
ครู : นางมนตท์ิพย์  จารุพันธุ์
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ
1 9434 เด็กชายณัฐพัชร์ รัตนพรสมปอง จิตรลดา ม.1/1
2 9417 เด็กชายปพนธีร์ กาญจน์จรัญวงศ์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
3 9382 เด็กชายกุณช์ ศรีวรกุล ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
4 9432 เด็กชายอธิพันธุ ์รัตนกาฬ จิตรลดา ม.1/1
5 9431 เด็กชายอธิพงศ์ รัตนกาฬ จิตรลดา ม.1/1
6 9439 เด็กชายศิวรักษ์ บุญสาลี ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
7 9451 เด็กชายฉัตรพีร์รัต ทรงสุนทร พญาไท ม.1/1
8 9427 เด็กชายปวรวิช  พรหมประกอบ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
9 9396 เด็กชายอรรถกร เผือกสุวรรณ ดุสิต ม.1/1
10 9471 เด็กชายนราวิชญ์ ส่ือไพบูลย์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
11 9467 เด็กชายพัทธนันท์ วุฒิพรพงษ์ จงรักภักดี ม.1/1
12 9483 เด็กชายเจนพล ภัทรนิตย์ จิตรลดา ม.1/1
13 9386 เด็กชายชาติสิริ ภรณ์พิริยะนิยม ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
14 9473 เด็กชายพีรวิชญ์ นิสสัยเจริญ ผู้บังคับการ ม.1/1
15 9436 เด็กชายธรรศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พญาไท ม.1/1
16 9529 เด็กชายรณยศ พึง่สาย ผู้บังคับการ ม.1/1
17 9466 เด็กชายภูวณัฎฐ์ จีรวัฒนานนท์ พญาไท ม.1/1
18 9531 เด็กชายสรอรรจน์ ตีระมาศวณิช จิตรลดา ม.1/1
19 9474 เด็กชายพัชรเมศร์ ล้อมวงศ์สว่าง ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
20 9379 เด็กชายภักดี พจน์พานิช จิตรลดา ม.1/1
21 9399 เด็กชายจีรัฐติกุล ธนพนต์โกวิท จิตรลดา ม.1/1
22 9405 เด็กชายคณิติน  เกษมเปรมฤดี ดุสิต ม.1/1
23 9469 เด็กชายภูมิฐาวัฒน์ จุลพิพัฒน์วงศ์ ดุสิต ม.1/2
24 9413 เด็กชายจาตุรนต์ น้อยใจรักษ์ ดุสิต ม.1/2
25 9395 เด็กชายอชิตะ สุวรรณศรี ผู้บังคับการ ม.1/2
26 9394 เด็กชายสฐิภัส ศรีเฉลิม พญาไท ม.1/2
27 9532 เด็กชายณรัญช์ ฐาปนธรรมชัย ศักด์ิศรีมงคล ม.1/2
28 9400 เด็กชายณพชร แก้วพร้ิง จงรักภักดี ม.1/2
29 9422 เด็กชายเตชิต ตระกูลธงชัย จงรักภักดี ม.1/2
30 9426 เด็กชายนันทพงศ์ น้อยเล็น ศักด์ิศรีมงคล ม.1/2

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาคณิตศาสตร์

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 1
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันจันทร์ 14.00 - 15.30 น.

หน้าที่ 1 / 12 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางมนตท์ิพย์  จารุพันธุ์
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาคณิตศาสตร์

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 1
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันจันทร์ 14.00 - 15.30 น.

