
ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9208 นำยณัฐพัฒน์  คงค ำ ผบก. ม.3/1
2 9123 ด.ช.ภคิน  ออยจินดำ ดส. ม.3/1
3 9488 ด.ช.ปัญญ  วงศ์เพ็ชร์วิเชียร จล. ม.3/1
4 9209 ด.ช.พิศิษฐ์  ตรีวัฒนสุวรรณ จล. ม.3/2
5 9498 ด.ช.อภิญญภู  ตรีสัตยตระกูล พท. ม.3/2
6 9110 ด.ช.ปัณณวิชญ์  เฮงวัฒนำ จล. ม.3/2
7 9146 ด.ช.อัครวินท์  เมฆภูวดล พท. ม.3/2
8 9141 ด.ช.สกำย ลิม  โจเคลำ ศม. ม.3/2
9 9227 ด.ช.เปรม  โต๊ะลีบ ำรุง พท. ม.3/2
10 9144 ด.ช.อชิระ  วิมลไชยจิต พท. ม.3/2
11 9489 ด.ช.ธีร์  โสมอินทร์ ผบก. ม.3/2
12 9105 ด.ช.ปณชัย  เพ็ชรศิรดำ จล. ม.3/2
13 9132 ด.ช.วชิรวินทร์ วิวรรณ ศม. ม.3/3
14 9118 ด.ช.พันทร  วิทยำรัก ผบก. ม.3/3
15 9207 นำยสรัล  วงษ์สมิง พท. ม.3/3

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   ว20210     โครงงำนสมองกล



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9119 ด.ช.พัสกร  อภินันท์กุล จล. ม.3/1
2 9077 ด.ช.แดนธรรม  ชูผกำ ผบก. ม.3/1
3 9181 ด.ช.ภูตะวัน  วงษ์ไทยผดุง ผบก. ม.3/1
4 9111 ด.ช.ปัณณวิชญ์  จิตไพศำลวัฒนำ จล. ม.3/1
5 9075 ด.ช.เสฏฐพันธ์  ศรีพำนิชกิจ จภ. ม.3/1
6 9070 ด.ช.เกียรติภูมิ  พรหมชุติมำ ผบก. ม.3/1
7 9072 ด.ช.เฉลิมพงศ์  เขียวหวำน พท. ม.3/1
8 9192 ด.ช.ณพชนก  บูรณะกูล พท. ม.3/1
9 9180 ด.ช.เอกคง  สุวรรณข ำ จภ. ม.3/1
10 9213 ด.ช.ทีฆทัศน์  ฤกษ์มณีวรรณ ผบก. ม.3/1
11 9113 ด.ช.ปิยวัฒน์  ภูบรรพต จล. ม.3/1
12 9351 ด.ช.วิวรรธน์  รัตนสินชัยบุญ ศม. ม.3/1
13 9126 ด.ช.ภูดิศ  วชิระตรีธำดำ ดส. ม.3/1
14 9201 ด.ช.ติณณ์  ยิ้มไตรพร จภ. ม.3/1
15 9122 ด.ช.พิสิษฐ์  โพธิท์อง จภ. ม.3/1
16 9090 ด.ช.ชยพล   อัศวนิรัติศัย ศม. ม.3/2
17 9490 ด.ช.ปัญญำกร  ทองกุล พท. ม.3/2
18 9214 ด.ช.ชยพล  ตันติศิริโรจน์ จภ. ม.3/2
19 9138 ด.ช.ศิวกร  วิจิตรเจริญเมือง ผบก. ม.3/2
20 9101 ด.ช.นนทนัน  ทวีเพิม่ทรัพย์ ศม. ม.3/3
21 9094 ด.ช.ณัฏฐ์ธรดล  นิ่มปุญญก ำพงษ์ จล. ม.3/3

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   ส20203    ทักษะกำรแก้ปัญหำ



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9084 ด.ช.กิรฐำกร  จรจ ำรัส ดส. ม.3/1
2 9486 ด.ช.พชร  พุม่พวง ดส. ม.3/1
3 9091 ด.ช.ชัจจ์ศวัส  อยู่สถำพร ดส. ม.3/1
4 9097 ด.ช.ทินภัทร  ผดุงเกียรติกุล ศม. ม.3/2
5 9085 ด.ช.คงภัทร์  ศิริวงศ์ พท. ม.3/2
6 9491 ด.ช.ณชนก  อธิปัญญำคม พท. ม.3/2
7 9229 นำยณภัส  มุ้งทอง ผบก. ม.3/2
8 9079 ด.ช.กรฤต  อินอนงค์ ดส. ม.3/3
9 9211 ด.ช.ธเนศพล  บัวทอง ศม. ม.3/3
10 9074 ด.ช.เสฏฐพงษ์  ศิริทิพย์ ดส. ม.3/2
11 9356 ด.ช.ภควรรษ  ตีรสวัสดิชัย ดส. ม.3/2
12 9147 ด.ช.อิทธิกร  ธนำเสถียร พท. ม.3/2
13 9218 ด.ช.ภุสสภูมิ  วรำสภำนนท์ ศม. ม.3/3
14 9487 ด.ช.รัญชน์  กุลสุ ศม. ม.3/1
15 9121 ด.ช.พิศนันท์  บ ำรุงจิตร์ จล. ม.3/1
16 9220 ด.ช.ภีมเดช  วิมลจิตต์ จภ. ม.3/2
17 9112 ด.ช.ปิติภูมิ  ปำตัก ผบก. ม.3/3
18 9226 ด.ช.พีรพัฒน์  อ ำนำจตระกูล จภ. ม.3/3
19 9120 ด.ช.พิรวิชญ์  นิรันพรพุทธำ พท. ม.3/3

