


ที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล คณะ ชั้น

1 9070 เด็กชายเกียรติภูมิ  พรหมชุติมา ผูบังคับการ ม.3/1

2 9072 เด็กชายเฉลิมพงศ  เขียวหวาน พญาไท ม.3/1

3 9075 เด็กชายเสฏฐพันธ  ศรีพานิชกิจ จงรักภักดี ม.3/1

4 9077 เด็กชายแดนธรรม  ชูผกา ผูบังคับการ ม.3/1

5 9084 เด็กชายกิรฐากร  จรจํารัส ดุสิต ม.3/1

6 9091 เด็กชายชัจจศวัส  อยูสถาพร ดุสิต ม.3/1

7 9113 เด็กชายปยวัฒน  ภูบรรพต จิตรลดา ม.3/1

8 9119 เด็กชายพัสกร  อภินันทกุล จิตรลดา ม.3/1

9 9121 เด็กชายพิศนันท  บํารุงจิตร จิตรลดา ม.3/1

10 9122 เด็กชายพิสิษฐ  โพธิ์ทอง จงรักภักดี ม.3/1

11 9123 เด็กชายภคิน  ออยจินดา ดุสิต ม.3/1

12 9126 เด็กชายภูดิศ  วชิระตรีธาดา ดุสิต ม.3/1

13 9131 เด็กชายรัชชานนท  งามสมเศษ จงรักภักดี ม.3/1

14 9181 เด็กชายภูตะวัน  วงษไทยผดุง ผูบังคับการ ม.3/1

15 9192 เด็กชายณพชนก  บูรณะกูล พญาไท ม.3/1

16 9201 เด็กชายติณณ  ยิ้มไตรพร จงรักภักดี ม.3/1

17 9208 นายณัฐพัฒน  คงคํา ผูบังคับการ ม.3/1

18 9351 เด็กชายวิวรรธน  รัตนสินชัยบุญ ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/1

19 9486 เด็กชายพชร  พุมพวง ดุสิต ม.3/1

20 9488 เด็กชายปญญ  วงศเพ็ชรวิเชียร จิตรลดา ม.3/1

21 9074 เด็กชายเสฏฐพงษ  ศิริทิพย ดุสิต ม.3/2

22 9082 เด็กชายกษรินทร  นอยเจริญ จิตรลดา ม.3/2

23 9085 เด็กชายคงภัทร  ศิริวงศ พญาไท ม.3/2

24 9090 เด็กชายชยพล   อัศวนิรัติศัย ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/2

25 9097 เด็กชายทินภัทร  ผดุงเกียรติกุล ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/2

26 9105 เด็กชายปณชัย  เพ็ชรศิรดา จิตรลดา ม.3/2

27 9110 เด็กชายปณณวิชญ  เฮงวัฒนา จิตรลดา ม.3/2

28 9138 เด็กชายศิวกร  วิจิตรเจริญเมือง ผูบังคับการ ม.3/2

29 9141 เด็กชายสกาย ลิม  โจเคลา ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/2

30 9144 เด็กชายอชิระ  วิมลไชยจิต พญาไท ม.3/2

แผนการเรียนวิทย - คณิต
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ที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล คณะ ชั้น

31 9146 เด็กชายอัครวินท  เมฆภูวดล พญาไท ม.3/2

32 9147 เด็กชายอิทธิกร  ธนาเสถียร พญาไท ม.3/2

33 9214 เด็กชายชยพล  ตันติศิริโรจน จงรักภักดี ม.3/2

34 9220 เด็กชายภีมเดช  วิมลจิตต จงรักภักดี ม.3/2

35 9227 เด็กชายเปรม  โตะลีบํารุง พญาไท ม.3/2

36 9229 นายณภัส  มุงทอง ผูบังคับการ ม.3/2

37 9356 เด็กชายภควรรษ  ตีรสวัสดิชัย ดุสิต ม.3/2

38 9489 เด็กชายธีร  โสมอินทร ผูบังคับการ ม.3/2

39 9490 เด็กชายปญญากร  ทองกุล พญาไท ม.3/2

40 9491 เด็กชายณชนก  อธิปญญาคม พญาไท ม.3/2

41 9498 เด็กชายอภิญญภู  ตรีสัตยตระกูล พญาไท ม.3/2

42 9079 เด็กชายกรฤต  อินอนงค ดุสิต ม.3/3

43 9080 เด็กชายกรวีร  อภิญโญวิเชียร พญาไท ม.3/3

44 9086 เด็กชายคณิศร  วีณะคุปต ดุสิต ม.3/3

45 9112 เด็กชายปติภูมิ  ปาตัก ผูบังคับการ ม.3/3

46 9195 เด็กชายวศิน  กิจการเดชวุฒิ พญาไท ม.3/3

47 9207 นายสรัล  วงษสมิง พญาไท ม.3/3

48 9211 เด็กชายธเนศพล  บัวทอง ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/3