31 9446 เด็กชายอาชวิน แสงวรรณ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/2
32 9526 เด็กชายปวีณ ด่านอุดม ผู้บังคับการ ม.1/2
33 9402 เด็กชายปณชัย ลาภทรงสุข ผู้บังคับการ ม.1/2
34 9521 เด็กชายสกานต์ อรุณเมธา จงรักภักดี ม.1/2

35 9528 เด็กชายวัชรินทร์ สัจจมุกดา จิตรลดา ม.1/2
36 9435 เด็กชายสรวิชญ์ เพชรสวัสด์ิ ผู้บังคับการ ม.1/2
37 9383 เด็กชายณัฐวินท์  ปาลาพงศ์ จิตรลดา ม.1/2
38 9423 เด็กชายศักรนันทน์  รัตนสินชัยบุญ พญาไท ม.1/1

หน้าที่ 2 / 12 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางสาวพรธิวา  พรมน ้าฉา่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ
1 9411 เด็กชายบุญปาณัสม์ สิริภาคย์โสภณ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/3
2 9403 เด็กชายจิรภัทร ลิขิตเจริญพาณิชย์ จงรักภักดี ม.1/3
3 9459 เด็กชายณะเดช วิมุขมนต์ พญาไท ม.1/3
4 9433 เด็กชายรณกฤต ข้ามสมุทร จงรักภักดี ม.1/3
5 9534 เด็กชายพชร ณรงสระน้อย จงรักภักดี ม.1/3
6 9444 เด็กชายธนกฤต วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการ ม.1/3
7 9424 เด็กชายกฤตธีรเดช ธิกะ จงรักภักดี ม.1/3
8 9416 เด็กชายบุลเสฏฐ์ วชิรภิญโญพงศ์ ดุสิต ม.1/3
9 9538 เด็กชายสันต์ทศน์ วงษ์สมิง พญาไท ม.1/3
10 9415 เด็กชายอริยะ กล่ินหอม ผู้บังคับการ ม.1/3
11 9448 เด็กชายวรภัทร ทรงเกียรติศักด์ิ จิตรลดา ม.1/3
12 9480 เด็กชายภูมิพัฒน์  จอมพล พญาไท ม.1/3
13 9405 เด็กชายคณิติน  เกษมเปรมฤดี จงรักภักดี ม.1/3
14 9410 เด็กชายวริษฐ์ สุภเวชย์ จงรักภักดี ม.1/4
15 9445 เด็กชายอรชุน โล่ห์อรชุน ศักด์ิศรีมงคล ม.1/4
16 9408 เด็กชายฆงภภพ ชาญน าสิน จงรักภักดี ม.1/4
17 9484 เด็กชายศุภวิชญ์ มนูสุข พญาไท ม.1/4
18 9468 เด็กชายปวรณัฐ ด้วงอินทร์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/4
19 9438 เด็กชายจอม เจริญพร จิตรลดา ม.1/4
20 9539 เด็กชายธนัช ศรีเกตุ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/4
21 9478 เด็กชายธนภัทร สหัสรจินดา ผู้บังคับการ ม.1/4
22 9536 เด็กชายรุจิภาส ต้ังประพันธ์วงศ์ จิตรลดา ม.1/4
23 9381 เด็กชายโอมภัทร์ วาจากิจ ดุสิต ม.1/4
24 9533 เด็กชายวีรภัทร  วิโรจนกุล พญาไท ม.1/4
25 9476 เด็กชายนัธทวัฒน์ เดชะไกศยะ ดุสิต ม.1/5
26 9542 เด็กชายสนุก สังวริบุตร พญาไท ม.1/5
27 9406 เด็กชายปุณณเมธ วงเวียน ดุสิต ม.1/5
28 9637 เด็กชายปัณณธร วิวัฒน์มานิตสกุล จงรักภักดี ม.1/5
29 9419 เด็กชายธามนิธิณัฏฐ์ โพธิใ์บ ผู้บังคับการ ม.1/5
30 9639 เด็กชายพงษภัทร พูนพานิช พญาไท ม.1/5

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 2

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาคณิตศาสตร์

วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันพุธ 14.00 - 15.30 น.
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ครู : นางสาวพรธิวา  พรมน ้าฉา่
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 2

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาคณิตศาสตร์

วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันพุธ 14.00 - 15.30 น.

