
จ ำนวน   16  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 12.05 - 12.55 12.55 - 13.45 14.00 - 14.50 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

English #N/A #N/A #N/A Supp.English #N/A #N/A English

ม.4A #N/A #N/A #N/A ม.2A #N/A #N/A ม.5B

Supp.English #N/A #N/A Supp.English English #N/A #N/A English

ม.2B #N/A #N/A ม.1B ม.4A #N/A #N/A ม.4B

English #N/A English #N/A #N/A Supp.English Supp.English #N/A

ม.4B #N/A ม.5A #N/A #N/A ม.1A ม.2B #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Supp.English English

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.1B ม.5A

Supp.English #N/A #N/A Supp.English English #N/A #N/A #N/A

ม.1A #N/A #N/A ม.2A ม.5B #N/A #N/A #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Ms.Kirsten

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

✓



จ ำนวน   14  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

#N/A #N/A Social Studies #N/A #N/A #N/A Social Studies #N/A

#N/A #N/A ม.4B #N/A #N/A #N/A ม.4A #N/A

Global Perspective #N/A Global Perspective #N/A Global Perspective #N/A #N/A #N/A

ม.1A #N/A ม.1B #N/A ม.3B #N/A #N/A #N/A

Social Studies #N/A Global Perspective #N/A Global Perspective #N/A #N/A #N/A

ม.4A #N/A ม.2A #N/A ม.2B #N/A #N/A #N/A

Global Perspective #N/A #N/A #N/A Global Perspective #N/A #N/A Global Perspective

ม.3A #N/A #N/A #N/A ม.4B #N/A #N/A ม.5B

#N/A #N/A #N/A Social Studies #N/A Global Perspective #N/A Global Perspective

#N/A #N/A #N/A ม.4B #N/A ม.4A #N/A ม.5A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr.Jovan

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

✓



จ ำนวน   12  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 12.05 - 12.55 12.55 - 13.45 14.00 - 14.50 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

English&Chinese for BusinessChinese for Communication #N/A Chinese for Communication #N/A #N/A Chinese for Communication #N/A

ม.4B ม.2B #N/A ม.1B #N/A #N/A ม.3A #N/A

Chinese for CommunicationChinese for Communication #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.3B ม.2A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A English&Chinese for Business #N/A #N/A #N/A #N/A Chinese for Communication #N/A

#N/A ม.6B #N/A #N/A #N/A #N/A ม.1A #N/A

English&Chinese for Business #N/A English&Chinese for Business #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.6B #N/A ม.5B #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A English&Chinese for Business #N/A #N/A #N/A #N/A English&Chinese for Business #N/A

#N/A ม.4B #N/A #N/A #N/A #N/A ม.5B #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Ms. Zhou Ting

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

✓



จ ำนวน   16  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 12.05 - 12.55 12.55 - 13.45 14.00 - 14.50 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

#N/A History #N/A #N/A #N/A Social Studies #N/A #N/A

#N/A ม.4B #N/A #N/A #N/A ม.5A #N/A #N/A

#N/A #N/A History #N/A #N/A #N/A #N/A History

#N/A #N/A ม.2B #N/A #N/A #N/A #N/A ม.5B

#N/A Social Studies #N/A History History #N/A History #N/A

#N/A ม.5A #N/A ม.3A ม.3B #N/A ม.2A #N/A

#N/A History History #N/A Social Studies #N/A #N/A Social (TC)

#N/A ม.4A ม.1A #N/A ม.5B #N/A #N/A ม.3B

Social Studies #N/A History #N/A #N/A #N/A History Social (TC)

ม.5B #N/A ม.1B #N/A #N/A #N/A ม.5A ม.3A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr.Eduard Niel

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

•

✓



จ ำนวน   20  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

Mathematics #N/A Mathematics #N/A Mathematics Mathematics #N/A Mathematics (TC)

ม.6B #N/A ม.6A #N/A ม.4B ม.4A #N/A ม.1A

Mathematics #N/A Mathematics #N/A Mathematics Mathematics #N/A Mathematics (TC)