รหัสวิชำ   อ20210     กำรพูดภำษำอังกฤษในทีส่ำธำรณะ

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9082 ด.ช.กษรินทร์  น้อยเจริญ จล. ม.3/2
2 9349 ด.ช.แทนคุณ  ตรีนิภำกร จล. ม.3/2
3 9086 ด.ช.คณิศร  วีณะคุปต์ ดส. ม.3/3
4 9195 ด.ช.วศิน  กิจกำรเดชวุฒิ พท. ม.3/3
5 9187 ด.ช.วศพัทธ์  นิ่มทัศนศิริ จภ. ม.3/3
6 9135 ด.ช.วัฒนำนนท์  ทับทวี ดส. ม.3/3
7 9103 ด.ช.บัณฑิต  จตุพลภักดี พท. ม.3/3
8 9080 ด.ช.กรวีร์  อภิญโญวิเชียร พท. ม.3/3
9 9215 ด.ช.ปัณณวิชญ์  ปัญญเกียรติกุล จภ. ม.3/3
10 9221 ด.ช.อินทัช  แซ่เอี๊ยว ผบก. ม.3/3
11 9131 ด.ช.รัชชำนนท์  งำมสมเศษ จภ. ม.3/1
12 9182 ด.ช.รวิพันธุ ์ ล่ิมไพบูลย์ พท. ม.3/3
13 9183 ด.ช.รพีพงศ์  ล่ิมไพบูลย์ พท. ม.3/3
14 9205 ด.ช.วชิรวิชญ์  วงษ์รุ่ง จภ. ม.3/3

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   จ20207     ภำษำจีนเบือ้งต้น



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9358 นำยชนะศึก  พึง่พักตร์ จล. ม.3/4
2 9189 ด.ช.ดิชพงษ์  ปิยัมปุตระ จล. ม.3/4
3 9500 ด.ช.ฐปณยศ  สำยอุบล ศม. ม.3/4
4 9355 ด.ช.เตชิต  เกตุสุข จล. ม.3/4
5 9095 ด.ช.ณัฏฐพัฒน์  ถีระศิลป์ ผบก. ม.3/4
6 9496 ด.ช.กันตินันท์  ลำนเหลือ ศม. ม.3/5
7 9098 ด.ช.ธนบดี  ศศินมำนพ จล. ม.3/5
8 9217 นำยธนวินท์  วัฒนธันยำนนท์ จล. ม.3/5
9 9107 ด.ช.ปวริศ  วุฒิเจริญ ดส. ม.3/5
10 9108 ด.ช.ปองพล  ทัม จล. ม.3/5
11 9133 ด.ช.วรินทร  เมืองมณี ผบก. ม.3/6
12 9071 ด.ช.เขตต์นนท์  แง้เจริญกุล ดส. ม.3/5
13 9348 ด.ช.จิรำยุ  กองค ำ ศม. ม.3/5
14 9186 ด.ช.พุทธคุณ  บัวทอง ผบก. ม.3/6
15 9200 ด.ช.อัครเดช  อัครหิรัณยำ พท. ม.3/6
16 9210 ด.ช.เอกธนัช  ศรีค ำหอม ศม. ม.3/4
17 9092 ด.ช.ณพวุฒิ  พุม่อยู่ ดส. ม.3/4

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ  ท20208     กำรพูดในทีป่ระชุมชน