31 9461 เด็กชายภูมิ์ ประพฤติธรรม จงรักภักดี ม.1/5
32 9540 เด็กชายพิสิษฐ์ ประเสริฐวิทย์ จงรักภักดี ม.1/5
33 9442 เด็กชายคุณณ์ เลาวพงศ์ จงรักภักดี ม.1/5
34 9449 เด็กชายพรมงคล กิตติชัยสมบัติ ดุสิต ม.1/5
35 9437 เด็กชายชัยกฤต สอนเนย จงรักภักดี ม.1/5
36 9537 เด็กชายภูวนาถ กรีวิทย์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/5
37 9458 เด็กชายชวภณ สิงห์ทอง พญาไท ม.1/5
38 9440 เด็กชายกฤติน  ธนขจรจิรา ดุสิต ม.1/5
39 9754 เด็กชายจิรภัทร  กองค า ศักด์ิศรีมงคล ม.1/5
40 9452 เด็กชายชคชน  วรสุนทรารมณ์ จงรักภักดี ม.1/5
41 9391 เด็กชายกวิน กวยานนท์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/6
42 9464 เด็กชายวัชโรทัย แก้วแป้นผา จิตรลดา ม.1/6
43 9472 เด็กชายรติวรรธน์ ผลพาณิชย์ จงรักภักดี ม.1/6
44 9428 เด็กชายวรธันย์ ปีท่อง ดุสิต ม.1/6
45 9525 เด็กชายเมธังกร เมทนีกรชัย ดุสิต ม.1/6
46 9451 เด็กชายธันยพงศ์ สุรพัฒน์ จิตรลดา ม.1/6
47 9378 เด็กชายชยุต ปรีวัน พญาไท ม.1/6
48 9401 เด็กชายกาณฑ์ เจียรอดิศักด์ิ จิตรลดา ม.1/6
49 9384 เด็กชายสุวิจักขณ์ เบญจธรรมรักษ์ จิตรลดา ม.1/6
50 9477 เด็กชายวรพล ทองดี พญาไท ม.1/6
51 9412 เด็กชายธัชษกร ธนสารโกศล จงรักภักดี ม.1/6
52 9418 เด็กชายศุภวิชญ์ คชานาวิน จงรักภักดี ม.1/6
53 9391 เด็กชายกวิน  กวยานนท์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/6
54 9453 เด็กชายอนุรักษ์  เทียนชัย จิตรลดา ม.1/6