ม.6A #N/A ม.6B #N/A ม.5A ม.5B #N/A ม.1B

Mathematics #N/A Mathematics #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.1B #N/A ม.1A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Mathematics Mathematics #N/A #N/A Mathematics Mathematics #N/A #N/A

ม.1B ม.1A #N/A #N/A ม.4A ม.4B #N/A #N/A

#N/A Mathematics Mathematics #N/A Mathematics Mathematics #N/A #N/A

#N/A ม.5B ม.1A #N/A ม.1B ม.5A #N/A #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mrs.Weerisa

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

18๓

M
✓



จ ำนวน   12  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 12.05 - 12.55 12.55 - 13.45 14.00 - 14.50 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

#N/A #N/A Health(PE) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.5A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A Health #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A ม.1A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Health #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.2A #N/A #N/A

#N/A Health #N/A Health Health #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.2B #N/A ม.3A ม.3B #N/A #N/A #N/A

Health&PE Health (PE) #N/A #N/A #N/A Health #N/A #N/A

ม.4A ม.6A #N/A #N/A #N/A ม.1B #N/A #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Ms.Lihzie

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

✓



จ ำนวน   16  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

#N/A Supp.English #N/A Supp.English #N/A Supp. English Supp.English #N/A

#N/A ม.3B #N/A ม.4A #N/A ม.6A ม.4B #N/A

#N/A Supp.English Supp.English #N/A #N/A #N/A Supp. English Supp.English

#N/A ม.4B ม.3A #N/A #N/A #N/A ม.5A ม.4A

Supp.English #N/A Supp. English #N/A #N/A #N/A Supp.English #N/A

ม.3B #N/A ม.5B #N/A #N/A #N/A ม.3A #N/A

Supp. English #N/A #N/A Supp. English #N/A Supp. English Supp. English #N/A

ม.5A #N/A #N/A ม.6A #N/A ม.5B ม.6B #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A Supp. English #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.6B #N/A #N/A #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Ms.Troi

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

✓



จ ำนวน   20  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 12.05 - 12.55 12.55 - 13.45 14.00 - 14.50 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

Supp.Science Supp.Science #N/A Supp.Science Supp.Science #N/A #N/A Science (TC)

ม.1B ม.3A #N/A ม.2B ม.1A #N/A #N/A ม.3B

Supp.Science Supp.Science Supp.Science #N/A #N/A Lab Science Lab Science Science (TC)

ม.3A ม.3B ม.2A #N/A #N/A ม.3B ม.3A ม.3A

#N/A Supp.Science Supp.Science #N/A Lab Science Lab Science #N/A #N/A

#N/A ม.3B ม.1B #N/A ม.2A ม.2B #N/A #N/A

Supp.Science #N/A #N/A #N/A Supp.Science Supp.Science #N/A #N/A

ม.1A #N/A #N/A #N/A ม.2A ม.2B #N/A #N/A

Lab Science Lab Science #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.1B ม.1A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr.Amadou

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

18•

✓



จ ำนวน   22  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 12.05 - 12.55 12.55 - 13.45 14.00 - 14.50 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

Science Science #N/A Science #N/A #N/A #N/A Science (TC)

ม.2A ม.1A #N/A ม.3B #N/A #N/A #N/A ม.2B

#N/A Science Science #N/A Science #N/A #N/A Science (TC)

#N/A ม.1B ม.3B #N/A ม.2A #N/A #N/A ม.2A

Science #N/A Science Science #N/A #N/A Science #N/A

ม.3A #N/A ม.2B ม.3B #N/A #N/A ม.1B #N/A

Science #N/A Science Science Science #N/A #N/A Science (TC)

ม.2B #N/A ม.3A ม.2A ม.1A #N/A #N/A ม.1B

#N/A Science Science #N/A Science Science #N/A Science (TC)

#N/A ม.1B ม.3A #N/A ม.1A ม.2B #N/A ม.1A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr.Danilo Limocon

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

18๏



จ ำนวน   20  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 12.05 - 12.55 12.55 - 13.45 14.00 - 14.50 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

