ประวัติโรงเรียน
 โรงเรี ยนแต่เดิมมีพ้น
ื ที่

4 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ต่อมาพระราชวิสุทธิโมลียกพื้นที่
เพิ่มเติมให้ 80 ตารางวา ปัจจุบนั มีพ้นื ที่ 5 ไร่ 20 ตารางวา โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาเดิมเป็ น
โรงเรี ยนราษฎร์ รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรี ยนรัฐบาล เกิดขึ้นโดยความดาริ ของพระราช
วิสุทธิโมลี (ขาว ปุสสนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลาโพงและคณะสงฆ์วดั หัวลาโพงได้ร่วมกับ
ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่ น มาลากุล รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสนัน่
สุ มิตร อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา จัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2506 จานวน 600,000 บาท
สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 16 ห้องเรี ยน ซึ่ งปัจจุบนั ได้ร้ื อถอนไปแล้วเนื่องจากสภาพชารุ ดมาก
ในปัจจุบนั พระเทพวิริยาภรณ์ รองเจ้าคณะกรุ งเทพมหานคร เป็ นผูอ้ ุปการะโรงเรี ยน
พุทธจักรวิทยา
 พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณ 700,000 บาท สร้างอาคารปุสสนาค 1 เป็ นตึก 3 ชั้น
 พ.ศ. 2514 จัดตั้งมูลนิธิพุทธจักร เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนพุทธ
จักรวิทยา ต่อมามูลนิธิพุทธจักรขยายความช่วยเหลือ โดยมอบทุนการศึกษาให้นกั เรี ยนใน
โรงเรี ยนสังกัดกรุ งเทพมหานคร เขตบางรัก และโรงเรี ยนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในเครื อสาย
สัมพันธ์การศึกษา คือ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา โรงเรี ยนหอวัง และโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
 1 กันยายน พ.ศ. 2518 กรมสามัญศึกษารับโอนโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา เป็ น
โรงเรี ยนรัฐบาล และได้แต่งตั้งให้นายดุสิต พูนพอน อาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนหอวัง มารักษาการ
ในตาแหน่งครู ใหญ่โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาอีกตาแหน่ง
 พ.ศ. 2519 นายธานี สมบูรณ์บรู ณะ ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา โดยเปิ ดการเรี ยนการสอนเป็ นสองผลัด (ภาคเช้าและภาคบ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนอาคารเรี ยน
 พ.ศ. 2521 นายสถิต นิยมโชค ดารงตาแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
โรงเรี ยนได้รับงบประมาณ 4,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารปุสสนาค 2 เป็ นตึก 4 ชั้น 18
ห้องเรี ยน และ ปี พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างรั้วคอนกรี ตรอบบริ เวณโรงเรี ยนและ
อาคารปุสสนาค 3 ปี พ.ศ. 2523 และ 2526 ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
เพื่อปรับปรุ งห้องสมุด และห้องโสตทัศนศึกษา