55 9640 เด็กชายปีใหม่  น าพา ศกัด์ิศรีมงคล ม.1/4

56 9457 เด็กชายธีรภทัร์  ศรีแกว้ ผูบ้งัคบัการ ม.1/3

หน้าที่ 4 / 12 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางสาวประยงค์  ประจงไสย์
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ
1 9434 เด็กชายณัฐพัชร์ รัตนพรสมปอง จิตรลดา ม.1/1
2 9417 เด็กชายปพนธีร์ กาญจน์จรัญวงศ์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
3 9382 เด็กชายกุณช์ ศรีวรกุล ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
4 9432 เด็กชายอธิพันธุ ์รัตนกาฬ จิตรลดา ม.1/1
5 9431 เด็กชายอธิพงศ์ รัตนกาฬ จิตรลดา ม.1/1
6 9439 เด็กชายศิวรักษ์ บุญสาลี ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
7 9451 เด็กชายฉัตรพีร์รัต ทรงสุนทร พญาไท ม.1/1
8 9427 เด็กชายปวรวิช  พรหมประกอบ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
9 9396 เด็กชายอรรถกร เผือกสุวรรณ ดุสิต ม.1/1
10 9471 เด็กชายนราวิชญ์ ส่ือไพบูลย์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
11 9467 เด็กชายพัทธนันท์ วุฒิพรพงษ์ จงรักภักดี ม.1/1
12 9483 เด็กชายเจนพล ภัทรนิตย์ จิตรลดา ม.1/1
13 9386 เด็กชายชาติสิริ ภรณ์พิริยะนิยม ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
14 9473 เด็กชายพีรวิชญ์ นิสสัยเจริญ ผู้บังคับการ ม.1/1
15 9436 เด็กชายธรรศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พญาไท ม.1/1
16 9529 เด็กชายรณยศ พึง่สาย ผู้บังคับการ ม.1/1
17 9466 เด็กชายภูวณัฎฐ์ จีรวัฒนานนท์ พญาไท ม.1/1
18 9531 เด็กชายสรอรรจน์ ตีระมาศวณิช จิตรลดา ม.1/1
19 9474 เด็กชายพัชรเมศร์ ล้อมวงศ์สว่าง ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
20 9379 เด็กชายภักดี พจน์พานิช จิตรลดา ม.1/1
21 9399 เด็กชายจีรัฐติกุล ธนพนต์โกวิท จิตรลดา ม.1/1
22 9469 เด็กชายภูมิฐาวัฒน์ จุลพิพัฒน์วงศ์ ดุสิต ม.1/2
23 9413 เด็กชายจาตุรนต์ น้อยใจรักษ์ ดุสิต ม.1/2
24 9395 เด็กชายอชิตะ สุวรรณศรี ผู้บังคับการ ม.1/2
25 9394 เด็กชายสฐิภัส ศรีเฉลิม พญาไท ม.1/2
26 9532 เด็กชายณรัญช์ ฐาปนธรรมชัย ศักด์ิศรีมงคล ม.1/2
27 9535 เด็กชายธนภูมิ อวยศิลป์ ดุสิต ม.1/2
28 9400 เด็กชายณพชร แก้วพร้ิง จงรักภักดี ม.1/2
29 9422 เด็กชายเตชิต ตระกูลธงชัย จงรักภักดี ม.1/2
30 9526 เด็กชายปวีณ ด่านอุดม ผู้บังคับการ ม.1/2

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาวิทยาศาสตร์

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 1
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันอังคาร 14.00 - 15.30 น.

หน้าที่ 5 / 12 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางสาวประยงค์  ประจงไสย์
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาวิทยาศาสตร์

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 1
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันอังคาร 14.00 - 15.30 น.

31 9402 เด็กชายปณชัย ลาภทรงสุข ผู้บังคับการ ม.1/2
32 9521 เด็กชายสกานต์ อรุณเมธา จงรักภักดี ม.1/2
33 9435 เด็กชายสรวิชญ์ เพชรสวัสด์ิ ผู้บังคับการ ม.1/2
34 9383 เด็กชายณัฐวินท์  ปาลาพงศ์ จิตรลดา ม.1/2
35 9380 เด็กชายภัทรดิษฐ์  พงศทัต ผู้บังคับการ ม.1/2
36 9423 เด็กชายศักรนันทน์  รัตนสินชัยบุญ พญาไท ม.1/1

