
ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9257 ด.ช.เฉลิมฤทธิ ์ จุฑำนิตย์ จล. ม.2/1
2 9314 ด.ช.ธนัชพิสิฏฐ์  ล่องดุริยำงค์ ผบก. ม.2/1
3 9233 ด.ช.สรณ  พูนวัตถุ พท. ม.2/1
4 9302 ด.ช.ชัยภัทร  เศรษฐกร จภ. ม.2/1
5 9516 ด.ช.พงศ์วรินทร์  ปวรำสำนนท์ จล. ม.2/2
6 9305 ด.ช.ชนวิตต์  รวยสวัสด์ิ ศม. ม.2/2
7 9518 ด.ช.กันต์สรรค์  ชุตินธรำทิพย์ จภ. ม.2/2
8 9275 ด.ช.ณัฐวุฒิ  โล่ขุนพรหม จล. ม.2/2
9 9255 ด.ช.อิงขสุข  ทรัพย์สมำนวงศ์ ดส. ม.2/2
10 9512 ด.ช.ปัญปำรนัสร์  ทองไทย ศม. ม.2/2
11 9263 ด.ช.พสธร  เกิดโชค ผบก. ม.2/2
12 9323 ด.ช.กันตินันท์  ภัคพรหมินทร์ ศม. ม.2/2
13 9248 ด.ช.นพธนันท์  บุตรหวำน จภ. ม.2/2
14 9286 ด.ช.ภัทรภณ  หรุ่นบรรจบ จภ. ม.2/2
15 9301 ด.ช.ฐิติภัทร  หนูรอต จภ. ม.2/2
16 9277 ด.ช.พรรณกรณ์  สุรฤทธิธรรม ผบก. ม.2/3
17 9308 ด.ช.ปวิช  รุ่งเจริญทอง พท. ม.2/3
18 9513 ด.ช.รัชพล  ทองดี พท. ม.2/3
19 9241 ด.ช.ปุญญินท์  เลิศยิ่งยศ จล. ม.2/3

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   ว20208     คิดสร้ำงสรรค์ด้วย LEGO



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9256 ด.ช.ปพน  พงศ์อมรรัตน์ จล. ม.2/1
2 9303 ด.ช.วุฒิภัทร  พึงพิพัฒน์ ดส. ม.2/1
3 9251 ด.ช.ชยำนนท์  วีรยำงกูร ดส. ม.2/1
4 9322 ด.ช.ปรเมธำณ์  แสงศักด์ิสิทธำรถ จภ. ม.2/1
5 9296 ด.ช.วิชญ์สุพัทธ์  จัมมวำนิชกุล จภ. ม.2/1
6 9634 ด.ช.ชัยมงคล  ตรีวัฒนสุวรรณ จล. ม.2/1
7 9504 ด.ช.ปุญญ  วงศ์เพ็ชร์วิเชียร จล. ม.2/1
8 9508 ด.ช.ปุญญพัฒน์  ชั้นศิริ ศม. ม.2/1
9 9273 ด.ช.จิรกร  น ำไพศำล ดส. ม.2/1
10 9363 ด.ช.ตะวัน  พงสุพันธ์ พท. ม.2/2
11 9271 ด.ช.ศุภวิชญ์  ต่ำงประภำ ดส. ม.2/2
12 9284 ด.ช.ชุติเทพ  นำงำม ศม. ม.2/2
13 9304 ด.ช.นวิน  อำจวำริน พท. ม.2/2
14 9635 ด.ช.จิรฐำ  ศำนุพงศ์ พท. ม.2/2
15 9264 ด.ช.ธนวินต์  วงศ์เจริญแสงสิริ จล. ม.2/2
16 9360 ด.ช.วรปรัชญ์  เถื่อนยืนยงค์ พท. ม.2/2
17 9509 ด.ช.พิชิตศึก  พึง่พักตร์ จล. ม.2/3
18 9246 ด.ช.ปวริศร  ล้ิมเจริญ จล. ม.2/3
19 9293 ด.ช.วิทย์ชยังกูร  ลำภจตุรพิธ พท. ม.2/3
20 9361 ด.ช.จรูญพันธุ ์ จินตกวีพันธุ ์ จภ. ม.2/3

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   ส20201    กำรจัดกำรกำรเงิน



