
 

ประวตัิโรงเรียน 

  โรงเรียนแต่เดิมมีพื้นท่ี  4  ไร่  3  งาน  40  ตารางวา ต่อมาพระราชวิสุทธิโมลียกพื้นท่ี
เพิ่มเติมให ้ 80  ตารางวา  ปัจจุบนัมีพื้นท่ี  5 ไร่ 20  ตารางวา  โรงเรียนพุทธจกัรวิทยาเดิมเป็น
โรงเรียนราษฎร์รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล   เกิดข้ึนโดยความด าริของพระราช  
วิสุทธิโมลี (ขาว ปุสสนาโค)  อดีตเจา้อาวาสวดัหวัล าโพงและคณะสงฆว์ดัหวัล าโพงไดร่้วมกบั 
ฯพณฯ  ศาสตราจารย ์ม.ล.ป่ิน  มาลากุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   และนายสนัน่  
สุมิตร  อธิบดีกรมวิสามญัศึกษา  จดัสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2506  จ  านวน 600,000 บาท   
สร้างอาคารไม ้2  ชั้น 16 หอ้งเรียน   ซ่ึงปัจจุบนัไดร้ื้อถอนไปแลว้เน่ืองจากสภาพช ารุดมาก     
ในปัจจุบนัพระเทพวิริยาภรณ์  รองเจา้คณะกรุงเทพมหานคร  เป็นผูอุ้ปการะโรงเรียน 
พุทธจกัรวิทยา 
  พ.ศ. 2512  ไดรั้บงบประมาณ  700,000 บาท  สร้างอาคารปุสสนาค 1  เป็นตึก 3 ชั้น 
  พ.ศ. 2514   จดัตั้งมูลนิธิพุทธจกัร  เพื่อมอบทุนการศึกษาใหน้กัเรียนโรงเรียนพุทธ
จกัรวิทยา   ต่อมามลูนิธิพุทธจกัรขยายความช่วยเหลือ  โดยมอบทุนการศึกษาใหน้กัเรียนใน
โรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร เขตบางรัก  และโรงเรียนสังกดักรมสามญัศึกษา ในเครือสาย
สัมพนัธ์การศึกษา คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  โรงเรียนหอวงั  และโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา   
  1  กนัยายน พ.ศ. 2518  กรมสามญัศึกษารับโอนโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา เป็น
โรงเรียนรัฐบาล  และไดแ้ต่งตั้งใหน้ายดุสิต  พนูพอน  อาจารยใ์หญ่โรงเรียนหอวงั  มารักษาการ
ในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพุทธจกัรวิทยาอีกต าแหน่ง  
  พ.ศ. 2519   นายธานี   สมบรูณ์บรูณะ  ด ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่โรงเรียนพุทธจกัร
วิทยา  โดยเปิดการเรียนการสอนเป็นสองผลดั (ภาคเชา้และภาคบ่าย) เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาด
แคลนอาคารเรียน 
  พ.ศ. 2521  นายสถิต   นิยมโชค   ด ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่โรงเรียนพุทธจกัรวิทยา 
โรงเรียนไดรั้บงบประมาณ 4,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารปุสสนาค 2   เป็นตึก  4  ชั้น  18 
หอ้งเรียน  และ  ปีพ.ศ.2522 ไดรั้บงบประมาณเพื่อจดัสร้างร้ัวคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียนและ
อาคารปุสสนาค 3   ปีพ.ศ. 2523 และ 2526 ไดรั้บงบประมาณพฒันาจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
เพื่อปรับปรุงหอ้งสมุด  และหอ้งโสตทศันศึกษา  



