
คำสั่ง โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย 
ที่ 3 2 / 2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน 7 กองทุน โรงเรียนมงฟอริต-วิทยาลัย พุทธศักราช 2561

เพ ื่อ ให ้ก า รบ ร ิห า รก อ งท ุน  7 ก อ งท ุน  ข อ ง โรง เร ีย น ม งฟ อ ร ์ต ว ิท ย า ล ัย  พ ุท ธศ ัก ราช  2561 
ม ีประส ิทธ ิภาพและเก ิดประโยชน ์ส ูงส ุด สอดคล ้องก ับตราสารโรงเร ียนและปรัชญ าการส ีกษาของม ูลน ิธ ิ 
คณะเชนต์คาเบรียลแห่งประเทศโทย โรงเร ียนมงฟอรีตว ิทยาล ัย จ ึงขอแต ่งต ั้งคณะกรรมการบริหารกองท ุน
ทั้ง 7 กองทุนของโรงเรียนมงฟอรีตวิทยาลัย พ ุทธศักราช 2561 ศังนี้
1. คณะกรรมการบร ิหารกองทนสำรอง โรงเร ียนมงฟอร ิตว ิทยาล ัย ป ระกอบด ้วยคณ ะกรรมการ
มีรายนามศังนี้

1.1 ภราดา ดร.ศักดา สกนธรัฒน์ ประธาน
1.2 ครูดาริษา แสงสินธุ กรรมการ
1.3 มาสเตอรีส ุวรรณ อินทรธิต กรรมาร
1.4 มาสเตอร์ธ ีรก ัทรี ว ิโรจน์สกุล กรรมการ
1.5 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
1.6 ครูศศัธร ตันดุ กรรมการ
1.7 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการและเหรัญญิก
1.8 มาสเตอร์อานนท์ อินนันท์ กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการบริหารกองทนพัฒนาครและ บคลากรทางการส ีกษา โรงเรียนมงฟอริต'วิทยาลัย
มี'รายนามด้งนี้

ๆ

2.1 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ประธาน
2.2 ครูดาริษา แสง สินธุ กรรมการ
2.3 มาสเตอร์ส ุวรรณ อินทรธิต กรรมการ
2.4 มาสเตอร์ธ ีรก ัทร์ ว ิโรจน์สกุล กรรมการ
2.5 มาสเตอร์โชยรัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
2.6 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
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2.7 ครูนภัฬกร บางสายน้อย(ตัวแทนครูผู้สอน) กรรมการ
2.8 ครูสุชาวดี ยั่งยืน (ตัวแทนครูผู้สอน) กรรมการ
2.9 ครูสมรัก ปริยะวาที (ตัวแทนครูผู้สอน) กรรมการ
2.10 ครูภวดี ศรีใจ (ตัวแทนบุคลากรทางการดีกษา) กรรมการ
2.11 ครูจิดาภา ชัยสงคราม (ตัวแทนบุคลากรทางการดีกษา) กรรมการ
2.12 ครูคดีธร ตันดุ กรรมการ
2.13 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการและเหรัญญิก
2.14 มาสเตอร์ญาณิน ดีริโพศาลประเสริฐ กรรมการและเลขาน ุการ

3. คณะกรรมการบริหารกองทนบำเหน็จบำนาก]ครและบคลากรทางการดีกษา โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย ประกอบด้วยคณะกรรมการ มีรายนามดังนี้

3.1 ภราดา ดร.ดักดา สกนธรัฒน้ ประธาน
3.2 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
3.3 มาสเตอร์ส ุวรรณ อินทร!เต กรรมการ
3.4 มาสเตอร์ธ ีรภ ัทร์ ว ิโรจน้สกุล กรรมการ
3.5 มาสเตอร์โชยรัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
3.6 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
3.7 ครูคดีธร ตันดุ กรรมการ
3.8 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการและเหรัญญิก
3.9 มาสเตอร์ด ักดี้บดินทร์ กันมะโน กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการบริหารกองทนทวัโป โรงเรียนมงฟอร์ต'วิทยาลัย มีรายนามดังนี้
4.1 ภราดา ดร.ดักดา สกนธรัฒนั ประธาน
4.2 ครูดาริษา แสง ลินธุ กรรมการ
4.3 มาสเตอร์ส ุวรรณ อินทร!เต กรรมการ
4.4 มาสเตอร์โชยรัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
4.5 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
4.6 มาสเตอร์วินัย ถิ่นจอม (ตัวแทนครูผู้สอน) กรรมการ
4.7 มาสเตอร์ปิยะ โชยอ้าย (ตัวแทนครูผู้สอน) กรรมการ
4.8 มาสเตอร์คุกกิจ สุบินมิตร์ (ตัวแทนครูผู้สอน) กรรมการ
4.9 มาสเตอร์ฤทธียา ศรีสวนจิก (ตัวแทนบุคลากรทางการดีกษา) กรรมการ
4.10 ครูเจริญศรี ศรีจ ันทร์ดร (ตัวแทนบุคลากรทางการดีกษา) กรรมการ
4.11 ครูคดีธร ตันดุ กรรมการและเหรัญญิก
4.12 ม.ธ ีรก ัทร วิโรจน์สกุล กรรมการและเลขานุการ