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9299 ด.ช.ฐกร  จิรชูสกุล ศม. ม.2/1
2 9373 ด.ช.สืบพงศ์  นิตยวัน จล. ม.2/1
3 9270 ด.ช.ธนอนันต์  หิรัญบูรณะ พท. ม.2/1
4 9751 ด.ช.สุวิจักขณ์ น้อยพิทักษ์ ศม. ม.2/1
5 9258 ด.ช.สุรพิชญ์  เสง่ียมลักษณ์ ผบก. ม.2/2
6 9377 ด.ช.ธนเทพ  สุวรรณโณ ศม. ม.2/2
7 9272 ด.ช.จิรกร  เหมินทคุณ ผบก. ม.2/2
8 9294 ด.ช.ชยุต  พงศำนรำกุล ศม. ม.2/2
9 9368 ด.ช.รู้คุณ  ทองแท่งไทย จภ. ม.2/2
10 9310 ด.ช.ธนัยพัฒน์  พิมพ์แสง จภ. ม.2/3
11 9267 ด.ช.จิฑำธช  รัตตเสรี ผบก. ม.2/3
12 9290 ด.ช.กันตพงศ์  สำระบุตร ผบก. ม.2/3
13 9295 ด.ช.ปภังกร  จำรุสัมพันธ์กนก พท. ม.2/3
14 9359 ด.ช.ปกป้อง  ล้ิมสุวรรณ พท. ม.2/3
15 9369 ด.ช.ชิณณฑรร์  เกียรติถนอมกุล จภ. ม.2/3
16 9306 ด.ช.จักร  สงวนสิน ศม. ม.2/3
17 9375 ด.ช.กฤตภพ  แสงมณี ดส. ม.2/3

รหัสวิชำ   อ20209     กำรแสดงละครภำษำอังกฤษ

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9312 ด.ช.พิภู  ภำครัศมี ศม. ม.2/1
2 9278 ด.ช.ภีระพัฒน์  ค ำยอด ศม. ม.2/1
3 9311 ด.ช.ธีรเศรษฐ  ล้ิมปิสุรีย์ ศม. ม.2/1
4 9238 ด.ช.ปัญจกร  ภูก่ิ่ง จภ. ม.2/1
5 9505 ด.ช.ธนชำติ  หวัง จภ. ม.2/1
6 9234 ด.ช.ปวัน  พูนวัตถุ พท. ม.2/1
7 9261 ด.ช.ต้นน้ ำ  อรพิมพันธ์ จล. ม.2/2
8 9246 ด.ช.ปวริศร  ล้ิมเจริญ จล. ม.2/3
9 9247 ด.ช.ชยนันต์  ชยสิกำนนท์ ดส. ม.2/3
10 9517 ด.ช.จักรกฤต  เรืองญำณ ดส. ม.2/3
11 9325 ด.ช.สิทธิภูมิ  ชื่นจิตร ผบก. ม.2/3
12 9321 ด.ช.ธนกร  กอวัฒนำ ศม. ม.2/3

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   จ20207     ภำษำจีนเบือ้งต้น



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9520 ด.ช.รชต  พวงผกำ  ดส. ม.2/4
2 9282 ด.ช.ณวัฒน์  ศรีสกุลวนิชย์ ดส. ม.2/4
3 9230 ด.ช.เธียรโชติ  โชติกศุภเศรณี พท. ม.2/4
4 9370 ด.ช.พศุตม์คเณศ  ยอดวศิน ศม. ม.2/4
5 9232 ด.ช.ธนเสฏฐ์  พันธรักษ์รำชเดช พท. ม.2/4
6 9315 ด.ช.อิศวงศ์  จิรพงศ์นันท์ พท. ม.2/5
7 9289 ด.ช.ภูมิพระนำย ชุมสำย ณ อยุธยำ ผบก. ม.2/5
8 9285 ด.ช.พชระพฤกษ์  งำมเนตร จล. ม.2/5
9 9298 ด.ช.หอมศีล  จิวชัยศักด์ิ พท. ม.2/5
10 9265 ด.ช.นันทพัทธ์  แซ่เตีย จล. ม.2/5
11 9364 ด.ช.ลภัสเตชัส  ธีระอรรถเวช พท. ม.2/5
12 9253 ด.ช.พีรฑรรศ  ขุนเจริญ จภ. ม.2/6
13 9269 ด.ช.วรำเศรษฐ์  มหำจิรภัทรศิริ จภ. ม.2/6
14 9245 ด.ช.คณิศร  ทองประดำ พท. ม.2/6 
15 9292 ด.ช.ปีย์จักร  ไหลประเสริฐ จล. ม.2/6