นายคานวณ บุญเพ็ชรแก้ว ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา ปี พ.ศ. 2529 โรงเรี ยนขออนุมตั ิเปิ ดการเรี ยนการสอนเป็ นรอบเดียว (ภาคเช้า) และใช้เงิน
บารุ งการศึกษา จานวน 394,000 บาท เพื่อต่อเติมห้องเรี ยน 2 ห้องบนชั้น 4 อาคารปุสสนาค 2
ปี พ.ศ. 2530 ได้รับมอบ“ศาลาประชาสัมพันธ์” จากคุณบรรยง พิทกั ษ์พงศ์สนิท ประธาน
บรรเทาสาธารณภัยสามย่าน มูลค่า 200,000 บาท และได้รับงบประมาณ 870,000 บาท เพื่อต่อ
เติมห้องเรี ยน 4 ห้องบนชั้น 4 อาคารปุสสนาค 2
 พ.ศ. 2533 นายสนิทพงศ์ นวลมณี ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา ให้ความอนุเคราะห์จดั ตั้งศูนย์
คอมพิวเตอร์ โดยมีเครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 16 เครื่ อง และเครื่ องพิมพ์ จานวน 2 เครื่ อง และ
จัดสร้างห้องสมุดใหม่ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นแหล่งความรู ้แก่นกั เรี ยนและบุคลากรโรงเรี ยน
ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณจานวน 14,380,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรี ยน 6 ชั้น
(อาคารปุสสนาค 1) และได้เปลี่ยนชื่อจาก“โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา” มาเป็ น “โรงเรี ยนมัธยม
วัดหัวลาโพง”
 พ.ศ. 2535 นายสุ วิชย์ นาถะภักฏิ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา ปี พ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อจาก“โรงเรี ยนมัธยมวัดหัวลาโพง” มาเป็ น “โรงเรี ยนพุทธ
จักรวิทยา” ตามเดิม และได้มีการปรับปรุ งห้องสมุด เพื่อให้เป็ นแหล่งความรู ้แก่นกั เรี ยน ครู
อาจารย์และบุคคลทัว่ ไป การปรับปรุ งห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุ นให้การเรี ยนการสอน
มีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งจัดตั้ง “งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ” โดยจัดซื้ อเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม
จานวน 8 ชุด พร้อมเครื่ องพิมพ์
 พ.ศ. 2537 นายกมล สุ วตั ถี ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
และโรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็ น “โรงเรี ยนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่” กรมสามัญ
ศึกษาส่ วนกลาง ปี การศึกษา 2537
 พ.ศ. 2538 นายอเนก โกมลภิส ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
และโรงเรี ยนได้รับเกียรติบตั ร “ห้องสมุดดีเด่น” ของกรมสามัญศึกษา ปี การศึกษา 2538
 พ.ศ. 2539 นายเชิดชัย พลานิวตั ิ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
ห้องสมุดโรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็ น “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก”
 พ.ศ. 2540 นางพออมทอง บุญยะนิวาศ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
พุทธจักรวิทยา
 พ.ศ. 2528

นางดวงจิต คาวงษา ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
โรงเรี ยนจัดโครงการส่ งเสริ มให้มีดนตรี ไทย ดนตรี พ้นื เมือง (โปงลาง) และนาฏศิลป์ ไทย
สมาคมผูป้ กครองและครู อาจารย์โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาได้ให้ความอนุเคราะห์จดั ซื้ อเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม จานวน 108 ชุด จัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
(ระบบพ่อครู –แม่ครู ) จัดสร้างห้องเพชรพุทธจักรเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิภาพ จัดให้มีหอ้ ง E – Classroomทุกอาคาร ปรับปรุ งห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้
ทันสมัย ปรับปรุ งห้องแผนงาน ห้อง discovery ศูนย์พฒั นาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
(ERIC) ห้องประชุมโรงยิมชั้น 5 อาคารปุสสนาค 4 และห้องศูนย์สังคม
 พ.ศ. 2546 นางพัชรา ทิพยทัศน์ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา
โรงเรี ยนได้รับความอนุเคราะห์จากวัดหัวลาโพง และมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณรัตนา สมสกุล
รุ่ งเรื อง เป็ นเงินจานวน 470,000 บาท เพื่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง อาคาร 1, 2, 3 และ 4 และ
เงินจานวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนวงดนตรี ไทยและนาฏศิลป์ ไทย โรงเรี ยนจัดโครงการ
ส่ งเสริ มดนตรี พ้นื เมือง (กลองสะบัดชัย) และการฟ้ อนรา ปรับปรุ งห้อง E – Classroom ทุก
อาคารเรี ยน โรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกเป็ น “โรงเรี ยนต้นแบบ ICT” ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนตัวอย่าง
ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบ ICT จัดทา“หลักสู ตรท้องถิ่นวัดหัวลาโพงแบบบูรณาการ”
จัดโครงการค่ายพุทธบุตรเพื่ออบรมนักเรี ยนด้านคุณธรรมจริ ยธรรม ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ทางไกลในรู ปแบบ VDO conference ระหว่างโรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา และโรงเรี ยน
พุทธจักรวิทยา จัดทาห้องสมุดเสี ยง ปี พ.ศ. 2549 โรงเรี ยนได้รับการคัดเลือกให้เป็ น “โรงเรี ยน
ต้นแบบ 1 อาเภอ 1 โรงเรี ยนในฝัน”
 พ.ศ. 2549 นางสุ มนรัตน์ อัศตรกุล ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา โรงเรี ยนปรับย้ายที่ต้ งั ศาลพระภูมิของโรงเรี ยน เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจของนักเรี ยนและครู
จัดทาระบบคียก์ าร์ ดในการเข้าปฏิบตั ิงานของครู และบุคลากรโรงเรี ยน และการเข้า-ออก
โรงเรี ยนของนักเรี ยน ส่ งเสริ มระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคลโดยเน้นการเยีย่ ม
บ้านนักเรี ยน 100 % จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษา เพื่อส่ งเสริ มนิสัยรัก
การอ่านของนักเรี ยน โดยจัดสร้างลานและหลังคาโปร่ งแสง พร้อมโต๊ะ-ม้านัง่ จานวน 14 ตัว
บริ เวณหน้าอาคารปุสสนาค 1 จัดโครงการเรี ยนภาษาต่างประเทศกับครู เจ้าของภาษา เพื่อ
ส่ งเสริ มและพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพ
 พ.ศ. 2543