หน้าที่ 6 / 12 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางสาวประยงค์  ประจงไสย์
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ
1 9411 เด็กชายบุญปาณัสม์ สิริภาคย์โสภณ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/3
2 9403 เด็กชายจิรภัทร ลิขิตเจริญพาณิชย์ จงรักภักดี ม.1/3
3 9459 เด็กชายณะเดช วิมุขมนต์ พญาไท ม.1/3
4 9755 เด็กชายสุเมธี พาณิชุนทร ศักด์ิศรีมงคล ม.1/3
5 9460 เด็กชายกิติภูมิ ธรรมรัตนกุล จงรักภักดี ม.1/3
6 9433 เด็กชายรณกฤต ข้ามสมุทร จงรักภักดี ม.1/3
7 9534 เด็กชายพชร ณรงสระน้อย จงรักภักดี ม.1/3
8 9444 เด็กชายธนกฤต วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการ ม.1/3
9 9424 เด็กชายกฤตธีรเดช ธิกะ จงรักภักดี ม.1/3
10 9416 เด็กชายบุลเสฏฐ์ วชิรภิญโญพงศ์ ดุสิต ม.1/3
11 9415 เด็กชายอริยะ กล่ินหอม ผู้บังคับการ ม.1/3
12 9448 เด็กชายวรภัทร ทรงเกียรติศักด์ิ จิตรลดา ม.1/3
13 9404 เด็กชายธนณัฏฐ์ โรจน์ทองปอนด์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/3
14 9480 เด็กชายภูมิพัฒน์  จอมพล พญาไท ม.1/3
15 9481 เด็กชายตฤณ ชูกิจโกศล ผู้บังคับการ ม.1/3
16 9457 เด็กชายธีรภัทร์  ศรีแก้ว ผู้บังคับการ ม.1/3
17 9410 เด็กชายวริษฐ์ สุภเวชย์ จงรักภักดี ม.1/4
18 9445 เด็กชายอรชุน โล่ห์อรชุน ศักด์ิศรีมงคล ม.1/4
19 9408 เด็กชายฆงภภพ ชาญน าสิน จงรักภักดี ม.1/4
20 9484 เด็กชายศุภวิชญ์ มนูสุข พญาไท ม.1/4
21 9468 เด็กชายปวรณัฐ ด้วงอินทร์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/4
22 9438 เด็กชายจอม เจริญพร จิตรลดา ม.1/4
23 9539 เด็กชายธนัช ศรีเกตุ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/4
24 9478 เด็กชายธนภัทร สหัสรจินดา ผู้บังคับการ ม.1/4
25 9536 เด็กชายรุจิภาส ต้ังประพันธ์วงศ์ จิตรลดา ม.1/4
26 9381 เด็กชายโอมภัทร์ วาจากิจ ดุสิต ม.1/4
27 9407 เด็กชายพุทธเกียรติ  บัวผาง ศักด์ิศรีมงคล ม.1/4
28 9441 เด็กชายปองคุณ  ไพบูลย์สิริรัตน์ ผู้บังคับการ ม.1/4
29 9533 เด็กชายวีรภัทร  วิโรจนกุล พญาไท ม.1/4
30 9542 เด็กชายสนุก สังวริบุตร พญาไท ม.1/5

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาวิทยาศาสตร์

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 2
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันพฤหัสบด ี14.00 - 15.30 น.

หน้าที่ 7 / 12 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางสาวประยงค์  ประจงไสย์
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาวิทยาศาสตร์

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 2
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันพฤหัสบด ี14.00 - 15.30 น.