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ  ท20207     กำรพูดเชิงสร้ำงสรรค์



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9313 ด.ช.ภำณุวิชญ์  วงศ์รัตน์ ศม. ม.2/4
2 9507 ด.ช.ธนภูมิ  ณัทฐำนนท์ ผบก. ม.2/4
3 9372 ด.ช.เหมรัศมิ์  แซ่โง้ว ผบก. ม.2/4
4 9366 ด.ช.พงศกร  ชูสิทธิ์ จล. ม.2/4
5 9240 ด.ช.ผลิตโชค  ไสยวุฒิ ผบก. ม.2/5
6 9503 ด.ช.วีริทธิ ์ พยัฆวิเชียร ผบก. ม.2/5
7 9239 ด.ช.ภูริต  สมัครกำร พท. ม.2/5
8 9287 ด.ช.ภมรมำศ  นำครทรรพ พท. ม.2/5
9 9326 ด.ช.อณรรฆ  ค ำภีระ จภ. ม.2/6
10 9262 ด.ช.ณณพ  ต้ังพิบูลสุวรรณ ดส. ม.2/6
11 9510 ด.ช.ณวิกรม  จัยสิน พท. ม.2/6
12 9243 ด.ช.กำรณ์ฉัตร  ชินพีระเสถียร พท. ม.2/6
13 9514 ด.ช.ณัฐวรรธน์  ฤทธิเดช ดส. ม.2/6
14 9307 ด.ช.ธีธัชชัย  กิจประชุม จภ. ม.2/6

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   ว20207     โครงงำน STEM



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9268 ด.ช.เอื้ออังกูร  อิ่มศูนย์ ดส. ม.2/4
2 9242 ด.ช.ภูมิสิทธิ ์ ถีหมื่นไวย ผบก. ม.2/4
3 9374 ด.ช.ภูดิส  เศวตกมล จภ. ม.2/4
4 9231 ด.ช.กำนต์  โกศลกิตย์ ศม. ม.2/4
5 9235 ด.ช.เชมินทร์  สีตองอ่อน ศม. ม.2/4
6 9318 ด.ช.ชนธัญ  เผือกบำงนำ จภ. ม.2/4
7 9371 ด.ช.ปฏิภำณ  เทียนสุวรรณ จภ. ม.2/4
8 9244 ด.ช.อิทธิพัทธ์  ทวีวัฒนพงษ์ จล. ม.2/4
9 9511 ด.ช.กฤตวัฒน์  เสียงหล่อ ผบก. ม.2/5
10 9316 ด.ช.เพไนย  พงษำรักษ์ ศม. ม.2/5
11 9515 ด.ช.อัครินทร์  วิจิตธนไพศำล พท. ม.2/5
12 9297 ด.ช.เนธิศวร์  สำยะบุตร จล. ม.2/6 
13 9291 ด.ช.กรัณย์ชัย  เดชภิบำล ผบก. ม.2/6
14 9519 ด.ช.ฐกร  ภำนุรุจพงศ์ ดส. ม.2/6 
15 9365 ด.ช.จิรัฎฐ์  บุณยวิชญ์กำนนท์ ศม. ม.2/6
16 9260 ด.ช.ณัฐภณ  ทวิชสังข์ ผบก. ม.2/6

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   ว20209     สร้ำงสรรค์ศิลปด้วย iPad



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9249 ด.ช.ธนกฤต  โตวัฒนกิจ จภ. ม.2/4
2 9324 ด.ช.เอกวสุ  สุริกัน ศม. ม.2/4
3 9317 ด.ช.ญำณภัทร  ศรีส ำรำญ ดส. ม.2/4
4 9320 ด.ช.วรรนเศรษฐ์  โพธิช์ัย จล. ม.2/4
5 9506 ด.ช.ธนภัทร  มำรัตน์ จภ. ม.2/5
6 9283 ด.ช.เตชินท์  บุญพรม จล. ม.2/5
7 9237 ด.ช.พชร  วณิชโยปกรณ์ ดส. ม.2/5
8 9362 ด.ช.ภูกิจ  ร่ืนพำนิช พท. ม.2/6
9 9254 ด.ช.ทัพพ์ฟ้ำ  วงษ์วิโรจน์ จภ. ม.2/6

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   ญ20201     ภำษำญีปุ่น่เบือ้งต้น