English #N/A English #N/A English English #N/A #N/A

ม.3B #N/A ม.1A #N/A ม.1B ม.2B #N/A #N/A

English English #N/A #N/A English #N/A #N/A #N/A

ม.2A ม.1A #N/A #N/A ม.1B #N/A #N/A #N/A

#N/A English #N/A English English #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.2A #N/A ม.2B ม.3A #N/A #N/A #N/A

#N/A English #N/A English #N/A English English English (TC)

#N/A ม.3A #N/A ม.3B #N/A ม.1B ม.1A ม.3A

#N/A #N/A English English English #N/A English English (TC)

#N/A #N/A ม.2A ม.2B ม.3B #N/A ม.3A ม.3B

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr.Jon David

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

18m

✓



จ ำนวน   22  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 12.05 - 12.55 12.55 - 13.45 14.00 - 14.50 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

Social Studies #N/A Social Studies Social Studies Social Studies #N/A #N/A Social (TC)

ม.2B #N/A ม.1B ม.3A ม.3B #N/A #N/A ม.2A

Social Studies #N/A #N/A Social Studies Social Studies #N/A Social Studies Social (TC)

ม.1B #N/A #N/A ม.2A ม.3A #N/A ม.1A ม.2B

Social Studies Social Studies #N/A Social Studies #N/A #N/A Social Studies #N/A

ม.2B ม.3A #N/A ม.1B #N/A #N/A ม.3B #N/A

Social Studies Social Studies #N/A #N/A #N/A Social Studies #N/A Social (TC)

ม.3B ม.2A #N/A #N/A #N/A ม.1A #N/A ม.1A

Social Studies #N/A #N/A Social Studies Social Studies #N/A #N/A Social (TC)

ม.2B #N/A #N/A ม.1A ม.2A #N/A #N/A ม.1B

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr.Danilo P.

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

18•

✓



จ ำนวน   12  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 12.05 - 12.55 12.55 - 13.45 14.00 - 14.50 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Robotic and STEM StudiesRobotic and STEM Studies #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.2A ม.2A #N/A

#N/A #N/A #N/A Robotic and STEM StudiesRobotic and STEM Studies #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A ม.2B ม.2B #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A Design and CumputingDesign and Cumputing #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A ม.1A ม.1A #N/A #N/A #N/A

#N/A Design and CumputingDesign and Cumputing #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.1B ม.1B #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Design and CumputingDesign and Cumputing #N/A #N/A Design and CumputingDesign and Cumputing #N/A #N/A

ม.3B ม.3B #N/A #N/A ม.3A ม.3A #N/A #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Ms.Lourdes

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

L
✓



จ ำนวน   16  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 12.05 - 12.55 12.55 - 13.45 14.00 - 14.50 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

Mathematics #N/A Mathematics #N/A #N/A #N/A #N/A Mathematics (TC)

ม.3A #N/A ม.3B #N/A #N/A #N/A #N/A ม.3A

#N/A Mathematics #N/A Mathematics #N/A #N/A #N/A Mathematics (TC)

#N/A ม.2B #N/A ม.3A #N/A #N/A #N/A ม.3B

#N/A #N/A Mathematics Mathematics #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.3B ม.2A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A Mathematics #N/A Mathematics #N/A Mathematics Mathematics (TC)

#N/A #N/A ม.2B #N/A ม.3A #N/A ม.2A ม.2B

#N/A Mathematics #N/A Mathematics Mathematics #N/A #N/A Mathematics (TC)

#N/A ม.2A #N/A ม.3B ม.2B #N/A #N/A ม.2A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mrs. Angelica

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

12๒

L
✓



จ ำนวน   12  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 12.05 - 12.55 12.55 - 13.45 14.00 - 14.50 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

#N/A Supp.Maths #N/A Supp.Maths #N/A #N/A Supp.Maths #N/A

#N/A ม.2A #N/A ม.1A #N/A #N/A ม.2B #N/A

#N/A Supp.Maths #N/A Supp.Maths #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.3A #N/A ม.3B #N/A #N/A #N/A #N/A

Supp.Maths #N/A #N/A #N/A Supp.Maths #N/A #N/A #N/A

ม.1A #N/A #N/A #N/A ม.1B #N/A #N/A #N/A

Supp.Maths #N/A #N/A Supp.Maths Supp.Maths #N/A #N/A #N/A

ม.2A #N/A #N/A ม.1B ม.2B #N/A #N/A #N/A

Supp.Maths #N/A #N/A #N/A #N/A Supp.Maths #N/A #N/A

ม.3A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.3B #N/A #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Ms.Frea

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

L
.



