
26 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

10:15 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.1 ห้อง 18

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาว พชรมน  สิงห์บัว

เลขท่ี เลขประจ าตัว
1 39757 เด็กชาย ธีร์ธวัช กิจจาเสถียรพันธ์ุ
2 39758 เด็กชาย พศธัชชฐ์ พงษ์ศิริกุล
3 39761 เด็กชาย จัสติน วิลเล่ียม พริงเก้ิล
4 39765 เด็กชาย ปัถย์ภูมิ ไชยกุล
5 39767 เด็กชาย ธิติ จารุกิจขจร
6 39781 เด็กชาย อัครชัย เช่ียววิริยะกุล
7 39782 เด็กชาย ศุภณัฐ สังหิตกุล
8 39783 เด็กชาย ธนกฤต ลือวงศ์ศุภกิจ
9 39794 เด็กชาย ไรอัน โอเคล่า
10 39818 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ เอ่ียมมงคลสกุล
11 39839 เด็กชาย ธีธรณ์ธันย์ เหลืองอ่อน
12 39874 เด็กชาย ภคิน เอ้ือทวีกุล
13 39899 เด็กชาย ณชพล ตันตระสุวรรณ
14 40029 เด็กชาย ธนบูรณ์ ปราดเปร่ืองเวทย์
15 40056 เด็กชาย ภูวิช ปลีบุตร
16 40069 เด็กชาย ชาคร ฉายากุล
17 40073 เด็กชาย วิวิศน์ ทองค า
18 40131 เด็กชาย พลภัทร์ แก้วนิมิตชัย
19 40149 เด็กชาย ฤทธา สุทธิราม
20 40222 เด็กชาย โอฬาร โอฬารวนิช
21 43305 เด็กชาย จอมพล สัตยาวุธ
22 43370 เด็กชาย พศวีร์ ตุ่มศรียา
23 43889 เด็กชาย   ชนุตร์ ทิพย์สถาพรชัย
24 43891 เด็กชาย   ธีรัตม์ จิรรัตน์นันท์
25 43895 เด็กชาย ฐานพัฒน์ สวนสมจิตร
26 43898 เด็กชาย   วีรพัศ สุวัฒนนนท์

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



23 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

12:15 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.1 ห้อง 19

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวชมพูนุช  มาโนชญ์คงสวัสด์ิ

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 39756 เด็กชาย พศิน อภิบุญญชัย
2 39759 เด็กชาย สุคินธร บุญรอด
3 39769 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ ทองพิทักษ์ถาวร
4 39771 เด็กชาย นทีสิชณ์ สันติวิภานนท์
5 39774 เด็กชาย วรัญญู วัฒนากุลชัย
6 39776 เด็กชาย นภสินธ์ุ วิศิษฎ์บัณฑิตกุล
7 39787 เด็กชาย ธีระวัฒน์ สุรเนตินัย
8 39790 เด็กชาย สรณ์ ศิริยะพันธ์ุ
9 39802 เด็กชาย พิชญุตม์ พาณิชยานนท์
10 39803 เด็กชาย กฤติธี เอ่ียมรัตนวงศ์
11 39805 เด็กชาย ญาณกร เข็มพิลา
12 39821 เด็กชาย ธนดล เจริญวุฒิกิจ
13 39829 เด็กชาย ธนนน เอ่ียมมโน
14 39869 เด็กชาย พชร กิติพิมล
15 39929 เด็กชาย การินท์ ศรีประทีปกุล
16 39930 เด็กชาย สิน แซ่เล้า
17 39938 เด็กชาย กฤตธรรศ อรุณพัลลภ
18 40046 เด็กชาย ณฐกร เอ้ืออัชฌาสัย
19 40064 เด็กชาย เคณ สายพรชัย
20 40070 เด็กชาย เสมอกันต์ ชินะกานนท์
21 40129 เด็กชาย ธนดิษ สุขภานนท์
22 40164 เด็กชาย นรภัท โฆษิตภวิศ
23 43897 เด็กชาย ภากร ลีเรืองสกุล
24 43899 เด็กชาย   กฤช อัศวศิริเลิศ
25 43903 เด็กชาย   พิสิษฐ์ สกุลบุญราศี
26 43908 เด็กชาย   อนิวัตต์ิ ศิวะภิญโญยศ

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



23 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

12:15 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.1 ห้อง 110

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางปฐมาพร  ม่ิงเจริญวงศ์

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 39760 เด็กชาย ปณิธิ โง้วมณี
2 39763 เด็กชาย อชิระ  เรียวตะ การสุทธ์ิ
3 39764 เด็กชาย คุณากร เลาหสุวัฒนกุล
4 39766 เด็กชาย ธนบดินทร์ เหมะสถล
5 39772 เด็กชาย กุลโรจน์ ก าจรจรุงวิทย์
6 39778 เด็กชาย ธนเสฏฐ์ เตชะวงศ์เสถียร
7 39780 เด็กชาย พลรัตน์ พินธุโสภณ
8 39795 เด็กชาย ถิรคุณ ตรัยชิรอาภรณ์
9 39796 เด็กชาย ปัณณ์ มโนลีวัฒนกุล
10 39797 เด็กชาย พชร ทรงมงคลานนท์
11 39811 เด็กชาย ตฤณ อัศวรักษาวงศ์
12 39816 เด็กชาย ณชกรณ์ ธีรธรรมเสถียร
13 39817 เด็กชาย เอเลน ซู
14 39820 เด็กชาย ธนกร เจริญวุฒิกิจ
15 39861 เด็กชาย ภูดิท กิตติเมธี
16 39913 เด็กชาย พงษ์ภิศัก ศรีทองกุล
17 39982 เด็กชาย กนต์ธร เล่ียมสกุล
18 40060 เด็กชาย ฐปนวรรธน์ คงคาภิรัต
19 40062 เด็กชาย ศรัณยพงศ์ พิชญาจิตติพงษ์
20 40094 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล
21 40152 เด็กชาย ศิษฏิศร เอ้ียววงษ์เจริญ
22 40844 เด็กชาย ณัฐกฤต จิตตเกษม
23 43896 เด็กชาย   อรรถวัติ เรืองสุขศรีวงศ์
24 43901 เด็กชาย   ธนกรณ์ สุดเวหา
25 43905 เด็กชาย พัธนันท์ ศรีสุวรรณวัฒนา
26 43906 เด็กชาย   โภไคย ฉายากุลทรัพย์