49 9218 เด็กชายภุสสภูมิ  วราสภานนท ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/3

50 9226 เด็กชายพีรพัฒน  อํานาจตระกูล จงรักภักดี ม.3/3

51 9076 เด็กชายเสมา ชุมสาย ณ อยุธยา ผูบังคับการ ม.3/4

52 9089 เด็กชายชนุตม  ชัยประสิทธิ์ จงรักภักดี ม.3/4

53 9093 เด็กชายณภัทร  พุทธเกษร ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/4

54 9116 เด็กชายปุณณ  อินทรักษ จิตรลดา ม.3/4

55 9189 เด็กชายดิชพงษ  ปยัมปุตระ จิตรลดา ม.3/4

56 9355 เด็กชายเตชิต  เกตุสุข จิตรลดา ม.3/4

57 9358 นายชนะศึก  พึ่งพักตร จิตรลดา ม.3/4

58 9494 เด็กชายรัชยวิบูลย  อุณเวทยวานิช ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/4

59 9071 เด็กชายเขตตนนท  แงเจริญกุล ดุสิต ม.3/5

60 9078 เด็กชายโอมเพี้ยง  เหมรา ดุสิต ม.3/5
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แผนการเรียนวิทย - คณิต



ที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล คณะ ชั้น

61 9087 เด็กชายจรรยวรรธน  ไชยโรจน ดุสิต ม.3/5

62 9098 เด็กชายธนบดี  ศศินมานพ จิตรลดา ม.3/5

63 9124 เด็กชายพัสกร  วัฒนายากร พญาไท ม.3/5

64 9217 นายธนวินท  วัฒนธันยานนท จิตรลดา ม.3/5

65 9223 เด็กชายธีรวัฒน  ศักดิ์พัฒนากุล ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/5

66 9328 เด็กชายอาภาชนก  ชพานนท จิตรลดา ม.3/5

67 9354 เด็กชายภูภัท  พานิชยะมนตรี พญาไท ม.3/5

68 9357 เด็กชายอิทธิพันธ  สุจินตบัณฑิต พญาไท ม.3/5

69 9496 เด็กชายกันตินันท  ลานเหลือ ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/5

70 9081 เด็กชายกวินท  แนบกระนาวิน ดุสิต ม.3/6

71 9096 เด็กชายณัฐพัชร  รัตนวรโอภาส พญาไท ม.3/6

72 9134 นายวรินทร  รุงโรจน ดุสิต ม.3/6

73 9136 เด็กชายวิชิตพงษ  ปฐมพรสุริยะ ผูบังคับการ ม.3/6

74 9194 เด็กชายพัชรดนัย  จงสมจิตต ดุสิต ม.3/6

75 9199 เด็กชายธนธร  บุญรัตน ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/6

76 9202 เด็กชายอินทัช  นูมหันต ดุสิต ม.3/6

77 9224 เด็กชายมรรค  สุวรรณปฏิกรณ ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/6

78 9493 เด็กชายวีรวิชญ  ทองลออสิริกุล จงรักภักดี ม.3/6

79 9502 เด็กชายอนวัช  สอนเนย จงรักภักดี ม.3/6
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แผนการเรียนวิทย - คณิต

ขอมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 65



ที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล คณะ ชั้น

1 9487 เด็กชายรัญชน  กุลสุ ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/1

2 9209 เด็กชายพิศิษฐ  ตรีวัฒนสุวรรณ จิตรลดา ม.3/2

3 9349 เด็กชายแทนคุณ  ตรีนิภากร จิตรลดา ม.3/2

4 9132 เด็กชายวชิรวินทร วิวรรณ ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/3

5 9221 เด็กชายอินทัช  แซเอี๊ยว ผูบังคับการ ม.3/3

6 9120 เด็กชายพิรวิชญ  นิรันพรพุทธา * พญาไท ม.3/3

7 9500 เด็กชายฐปณยศ  สายอุบล ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/4

8 9102 เด็กชายนพรุจ  วังวงค ผูบังคับการ ม.3/5

9 9107 เด็กชายปวริศ  วุฒิเจริญ ดุสิต ม.3/5

10 9499 เด็กชายพชร  มะสะพันธุ ผูบังคับการ ม.3/6

11 9200 เด็กชายอัครเดช  อัครหิรัณยา * พญาไท ม.3/6

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขาแผนการเรียนชั้นม.4  ปการศึกษา 2565

แผนการเรียนคณิต - อังกฤษ

หมายเหตุ    * ทดลองเรียน 
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ที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล คณะ ชั้น