จ ำนวน   10  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

English&Chinese for Business #N/A Entreperneurielship skills #N/A เสริมทักษะ ESB #N/A #N/A #N/A

ม.4B #N/A ม.6B #N/A ม.6B #N/A #N/A #N/A

#N/A Entreperneurielship skills #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.6B #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A English&Chinese for Business #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.6B #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

English&Chinese for Business #N/A English&Chinese for Business #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.6B #N/A ม.5B #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A English&Chinese for Business #N/A Entreperneurielship skills #N/A #N/A English&Chinese for Business #N/A

#N/A ม.4B #N/A ม.6B #N/A #N/A ม.5B #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mrs.Jess

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

✓



จ ำนวน   18  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

#N/A Applied. Math #N/A #N/A Supp. Maths #N/A Supp. Math Applied. Maths

#N/A ม.6B #N/A #N/A ม.5A #N/A ม.6A ม.4B

Applied. Maths Supp. Math #N/A Applied. Math #N/A #N/A Supp. Maths #N/A

ม.5B ม.6A #N/A ม.6B #N/A #N/A ม.4A #N/A

#N/A Supp. Maths Applied. Maths #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.4A ม.4B #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A Applied. Maths Supp. Math Supp. Maths #N/A #N/A #N/A Supp. Maths

#N/A ม.5B ม.6A ม.5A #N/A #N/A #N/A ม.4A

Applied. Math #N/A Applied. Maths Supp. Maths #N/A #N/A Applied. Maths #N/A

ม.6B #N/A ม.5B ม.5A #N/A #N/A ม.4B #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr.Jonathan Imong

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

H
✓



จ ำนวน   16  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

#N/A #N/A #N/A IELTS #N/A #N/A English English (TC)

#N/A #N/A #N/A ม.6A #N/A #N/A ม.6B ม.1B

#N/A IELTS #N/A #N/A #N/A IELTS English English (TC)

#N/A ม.4A #N/A #N/A #N/A ม.4B ม.6B ม.1A

#N/A IELTS #N/A IELTS #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.4B #N/A ม.5B #N/A #N/A #N/A #N/A

English #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A IELTS English (TC)

ม.6A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.5A ม.2A

English #N/A IELTS #N/A #N/A IELTS #N/A English (TC)

ม.6A #N/A ม.4A #N/A #N/A ม.5B #N/A ม.2B

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr.Jonathan F.

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

12๒

✓



จ ำนวน   10  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

#N/A #N/A #N/A Earth Astronomy&Space #N/A #N/A #N/A Physics 

#N/A #N/A #N/A ม.5A #N/A #N/A #N/A ม.4A

Physics #N/A Physics #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.5A #N/A ม.6A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Physics #N/A #N/A Physics #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.5A #N/A #N/A ม.4A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A Physics #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.6A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A Physics #N/A Physics Physics #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.4A #N/A ม.6A ม.5A #N/A #N/A #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr. Dagnachew

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

r



จ ำนวน   17  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

Chemistry #N/A Chemistry Science:Earth&Space #N/A #N/A Physical Sci #N/A

ม.5A #N/A ม.4A ม.6B #N/A #N/A ม.5A #N/A

#N/A Physical Sci #N/A #N/A Chemistry #N/A Science:Earth&Space Chemistry 

#N/A ม.5B #N/A #N/A ม.6A #N/A ม.6A ม.5A

#N/A Science:Earth&Space Chemistry #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.6A ม.4A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Physical Sci Physical Sci #N/A Science:Earth&Space #N/A #N/A Chemistry #N/A

ม.5B ม.5A #N/A ม.6B #N/A #N/A ม.6A #N/A

Chemistry #N/A Chemistry #N/A Chemistry #N/A #N/A #N/A

ม.5A #N/A ม.6A #N/A ม.4A #N/A #N/A #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Ms.Kidakan