31 9406 เด็กชายปุณณเมธ วงเวียน ดุสิต ม.1/5
32 9419 เด็กชายธามนิธิณัฏฐ์ โพธิใ์บ ผู้บังคับการ ม.1/5
33 9639 เด็กชายพงษภัทร พูนพานิช พญาไท ม.1/5
34 9461 เด็กชายภูมิ์ ประพฤติธรรม จงรักภักดี ม.1/5
35 9540 เด็กชายพิสิษฐ์ ประเสริฐวิทย์ จงรักภักดี ม.1/5
36 9442 เด็กชายคุณณ์ เลาวพงศ์ จงรักภักดี ม.1/5
37 9449 เด็กชายพรมงคล กิตติชัยสมบัติ ดุสิต ม.1/5
38 9537 เด็กชายภูวนาถ กรีวิทย์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/5
39 9393 เด็กชายณธนัทกร จรจ ารัส ดุสิต ม.1/5
40 9458 เด็กชายชวภณ สิงห์ทอง พญาไท ม.1/5
41 9452 เด็กชายชคชน  วรสุนทรารมณ์ จงรักภักดี ม.1/5
42 9476 เด็กชายนัธทวัฒน์  เดชะไกศยะ ดุสิต ม.1/5
43 9391 เด็กชายกวิน กวยานนท์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/6
44 9464 เด็กชายวัชโรทัย แก้วแป้นผา จิตรลดา ม.1/6
45 9472 เด็กชายรติวรรธน์ ผลพาณิชย์ จงรักภักดี ม.1/6
46 9428 เด็กชายวรธันย์ ปีท่อง ดุสิต ม.1/6
47 9525 เด็กชายเมธังกร เมทนีกรชัย ดุสิต ม.1/6
48 9387 เด็กชายนิธิธรณ์ ภรณ์พิริยะนิยม ศักด์ิศรีมงคล ม.1/6
49 9378 เด็กชายชยุต ปรีวัน พญาไท ม.1/6
50 9401 เด็กชายกาณฑ์ เจียรอดิศักด์ิ จิตรลดา ม.1/6
51 9384 เด็กชายสุวิจักขณ์ เบญจธรรมรักษ์ จิตรลดา ม.1/6
52 9477 เด็กชายวรพล ทองดี พญาไท ม.1/6
53 9412 เด็กชายธัชษกร ธนสารโกศล จงรักภักดี ม.1/6
54 9418 เด็กชายศุภวิชญ์ คชานาวิน จงรักภักดี ม.1/6
55 9440 เด็กชายกฤติน  ธนขจรจิรา ดุสิต ม.1/5
56 9391 เด็กชายกวิน  กวยานนท์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/6
57 9453 เด็กชายอนุรักษ์  เทียนชัย จิตรลดา ม.1/6

58 9640 เด็กชายปีใหม่  น าพา ศกัด์ิศรีมงคล ม.1/4

59 9541 เด็กชายณพฒัน์  โกมลสิงห์ ศกัด์ิศรีมงคล ม.1/5

หน้าที่ 8 / 12 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางสาวสุชาดา  ลุนภูงา
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ
1 9434 เด็กชายณัฐพัชร์ รัตนพรสมปอง จิตรลดา ม.1/1
2 9417 เด็กชายปพนธีร์ กาญจน์จรัญวงศ์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
3 9382 เด็กชายกุณช์ ศรีวรกุล ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
4 9432 เด็กชายอธิพันธุ ์รัตนกาฬ จิตรลดา ม.1/1
5 9431 เด็กชายอธิพงศ์ รัตนกาฬ จิตรลดา ม.1/1
6 9439 เด็กชายศิวรักษ์ บุญสาลี ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
7 9451 เด็กชายฉัตรพีร์รัต ทรงสุนทร พญาไท ม.1/1
8 9427 เด็กชายปวรวิช พรหมประกอบ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
9 9396 เด็กชายอรรถกร เผือกสุวรรณ ดุสิต ม.1/1
10 9471 เด็กชายนราวิชญ์ ส่ือไพบูลย์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
11 9467 เด็กชายพัทธนันท์ วุฒิพรพงษ์ จงรักภักดี ม.1/1
12 9483 เด็กชายเจนพล ภัทรนิตย์ จิตรลดา ม.1/1
13 9386 เด็กชายชาติสิริ ภรณ์พิริยะนิยม ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
14 9473 เด็กชายพีรวิชญ์ นิสสัยเจริญ ผู้บังคับการ ม.1/1
15 9436 เด็กชายธรรศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา พญาไท ม.1/1
16 9529 เด็กชายรณยศ พึง่สาย ผู้บังคับการ ม.1/1
17 9466 เด็กชายภูวณัฎฐ์ จีรวัฒนานนท์ พญาไท ม.1/1
18 9531 เด็กชายสรอรรจน์ ตีระมาศวณิช จิตรลดา ม.1/1
19 9474 เด็กชายพัชรเมศร์ ล้อมวงศ์สว่าง ศักด์ิศรีมงคล ม.1/1
20 9379 เด็กชายภักดี พจน์พานิช จิตรลดา ม.1/1
21 9399 เด็กชายจีรัฐติกุล ธนพนต์โกวิท จิตรลดา ม.1/1
22 9405 เด็กชายคณิติน  เกษมเปรมฤดี ดุสิต ม.1/1
23 9423 เด็กชายศักรนันทน์  รัตนสินชัยบุญ พญาไท ม.1/1
24 9469 เด็กชายภูมิฐาวัฒน์ จุลพิพัฒน์วงศ์ ดุสิต ม.1/2
25 9395 เด็กชายอชิตะ สุวรรณศรี ผู้บังคับการ ม.1/2
26 9394 เด็กชายสฐิภัส ศรีเฉลิม พญาไท ม.1/2
27 9532 เด็กชายณรัญช์ ฐาปนธรรมชัย ศักด์ิศรีมงคล ม.1/2
28 9435 เด็กชายธนภูมิ อวยศิลป์ ดุสิต ม.1/2
29 9400 เด็กชายณพชร แก้วพร้ิง จงรักภักดี ม.1/2
30 9422 เด็กชายเตชิต ตระกูลธงชัย จงรักภักดี ม.1/2