/ร. คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครู



3

5. คณะกรรมการบริหารกองทุนลวัลติการครูและบุคลากรทางการสีกบา โรงเรียนมงฟอริตริทยาลัย
มีรายนามดังนี้

5.1 ภราดา ดร.ดักดา สกนธรัฒน์ ประธาน
5.2 ครูพรจิตต์ ร ังสรรค ์ (ตัวแทนครูผู้สอน) กรรมการ
5.3 ครูพรสวรรค ์ แก้ววงสี (ตัวแทนครูผู้สอน) กรรมการ
5.4 มาสเตอร์ศรัณยวิทยIํ พวงส ุวรรณ (ตัวแทนครูผู้สอน) กรรมการ
5.5 มาสเตอร์พซร ชัยสงคราม (ตัวแทนบุคลากรทางการสีกษา) กรรมการ
5.6 ครูเจริญศรี ศรีจ ันทร์ดร(ตัวแทนบุคลากรทางการสีกษา) กรรมการ
5.7 มาสเตอร์บุญเท่ง เถระ กรรมการ
5.8 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
5.9 ครูศดัธร ตันดุ กรรมการและเหรัญญิก
5.10 มาสเตอร์สรพงษ์ สมธรรม กรรมการและเลขานุการ

6. คณะกรรมการบริหารกองทนลวัสดิการพนักงาน โรงเรียนมงฟอริตริทยาลัย มีรายนามดังนี้
6.1 ภราดา ดร.ดักดา สกนธรัฒน์ ประธาน
6.2 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
6.3 มาสเตอร์อานนท่ อินนนท์ กรรมการ
6.4 ครูชนกกร โชยวงค์คำ กรรมการ
6.5 นางทัศนีย์ แสงอรุณ (ตัวแทนพนักงานโภชนาการ) กรรมการ
6.6 นางพัชรี หม่อมพกุล (ตัวแทนพนักงานโภชนาการ) กรรมการ
6.7 นายบรรจง ตายี่(ตัวแทนพนักงานรักษาความปลอดภัย) กรรมการ
6.8 นางเสงี่ยม เขียวคำ (ตัวแทนนักการ) กรรมการ
6.9 นายนิพิชพนร์ จันตาแก้ว (ตัวแทนนักการ) กรรมการ
6.10 ครูศสีธร ตันดุ กรรมการและเหรัญญิก
6.11 มาสเตอร์ส ุวรรณ อินทร!๒ กรรมการและเลขานุการ

7. คณะกรรมการบริหารกองทนช่วยเหลือเด ็กยากจนและผ ด้ ้อยโอกาสทางการสีกบา โรงเรียนมง
ฟอริตริทยาลัย มีรายนามดังนี้

7.1 ภราดา ดร.ดักดา สกนธรัฒน์ ประธาน
7.2 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
7.3 มาสเตอร์โชยวัฒน์ บุญเลิศ กรรมการ
7.4 มาสเตอร์ธ ีรภ ัทร วิโรจน์สกุล กรรมการ
7.5 มาสเตอร์ส ุวรรณ อินทร!๒ กรรมการ
7.6 ครูดาริษา แสงลินธุ กรรมการ
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7.7 ครูคติธร ตันดุ กรรมการและเหรัญญิก
7.8 มาสเตอรบุญเพ่ง เถระ กรรมการและเลขานุการ

ขอให ้ค ณ ะก รรม ก ารท ี่โด ้ร ับ ก ารแต ่งต ั้งป ฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ด ้วย ค วาม ร ับ ผ ิด ชอบ  ถ ูกต ้อง โป ร ่งใส  
มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบ

สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2561

— —

(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน้)
ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร่ตวิทยาลัย