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



23 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

12:15 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.1 ห้อง 111

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสุนีย์  สมวงษ์

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 39762 เด็กชาย ธีร์ ธารวุฒิกุล
2 39768 เด็กชาย เคเลน วรธรรม แอพเพอร์ลี
3 39770 เด็กชาย นวิน ศรีคิรินทร์
4 39773 เด็กชาย อาคิระ ศิริธรรมศักดา
5 39788 เด็กชาย ภูวิศ ฮิโรโตะ สิริพันธ์ุ
6 39791 เด็กชาย วิวิศน์ งามวิวัฒนสว่าง
7 39798 เด็กชาย พง เม๊ียะ คยอ
8 39799 เด็กชาย ปัญญรัชต์ ฟองศรัณย์
9 39800 เด็กชาย ธนกฤต เฉลิมวรรณ์
10 39801 เด็กชาย ภาม ลอยกุลนันท์
11 39804 เด็กชาย กวีวัฒน์ ธนสิทธ์ินภิศกุล
12 39806 เด็กชาย ภูธนสิษฐ์ สุวัฒนพิมพ์
13 39812 เด็กชาย อนวัช จ ารัสเจริญ
14 39814 เด็กชาย ปวินท์วัฒน์ วงศ์จินดานนท์
15 39838 เด็กชาย ธีธัชธันย์ เหลืองอ่อน
16 39999 เด็กชาย ฉัตรชนก ชุมนานนท์
17 40045 เด็กชาย ณฐวิญญ์ ประเสริฐสุขสม
18 40063 เด็กชาย อัครวิทย์ ปิยะมาลย์มาศ
19 40071 เด็กชาย ธนกร หาญจริยากูล
20 40089 เด็กชาย ไบรอัน โอเคล่า
21 40120 เด็กชาย ภัคพล วรเดชจ าเริญ
22 40204 เด็กชาย อาชวินต์ สมกล่ิน
23 40223 เด็กชาย วนิช โอฬารวนิช
24 43890 เด็กชาย จิรภัทร โชครัตน์ประภา
25 43893 เด็กชาย ปณิธิ สุทธาวาสสุนทร
26 43894 เด็กชาย กฤษฎ์ นาคะรัตนกร
27 43910 เด็กชาย ศกลภัทร สถิตเทพบัญชา

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



15 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

9:11 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.2 ห้อง 28

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นายณัฐฐากร  เหมือนวุ่น

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 39157 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เด่นสมพรพันธ์

2 39161 เด็กชาย กรวรรธ ไกยวงศ์

3 39207 เด็กชาย ณฐกร เริงฤทธ์ิ

4 39211 เด็กชาย ธัชพงศ์ ทิม จงสืบธรรม

5 39214 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ชัยเจริญสุขเกษม

6 39216 เด็กชาย ประภพ เกษมธนกุล

7 39219 เด็กชาย ปกป้อง ตรีรัตนภรณ์

8 39221 เด็กชาย รัฐ โรจนเสถียร

9 39224 เด็กชาย ชร จารุพงศ์โสภณ

10 39290 เด็กชาย ธนวัตน์ จาง

11 39464 เด็กชาย ธนกร สังข์อารียกุล

12 39476 เด็กชาย ธนัช บุญสัมพันธ์กิจ

13 39477 เด็กชาย กฤติน เช้ือบุญ

14 39478 เด็กชาย วิชญ์สิณ วิเศษสินธพ

15 39520 เด็กชาย อธิภัทร มงคลวรผล

16 39530 เด็กชาย กฤตพล กีรติเรืองรอง

17 39593 เด็กชาย ปรานต์ นิรันตสุขรัตน์

18 39611 เด็กชาย เรืองศักด์ิ อินทุทัส

19 39665 เด็กชาย ณันธิพัฒน์ จิวะสุรัตน์

20 42145 เด็กชาย พิตติธาดา มาณวพัฒน์

21 43300 เด็กชาย วุฒิภัทร ศุภตระกูลรัตน์

22 43319 เด็กชาย ธนวินท์ พงคพนาไกร

23 43325 เด็กชาย วรวรัญช์ เก็งวินิจ

24 43328 เด็กชาย อัยสราญ แก้วเกต

25 43356 เด็กชาย จิรภัทร ธนาธิปโยธิน

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



15 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

10:11 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.2 ห้อง 29

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวนิโลบล  โพธา

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 39159 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ พ่ึงสุนทร