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาภาษาอังกฤษ

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 1
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันพฤหัสบด ี14.00 - 15.30 น.

หน้าที่ 9 / 12 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางสาวสุชาดา  ลุนภูงา
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาภาษาอังกฤษ

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 1
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันพฤหัสบด ี14.00 - 15.30 น.

31 9402 เด็กชายปณชัย ลาภทรงสุข ผู้บังคับการ ม.1/2
32 9521 เด็กชายสกานต์ อรุณเมธา จงรักภักดี ม.1/2
33 9435 เด็กชายสรวิชญ์ เพชรสวัสด์ิ ผู้บังคับการ ม.1/2
34 9383 เด็กชายณัฐวินท์  ปาลาพงศ์ จิตรลดา ม.1/2
35 9528 เด็กชายวัชรินทร์  สัจจมุกดา จิตรลดา ม.1/2

หน้าที่ 10 / 12 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางสาวสุชาดา  ลุนภูงา
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ
1 9411 เด็กชายบุญปาณัสม์ สิริภาคย์โสภณ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/3
2 9403 เด็กชายจิรภัทร ลิขิตเจริญพาณิชย์ จงรักภักดี ม.1/3
3 9459 เด็กชายณะเดช วิมุขมนต์ พญาไท ม.1/3
4 9433 เด็กชายรณกฤต ข้ามสมุทร จงรักภักดี ม.1/3
5 9534 เด็กชายพชร ณรงสระน้อย จงรักภักดี ม.1/3
6 9444 เด็กชายธนกฤต วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการ ม.1/3
7 9424 เด็กชายกฤตธีรเดช ธิกะ จงรักภักดี ม.1/3
8 9416 เด็กชายบุลเสฏฐ์ วชิรภิญโญพงศ์ ดุสิต ม.1/3
9 9415 เด็กชายอริยะ กล่ินหอม ผู้บังคับการ ม.1/3
10 9448 เด็กชายวรภัทร ทรงเกียรติศักด์ิ จิตรลดา ม.1/3
11 9404 เด็กชายธนณัฏฐ์ โรจน์ทองปอนด์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/3
12 9480 เด็กชายภูมิพัฒน์  จอมพล พญาไท ม.1/3
13 9405 เด็กชายคณิติน  เกษมเปรมฤดี จงรักภักดี ม.1/3
14 9410 เด็กชายวริษฐ์ สุภเวชย์ จงรักภักดี ม.1/4
15 9445 เด็กชายอรชุน โล่ห์อรชุน ศักด์ิศรีมงคล ม.1/4
16 9408 เด็กชายฆงภภพ ชาญน าสิน จงรักภักดี ม.1/4
17 9484 เด็กชายศุภวิชญ์ มนูสุข พญาไท ม.1/4
18 9468 เด็กชายปวรณัฐ ด้วงอินทร์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/4
19 9478 เด็กชายธนภัทร สหัสรจินดา ผู้บังคับการ ม.1/4
20 9381 เด็กชายโอมภัทร์ วาจากิจ ดุสิต ม.1/4
21 9533 เด็กชายวีรภัทร  วิโรจนกุล พญาไท ม.1/4
22 9476 เด็กชายนัธทวัฒน์ เดชะไกศยะ ดุสิต ม.1/5
23 9542 เด็กชายสนุก สังวริบุตร พญาไท ม.1/5
24 9406 เด็กชายปุณณเมธ วงเวียน ดุสิต ม.1/5
25 9419 เด็กชายธามนิธิณัฏฐ์ โพธิใ์บ ผู้บังคับการ ม.1/5
26 9639 เด็กชายพงษภัทร พูนพานิช พญาไท ม.1/5
27 9461 เด็กชายภูมิ์ ประพฤติธรรม จงรักภักดี ม.1/5
28 9540 เด็กชายพิสิษฐ์ ประเสริฐวิทย์ จงรักภักดี ม.1/5
29 9442 เด็กชายคุณณ์ เลาวพงศ์ จงรักภักดี ม.1/5
30 9449 เด็กชายพรมงคล กิตติชัยสมบัติ ดุสิต ม.1/5