โดยจัดจ้างครู ชาวต่างประเทศจากคณะบุคคล E.M.S. Training & Service มาสอนภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 จานวน 1 คาบต่อสัปดาห์ จัดโครงการปรับปรุ งห้อง
E-Science, E-Maths, E-Thai และ E-Computer จัดโครงการปรับปรุ งระบบ Internet เพื่อ
ให้บริ การครู และนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทัว่ ถึง จัดโครงการทัศนศึกษา- ดูงาน
ณ ประเทศเวียดนาม จัดโครงการเรี ยนฟรี อย่างแท้จริ งตามคาแนะนาจาก คุณหญิงกษมา
วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่ม
ยอดนักเรี ยนโดยยกเว้นค่าใช้จ่ายของผูป้ กครองด้านค่าบารุ งการศึกษา ค่าเรี ยนภาษาอังกฤษกับ
ครู ชาวต่างประเทศและค่าเรี ยนคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทาสี อาคารเรี ยน (ภายนอก) เพื่อ
ปรับปรุ งและพัฒนาภูมิทศั น์โดยรวมของโรงเรี ยนให้สะอาดและสวยงาม
 พ.ศ. 2553 นางสุ ชาดา พุทธนิมนต์ ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพุทธจักร
วิทยา โรงเรี ยนจัดพิธีทอดผ้าป่ าเพื่อการศึกษาและสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา เพื่อส่ งเสริ มให้
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโรงเรี ยน โดยการระดมทรัพยากรจาก
สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร เขตบางรัก สโมสรโรตารี่ (สี ลม) มูลนิธิร่วมกตัญญู
วัดหัวลาโพง พระอารามหลวง ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า และชุมชนรอบบริ เวณ
โรงเรี ยน เป็ นจานวน 3,963,579 บาท จัดโครงการซ่ อมแซมหลังคาโรงยิม เพื่อปรับปรุ ง
สภาพภูมิทศั น์ให้เหมาะสมต่อการเรี ยนวิชาพลศึกษา และการเล่นกีฬาของนักเรี ยน และ
โครงการทาสี ภายในห้องเรี ยน เพื่อส่ งเสริ มสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอนของครู
และนักเรี ยน จากงบประมาณของสพฐ. ส่ งเสริ มโครงการเด็กดีศรี พุทธจักร เพื่อพัฒนา
นักเรี ยนให้มีอตั ลักษณ์แห่ งตน ด้านการแต่งกายและการไว้ทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบของ
โรงเรี ยน ด้านการพูดจาสุ ภาพและมีมารยาทเรี ยบร้อย 100 % ส่ งเสริ มระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล โดยเน้นให้ครู ประจาชั้นเยีย่ มบ้านนักเรี ยน 100 % ส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือระหว่างบ้านและโรงเรี ยนในการดูแลปรับปรุ งพฤติกรรมนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ จาก
โครงการประชุมสานสัมพันธ์ของครู กบั ผูป้ กครอง และการเลือกตั้งคณะกรรมการผูป้ กครอง
เครื อข่ายโรงเรี ยน จัดให้มีการปรับปรุ งข้อมูลสารสนเทศของโรงเรี ยนพุทธจักรวิทยาใน
Website ให้ทนั สมัยและเป็ นปัจจุบนั ส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา
วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน โดยพัฒนาปรับปรุ งห้องเรี ยนเป็ นห้องเรี ยนคุณภาพ
ด้วยระบบ ICT ส่ งเสริ มให้ครู นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน

ข้ อมูลทั่วไป
 โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา ตั้งอยูเ่ ลขที่