2 39164 เด็กชาย วชิรวัฒน์ อังคทะวานิช

3 39188 เด็กชาย ญาณภัทร พูลผล

4 39202 เด็กชาย ชนสรณ์ กุลภัทรนิรันดร์

5 39204 เด็กชาย ธนัตถ์กรณ์ เชาวนสมิทธ์ิ

6 39208 เด็กชาย เอกณัฏฐ์ อดุลยานุโกศล

7 39223 เด็กชาย ธาม ประสิทธ์ิรัตนพร

8 39287 เด็กชาย ธนากร แจ่มศรี

9 39292 เด็กชาย นพคุณ งามปิติพันธ์

10 39462 เด็กชาย สิรวุฒิ อัศวรุจิกุล

11 39465 เด็กชาย ปิยภัทร เวศย์วรุตม์

12 39467 เด็กชาย ธนากร เอ่ียมรัตนวงศ์

13 39469 เด็กชาย สุธีพจน์ พัตรปาล

14 39472 เด็กชาย ธนอัศม์ รักษ์ธนานนท์

15 39475 เด็กชาย พันธวัสส์ ซุนเดอร์ราช

16 39518 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ ราชจ านงค์

17 39591 เด็กชาย นันท์พงศ์ ต้นเจริญพงศ์

18 39609 เด็กชาย มัชฌิมา พิสุทธิชานนท์

19 40920 เด็กชาย ฐิติธัช โชคดีพาณิชย์

20 41480 เด็กชาย พีรวินท์ อธิประยูร

21 43310 เด็กชาย กรรณภูษณะ แก้วปัญญา

22 43311 เด็กชาย ธนกร แซ่ต้ัง

23 43315 เด็กชาย เอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย

24 43334 เด็กชาย บวรภัค ป่ินทองพันธ์

25 43445 เด็กชาย วรญัญู วอ่งภคัสกุล

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



15 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

10:45 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.2 ห้อง 210

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวสมฤทัย  ไล้ง้อ

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 39165 เด็กชาย วรพรต ธีรชัยศุภกิจ

2 39167 เด็กชาย วิธิยุทธร์ เหล่าประภัสสร

3 39171 เด็กชาย กันน์ ดาเนียล วุฒิอุดมเลิศ

4 39174 เด็กชาย อาฒยา คุปรัตน์

5 39176 เด็กชาย ชานุวัฒน์ อาจหาญ

6 39178 เด็กชาย พรพิพัฒน์ ศิริด ารงสุข

7 39183 เด็กชาย ธิษณ์ สุกีธร

8 39184 เด็กชาย เพชรมกุฏ สว่างวัฒนกิจ

9 39186 เด็กชาย พงศกร เสนาภู่พิทักษ์

10 39192 เด็กชาย ธีรสิทธ์ิ จันทรเสนาวงค์

11 39201 เด็กชาย อภิวิชญ์ ทาทอง

12 39205 เด็กชาย ธนภัฒก์ สิริธรกุล

13 39220 เด็กชาย ปฏิญญา เลิศวิวัฒน์ตระกูล

14 39269 เด็กชาย ธีร์ ธัญไพบูลย์

15 39350 เด็กชาย อธิโชค จิรพงศานานุรักษ์

16 39463 เด็กชาย ธัชพล โกมลวิทยคุณ

17 39474 เด็กชาย ดลมินทร์ แซ่เซียว

18 39508 เด็กชาย ศุภณัฏฐ์ เต็มศิริวัฒน์

19 42172 เด็กชาย เมธัส ต่างประภา

20 43301 เด็กชายกาณฑ์ กาญจนพันธุ

21 43337 เด็กชาย ปณชัย ศรีต่ายข า

22 43342 เด็กชาย อิทธิเชษฐ์ อาภรณ์วิชานพ

23 43351 เด็กชาย ปวัตน์ ท่ังทอง

24 43357 เด็กชาย เซบัสเตียน งามเจริญ

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



15 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

11:45 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.2 ห้อง 211

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางรัชนีกร  วัฒนะเลิศรังสี

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 39158 เด็กชาย ธีระเดช ดีประเสริฐกุล
2 39162 เด็กชาย อารากร งามขจรวิวัฒน์
3 39166 เด็กชาย ภาม วิรยศิริ
4 39169 เด็กชาย ณนน สุภานุรัตน์
5 39170 เด็กชาย อิทธิกร จิรจริต
6 39172 เด็กชาย สัญพัชญ์ อัครจีราวัฒน์
7 39179 เด็กชาย เลิศวรุณ ศรีฉันทะมิตร
8 39182 เด็กชาย ชาคริตย์ เหล่าประภัสสร
9 39185 เด็กชาย ภควัต สร้อยสุวรรณ
10 39200 เด็กชาย ฐิติพันธ์ มหาศิริมงคล
11 39210 เด็กชาย วิชญ์พล ฉันทวงศ์วสุ
12 39218 เด็กชาย พงศ์วิกรานต์ กิติพงศ์ไพโรจน์
13 39256 เด็กชาย ณัทภพ ธรรมศิริ
14 39288 เด็กชาย ธารา ทนุรัตนบุตร
15 39293 เด็กชาย ศิรกานต์ หนูมาโนช
16 39458 เด็กชาย ธวัชชัย ชัยสุขขจี
17 39470 เด็กชาย กิตติกวิน ธงไชย
18 39471 เด็กชาย ธิติไธย์ ธาราธรรมรัตน์
19 39473 เด็กชาย ณฐวรรฒน์ นาคปนันท์
20 42731 เด็กชาย นัธทวัฒน์ ประจักษ์ทิพย์
21 43317 เด็กชาย อนรรฆ เลาหพิสิฐพาณิชย์
22 43327 เด็กชาย สิรวิชญ์ บุญเล้ียง
23 43358 เด็กชาย คณิศร สิริเพชรเกษม
24 43376 เด็กชาย ปราชญ์ ระเห็จหาญ
25 43912 เด็กชาย ธนวิน เดชะวลีกุล

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



13 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

8:48 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.3 ห้อง 38

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวสุภาพร  แสนขวา

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 38540 เด็กชาย ภูภัฎ มนต์มธุรพจน์

