
ครู : นางสาวประวิชญา  เสียงเจริญ
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ
1 9012 เด็กชายพุฐิพงศ์ จิตมั่น จงรักภักดี ม.4/1
2 9014 เด็กชายเพิม่พูน ไชยบาล พญาไท ม.4/1
3 9041 เด็กชายสิปปภาส อุดมทองดี จิตรลดา ม.4/1
4 8963 เด็กชายเขมทัต สมคะเน จงรักภักดี ม.4/1
5 8957 เด็กชายกฤษ์ชนิพันธ์ วงศ์ธราพัทธ์ ผู้บังคับการ ม.4/1
6 9026 เด็กชายรณยศ สุภาพ ผู้บังคับการ ม.4/1
7 9045 เด็กชายอริย์ธัช สัจจวิโส พญาไท ม.4/1
8 9063 เด็กชายพากฤต ปัญญเกียรติกุล จงรักภักดี ม.4/1
9 9015 เด็กชายภควุฒิ คุณาภาเลิศ จงรักภักดี ม.4/1
10 9011 เด็กชายพีราวิชญ์ ธีระเดชปิติรัชต์ ดุสิต ม.4/1
11 9058 เด็กชายณชพัฒน์ พรหมปัญญานันท์ จิตรลดา ม.4/1
12 8997 นายปัณณวัฒน์ อินทรักษ์ จิตรลดา ม.4/1
13 9058 เด็กชายณชพัฒน์ พรหมปัญญานันท์ จิตรลดา ม.4/1
14 9022 นายภูมิพิสิฏฐ์ ฟ้าสว่าง จงรักภักดี ม.4/1
15 9044 เด็กชายอติรุจ สุทธิพันธุ์ ดุสิต ม.4/2
16 9043 นายณัฐจิรพัส วราสิริรัตนกุล จงรักภักดี ม.4/2
17 9039 เด็กชายสันติภาพ รังอิสริยะกุล จงรักภักดี ม.4/2
18 9343 เด็กชายวีรยุทธ ไกรนิตย์ ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
19 9339 เด็กชายคณพชร์ หลักเพ็ชร ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
20 8979 เด็กชายธนโชติ ทองศรี พญาไท ม.4/2
21 8999 นายปานภ  ฉัตรภัทรไชย จิตรลดา ม.4/2
22 8988 นายธิติ  อังวัฒนพานิช จิตรลดา ม.4/2
23 9064 นายภพกร  สาลีต๊ิด จงรักภักดี ม.4/2
24 9163 นายภูมิพัฒน์  อนันตศักด์ิ จงรักภักดี ม.4/2
25 8994 เด็กชายอรุชา จิรชูสกุล ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
26 9068 เด็กชายวิศวชิต โชตินันทน์ จิตรลดา ม.4/3
27 9013 เด็กชายพุฒิพงศ์ ทวีฤทธิธ์นวงษ์ ผู้บังคับการ ม.4/3
28 9034 เด็กชายศุภฌาณัช นคราวัฒน์ ดุสิต ม.4/3
29 8981 นายธนภัทร อ่า่ตระกูล พญาไท ม.4/3
30 8998 เด็กชายปัณณวิชญ์ นิรันตรานุชิต ดุสิต ม.4/3

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ

มธัยมศึกษาปีที ่4
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันจันทร์ 14.00 - 15.30 น.
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ครู : นางสาวประวิชญา  เสียงเจริญ
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเตมิ

มธัยมศึกษาปีที ่4
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันจันทร์ 14.00 - 15.30 น.

31 8969 เด็กชายชัย สุพานิชวรภาชน์ ผู้บังคับการ ม.4/3
32 9031 เด็กชายวงศธร วรศรี ผู้บังคับการ ม.4/3
33 9062 นายพัศวุฒิ  บางพราน ดุสิต ม.4/3
34 9176 เด็กชายสรสิช วรศรี ผู้บังคับการ ม.4/4
35 9059 เด็กชายธนดล แตงจุ้ย พญาไท ม.4/4
36 8968 เด็กชายเจษฎา เพชรเฟือ่งฟ้า จิตรลดา ม.4/4
37 8964 นายคมศิษฎ โชติกศุภเศรณี พญาไท ม.4/4
38 9003 นายพชร  เกิดโชค ผู้บังคับการ ม.4/4