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

✓



จ ำนวน   17  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

Chemistry #N/A Chemistry Science:Earth&Space #N/A #N/A Physical Sci #N/A

ม.5A #N/A ม.4A ม.6B #N/A #N/A ม.5A #N/A

#N/A Physical Sci #N/A #N/A Chemistry #N/A Science:Earth&Space Chemistry 

#N/A ม.5B #N/A #N/A ม.6A #N/A ม.6A ม.5A

#N/A Science:Earth&Space Chemistry #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A ม.6A ม.4A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Physical Sci Physical Sci #N/A Science:Earth&Space #N/A #N/A Chemistry #N/A

ม.5B ม.5A #N/A ม.6B #N/A #N/A ม.6A #N/A

Chemistry #N/A Chemistry #N/A Chemistry #N/A #N/A #N/A

ม.5A #N/A ม.6A #N/A ม.4A #N/A #N/A #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr.Jayanta

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

ป



จ ำนวน   13  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

#N/A Biology #N/A Biological Sci #N/A #N/A #N/A Biology 

#N/A ม.4A #N/A ม.4B #N/A #N/A #N/A ม.5A

Biology #N/A #N/A Biology Biological Sci #N/A #N/A #N/A

ม.4A #N/A #N/A ม.6A ม.4B #N/A #N/A #N/A

Biology #N/A #N/A Biology #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.6A #N/A #N/A ม.5A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Biology Biological Sci #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.6A ม.4A #N/A

#N/A Biology #N/A Biological Sci #N/A #N/A #N/A Biology 

#N/A ม.5A #N/A ม.4A #N/A #N/A #N/A ม.4A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr. Nagaraj

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

✓



จ ำนวน   12  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

3D Design 3D Design #N/A #N/A Design and TechnologyDesign and Technology #N/A #N/A

ม.6A ม.6A #N/A #N/A ม.5B ม.5B #N/A #N/A

#N/A #N/A Robotic and STEM StudiesRobotic and STEM Studies 3D Design 3D Design #N/A #N/A

#N/A #N/A ม.4A ม.4A ม.6B ม.6B #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A Design and TechnologyDesign and Technology #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.5A ม.5A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A Robotic and STEM StudiesRobotic and STEM Studies #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A ม.4B ม.4B #N/A #N/A

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr.Zinedine

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

✓



จ ำนวน   14  คำบ

1 2 3 4 5 6 7 8

8.20 - 9.10 9.10 - 10.00 10.15 - 11.05 11.05 - 11.55 12.55 - 13.45 13.45 - 14.35 14.50 - 15.40 15.40 - 16.30

#N/A Introduction to Accouting #N/A #N/A #N/A #N/A Business Studies #N/A

#N/A ม.5B #N/A #N/A #N/A #N/A ม.5B #N/A

Introduction to Economic #N/AIntroduction to Tourism Business#N/A Business Studies #N/A #N/A #N/A

ม.4B #N/A ม.4B #N/A ม.5B #N/A #N/A #N/A

Introduction to AccoutingIntroduction to Accouting #N/A Introduction to Economic #N/A #N/A #N/A #N/A

ม.5B ม.5B #N/A ม.4B #N/A #N/A #N/A #N/A

Introduction to Economic #N/A #N/A #N/A #N/A #N/AIntroduction to Tourism BusinessIntroduction to Tourism Business

ม.4B #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A ม.4B ม.4B

#N/A #N/A Introduction to EconomicBusiness Studies #N/A #N/A #N/A Business Studies

#N/A #N/A ม.4B ม.5B #N/A #N/A #N/A ม.5B

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย

วัน

ชั่วโมงที/่คาบท่ี

พั
กก

ลำ
งว

นั

ปีกำรศึกษำ  2564Mr.Dexter Vic

องัคาร

พธุ

พฤหัสบดี

ศุกร์

จนัทร์

ลงชื่อ ..........................................ลงชื่อ ..........................................  

( ครูอริญชย์ ชยัปริพรรห์ )                                                                      ( ภราดา ดร.สุรกจิ ศรีสราญกลุวงศ์ ) 

หัวหน้าบริหารงานวิชาการ                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย                       

✓