  พ.ศ. 2528  นายค านวณ  บุญเพช็รแกว้  ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนพุทธจกัร
วิทยา  ปีพ.ศ. 2529 โรงเรียนขออนุมติัเปิดการเรียนการสอนเป็นรอบเดียว (ภาคเชา้)  และใชเ้งิน
บ ารุงการศึกษา จ านวน 394,000 บาท  เพื่อต่อเติมหอ้งเรียน 2 หอ้งบนชั้น 4  อาคารปุสสนาค 2    
ปีพ.ศ. 2530  ไดรั้บมอบ“ศาลาประชาสัมพนัธ์”  จากคุณบรรยง   พิทกัษพ์งศส์นิท  ประธาน
บรรเทาสาธารณภยัสามยา่น มลูค่า 200,000 บาท และไดรั้บงบประมาณ 870,000 บาท เพื่อต่อ
เติมหอ้งเรียน 4  หอ้งบนชั้น 4  อาคารปุสสนาค 2   
  พ.ศ. 2533  นายสนิทพงศ ์ นวลมณี  ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนพุทธจกัร
วิทยา  สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนพทุธจกัรวิทยา ใหค้วามอนุเคราะห์จดัตั้งศูนย์
คอมพิวเตอร์  โดยมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 16 เคร่ือง และเคร่ืองพิมพ ์จ านวน 2 เคร่ือง และ
จดัสร้างหอ้งสมุดใหม่ใหไ้ดม้าตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่นกัเรียนและบุคลากรโรงเรียน   
       ปี พ.ศ. 2534  ไดรั้บงบประมาณจ านวน 14,380,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น  
(อาคารปุสสนาค 1)  และไดเ้ปล่ียนช่ือจาก“โรงเรียนพุทธจกัรวิทยา”  มาเป็น “โรงเรียนมธัยม 
วดัหวัล าโพง”   
  พ.ศ. 2535  นายสุวิชย ์  นาถะภกัฏิ  ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนพุทธจกัร
วิทยา  ปีพ.ศ. 2536  ไดเ้ปล่ียนช่ือจาก“โรงเรียนมธัยมวดัหวัล าโพง”   มาเป็น  “โรงเรียนพุทธ
จกัรวิทยา” ตามเดิม  และไดมี้การปรับปรุงหอ้งสมุด  เพื่อใหเ้ป็นแหล่งความรู้แก่นกัเรียน ครู
อาจารยแ์ละบุคคลทัว่ไป  การปรับปรุงหอ้งโสตทศันศึกษา เพื่อสนบัสนุนใหก้ารเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพ   รวมทั้งจดัตั้ง “งานศูนยค์อมพิวเตอร์”  โดยจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม  
จ  านวน 8 ชุด พร้อมเคร่ืองพิมพ ์  
  พ.ศ. 2537  นายกมล   สุวตัถี  ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา 
และโรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น  “โรงเรียนมธัยมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่”      กรมสามญั
ศึกษาส่วนกลาง  ปีการศึกษา  2537 
  พ.ศ. 2538  นายอเนก  โกมลภิส   ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา 
และโรงเรียนไดรั้บเกียรติบตัร  “หอ้งสมุดดีเด่น”  ของกรมสามญัศึกษา  ปีการศึกษา 2538 
  พ.ศ. 2539 นายเชิดชยั  พลานิวติั   ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา 
หอ้งสมุดโรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น “หอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก” 
  พ.ศ. 2540  นางพออมทอง   บุญยะนิวาศ   ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียน 
พุทธจกัรวิทยา 