2 38546 เด็กชาย ภวัต เดชะนุพัทธ์

3 38552 เด็กชาย ณัฏฐ์นนท์ ปรีดาวรรณเลิศ

4 38558 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ เกิดวิธี

5 38559 เด็กชาย พลพิสิฏฐ์ ฤทธ์ิค ารพ

6 38565 เด็กชาย ปวรุตม์ น่ิมพิจารณ์

7 38569 เด็กชาย วริษฐ์ แพรวพรายกุล

8 38589 เด็กชาย จิรโรจน์ หล่อทองไพศาล

9 38594 เด็กชาย ธนวัฒน์ ลอ

10 38612 เด็กชาย ภัฏ ผิวรัตนกุล

11 38618 เด็กชาย ศิรวิชญ์ หาญจริยากูล

12 38621 เด็กชาย พงศ์ปณต โพธิถาวรนันท์

13 38629 เด็กชาย ชยภัทร ล้ิมสุขศรีกุล

14 38668 เด็กชาย ภพทอง เดชด ารงศักด์ิกุล

15 38732 เด็กชาย ภูริวินท์ เพชรสุวรรณ

16 38743 เด็กชาย นรภัทร แสนเฉลิม

17 38762 เด็กชาย พีรณัฐ ศรีวิเชียร

18 38830 เด็กชาย จิรัฏฐ์ เลิศบวรวุฒิคุณ

19 38852 เด็กชาย ตีรณะ ศรีสถิตอนันต์

20 38890 เด็กชาย กีรติ ยะมาลี

21 38911 เด็กชาย พีรณัฐ ชุมพลกูลวงศ์

22 38958 เด็กชาย กวีทัศน์ บุญญาวรกุล

23 41483 เด็กชาย อชิระ ลาภินธานนท์

24 42720 เด็กชาย ภควัต ไตรเดช

25 42729 เด็กชาย พสิษฐ์ ย่ิงสนองชาติ

26 42736 เด็กชาย ศิวัฒม์ ปัญจคุณาธร

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



26 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

12:11 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.3 ห้อง 39

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวโลจน์ฤทัย  จอกน้อย

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 38544 เด็กชาย พงศภัค เธียรสุนทร

2 38547 เด็กชาย ณธีพัฒน์ พงษ์ศิริกุล

3 38553 เด็กชาย ณัฐพัชร์ เกียรติศักด์ิ

4 38557 เด็กชาย พนธกร เข็มหนู

5 38562 เด็กชาย ปราณ นาคพรหม สุขพานิช

6 38568 เด็กชาย คณธัช ตันสุริวงศ์

7 38571 เด็กชาย ธีรุต เกียรติภิญโญพร

8 38574 เด็กชาย ปัณณธร โอปนพันธ์ุ

9 38578 เด็กชาย วัจน์ธนพัศ ภิญโญชนม์

10 38598 เด็กชาย วรชัย ชัยสุขขจี

11 38613 เด็กชาย เกียน เซิน-เจฟฟ์ ตัน

12 38616 เด็กชาย ภาวัฒน์ อัครเดชเดชาชัย

13 38626 เด็กชาย สิรวิชญ์ พันธ์ุศรีเพชร

14 38663 เด็กชาย ธรรมรักษ์ กอสกุลธรรม

15 38738 เด็กชาย ปฐวี จารุกิจขจร

16 38835 เด็กชาย อธิวรรธน์ อยู่บาง

17 38873 เด็กชาย กรณ์ บุญยศิริกุล

18 38895 เด็กชาย กิจจภัทร หงษ์เหิรสถิตย์

19 38910 เด็กชาย วริทธ์ิ สุนทรารมณ์

20 38914 เด็กชาย ภูรินทร์ ฐิตบุญนิมิต

21 42102 เด็กชาย วชิรวิชญ์ กิจคุณาเสถียร

22 42721 เด็กชาย ศิวัช หลิว

23 42728 เด็กชาย สิรธร มังกรพันธ์ุ

24 42735 เด็กชาย ณัฏธ์ิณภัทร เธียรวรโชค

25 42741 เด็กชาย ชัยนันท์ จีระศิริ

26 43447 เด็กชาย ณัฐภัสส์ ธนาวงศ์นุกุล

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



14 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

9:11 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.3 ห้อง 310

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวณัฐณิชา  สมทรัพย์

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 38542 เด็กชาย นาวิน ป่ินทอง