39 8965 นายคุณัชญ์  ติระวัฒน์ ผู้บังคับการ ม.4/4
40 9018 นายภาณุพัฒน์  จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้บังคับการ ม.4/4
41 8995 เด็กชายปภังกร วิภวพาณิชย์ ศักด์ิศรีมงคล ม.4/5
42 9334 นายพณศร ไผ่นวล ศักด์ิศรีมงคล ม.4/5
43 9329 เด็กชายกรวิชญ์  ปานอุทัย ศักด์ิศรีมงคล ม.4/5
44 8977 นายแทนคุณ ศิวพรประทาน  จิตรลดา ม.4/5
45 9177 เด็กชายปวมินทร์ นิโลบล พญาไท ม.4/5
46 8972 นายณฐกร  สุรคุปต์ จิตรลดา ม.4/5
47 9347 เด็กชายณกรณ์ ตันตาปกุล ศักด์ิศรีมงคล ม.4/6
48 9004 เด็กชายพณิชพล แย้มกล่่า ผู้บังคับการ ม.4/6
49 8982 เด็กชายธนภัทร  ตันสกุล จิตรลดา ม.4/6
50 9175 นายปานนที ฉัตรเจริญศิริ จิตรลดา ม.4/6
51 9042 นายสุทัศน์ รุ่งนพรัตน์ พญาไท ม.4/6

หมายเหต ุ:  - ย้ายวิชาคณิตศาสตร์พืน้ฐาน ชั้น ม.4/6 มาอยู่ห้องเดียวกับ วิชาคณิตศาสตร์
  เพิม่เติม ชั้น ม.4/1 - 4/5 
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ครู : นางสาวภัทรา ภักดเีกียรติ
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ
1 9058 เด็กชายณชพัฒน์ พรหมปัญญานันท์ จิตรลดา ม.4/1
2 9012 เด็กชายพุฐิพงศ์ จิตมั่น จงรักภักดี ม.4/1
3 9014 เด็กชายเพิม่พูน ไชยบาล พญาไท ม.4/1
4 8997 เด็กชายปัณณวัฒน์ อินทรักษ์ จิตรลดา ม.4/1
5 8963 เด็กชายเขมทัต สมคะเน จงรักภักดี ม.4/1
6 8957 เด็กชายกฤษ์ชนิพันธ์ วงศ์ธราพัทธ์ ผู้บังคับการ ม.4/1
7 9026 เด็กชายรณยศ สุภาพ ผู้บังคับการ ม.4/1
8 9045 เด็กชายอริย์ธัช สัจจวิโส พญาไท ม.4/1
9 9011 เด็กชายพีราวิชญ์ ธีระเดชปิติรัชต์ ดุสิต ม.4/1
10 9022 นายภูมิพิสิฏฐ์ ฟ้าสว่าง จงรักภักดี ม.4/1
11 9015 นายภควุฒิ  คุณาภาเลิศ จงรักภักดี ม.4/1
12 9063 นายพากฤต  ปัญญเกียรติกุล จงรักภักดี ม.4/1
13 8998 เด็กชายธิติ อังวัฒนพานิช จิตรลดา ม.4/2
14 9044 เด็กชายอติรุจ สุทธิพันธุ์ ดุสิต ม.4/2
15 9043 นายณัฐจิรพัส วราสิริรัตนกุล จงรักภักดี ม.4/2
16 9039 เด็กชายสันติภาพ รังอิสริยะกุล จงรักภักดี ม.4/2
17 9343 เด็กชายวีรยุทธ ไกรนิตย์ ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
18 8990 เด็กชายนรวิชญ์ ทองพัด ดุสิต ม.4/2
19 9163 เด็กชายภูมิพัฒน์ อนันตศักด์ิ จงรักภักดี ม.4/2
20 9339 เด็กชายคณพชร์ หลักเพ็ชร ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
21 8994 เด็กชายอรุชา จิรชูสกุล ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
22 8979 เด็กชายธนโชติ ทองศรี พญาไท ม.4/2
23 8999 นายปานภ  ฉัตรภัทรไชย จิตรลดา ม.4/2
24 9064 นายภพกร  สาลีต๊ิด จงรักภักดี ม.4/2
25 9068 เด็กชายวิศวชิต โชตินันทน์ จิตรลดา ม.4/3
26 8986 เด็กชายธนาดุล สองสี ผู้บังคับการ ม.4/3
27 9013 เด็กชายพุฒิพงศ์ ทวีฤทธิธ์นวงษ์ ผู้บังคับการ ม.4/3
28 9034 เด็กชายศุภฌาณัช นคราวัฒน์ ดุสิต ม.4/3
29 8989 เด็กชายธีธัช ชมภูทีป ดุสิต ม.4/3
30 8981 นายธนภัทร อ่า่ตระกูล พญาไท ม.4/3