  พ.ศ. 2543  นางดวงจิต  ค  าวงษา   ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา 
โรงเรียนจดัโครงการส่งเสริมใหมี้ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) และนาฏศิลป์ไทย 
สมาคมผูป้กครองและครูอาจารยโ์รงเรียนพทุธจกัรวิทยาไดใ้หค้วามอนุเคราะห์จดัซ้ือเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จ  านวน 108 ชุด    จดัโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคล  
(ระบบพ่อครู–แม่ครู)      จดัสร้างหอ้งเพชรพุทธจกัรเพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนใหมี้
ประสิทธิภาพ จดัใหมี้หอ้ง E – Classroomทุกอาคาร ปรับปรุงหอ้งสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้
ทนัสมยั   ปรับปรุงห้องแผนงาน   หอ้ง discovery   ศูนยพ์ฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  
(ERIC)  หอ้งประชุมโรงยมิชั้น 5  อาคารปุสสนาค 4    และหอ้งศูนยส์ังคม   
  พ.ศ. 2546  นางพชัรา  ทิพยทศัน์  ด  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา   
โรงเรียนไดรั้บความอนุเคราะห์จากวดัหวัล าโพง และมูลนิธิร่วมกตญัญู โดยคุณรัตนา  สมสกลุ
รุ่งเรือง เป็นเงินจ านวน  470,000  บาท เพื่อสร้างทางเช่ือมระหว่าง อาคาร 1, 2, 3 และ 4  และ
เงินจ านวน  200,000  บาท เพื่อสนบัสนุนวงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนจดัโครงการ 
ส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง (กลองสะบดัชยั)  และการฟ้อนร า   ปรับปรุงหอ้ง E – Classroom ทุก
อาคารเรียน   โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกเป็น “โรงเรียนตน้แบบ ICT”  ซ่ึงเป็นโรงเรียนตวัอยา่ง
ในการจดัการเรียนการสอนแบบ ICT   จดัท า“หลกัสูตรทอ้งถ่ินวดัหวัล าโพงแบบบรูณาการ”    
จดัโครงการค่ายพุทธบุตรเพื่ออบรมนกัเรียนดา้นคุณธรรมจริยธรรม   ส่งเสริมการเรียนการสอน
ทางไกลในรูปแบบ VDO conference ระหวา่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียน 
พุทธจกัรวิทยา  จดัท าหอ้งสมุดเสียง   ปีพ.ศ. 2549 โรงเรียนไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น “โรงเรียน
ตน้แบบ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน”  

 พ.ศ. 2549 นางสุมนรัตน์  อศัตรกุล  ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนพุทธจกัร
วิทยา  โรงเรียนปรับยา้ยท่ีตั้งศาลพระภมิูของโรงเรียน เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจของนกัเรียนและครู   
จดัท าระบบคียก์าร์ดในการเขา้ปฏิบติังานของครูและบุคลากรโรงเรียน   และการเขา้-ออก
โรงเรียนของนกัเรียน  ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคลโดยเนน้การเยีย่ม
บา้นนกัเรียน 100 %   จดัโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านของนกัเรียน โดยจดัสร้างลานและหลงัคาโปร่งแสง  พร้อมโต๊ะ-มา้นัง่ จ  านวน 14 ตวั   
บริเวณหนา้อาคารปุสสนาค 1   จดัโครงการเรียนภาษาต่างประเทศกบัครูเจา้ของภาษา เพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะฟัง-พดูภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ  



โดยจดัจา้งครูชาวต่างประเทศจากคณะบุคคล E.M.S. Training & Service มาสอนภาษาองักฤษ
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   จ  านวน 1 คาบต่อสัปดาห์  จดัโครงการปรับปรุงหอ้ง  
E-Science, E-Maths, E-Thai  และ E-Computer  จดัโครงการปรับปรุงระบบ Internet  เพื่อ
ใหบ้ริการครูและนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง  จดัโครงการทศันศึกษา- ดูงาน  
ณ ประเทศเวียดนาม    จดัโครงการเรียนฟรีอยา่งแทจ้ริงตามค าแนะน าจาก คุณหญิงกษมา  
วรวรรณ ณ อยธุยา อดีตผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่ม 
ยอดนกัเรียนโดยยกเวน้ค่าใชจ่้ายของผูป้กครองดา้นค่าบ ารุงการศึกษา ค่าเรียนภาษาองักฤษกบั
ครูชาวต่างประเทศและค่าเรียนคอมพิวเตอร์   จดัโครงการทาสีอาคารเรียน (ภายนอก) เพื่อ
ปรับปรุงและพฒันาภมิูทศัน์โดยรวมของโรงเรียนใหส้ะอาดและสวยงาม 