2 38543 เด็กชาย กัลยกฤต สุรัติชัยกุล

3 38548 เด็กชาย ภูรี เนียมวงศ์

4 38549 เด็กชาย ติณณภพ จุนเจือจาน

5 38567 เด็กชาย ภูรินทร์ ทิพย์บุญทอง

6 38573 เด็กชาย อิงวัศ ถมังรักษ์สัตว์

7 38575 เด็กชาย ฐิติพัทธ์ ทรัพย์สัณฐิติกุล

8 38580 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ วิจิตรศรีกมล

9 38587 เด็กชาย สิปปวิชญ์ ตันตระเวณิชย์

10 38590 เด็กชาย นิธิกร เช่ียววิริยะกุล

11 38597 เด็กชาย ณัฐสกนธ์ เลอวิศิษฎ์

12 38608 เด็กชาย ธีรภัสสร์ สวรรค์ปัญญาเลิศ

13 38611 เด็กชาย วรากร จันทร

14 38617 เด็กชาย วีร์ทิวัตถ์ ศิริวัฒนากร

15 38677 เด็กชาย กฤตธีพัฒน์ วรานุกูลศักด์ิ

16 38796 เด็กชาย ธชย จารุวิศิษฏ์

17 38825 เด็กชาย อัศนัย รบชนะชน

18 38874 เด็กชาย พานพบ เขียวไพศาล

19 39020 เด็กชาย พีรวัส ปิยะมาลย์มาศ

20 39040 เด็กชาย เดชาธร สงวนวรพงศ์

21 40845 เด็กชาย สุรสิทธ์ิ คงเจริญ

22 41482 เด็กชาย จรัสพงศ์ ศิขรินรัตน์

23 42723 เด็กชาย ภูวนนท์ พงษ์เฉลิม

24 42725 เด็กชาย ตระกูลพันธ์ุ วงษ์กันยา

25 42798 เด็กชาย พงศ์พัฒน์ โกมลโรจนาภรณ์

26 43904 เด็กชาย เหมทัช รุ่งโลหะเรืองรอง

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



26 เม.ษ. 64 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

12:11 บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.3 ห้อง 311

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาววรรณารัตน์  นาราเจริญฤทธ์ิ

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 38545 เด็กชาย ธฤตฐ์ ตู้จินดา

2 38550 เด็กชาย กฤตภาส บุนนาค

3 38551 เด็กชาย ภาคิน ชุนหจินดา

4 38554 เด็กชาย ณธีพัฒน์ วณิชสกุลชัย

5 38556 เด็กชาย กฤติธี ยังไพโรจน์

6 38572 เด็กชาย เศรษฐศิลป์ ขุมมงคล

7 38577 เด็กชาย ณชพล ชนะน้อย

8 38584 เด็กชาย ชวัลวิทย์ พัฒนานิผล

9 38586 เด็กชาย วรรณ์วิวิชย์ เต็มสังข์

10 38588 เด็กชาย ฐกฤต พจมานพรชัย

11 38595 เด็กชาย วริษฐ์ ครุวนาพิพัฒน์

12 38604 เด็กชาย ปัณณธร ศิริ

13 38605 เด็กชาย แทนไทย ธรรมมา

14 38632 เด็กชาย วิชญ์ อภิรักษ์คุณวงศ์

15 38691 เด็กชาย ปัณณทัต อรุณพัลลภ

16 38749 เด็กชาย วาทะดี โชควัฒนา

17 38821 เด็กชาย ปัณณทัต ทองขาม

18 38879 เด็กชาย จิรเมธ ศิลาอ่อน

19 38880 เด็กชาย จิรภัทร กิติพันธ์

20 38882 เด็กชาย ชยพล นรินทรางกูร ณ อยุธยา

21 38893 เด็กชาย ธนากร จตุรภัทร

22 38909 เด็กชาย กรณ์ แสงอร่าม

23 38929 เด็กชาย เศรษฐ์ รัตนพงศ์ไพศาล

24 39015 เด็กชาย ธนากร ด่านวิไลกิจ

25 39030 เด็กชาย มีภูมิ โกมลวาทิน

26 42765 เด็กชาย ธฤษณุ เรืองสุขอุดม

ช่ือ - นามสกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน



23 เม.ษ. 64

12:15

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.4 ห้อง 411 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นายเอกพล กมลเพชร แพทยศาสตร์ + สถาปัตยกรรม

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 37911 เด็กชาย อมเรศ  โลหะศิริชัย

2 37925 เด็กชาย นโม  อุดมศรีอนันต์

3 37927 เด็กชาย ธนกร  อนันตฤดี

4 37941 เด็กชาย ภูริภาคย์  เสาวภาคย์มงคล

5 37953 เด็กชาย ธนภัทร  โกสัลล์ประไพ

6 37982 เด็กชาย นรเสฏฐ์  หัตถดล

7 38014 เด็กชาย กล้านรงค์ มณฑาทิพย์กุล

8 38019 เด็กชาย ณพงศ์ วงศ์หทัยทิพย์

9 38127 เด็กชาย กฤษฎ์ ตระกูลสุข

10 38349 เด็กชาย ภูเบศ ภู่มาลี

11 39635 เด็กชาย พุทธิวงศ์ พัวพงษ์พันธ์

12 39640 เด็กชาย ลภัส  เอ่ียมไพบูลย์

13 42099 เด็กชาย กฤตยชญ์  มโนวัฒนกุล

14 42112 เด็กชาย นิติธร  ฉิมจ๋ิว

15 42121 นาย สรรปพน  ชาตะสิงห

16 42146 เด็กชาย รัชฏ  ผโลศิลป์

17 42165 เด็กชาย ภูริณัฐ สุจินัย

18 42206 เด็กชาย เจตน์สฤษฎ์ิ  เหล่าการกิจกุล

19 43900 เด็กชาย กรธนภัทร ยศทะแสน

20 43911 นาย ณฐกร  พัฒนกุล

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย



23 เม.ษ. 64

12:15

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.4 ห้อง 412

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวชัญญ์ชญา ศรีสุดใจ วิศวกรรมศาสตร์ท่ัวไป + วิศวกรรมการบิน

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 37912 เด็กชาย อมฤต โลหะศิริชัย