มธัยมศึกษาปีที ่4

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาฟิสิกส์

วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันอังคาร 14.00 - 16.00 น.
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ครู : นางสาวภัทรา ภักดเีกียรติ
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ

มธัยมศึกษาปีที ่4

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาฟิสิกส์

วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันอังคาร 14.00 - 16.00 น.

31 8998 เด็กชายปัณณวิชญ์ นิรันตรานุชิต ดุสิต ม.4/3
32 8969 เด็กชายชัย สุพานิชวรภาชน์ ผู้บังคับการ ม.4/3
33 9048 เด็กชายอัษฎา พิเชฐพงษานนท์ ผู้บังคับการ ม.4/3
34 9031 เด็กชายวงศธร วรศรี ผู้บังคับการ ม.4/3
35 9062 นายพัศวุฒิ  บางพราน ดุสิต ม.4/3
36 9176 เด็กชายสรสิช วรศรี ผู้บังคับการ ม.4/4
37 9059 เด็กชายธนดล แตงจุ้ย พญาไท ม.4/4
38 9169 เด็กชายพิพัฒน์พล บูรณากาญจน์ จิตรลดา ม.4/4
39 8968 เด็กชายเจษฎา เพชรเฟือ่งฟ้า จิตรลดา ม.4/4
40 8973 เด็กชายณัฏฐชัย รักเล่ง ดุสิต ม.4/4
41 9173 เด็กชายภูมิภัทร เศวตกมล จงรักภักดี ม.4/4
42 8964 นายคมศิษฎ โชติกศุภเศรณี พญาไท ม.4/4
43 9346 เด็กชายฌวิชญ์ แก้วเจริญ วิริยะวัฒนา ศักด์ิศรีมงคล ม.4/4
44 9170 เด็กชายศศิน อัศวฤทธิพรหม์ พญาไท ม.4/4
45 9003 นายพชร  เกิดโชค ผู้บังคับการ ม.4/4
46 9017 นายภาณุพงศ์  จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้บังคับการ ม.4/4
47 9018 นายภาณุพัฒน์  จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้บังคับการ ม.4/4
48 9037 นายสหรัฐ  อุดมวัฒน์ทวี ผู้บังคับการ ม.4/4
49 8965 นายคุณัชญ์  ติระวัฒน์ ผู้บังคับการ ม.4/4
50 8977 นายแทนคุณ ศิวพรประทาน  จิตรลดา ม.4/5