 พ.ศ. 2553 นางสุชาดา  พุทธนิมนต ์ ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนพุทธจกัร
วิทยา  โรงเรียนจดัพิธีทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษาและสร้างหลงัคาคลุมลานกีฬา เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชน องคก์รภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียน โดยการระดมทรัพยากรจาก
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  เขตบางรัก   สโมสรโรตาร่ี (สีลม)   มูลนิธิร่วมกตญัญู   
วดัหวัล าโพง พระอารามหลวง  ครู  นกัเรียน  ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า และชุมชนรอบบริเวณ
โรงเรียน เป็นจ านวน  3,963,579 บาท   จดัโครงการซ่อมแซมหลงัคาโรงยมิ  เพื่อปรับปรุง
สภาพภมิูทศัน์ใหเ้หมาะสมต่อการเรียนวิชาพลศึกษา   และการเล่นกีฬาของนกัเรียน   และ 
โครงการทาสีภายในหอ้งเรียน  เพื่อส่งเสริมสภาพบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนของครู
และนกัเรียน จากงบประมาณของสพฐ.   ส่งเสริมโครงการเดก็ดีศรีพุทธจกัร  เพื่อพฒันา
นกัเรียนใหมี้อตัลกัษณ์แห่งตน ดา้นการแต่งกายและการไวท้รงผมท่ีถูกตอ้งตามระเบียบของ
โรงเรียน  ดา้นการพดูจาสุภาพและมีมารยาทเรียบร้อย 100 %    ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนเป็นรายบุคคล  โดยเนน้ใหค้รูประจ าชั้นเยีย่มบา้นนกัเรียน 100 %   ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างบา้นและโรงเรียนในการดูแลปรับปรุงพฤติกรรมนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ จาก
โครงการประชุมสานสัมพนัธ์ของครูกบัผูป้กครอง และการเลือกตั้งคณะกรรมการผูป้กครอง
เครือข่ายโรงเรียน  จดัใหมี้การปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียนพุทธจกัรวิทยาใน 
Website ใหท้นัสมยัและเป็นปัจจุบนั  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการศึกษา  
วางแผนยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยพฒันาปรับปรุงหอ้งเรียนเป็นหอ้งเรียนคุณภาพ
ดว้ยระบบ ICT  ส่งเสริมใหค้รูน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

 



 

ข้อมูลทั่วไป 

  โรงเรียนพุทธจกัรวิทยา ตั้งอยูเ่ลขท่ี  728/2   ถนนพระราม 4  (หลงัวดัหวัล  าโพง) 
แขวงส่ีพระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500   สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2     ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   

               website : http://www.buddhajak.ac.th           e-mail : bjw2549@hotmail.com  

 โรงเรียนพุทธจกัรวิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตามหลกัสูตรประโยคมธัยม 
ศึกษาตอนตน้และตอนปลาย สายสามญั  ตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
มีอกัษรยอ่  พ.จ.ว.     
 

 ตราประจ าโรงเรียน  คือ  ธรรมจกัร ประกอบดว้ยซ่ีลอ้ 12 ซ่ี  และมีตะเกียง 
     อยูต่รงกลาง     โดยธรรมจกัร หมายถึง อริยสัจ 4  มรรค 8   เปรียบเสมือน 
     ความกา้วหนา้ของพระพุทธศาสนา   ส่วนตะเกียง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา   
 คติธรรมและปรัชญาการศึกษา คือ อติโรจติ ปญฺญายฺ หมายถึง  คนจะเจริญรุ่งเรืองได ้

                 ดว้ยปัญญา   
 ดอกไมป้ระจ าโรงเรียน คือ ดอกบวัหลวง    
 ธงประจ าโรงเรียน  เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ประกอบดว้ยแถบสีสองแถบในแนวนอน   
     โดยสีเทาอยูด่า้นบน  และสีเหลืองอยูด่า้นล่าง  มีตราประจ าโรงเรียนอยูต่รงกลาง    
      สีประจ าโรงเรียน คือ  เทา – เหลือง   โดยสีเทา หมายถึง สติปัญญา (สีของสมอง)   
       และสีเหลือง หมายถึง การยดึมัน่ในหลกัธรรม 

  โรงเรียนพุทธจกัรวิทยา  มีนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 6   จ  านวน 807  คน   
                  (27 หอ้งเรียน)  แบ่งเป็นระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 จ  านวน 552 คน  (4-6-5)   
                  และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  (4-4-4)  จ  านวน 255 คน   มีครูและบุคลากร 
       โรงเรียน จ านวน  61  คน  

