
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2560 
โทรศัพท์ 053-245570-5  โทรสาร 053-245571  เว็บไซต์ www.montfort.ac.th 

 

หมายเลข อาคารอ านวยการ หมายเลข อาคารเอ็มมานูเอล 
0 โอเปอร์เรเตอร์  301 ห้องพักครู ม.5 (1)  * 

102 ฝ่ายบุคลากร 304 ห้อง LAB วิทยาศาสตร ์
103 ผู้อ านวยการ * 305 ห้อง MRC 
104 งานสารบรรณ (ครูกฤติมา, ครูพรพิไล) * 618 ห้องพักครู ม.5 (2)  * 
105 ส านักผู้อ านวยการ หมายเลข อาคารเซนต์แมร่ี 
106 งานประชาสัมพันธ์ (ครูภูริชา) 201 งานปกครอง 
107 ห้องประชุมอาคารอ านวยการ * 401 ผู้ช่วยฝ่ายกิจการนักเรียน, งานนักศึกษาวิชาทหาร/ลูกเสือ  * 
108 หัวหน้างานการเงิน บัญชี และงบประมาณ * 402 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  * 
109 งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ * 403 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  * 
111 งานบริหารกองทุน  (ม.บุญเท่ง/ม.ไชยวัฒน์/ครูสุทธิฉันท์) * 404 ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ   
118 หัวหน้าฝ่ายธรุการ-การเงิน * 405 งานทะเบียนนักเรยีน 
310 เลขานุการผู้อ านวยการ (ครูพรรณวิไล, ครูอรุณี) * 406 งานหลักสูตร,  งานวัดและประเมนิผล  * 
510 ครูเกษกานดา * 408 งานเอกสารสิ่งพิมพ์ (โรเนียว)  * 

หมายเลข อาคารแอมบรอสิโอ 409 ห้องวิทยบริการ 
116 งานห้องสมุด 412 งานแนะแนว 
117 หัวหน้างานห้องสมุด (ครูเจริญศรี) 413 งานอภิบาล 

หมายเลข อาคารเซนต์โยเซฟ และ อาคารอัลลอยซีอูส 414 ห้อง CLC 
122 งานโภชนาการ * 415 ห้อง Server * 
124 ห้องประชุมอาคารเซนต์โยเซฟ 416 ห้องนาฏศิลป ์1 (ชั้น 3  ครูศิริพร) 
125 งานอาคารสถานท่ี * 417 ห้องประชุมอาคารเซนต์แมรี ่
126 ห้องช่าง/นักการ-ภารโรง 418 ห้องดนตรีไทย / ดนตรีพื้นเมือง 
127 งานจัดซื้อ และทรัพยส์ิน * 419 ศูนย์ภาษาจีน 
129 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 420 ห้องนาฏศิลป์ 2 (ชั้น 4  ครูพรจิตต์) 
303 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, ฝ่ายบรหิารทั่วไป * 421 งานดนตร ี

หมายเลข อาคารปีเตอร์   
203 ห้องพักครู ม.1 * 

หมายเลข 
อาคารอันโตนีโอ 

202 ห้องพักครู ม.2 * (กดเลข 508 หรือ 308 ฟังการตอบรับ แล้วกดตามดว้ยหมายเลขภายในที่ท่านต้องการ 

206 ห้องพักครู ม.3 * 308 ฝ่ายกิจการนักเรยีน EP  (ครูอัญชลี/ม.นิรันดร์พงศ์/ม.ไกรสิงห์) 

หมายเลข อาคารเซราฟิน 309 ห้องพักครู หลักสตูร English Programme  
207 ห้องประชุมอาคารเซราฟิน 311 ห้อง Office CIE EP (ม.วรินทร)  * 
208 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2  ช้ัน 3 315 ศูนย์ภาษาฝรั่งเศส 
210 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 1  ช้ัน 4 302 ฝ่ายวิชาการ EP (ม.ก าจร)  * 

หมายเลข อาคารอัลเบิร์ต 608 งานห้องสมุด English Programme   
211 ห้องพยาบาล *   
212 ห้องพักครู ม.4  หมายเลข อื่นๆ 
504 ห้องพักครู ม.6 * 119 ป้อมยาม (พนักงานรกัษาความปลอดภัย)  * 

หมายเลข อาคาร Hubert Memorial 120 ธนาคารโรงเรียน 
313 ห้องจริยธรรม 121 มุมสวสัดิการ * 
512 ห้อง Gifted คณิตศาสตร ์ 530 สระว่ายน้ า เดอ มงฟอร์ต 
515 ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.ปิยะ)     สมาคมผู้ปกครองและครูฯ  (053) 266497-8 
518 ห้องโครงงานอาชีพ (ม.นิวัติ)     สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ต    (053) 279020 
534 ห้องวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี * ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 * 

 