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9203 ด.ช.ณภัทร  มหัพพล จภ. ม.3/4
2 9198 ด.ช.บุญศดำนนท์  สิริภำคย์โสภณ ศม. ม.3/4
3 9087 ด.ช.จรรยวรรธน์  ไชยโรจน์ ดส. ม.3/5
4 9136 ด.ช.วิชิตพงษ์  ปฐมพรสุริยะ ผบก. ม.3/6
5 9148 ด.ช.อิษฎำ  นำมกร จล. ม.3/6
6 9353 ด.ช.พิริยพงศ์  รุจิรอำภรณ์ จล. ม.3/6
7 9096 ด.ช.ณัฐพัชร์  รัตนวรโอภำส พท. ม.3/6
8 9197 ด.ช.วิชภัท  ทิพย์มำศ พท. ม.3/4
9 9078 ด.ช.โอมเพีย้ง  เหมรำ ดส. ม.3/5
10 9102 ด.ช.นพรุจ  วังวงค์ ผบก. ม.3/5
11 9184 ด.ช.ปฏิภำณ  โค้ววำรินทร์ ศม. ม.3/5
12 9128 ด.ช.ภูภัฎ  วัฒนวรำงกูร จภ. ม.3/6
13 9191 ด.ช.ฐณัสกรช์  อังโชติพันธุ์ จภ. ม.3/6
14 9206 ด.ช.ณรณ   สุพำนิชวรภำชน์ ผบก. ม.3/6
15 9224 ด.ช.มรรค  สุวรรณปฏิกรณ์ ศม. ม.3/6
16 9225 ด.ช.กษิรำ  เครือพิมพ์ จภ. ม.3/6
17 9193 ด.ช.ปัณฑ์สมัชญ์เขม  โพธิใ์บ ผบก. ม.3/5

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   ว20211     โครงงำน STEM



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9100 ด.ช.ธรำธร  เทียนประสิทธิ์ จล. ม.3/4
2 9116 ด.ช.ปุณณ์  อินทรักษ์ จล. ม.3/4
3 9093 ด.ช.ณภัทร  พุทธเกษร ศม. ม.3/4
4 9089 ด.ช.ชนุตม์  ชัยประสิทธิ์ จภ. ม.3/4
5 9501 ด.ช.พงศ์ภำคิน  พิริย์โยธินกุล จล. ม.3/4
6 9494 ด.ช.รัชย์วิบูลย์  อุณเวทย์วำนิช ศม. ม.3/4
7 9212 ด.ช.ธนพงศ์พันธ์  แก้ววิเศษ ดส. ม.3/4
8 9073 ด.ช.เด็จนิธิชำญ  คุณำทรกุล ดส. ม.3/5
9 9140 นำยศุภณัฐ อินทรำนุกูล ศม. ม.3/5
10 9493 ด.ช.วีรวิชญ์  ทองลออสิริกุล จภ. ม.3/6
11 9081 ด.ช.กวินท์  แนบกระนำวิน ดส. ม.3/6
12 9190 ด.ช.วิริทธ์พล  คูนีย์ พท. ม.3/4
13 9216 ด.ช.ก้องภพ  อิทธิสกุลชัย ศม. ม.3/4
14 9129 ด.ช.ภูวิศ  ไพบูลย์สิริรัตน์ ผบก. ม.3/5
15 9143 ด.ช.สหพรหม  สหพรประทำน จล. ม.3/6
16 9502 ด.ช.อนวัช  สอนเนย จภ. ม.3/6

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   ศ20215     สร้ำงสรรค์ดนตรีด้วย iPad 



ล าดบัที่ รหัสประจ าตวั ชื่อ - สกุล  คณะ ชั้น
1 9088 ด.ช.จุฑำทร  เกิดประดับ จล. ม.3/4
2 9185 ด.ช.พิชญุตม์  เจตพุก ดส. ม.3/4
3 9223 ด.ช.ธีรวัฒน์  ศักด์ิพัฒนำกุล ศม. ม.3/5
4 9124 ด.ช.พัสกร  วัฒนำยำก พท. ม.3/5
5 9354 ด.ช.ภูภัท  พำนิชยะมนตรี พท. ม.3/5
6 9083 ด.ช.กันต์พิชชำ  ชมอุไร จภ. ม.3/5
7 9328 ด.ช.อำภำชนก  ชพำนนท์ จล. ม.3/5
8 9199 ด.ช.ธนธร  บุญรัตน์ ศม. ม.3/6
9 9106 ด.ช.ปวเรศ  วุฒิเจริญ ดส. ม.3/6
10 9499 ด.ช.พชร  มะสะพันธุ ์ ผบก. ม.3/6
11 9202 ด.ช.อินทัช  นูมหันต์ ดส. ม.3/6
12 9076 ด.ช.เสมำ ชุมสำย ณ อยุธยำ ผบก. ม.3/4
13 9196 ด.ช.ภำสกร  ภูศ่รีจันทร์ พท. ม.3/4
14 9115 ด.ช.ปุณโณ  สร้อยบัวงำม ผบก. ม.3/5
15 9357 ด.ช.อิทธิพันธ์  สุจินตบัณฑิต พท. ม.3/5
16 9134 นำยวรินทร์  รุ่งโรจน์ ดส. ม.3/6
17 9194 ด.ช.พัชร์ดนัย  จงสมจิตต์ ดส. ม.3/6

วิชาเพ่ิมเตมิเลือก ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2564

รหัสวิชำ   ญ20201     ภำษำญีปุ่น่เบือ้งต้น