 โรงเรียนมีเขตพื้นท่ีใหบ้ริการ จ  านวน 5 เขตไดแ้ก่ เขตบางรัก  เขตปทุมวนั เขตสาทร  
                  เขตคลองเตย (เฉพาะแขวงคลองเตย)  และเขตสัมพนัธวงศ ์ โดยครอบคลุมพื้นท่ี 
                  หมู่บา้น จ านวน 16 หมู่บา้น   
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สถานที่ตั้งและสภาพชุมชนโดยรอบ 

 สถานท่ีตั้งโรงเรียนพุทธจกัรวิทยา ตั้งอยูบ่ริเวณชุมชนวดัหวัล าโพง  มีลกัษณะเป็น
วงกลม  โดยดา้นหนา้ของโรงเรียนติดอยูก่บัหลงัวดัหวัล าโพง  ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจา้งและอาชีพคา้ขาย  และมีเพียงส่วนนอ้ยท่ีมีอาชีพรับราชการ  ประชาชน
ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ   สถานท่ีตั้งโรงเรียนมีลกัษณะเด่น คือ ตั้งอยูใ่กลย้า่นธุรกิจและ
แหล่งบนัเทิง  (บริเวณถนนพระราม 4   ถนนสุรวงศ ์ ถนนสีลม  ถนนวิทย ุ และถนนสาทร)   
ตั้งอยูใ่กลว้ดั  สถานศึกษา  และสถานท่ีราชการท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอก ดงัน้ี   วดัหัวล  าโพง 
พระอารามหลวง วดัแกว้แจ่มฟ้า วดัไตรมิตร วดัมหาพฤฒาราม วดัปทุมวนาราม วดัเทพศิรินทร์  
วดัแขก โรงเรียนวดัหวัล าโพง  โรงเรียนปทุมวนั โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนวดัไตรมิตร  
โรงเรียนคริสตจกัรวิทยา โรงเรียนเซนตโ์ยเซฟคอนเวนต ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  โรงพยาบาลต ารวจ  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  โรงพยาบาลกลาง    
สถานเสาวภา   สภากาชาดไทย   ธนาคารแห่งประเทศไทย   และสถานทตู  เป็นตน้ 
 จากลกัษณะท่ีตั้งดงักล่าว ส่งผลใหบ้ริเวณรอบโรงเรียนส่วนใหญ่ เป็นชุมชนแออดัท่ี 
ขาดการพฒันา เป็นแหล่งมัว่สุมของส่ิงผดิกฎหมาย   ถนนรอบบริเวณโรงเรียนมีการจราจร 
คบัคัง่  ท  าใหเ้กิดมลพษิทั้งทางอากาศและทางเสียง 

การจัดการเรียนการสอน 

 โรงเรียนพุทธจกัรวิทยา เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดการเรียนการสอน
มาแลว้ 47 ปี  ในปีการศึกษา 2554  มีการจดัการเรียนการสอน 27 หอ้งเรียน ดงัน้ี 
  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1   จ านวน   4   หอ้งเรียน 
  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2   จ านวน   6   หอ้งเรียน 
  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3   จ านวน   5   หอ้งเรียน 
  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่4   จ านวน   4   หอ้งเรียน 
  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่5   จ านวน   4   หอ้งเรียน 
  ระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6   จ านวน   4   หอ้งเรียน 

 



 
โดยในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  ไดจ้ดัแผนการเรียนแบ่งออกเป็น 4 แผน ดงัน้ี 
 แผนการเรียนวทิย์-คณติ   จ านวน   1   หอ้งเรียน 
 แผนการเรียนองักฤษ-คณติ    จ านวน   1   หอ้งเรียน  
 แผนการเรียนองักฤษ-ฝร่ังเศส  

     จ านวน   1   หอ้งเรียน  
 แผนการเรียนองักฤษ-จนี 
 แผนการเรียนทั่วไป   จ านวน   1   หอ้งเรียน  

 