หมายเหต ุ: วิชาฟิสิกส์ ชั้น ม.4/1 - 4/5
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ครู : นางสาวอ าภารัตน์  เรืองอุไร
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ
1 9014 เด็กชายเพิม่พูน ไชยบาล พญาไท ม.4/1
2 9041 เด็กชายสิปปภาส อุดมทองดี จิตรลดา ม.4/1
3 9020 เด็กชายภูดิศ ฉายะโอภาส จิตรลดา ม.4/1
4 8963 เด็กชายเขมทัต สมคะเน จงรักภักดี ม.4/1
5 8957 เด็กชายกฤษ์ชนิพันธ์ วงศ์ธราพัทธ์ ผู้บังคับการ ม.4/1
6 9026 เด็กชายรณยศ สุภาพ ผู้บังคับการ ม.4/1
7 9045 เด็กชายอริย์ธัช สัจจวิโส พญาไท ม.4/1
8 9063 เด็กชายพากฤต ปัญญเกียรติกุล จงรักภักดี ม.4/1
9 9015 เด็กชายภควุฒิ คุณาภาเลิศ จงรักภักดี ม.4/1
10 9011 เด็กชายพีราวิชญ์ ธีระเดชปิติรัชต์ ดุสิต ม.4/1
11 9058 เด็กชายณชพัฒน์ พรหมปัญญานันท์ จิตรลดา ม.4/1
12 9022 นายภูมิพิสิฏฐ์ ฟ้าสว่าง จงรักภักดี ม.4/1
13 8998 เด็กชายธิติ อังวัฒนพานิช จิตรลดา ม.4/2
14 9044 เด็กชายอติรุจ สุทธิพันธุ์ ดุสิต ม.4/2
15 9043 นายณัฐจิรพัส วราสิริรัตนกุล จงรักภักดี ม.4/2
16 9039 เด็กชายสันติภาพ รังอิสริยะกุล จงรักภักดี ม.4/2
17 9343 เด็กชายวีรยุทธ ไกรนิตย์ ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
18 8990 เด็กชายนรวิชญ์ ทองพัด ดุสิต ม.4/2
19 9163 เด็กชายภูมิพัฒน์ อนันตศักด์ิ จงรักภักดี ม.4/2
20 9339 เด็กชายคณพชร์ หลักเพ็ชร ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
21 8994 เด็กชายอรุชา จิรชูสกุล ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
22 8979 เด็กชายธนโชติ ทองศรี พญาไท ม.4/2
23 8999 นายปานภ  ฉัตรภัทรไชย จิตรลดา ม.4/2
24 9064 นายภพกร  สาลีต๊ิด จงรักภักดี ม.4/2
25 9176 เด็กชายสรสิช วรศรี ผู้บังคับการ ม.4/4
26 8986 เด็กชายธนาดุล สองสี ผู้บังคับการ ม.4/3
27 9013 เด็กชายพุฒิพงศ์ ทวีฤทธิธ์นวงษ์ ผู้บังคับการ ม.4/3
28 9034 เด็กชายศุภฌาณัช นคราวัฒน์ ดุสิต ม.4/3
29 8989 เด็กชายธีธัช ชมภูทีป ดุสิต ม.4/3
30 8981 นายธนภัทร อ่า่ตระกูล พญาไท ม.4/3

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาเคมี

มธัยมศึกษาปีที ่4
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันศุกร์ 14.00 - 16.00 น.

หน้าที่ 5 / 8 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางสาวอ าภารัตน์  เรืองอุไร
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาเคมี

มธัยมศึกษาปีที ่4
วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันศุกร์ 14.00 - 16.00 น.

31 8998 เด็กชายปัณณวิชญ์ นิรันตรานุชิต ดุสิต ม.4/3
32 8969 เด็กชายชัย สุพานิชวรภาชน์ ผู้บังคับการ ม.4/3
33 9031 เด็กชายวงศธร วรศรี ผู้บังคับการ ม.4/3
34 9059 เด็กชายธนดล แตงจุ้ย พญาไท ม.4/4
35 8968 เด็กชายเจษฎา เพชรเฟือ่งฟ้า จิตรลดา ม.4/4
36 8964 นายคมศิษฎ โชติกศุภเศรณี พญาไท ม.4/4
37 9003 นายพชร  เกิดโชค ผู้บังคับการ ม.4/4
38 8977 นายแทนคุณ ศิวพรประทาน  จิตรลดา ม.4/5
39 9177 เด็กชายปวมินทร์ นิโลบล พญาไท ม.4/5
40 8988 นายธิติ อังวัฒนพานิช ผู้บังคับการ  ม.4/2
41 9012 นายพุฐิพงศ์ จิตมั่น จงรักภักดี ม.4/1