2 37913 เด็กชาย อมรินทร์ โลหะศิริชัย

3 37883 นาย ภูษิต แสงเกยูรกุล

4 37931 เด็กชาย ภัทรกร บางโม

5 37943 นาย อดิศร น าประดิษฐ์

6 37946 นาย สุรวินท์ แซ่โค้ว

7 37952 เด็กชาย โอลิเวอร์ เจมส์ มิลซัม

8 38022 เด็กชาย ณฤทธ์ิ วัฒนะประการชัย

9 38024 เด็กชาย ชินาติ ปอดีเสมอ

10 38033 เด็กชาย กาญจน์ สกุลงาม

11 38115 เด็กชาย ภาณุพล วรรัตน์ญานนท์

12 38236 นาย ณดฬ จันทราทิพย์

13 40219 นาย พิชชากร ทวีชัยนพรัตน์

14 40227 นาย ภูริช อมรนารา

15 40841 เด็กชาย กนกพล อัมพปานิตย์

16 42107 เด็กชาย วิริทธ์ิพล ธรา

17 42110 นาย ภูพงศ์ ภูเก้าล้วน

18 42118 นาย พสิษฐ์ ศรีพุทธานุสรณ์

19 42120 นาย รัชชานนท์ อัมพุชนานนท์

20 42124 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ โรจนวานิชกิจ

21 42167 นาย สิทธิโชค อิศรางกูร ณ อยุธยา

22 42214 นาย ภูมิ ศรีภูมิ

23 42772 นาย จิรายุ วงค์ประชุม

24 43907 เด็กชาย โชควิชิต ลีลาวานิชกุล

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล



23 เม.ษ. 64

12:15

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.4 ห้อง 413

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวพรวิภา อ่อนละมุล วิศวกรรมศาสตร์ท่ัวไป

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 37917 นาย สารัช จันทรเรืองนภา

2 37915 เด็กชาย ปริน วิบูลย์เกียรติ

3 37923 เด็กชาย จิรวัฒน์ โพธ์ิศิริสุข

4 38010 นาย ศุภโชติ ตระการศิโรรัตน์

5 38016 เด็กชาย ปวริท ทองอยู่

6 38020 นาย ปาณัสม์ แก้ววิเชียร

7 38195 เด็กชาย เอกณัฐ ติยะปัญจนิตย์

8 38214 เด็กชาย สิริราช เหมะรัต

9 38278 นาย ฐานัตถ์ กังสวรางกูร

10 38280 เด็กชาย ปูรณ์ปิติ วงศ์ฐิติรัตน์

11 38347 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ สุขสิริถาวรกุล

12 41490 เด็กชาย วิวัฒน์ ชัยวิกรัย

13 41498 เด็กชาย ปวริศร์ ชยาวิวัฒน์กุล

14 41518 เด็กชาย ปวริศ วณิชโยบล

15 42097 นาย ฉัตรทิวัส ด ารงศักด์ิศิริ

16 42111 เด็กชาย ศิวกร งามประวัติดี

17 42115 เด็กชาย วิทพัชร ดุลยะโสภาพรรณ

18 42119 นาย ธนดล อินทิราวรนนท์

19 42123 เด็กชาย นาธัน โพปริพัตร

20 42133 เด็กชาย ชวิน จันทรแสงอร่าม

21 42148 นาย ภูมิรพี เจนนภาวงศ์

22 43887 นาย ภัครภาค รุ่งหิรัญ

23 43909 นาย ธิปก น้อยมะโน

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล



23 เม.ษ. 64

12:15

บริหารธุรกิจ/ บัญชี/ นิเทศศาสตร์

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวปริษา ศรีสุขรชดา 

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 37926 เด็กชาย ธนัช ธรรมรักษ์

2 37980 เด็กชาย พรหมฤทธ์ิ พืชมงคล

3 37987 เด็กชาย สมัญญา เลียวรักษ์โอฬาร

4 38021 นาย ชัยบดินทร์ รัตนเกียรติชัย

5 38130 เด็กชาย วสิษฐ์พล กาญจนปัญจพล

6 38171 นาย สุรพัศ ติกขะปัญญา

7 38184 เด็กชาย ชิษณุ เอ่ียมธงชัย

8 38202 เด็กชาย ณัฐธนนท์ มีสัตย์วรภัทร

9 38285 เด็กชาย รวิภาส ภัทรรุจี

10 38288 เด็กชาย คณิณณัฏฐ์ ฉายชูพงศ์

11 38333 เด็กชาย อัครวินทย์ สิริปุณยาดิรัชต์

12 42108 เด็กชาย พรธรรม สามทอง

13 42114 เด็กชาย จอมยุทธ์ เหล่าเจริญพรกุล

14 42140 เด็กชาย ปภังกร บุญประเสริฐ

15 42740 เด็กชาย ณัชพล นิติธรรม

16 43307 เด็กชาย วีรศรุต อิฐรัตน์

17 43339 เด็กชาย กฤตภาส ชัยเจริญไพศาล

18 43347 นาย อัครวินทร์ ภูมีแสง

19 43394 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ศิขรินรัตน์

20 43446 เด็กชาย ภูริ โชครัตน์ประภา

21 43902 นาย ภูรินท์ หลูอารีย์สุวรรณ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.4 ห้อง 414

สังคมศาสตร์/ รัฐศาสตร์/ ศิลปกรรม



23 เม.ษ. 64

12:15

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.5 ห้อง 511

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาว สุพัตรา   จันทรโฆษิต

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 37226 นาย ศรัณย์ มาสุวรรณตระกูล