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาภาษาอังกฤษ

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 2
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันจันทร์ 14.00 - 15.30 น.
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ครู : นางสาวสุชาดา  ลุนภูงา
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาภาษาอังกฤษ

มธัยมศึกษาปีที ่1 กลุ่ม 2
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันจันทร์ 14.00 - 15.30 น.

31 9437 เด็กชายชัยกฤต สอนเนย จงรักภักดี ม.1/5
32 9537 เด็กชายภูวนาถ กรีวิทย์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/5
33 9393 เด็กชายณธนัทกร จรจ ารัส ดุสิต ม.1/5
34 9458 เด็กชายชวภณ สิงห์ทอง พญาไท ม.1/5
35 9440 เด็กชายกฤติน  ธนขจรจิรา ดุสิต ม.1/5
36 9452 เด็กชายชคชน  วรสุนทรารมณ์ จงรักภักดี ม.1/5
37 9391 เด็กชายกวิน กวยานนท์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/6
38 9464 เด็กชายวัชโรทัย แก้วแป้นผา จิตรลดา ม.1/6
39 9472 เด็กชายรติวรรธน์ ผลพาณิชย์ จงรักภักดี ม.1/6
40 9428 เด็กชายวรธันย์ ปีท่อง ดุสิต ม.1/6
41 9525 เด็กชายเมธังกร เมทนีกรชัย ดุสิต ม.1/6
42 9378 เด็กชายชยุต ปรีวัน พญาไท ม.1/6
43 9384 เด็กชายสุวิจักขณ์ เบญจธรรมรักษ์ จิตรลดา ม.1/6
44 9477 เด็กชายวรพล ทองดี พญาไท ม.1/6
45 9412 เด็กชายธัชษกร ธนสารโกศล จงรักภักดี ม.1/6
46 9456 เด็กชายวรวุฒิ กิจการเดชวุฒิ พญาไท ม.1/6
47 9391 เด็กชายกวิน  กวยานนท์ ศักด์ิศรีมงคล ม.1/6
48 9453 เด็กชายอนุรักษ์  เทียนชัย จิตรลดา ม.1/6

49 9640 เด็กชายปีใหม่  น าพา ศกัด์ิศรีมงคล ม.1/4

50 9457 เด็กชายธีรภทัร์  ศรีแกว้ ผูบ้งัคบัการ ม.1/3

51 9541 เด็กชายณพฒัน์  โกมลสิงห์ ศกัด์ิศรีมงคล ม.1/5
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