หมายเหต ุ: วิชาเคมี ชั้น ม.4/1 - 4/5

หน้าที่ 6 / 8 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางสาวอมรรัตน์  วิภากรวิทย์
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ
1 9012 เด็กชายพุฐิพงศ์ จิตมั่น จงรักภักดี ม.4/1
2 9014 เด็กชายเพิม่พูน ไชยบาล พญาไท ม.4/1
3 8997 เด็กชายปัณณวัฒน์ อินทรักษ์ จิตรลดา ม.4/1
4 9041 เด็กชายสิปปภาส อุดมทองดี จิตรลดา ม.4/1
5 9020 เด็กชายภูดิศ ฉายะโอภาส จิตรลดา ม.4/1
6 8963 เด็กชายเขมทัต สมคะเน จงรักภักดี ม.4/1
7 8957 เด็กชายกฤษ์ชนิพันธ์ วงศ์ธราพัทธ์ ผู้บังคับการ ม.4/1
8 9026 เด็กชายรณยศ สุภาพ ผู้บังคับการ ม.4/1
9 9045 เด็กชายอริย์ธัช สัจจวิโส พญาไท ม.4/1
10 9058 เด็กชายณชพัฒน์ พรหมปัญญานันท์ จิตรลดา ม.4/1
11 9022 นายภูมิพิสิฏฐ์ ฟ้าสว่าง จงรักภักดี ม.4/1
12 9044 เด็กชายอติรุจ สุทธิพันธุ์ ดุสิต ม.4/2
13 9043 นายณัฐจิรพัส วราสิริรัตนกุล จงรักภักดี ม.4/2
14 9039 เด็กชายสันติภาพ รังอิสริยะกุล จงรักภักดี ม.4/2
15 9343 เด็กชายวีรยุทธ ไกรนิตย์ ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
16 8990 เด็กชายนรวิชญ์ ทองพัด ดุสิต ม.4/2
17 9339 เด็กชายคณพชร์ หลักเพ็ชร ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
18 8999 นายปานภ  ฉัตรภัทรไชย จิตรลดา ม.4/2
19 9163 นายภูมิพัฒน์  อนันตศักด์ิ จงรักภักดี ม.4/2
20 8994 เด็กชายอรุชา จิรชูสกุล ศักด์ิศรีมงคล ม.4/2
21 9068 เด็กชายวิศวชิต โชตินันทน์ จิตรลดา ม.4/3
22 9013 เด็กชายพุฒิพงศ์ ทวีฤทธิธ์นวงษ์ ผู้บังคับการ ม.4/3
23 9034 เด็กชายศุภฌาณัช นคราวัฒน์ ดุสิต ม.4/3
24 8989 เด็กชายธีธัช ชมภูทีป ดุสิต ม.4/3
25 8981 นายธนภัทร อ่า่ตระกูล พญาไท ม.4/3
26 8969 เด็กชายชัย สุพานิชวรภาชน์ ผู้บังคับการ ม.4/3
27 9031 เด็กชายวงศธร วรศรี ผู้บังคับการ ม.4/3
28 9176 เด็กชายสรสิช วรศรี ผู้บังคับการ ม.4/4
29 9059 เด็กชายธนดล แตงจุ้ย พญาไท ม.4/4
30 9169 เด็กชายพิพัฒน์พล บูรณากาญจน์ จิตรลดา ม.4/4

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาภาษาอังกฤษ
มธัยมศึกษาปีที ่4

วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันพฤหัสบด ี14.00 - 16.00 น.

หน้าที่ 7 / 8 updated: 5 ส.ค. 64



ครู : นางสาวอมรรัตน์  วิภากรวิทย์
ที่ รหัส ชื่อ-สกุล คณะ ห้อง หมายเหตุ

รายชื่อนักเรียน : การเรียนการสอนเสริมความรู้ เดอืนสิงหาคม - กันยายน 2564
วิชาภาษาอังกฤษ
มธัยมศึกษาปีที ่4

วัน/เวลา เรียนเสริมความรู้ : วันพฤหัสบด ี14.00 - 16.00 น.

31 8968 เด็กชายเจษฎา เพชรเฟือ่งฟ้า จิตรลดา ม.4/4
32 9170 เด็กชายศศิน อัศวฤทธิพรหม์ พญาไท ม.4/4
33 9003 นายพชร  เกิดโชค ผู้บังคับการ ม.4/4
34 9177 เด็กชายปวมินทร์ นิโลบล พญาไท ม.4/5
35 9334 นายพณศร ไผ่นวล ศักด์ิศรีมงคล ม.4/5
36 9347 เด็กชายณกรณ์ ตันตาปกุล ศักด์ิศรีมงคล ม.4/6
37 9007 เด็กชายพัฒนพงศ์ พัฒนกพันธุ์ จงรักภักดี ม.4/6
38 8982 เด็กชายธนภัทร  ตันสกุล จิตรลดา ม.4/6
39 9175 นายปานนที ฉัตรเจริญศิริ จิตรลดา ม.4/6

หมายเหต ุ: วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4/1 - 4/6

หน้าที่ 8 / 8 updated: 5 ส.ค. 64