2 37229 นาย ชิษณุพงศ์ หิรัณยตระการ

3 37235 เด็กชาย ภูภิญโญ ลิมป์จันทรา

4 37236 นาย พัสกร อัญญะกมล

5 37241 เด็กชาย อภิวิชญ์ อินทปันตี

6 37245 นาย อาชว์ ทองอนันต์

7 37253 นาย ริว เทวอักษร

8 37289 นาย พฤทธิพงษ์ ริมชัยสิทธ์ิ

9 37296 นาย กันต์ เกณิกานนท์

10 37430 นาย ธรินภัชญ์ สุชาติพงษ์

11 37498 นาย ปันปณิธ ก่อนก้ี

12 37540 นาย ปัณณ์ จันทร์กระจ่างแจ้ง

13 37543 นาย ธัชชัย ม่ังอุดม

14 37545 นาย ณนันท์ สัตตะรุจาวงษ์

15 41501 เด็กชาย ธนพัฒน์ ปรีตะนนท์

16 41506 นาย รัชต์พงษ์ วงศ์แสง

17 41516 นาย ฤติ ลิมปเจริญกุล

18 41537 เด็กชาย ปิติธรรม วงศ์วรรธนะรุ่ง

19 41548 นาย ธีรวีร์ ตุ่มศรียา

20 43303 นาย ณัฐภาส งามสุคนธ์รัตนา

21 43330 นาย กฤตกร แซ่เตีย

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล



23 เม.ษ. 64

12:15

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.5 ห้อง 512

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวไพรินทร์  กาญจนบุตร

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 37232 เด็กชาย วัดนสวัสด์ิ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา

2 37237 นาย ภัคพล วงษ์นิติรัตน์

3 37240 นาย ณฐพัชร์ ประเสริฐสุขสม

4 37242 นาย ปัญญ์ อุรุโสภณ

5 37249 เด็กชาย ณธกฤษ เหล่าประภัสสร

6 37254 นาย เปรม นาคพรหม สุขพานิช

7 37286 นาย ธาริน ทนุรัตนบุตร

8 37372 นายนนท์ปวิธ เอกบูรณะวัฒน์

9 37376 นาย ณพัฒน์ พัชรตระกูล

10 37420 นาย พศิน อัศวสุรนาท

11 37534 เด็กชาย ชวินธร คงสุนทรกิจกุล

12 37535 นาย พิตรพิบูล จันทร์น้อย

13 37544 นาย ธนดล พืชพันธ์ุงาม

14 37566 นาย เขตโสภณ พรหมมาลี

15 37613 เด็กชาย ธรรศ ภัทรอารยกูล

16 37641 นาย ผดุงพงษ์ เทียนวัฒนางกูร

17 37677 นาย อิงคพัฒน์ ชินราช

18 38386 นาย กฤษฎ์ กรสูต

19 41495 นาย วัชรวิชญ์ เอกอุดมสิน

20 41507 นาย จักรพันธ์ พสุไพบูลย์

21 41508 นาย ศรัณยพงศ์ ก่อเบญจวรรณ

22 41512 นาย ปยุต พันธ์ุอุดม

23 41522 นาย ณัชพล สุรยรรยง

24 41546 นาย คุณานนต์ รุ่งสมบูรณ์

25 41999 นาย ชาวิน มารมย์

26 43329 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ ฐิตบุญนิมิต

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล



23 เม.ษ. 64

12:15

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.5 ห้อง 513

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นายศุภกร  เลิศอมรมีสุข

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 37234 นาย พงศ์ภัทร์ พรพิมลโชค

2 37250 เด็กชาย กเณศร์ ไวราวัณล์

3 37288 เด็กชาย สิรวิชญ์ ทรงเชิดชูวงศ์

4 37320 นาย ภีท วิรยศิริ

5 37504 นาย ภูริวัฒน์ ผู้พัฒน์

6 37532 นาย ปองคุณ พิพัฒน์บัณฑิต

7 37536 นาย ภัทรวัต แซ่ฟุ่ง

8 37538 เด็กชาย ณภัทร ฮวดเจริญ

10 41513 นาย ชลธร ตันทวีวงศ์

11 41527 นาย กรินทร์ กาญจนพันธุ

12 41541 นาย ธนะเมศฐ์ วิลาวัลย์

13 41542 นาย รัชพล ร่ีคุปต์ฤทธ์ิ

14 43313 ธนวิกร สินธุนนท์

15 43314 อาร์ริช เตติวงศ์

16 43419 นาย รัชพล เพ่ิมเพียรศิลป

17 43424 เด็กชายณัฐภัทร ฉัตรวัฒนานนท์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล



23 เม.ษ. 64

12:15

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวชญานี  รัตนรอด

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 37280 เด็กชาย ศรัณย์ เตชะธนไพบูลย์

2 37290 นาย นพรุจ โรหิตเสถียร

3 37393 นาย ศิรศักด์ิ สุธีระวรพงศ์

4 37445 นาย จักรภพ พงษ์ขจรธน

5 37448 นาย ธีรัช เจิมจิตร์ผ่อง

6 37449 นาย ปวริศ ต้ังวิรุฬห์

7 37520 นาย จิรวัฒน์ เต็มศิริวัฒน์

8 37541 นาย ธีรภัทร พิสิฐทรัพย์

9 41494 นาย วชิรวิทย์ เหมาะการ

10 41547 นาย ณัฏฐพล ทองบ้านไทร

11 43333 คุณานนท์ เจียรกุล

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.5 ห้อง 514



23 เม.ษ. 64

12:15

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.6 ห้อง 611

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวสุวรรณา  อัมพรดนัย

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 36335 นาย ธนิสร วิวัฒน์วารินทร์