1 9103 นายบัณฑิต  จตุพลภักดี พญาไท ม.3/3

2 9182 เด็กชายรวิพันธุ  ลิ่มไพบูลย พญาไท ม.3/3

3 9183 เด็กชายรพีพงศ  ลิ่มไพบูลย พญาไท ม.3/3

4 9187 นายวศพัทธ  นิ่มทัศนศิริ จงรักภักดี ม.3/3

5 9095 เด็กชายณัฏฐพัฒน  ถีระศิลป ผูบังคับการ ม.3/4

6 9196 เด็กชายภาสกร  ภูศรีจันทร พญาไท ม.3/4

7 9108 เด็กชายปองพล  ทัม จิตรลดา ม.3/5

8 9115 เด็กชายปุณโณ  สรอยบัวงาม ผูบังคับการ ม.3/5

9 9129 เด็กชายภูวิศ  ไพบูลยสิริรัตน ผูบังคับการ ม.3/5

10 9193 เด็กชายปณฑสมัชญเขม  โพธิ์ใบ ผูบังคับการ ม.3/5

11 9143 เด็กชายสหพรหม  สหพรประทาน * จิตรลดา ม.3/6

ที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล คณะ ชั้น

1 9094 เด็กชายณัฏฐธรดล  นิ่มปุญญกําพงษ จิตรลดา ม.3/3

2 9101 เด็กชายนนทนัน  ทวีเพิ่มทรัพย ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/3

3 9212 เด็กชายธนพงศพันธ  แกววิเศษ ดุสิต ม.3/4

4 9073 เด็กชายเด็จนิธิชาญ  คุณาทรกุล ดุสิต ม.3/5

5 9348 เด็กชายจิรายุ  กองคํา ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/5

6 9128 เด็กชายภูภัฎ  วัฒนวรางกูร จงรักภักดี ม.3/6

ที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล คณะ ชั้น

1 9111 เด็กชายปณณวิชญ  จิตไพศาลวัฒนา จิตรลดา ม.3/1

2 9118 เด็กชายพันทร  วิทยารัก * ผูบังคับการ ม.3/3

3 9185 เด็กชายพิชุตม  เจตพุก ดุสิต ม.3/4

4 9083 เด็กชายกันตพิชชา  ชมอุไร จงรักภักดี ม.3/5

หมายเหตุ    * ทดลองเรียน 
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แผนการเรียนศิลป-ภาษาจีน

แผนการเรียนศิลป-ภาษาฝรั่งเศส

หมายเหตุ    * ทดลองเรียน 

แผนการเรียนศิลป-ภาษาญี่ปุน

ขอมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 65



ที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล คณะ ชั้น

1 9205 เด็กชายวชิรวิชญ  วงษรุง จงรักภักดี ม.3/3

2 9092 เด็กชายณพวุฒิ  พุมอยู ดุสิต ม.3/4

3 9203 เด็กชายณภัทร  มหัพพล จงรักภักดี ม.3/4

4 9210 เด็กชายเอกธนัช  ศรีคําหอม ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/4

5 9216 เด็กชายกองภพ  อิทธิสกุลชัย ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/4

6 9140 นายศุภณัฐ อินทรานุกูล ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/5

7 9106 เด็กชายปวเรศ  วุฒิเจริญ ดุสิต ม.3/6

8 9133 เด็กชายวรินทร  เมืองมณี ผูบังคับการ ม.3/6

9 9206 เด็กชายณรณ   สุพานิชวรภาชน ผูบังคับการ ม.3/6

10 9353 เด็กชายพิริยพงศ  รุจิรอาภรณ จิตรลดา ม.3/6

11 9186 เด็กชายพุทธคุณ  บัวทอง * ผูบังคับการ ม.3/6

หมายเหตุ    * ทดลองเรียน 

ขอมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 65
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แผนการเรียนศิลป-ออกแบบ



ที่ เลขประจําตัว ชื่อ - สกุล คณะ ชั้น

1 9215 เด็กชายปณณวิชญ  ปญญเกียรติกุล จงรักภักดี ม.3/3

2 9088 เด็กชายจุฑาทร  เกิดประดับ จิตรลดา ม.3/4

3 9100 เด็กชายธราธร  เทียนประสิทธิ์ จิตรลดา ม.3/4

4 9197 เด็กชายวิชภัท  ทิพยมาศ พญาไท ม.3/4

5 9501 เด็กชายพงศภาคิน  พิริยโยธินกุล จิตรลดา ม.3/4

6 9190 เด็กชายวิริทธพล  คูนีย * พญาไท ม.3/4

7 9198 เด็กชายบุญศดานนท  สิริภาคยโสภณ * ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/4

8 9184 เด็กชายปฏิภาณ  โคววารินทร * ศักดิ์ศรีมงคล ม.3/5

9 9148 เด็กชายอิษฎา  นามกร จิตรลดา ม.3/6

10 9225 เด็กชายกษิรา  เครือพิมพ จงรักภักดี ม.3/6

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเขาแผนการเรียนชั้นม.4  ปการศึกษา 2565

แผนการเรียนสังคม-ดิจิทัล

ขอมูล ณ วันที่ 14 ก.พ. 65

หมายเหตุ    * ทดลองเรียน 
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