิบอาหารภราดา ครูและพนักงาน และ 

งานจัดเล้ียง
42 นางผ่องศรี แม้จิตรี ผู้ช่วยอาหารครู ช่วยเตรียมวัตถุดิบอาหารภราดา ครูและพนักงาน และ 

งานจัดเล้ียง
43 นางแก้วคูน สวาทนันท์ แม่ครัวอาหารเจอาหารครู ประกอบอาหารเจให้กับครูและพนักงาน 

และทำความสะอาด
44 นางสอน ทองดี ร้านของทอดบูธนอก จำหน่ายของทอด ช่วยผลิตของทอด 

และทำความสะอาด
45 นางแขก ลุงบ้าง ร้านของทอดบูธนอก จำหน่ายของทอด ช่วยผลิตของทอด 

และทำความสะอาด
46 นางจันทิมา แสงอรุณ ร้านหมูปีงบูธนอก จำหน่ายหมูปีง และทำความสะอาด
47 นางสมศรี สงวนศรี ร้านน้ําปรุงแต่งบูธนอก จำหน่ายน้ําปรุงแต่ง และทำความสะอาด
48 นางธัญลักษณ์ หน่อเรือน ร้านไอศกรีมบูธนอก จำหน่ายไอศกรีม และทำความสะอาด
49 นางทัศนิย้ แสงอรุณ ร้านน้ําด่ืมในโรงอาหาร จำหน่ายน้ําด่ืม และทำความสะอาด
50 นางศรีพรรณ นิติชยา ร้านน้ําปรุงแต่งในโรงอาหาร จำหน่ายน้ําปรุงแต่ง และทำความสะอาด
51 นางเสาวลักษณ์ พลศักด้ี ร้านไอศกรีมในโรงอาหาร จำหน่ายไอศกรีม ตรวจสอบสินค้าก่อนขายร้านหมูปีง 

และทำความสะอาด
52 นางมาลัย แก้วหล้า ช่วยขายน้ําปรุงแต่งโรงอาหาร ช่วยขายบ้ําปรุงแต่ง ตรวจสอบสินค้าก่อนขายทุกร้านค้า 

ตรวจสอบสต๊อกจาน
53 นางวาสนา ต๊ับพิงค์ ทำความสะอาด ทำความสะอาดโรงอาหาร
54 นางวรรณี ทองขาว ทำความสะอาด ทำความสะอาดโรงอาหาร
55 นางสายฝน ไซยอุต ทำความสะอาด ทำความสะอาดโรงอาหาร
56 นายธวัข'ขัย เกิดทวี ทำความสะอาด ทำความสะอาดโรงอาหาร

พนักงานรักษาความปลอดภัย
57 นายบรรจง ตาย่ี พนักงานรักษาความปลอดภัย 07.00-16.00 (กะกลางวัน)
58 นายทนง วัชร,ไพรงาม พนักงานรักษาความปลอดภัย 07.00-16.00 (กะกลางวัน)
59 น.ส.จารุณี รักประสิทธ๋ึ พนักงานรักษาความปลอดภัย 07.00-16.00 (กะกลางวัน)
60 นายนภดล รุณธาตู พนักงานรักษาความปลอดภัย 16.00-24.00 (กะกลางคืน)(รอบค่ํา)
61 นายรัฐพล ศรีไพรสนธ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 16.00-24.00 (กะกลางคืน)(รอบคา)
62 นายสุทธิสักด รัญญา พนักงานรักษาความปลอดภัย 16.00-24.00 (กะกลางคืน)(รอบค่ํา)
63 นายทองอินทรี ซุ่มใจ พนักงานรักษาความปลอดภัย 24.00-08.00 (กะกลางคืน)(รอบดิก)
64 นายอนันต์ ใจน้อย พนักงานรักษาความปลอดภัย 24.00-08.00 (กะกลางคืน)(รอบดิก)
65 นายอินทนนท์ เหมคักด่ืนนท์ พนักงานรักษาความปลอดภัย 24.00-08.00 (กะกลางคืน)(รอบดิก)
66 นายวิทยา ช่างฝืน พนักงานขับรถ 08.00-17.00
67 นายวิมล พันธ์ซา พนักงานขับรถ 08.00-17.00
68 นายนรีนทรี ซุ่มใจ พนักงานขับรถ ( จ้างรายปี ) 08.00-17.00

แม่บ้านดูแลบ้านพักภราดา
69 นางสายพิณ แก้วแย้ม แม่บ้านประจำบ้านพักภราดา ทำความละอาดและซักผ้าบ้านพักภราดา
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4 ข่ือ-สกุล ตำแหน่ง/งาน หน้าท่ี
70 นางสาวอุษา ชันธุแก้ว แม่บ้านประจำบ้านพักภราดา ทำความสะอาดและชักผ้าบ้านพักภราดา

พนักงานดูแลธรรมสถานเซนต'หลุยส์
71 นายอนุศาสน์ มหาวัน พนักงานดูแล 

ธรรมสถานเซนต'หลุยส์
ทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ 
ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา ดูแลภูมิทัศน์ 
ธรรมสถานบ้านพักดอยสุเทพ

72 นายภาบุวัฒน์ สุขแก้ว งานยานพาหนะ ความปลอดภัย 
และจราจร

ซ่วยงานยานพาหนะ ความปลอดภัย
และจราจร ตลอดจนงานท่ีโด้รับมอบหมายจากฝ่าย
บริหารท่ัวไป

73 นายเอกชัย วงศ์ซุ่ม งานห้องสมุด ข่วยงาน'ห้องสมุด ตลอดงานท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่าย 
วิซาการ

ท้ังน้ีต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 -  30 เมษายน 2563 

ส่ัง ณ วันท่ี 22 เมษายน พ.ค. 2562

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)
ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย

หมายเหตุ: อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
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