ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง 4S1 (ม.4/1, ม4/2)
ครูประจำกลุ่มห้องเรียน นำยโกวิท กิตติ ระกูลญะนันท์
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
1 8959 นายกาย ทองเขาอ่อน *
จงรักภักดี
2 8963 นายเขมทัต สมคะเน
จงรักภักดี
3 8978 นายธนกฤต จันศรี *
จงรักภักดี
4 8979 นายธนโชติ ทองศรี *
พญาไท
5 8991 นายนวัต ศรีปราโมช
พญาไท
6 8997 นายปัณณวัฒน์ อินทรักษ์
จิตรลดา
7 8999 นายปานภ ฉัตรภัทรไชย *
จิตรลดา
8 9008 เด็กชายพันธนันท์ กวินเมธาวันต์
พญาไท
9 9011 นายพีราวิชญ์ ธีระเดชปิติรัชต์
ดุสิต
10 9012 นายพุฐิพงศ์ จิตมั่น
จงรักภักดี
11 9014 นายเพิม่ พูน ไชยบาล
พญาไท
12 9015 นายภควุฒิ คุณาภาเลิศ
จงรักภักดี
13 9020 นายภูดิศ ฉายะโอภาส
จิตรลดา
14 9022 นายภูมิพิสิฏฐ์ ฟ้าสว่าง
จงรักภักดี
15 9039 นายสันติภาพ รังอิสริยะกุล
จงรักภักดี
16 9041 นายสิปปภาส อุดมทองดี
จิตรลดา
17 9043 นายณัฐจิรพัส วราสิริรัตนกุล *
จงรักภักดี
18 9058 นายณชพัฒน์ พรหมปัญญานันท์
จิตรลดา
19 9063 นายพากฤต ปัญญเกียรติกุล
จงรักภักดี
20 9064 นายภพกร สาลีติ๊ด
จงรักภักดี
21 9163 นายภูมิพัฒน์ อนันตศักดิ์
จงรักภักดี
22 9165 นายนันทวิชญ์ พงศ์สุขถวิล
พญาไท
23 9173 นายภูมิภัทร เศวตกมล
จงรักภักดี
24 9333 นายถิรบดินทร์ ร่ารวย *
ศักดิ์ศรีมงคล
25 9338 นายปุณรวิช ปงใจ
ศักดิ์ศรีมงคล
26 9343 นายวีรยุทธ ไกรนิตย์ *
ศักดิ์ศรีมงคล
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หมำยเหตุ

IEP

เทคโนโลยี
IEP

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง 4S2 (ม.4/3, ม4/4)
ครูประจำกลุ่มห้องเรียน นำงสำวภัทรำ ภักดีเกียรติ
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
1 8958 นายกันต์กมล วงศ์เสรีนุกุล
จิตรลดา
2 8962 นายกิตติภพ ชูเพ็ชร์
ดุสิต
3 8964 นายคมศิษฎ โชติกศุภเศรณี
พญาไท
4 8965 นายคุณัชญ์ ติระวัฒน์ *
ผู้บังคับการ
5 8969 เด็กชายชัย สุพานิชวรภาชน์
ผู้บังคับการ
6 8986 เด็กชายธนาดุล สองสี
ผู้บังคับการ
7 8988 นายธิติ อังวัฒนพานิช
จิตรลดา
8 9003 นายพชร เกิดโชค
ผู้บังคับการ
9 9009 นายพันธวัช ศักดาประยูร
พญาไท
10 9028 นายรวุธ เกิดทัย
จงรักภักดี
11 9032 นายวีริศ พินิจศักดิ์
ผู้บังคับการ
12 9059 นายธนดล แตงจุ้ย
พญาไท
13 9168 นายมัชฌิม วุฒิเจริญ
ดุสิต
14 9169 นายพิพัฒน์พล บูรณากาญจน์ *
จิตรลดา
15 9170 นายศศิน อัศวฤทธิพรหม์
พญาไท
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หมำยเหตุ
IGCSE/IEP
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
วิศวะ
วิศวะ/IEP
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
IGCSE/IEP
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
วิศวะ
เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง 4S3 (ม.4/5, ม4/6)
ม.4/5, ม4/6
ครูประจำกลุ่มห้องเรียน นำงศิริญญำ ภำณุพันธ์ ณ อยุธยำ
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
1 8960 นายกิตติพศ ภูมิสวัสดิ์
ผู้บังคับการ
2 8971 นายณฐกร แก้วกิตติคุณ *
ดุสิต
3 8972 นายณฐกร สุรคุปต์
จิตรลดา
4 8976 นายทีมชาติ อัครพงศ์ *
จงรักภักดี
5 8977 นายแทนคุณ ศิวพรประทาน *
จิตรลดา
6 8982 เด็กชายธนภัทร ตันสกุล *
จิตรลดา
7 9004 นายพณิชพล แย้มกล่า *
ผู้บังคับการ
8 9007 นายพัฒนพงศ์ พัฒนกพันธุ์
จงรักภักดี
9 9025 นายเมธาสิทธิ์ พุม่ สอาด *
จิตรลดา
10 9038 นายสหัสภูวิสิษฎ์ จุ้ยมณี *
จิตรลดา
11 9042 นายสุทัศน์ รุ่งนพรัตน์ *
พญาไท
12 9166 นายณัฐ ไชยโย
ดุสิต
13 9175 นายปานนที ฉัตรเจริญศิริ *
จิตรลดา
14 9177 นายปวมินทร์ นิโลบล *
พญาไท
15 9334 นายพณศร ไผ่นวล
ศักดิ์ศรีมงคล
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หมำยเหตุ
ฝรั่งเศส