2 36685 นาย ธีธัช กุลธนพานิช

3 36765 นาย วริทธ์ิ ตรีรัตนภรณ์

4 36776 นาย วนราช ศรีคิรินทร์

5 36779 นาย ฆฤณ พัฒนดิลก

6 36781 นาย พิชชานนท์ รุ่งวรโศภิต

7 36793 นาย ชยุต ปานจินดา

8 36796 นาย ภคร เย่ียมพัฒน์

9 36803 นาย พิวัฒน์ ศุภวิทยา

10 36963 นาย กฤติน กมลพรวิจิตร

11 36970 นาย พีรวิชญ์ ทรงเชิดชูวงศ์

12 36976 นาย กฤตพล เมนอน

13 37003 นาย ชินิฐวัฒน์ เปเรร่า

14 37017 นาย ธนพ เหตระกูล

15 38508 นาย ภวิศ ธานีรัตน์

16 39684 นาย จิรธันย์ ศิลาอ่อน

17 40846 นาย ศุภสิทธ์ิ พัน

18 40848 นาย ธนภัทร เลิศอาภากุล

19 40852 นาย ธนิก ศุภกรมงคล

20 40859 นาย กิตติพัฒน์ ฉ่ัวอนุสรณ์

21 40860 นาย พงษ์ระพีภัทร รัตโนดม

22 40863 นาย ภัทรพล เช้ือเมืองแสน

23 40900 นาย ธนบดี บริบูรณ์ทรัพย์

24 42126 นาย วงศกร อดิเรกกิตติคุณ

25 42130 นาย กันตณัฐ สุขตระกูล

26 42144 นาย อนุพงษ์ ดารานัย

27 42732 นาย ปัญญพัฒน์ ศิริผล

28 42733 นาย ณัฐกฤต รัตนสุทธิพงษ์

29 42737 นาย ธนทรัพย์ รัตนหริรักษ์

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล



23 เม.ษ. 64

12:15

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.6 ห้อง 612

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นายปัทวี  เเดงโกเมน

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 36750 นาย ชนาธิป วชิรธนุศร

2 36762 นาย ชวสิษฐ์ ภัทรพงศ์พลิน

3 36766 นาย วศิน ยุทธสุภากร

4 36768 นาย รัฐภัสส์ พรพิมลโชค

5 36775 นาย วราวิชญ์ ปิติชัยชาญ

6 36782 นาย ณัฐดนัย ทิพโยภาส

7 36807 นาย เมธัส สุเมธาศร

8 36949 นาย พงศ์วิชญ์ จินดารักษ์

9 36956 นาย ภากร ล่ิมอรุณ

10 36965 นาย ภูมิระพี จิตรีการ

11 36986 นาย ณดนย์ ชัยเพชรรัตน์

12 37002 นาย ธนพัต ประเสริฐสิทธ์ิ

13 37039 นาย นิธิศ สุจริตวรางกูร

14 39149 นาย รัชพล จุติแสวง

15 40843 นาย นพวิชญ์ พันธ์ุเพ็ง

16 40850 นาย ธนภัทร อัศวศิริเลิศ

17 40851 นาย ธีรทัศน์ พงษ์วุฒิเศรษฐ

18 40853 นาย ธนบดี ธะกุรี

19 40861 นาย สิรวิชญ์ หลิว

20 40864 นาย ธนธฤต จิรวิทยาภรณ์

21 40865 นาย อติเทพ อุ่นวัฒนนุกูล

22 40866 นาย ภูดิศ เหล่าการกิจกุล

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล



23 เม.ษ. 64

12:15

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.6 ห้อง 613

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นายวิสุทธ์ิ  ตันติลักษณา

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 36770 นาย ฌานปกรณ์ อรุณธีรพจน์

2 36777 นาย จิตต์ระวี อ้ึงอัมพร

3 36778 นาย ปัณณทัต น่ิมพิจารณ์

4 36786 นาย อาษา ป่ินสุวรรณ์

5 36852 นาย บุณยภู บูรณะภักดี

6 36966 นาย ศุภณัฐ แซ่เบ๊

7 36968 นาย กษิดิศ สายแสง

8 37004 นาย ชนัฐวิทย์ เปเรร่า

9 37029 นาย เมธวัจน์ กฤษดาธิการ

10 38368 นาย ทอมม่ี ทู

11 39033 นาย วิชยุตม์ พิชยเกียรติกุล

12 40868 นาย ชินกฤต ฐิตเจริญวงศ์

13 41001 นาย นิธิ จันทราทิพย์

14 42738 นาย กัญจน์ ฤกษ์สมสุนัย

15 42745 นาย ณัฐภูมิ แสงประเสริฐ

16 42746 นาย อภิชัย วิริยะสืบพงศ์

17 43448 กฤตภาส ต้ังงามจิต

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล



23 เม.ษ. 64

12:15

บัญชีรายช่ือนักเรียนช้ัน ม.6 ห้อง 614

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

อาจารย์ท่ีปรึกษา : นางสาวจินดา  คู่เจริญ

เลขท่ี เลขประจ าตัว

1 36599 นาย เจตตภัทร์ ลีลาพรรณวุฒิ

2 36760 นาย นิพิฐพนธ์ อินทร์หา

3 36771 นาย กรณัฐ เคหสุขเจริญ

4 36772 นาย จิตรทิบดี จิตตนิยมพาณิชย์

5 36805 นาย เหนียนเฮ่า หลิน

6 36913 นาย วิชญ์พล บรรลือศักด์ิ

7 36964 นาย พฤกษ์ หงษ์บุญไตร

8 36978 นาย ณภัทร ตันยาภิรมย์

9 37037 นาย อนวัทย์ จิตตขจรเกียรติ

10 40849 นาย ธนวัตน์ งามวิทยศิริ

11 40854 นาย เตชิต เงาแก้ว

12 40855 นาย พัฒน์ดิลก ติละพรพัฒน์

13 40873 นาย อิทธิเชษฐ์ สวัสดิกุลวัฒน์

14 41626 นาย เนติชวินทร์ สุทธิสัมพัทน์

15 43363 นายคณิสร สถิตนันทเดชา

16 43393 นายพัชรพล ไขว้พันธ์ุ

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

หลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือการสอน

ช่ือ - นามสกุล