สังคมศาสตร์และดิจิทัล
ศิลปะและการออกแบบ
สังคมศาสตร์และดิจิทัล
จีน
จีน
สังคมศาสตร์และดิจิทัล
สังคมศาสตร์และดิจิทัล
ศิลปะและการออกแบบ

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง 4L1 (ม.4/1, ม4/2)
ครูประจำกลุ่มห้องเรียน นำงสำวอำภำรัตน์ เรืองอุไร
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
1 8957 นายกฤษ์ชนิพันธ์ วงศ์ธราพัทธ์
ผู้บังคับการ
2 8967 เด็กชายจริง จอมมะเริง
ดุสิต
3 8990 นายนรวิชญ์ ทองพัด *
ดุสิต
4 8994 นายอรุชา จิรชูสกุล
ศักดิ์ศรีมงคล
5 8996 นายปราการ ออมศิริ
จิตรลดา
6 9026 นายรณยศ สุภาพ
ผู้บังคับการ
7 9044 นายอติรุจ สุทธิพันธุ์
ดุสิต
8 9045 นายอริย์ธัช สัจจวิโส
พญาไท
9 9178 นายเลอเดช เพชรกลาง
ดุสิต
10 9330 เด็กชายเหนือน้า วงศ์พันธุ์ *
ศักดิ์ศรีมงคล
11 9332 นายชนาธิป สิทธิสงวนพันธ์
ศักดิ์ศรีมงคล
12 9335 นายพันธกานต์ เขียวประชุม
ศักดิ์ศรีมงคล
13 9336 นายธรรมธัช เตียบฉายพันธุ์
ศักดิ์ศรีมงคล
14 9339 นายคณพชร์ หลักเพ็ชร
ศักดิ์ศรีมงคล
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หมำยเหตุ
IEP

IEP

ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง 4L2 (ม.4/3, ม4/4)
ครูประจำกลุ่มห้องเรียน นำยณัฐพัฒน์ ลำกุล นำยเปีย่ มโชค เมนะเศวต
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
หมำยเหตุ
1 8961 นายกิตติพัฒน์ เขียวหวาน
พญาไท
2 8973 เด็กชายณัฏฐชัย รักเล่ง
ดุสิต
เทคโนโลยี
3 8981 นายธนภัทร อ่าตระกูล
พญาไท
4 8989 นายธีธัช ชมภูทีป
ดุสิต
5 8992 นายนิภัทร์ แสงมณี
ดุสิต
6 8993 นายบุญยศักดิ์ ดุลยศักดิ์ชัย
ผู้บังคับการ
IGCSE/IEP/ตปท
7 8998 นายปัณณวิชญ์ นิรันตรานุชิต
ดุสิต
IEP
8 9013 นายพุฒิพงศ์ ทวีฤทธิธ์ นวงษ์
ผู้บังคับการ
9 9017 นายภาณุพงศ์ จิตรพิทักษ์เลิศ
ผู้บังคับการ
เทคโนโลยี
10 9018 นายภาณุพัฒน์ จิตรพิทักษ์เลิศ
ผู้บังคับการ
เทคโนโลยี
11 9031 นายวงศธร วรศรี
ผู้บังคับการ
12 9034 นายศุภฌาณัช นคราวัฒน์
ดุสิต
13 9037 นายสหรัฐ อุดมวัฒน์ทวี
ผู้บังคับการ
เทคโนโลยี
14 9048 นายอัษฎา พิเชฐพงษานนท์
ผู้บังคับการ
15 9060 นายปฏิพงศ์พล อ้นสุวรรณ
ผู้บังคับการ
16 9062 นายพัศวุฒิ บางพราน
ดุสิต
วิศวะ
17 9066 นายภูมิ ไกรฤกษ์
ผู้บังคับการ
เทคโนโลยี
18 9067 นายภูวกฤษ กมลวัฒนเดชา
จิตรลดา
เทคโนโลยี
19 9068 นายวิศวชิต โชตินันทน์
จิตรลดา
20 9164 นายพชรพล จันทาทอง
จงรักภักดี
เทคโนโลยี
21 9176 นายสรสิช วรศรี *
ผู้บังคับการ
IGCSE / IEP
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ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ห้อง 4L3 (ม.4/5, ม4/6)
ครูประจำกลุ่มห้องเรียน นำงสำวประวิชญำ เสียงเจริญ
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
1 8968 นายเจษฎา เพชรเฟือ่ งฟ้า
จิตรลดา
2 8983 นายธนภัทร แสงอ่วม
พญาไท
3 8995 นายปภังกร วิภวพาณิชย์
ศักดิ์ศรีมงคล
4 9036 นายสลัน บุนนาค
ผู้บังคับการ
5 9040 นายสิปปกร บุญประเสริฐ
จงรักภักดี
6 9057 นายจิรายุ ทักษวาจา
พญาไท
7 9329 นายกรวิชญ์ ปานอุทัย
ศักดิ์ศรีมงคล
8 9331 นายธีทัต วินิชบุตร
ศักดิ์ศรีมงคล
9 9337 นายธนภัทร ฤทธิเ์ ดช
ศักดิ์ศรีมงคล
10 9344 นายมั่น ปัญญาปกรณ์ *
ศักดิ์ศรีมงคล
11 9346 นายฌวิชญ์ แก้วเจริญ วิริยะวัฒนา * ศักดิ์ศรีมงคล
12 9347 นายณกรณ์ ตันตาปกุล *
ศักดิ์ศรีมงคล
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หมำยเหตุ
IEP/ ย้ายแผนคณิต-อังกฤษ (2/64)
ศิลปะและการออกแบบ / IEP

ตปท

จีน
สังคมศาสตร์และดิจิทัล
IEP/ ย้ายแผนคณิต-อังกฤษ (2/64)

สังคมศาสตร์และดิจิทัล