728/2 ถนนพระราม 4 (หลังวัดหัวลาโพง)
แขวงสี่ พระยา เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
website : http://www.buddhajak.ac.th
e-mail : bjw2549@hotmail.com
 โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา เป็ นโรงเรี ยนสหศึกษา เปิ ดสอนตามหลักสู ตรประโยคมัธยม
ศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 6
มีอกั ษรย่อ พ.จ.ว.
 ตราประจาโรงเรี ยน

คือ ธรรมจักร ประกอบด้วยซี่ ลอ้ 12 ซี่ และมีตะเกียง
อยูต่ รงกลาง โดยธรรมจักร หมายถึง อริ ยสัจ 4 มรรค 8 เปรี ยบเสมือน
ความก้าวหน้าของพระพุทธศาสนา ส่ วนตะเกียง หมายถึง ความสว่างแห่ งปัญญา
 คติธรรมและปรัชญาการศึกษา คือ อติโรจติ ปญฺ ญายฺ หมายถึง คนจะเจริ ญรุ่ งเรื องได้
ด้วยปัญญา
 ดอกไม้ประจาโรงเรี ยน คือ ดอกบัวหลวง
 ธงประจาโรงเรี ยน เป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยแถบสี สองแถบในแนวนอน
โดยสี เทาอยูด่ า้ นบน และสี เหลืองอยูด่ า้ นล่าง มีตราประจาโรงเรี ยนอยูต่ รงกลาง
สี ประจาโรงเรี ยน คือ เทา – เหลือง โดยสี เทา หมายถึง สติปัญญา (สี ของสมอง)
และสี เหลือง หมายถึง การยึดมัน่ ในหลักธรรม
 โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา มีนกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 จานวน 807 คน
(27 ห้องเรี ยน) แบ่งเป็ นระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 3 จานวน 552 คน (4-6-5)
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 – 6 (4-4-4) จานวน 255 คน มีครู และบุคลากร
โรงเรี ยน จานวน 61 คน
 โรงเรี ยนมีเขตพื้นที่ให้บริ การ จานวน 5 เขตได้แก่ เขตบางรัก เขตปทุมวัน เขตสาทร
เขตคลองเตย (เฉพาะแขวงคลองเตย) และเขตสัมพันธวงศ์ โดยครอบคลุมพื้นที่
หมู่บา้ น จานวน 16 หมู่บา้ น

สถานที่ต้ งั และสภาพชุมชนโดยรอบ
สถานที่ต้ งั โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา ตั้งอยูบ่ ริ เวณชุมชนวัดหัวลาโพง มีลกั ษณะเป็ น
วงกลม โดยด้านหน้าของโรงเรี ยนติดอยูก่ บั หลังวัดหัวลาโพง ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
ส่ วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและอาชีพค้าขาย และมีเพียงส่ วนน้อยที่มีอาชีพรับราชการ ประชาชน
ส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ สถานที่ต้ งั โรงเรี ยนมีลกั ษณะเด่น คือ ตั้งอยูใ่ กล้ยา่ นธุรกิจและ
แหล่งบันเทิง (บริ เวณถนนพระราม 4 ถนนสุ รวงศ์ ถนนสี ลม ถนนวิทยุ และถนนสาทร)
ตั้งอยูใ่ กล้วดั สถานศึกษา และสถานที่ราชการที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ภายนอก ดังนี้ วัดหัวลาโพง
พระอารามหลวง วัดแก้วแจ่มฟ้ า วัดไตรมิตร วัดมหาพฤฒาราม วัดปทุมวนาราม วัดเทพศิรินทร์
วัดแขก โรงเรี ยนวัดหัวลาโพง โรงเรี ยนปทุมวัน โรงเรี ยนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โรงเรี ยนวัดไตรมิตร
โรงเรี ยนคริ สตจักรวิทยา โรงเรี ยนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตารวจ โรงพยาบาลกรุ งเทพคริ สเตียน โรงพยาบาลกลาง
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ธนาคารแห่ งประเทศไทย และสถานทูต เป็ นต้น
จากลักษณะที่ต้ งั ดังกล่าว ส่ งผลให้บริ เวณรอบโรงเรี ยนส่ วนใหญ่ เป็ นชุมชนแออัดที่
ขาดการพัฒนา เป็ นแหล่งมัว่ สุ มของสิ่ งผิดกฎหมาย ถนนรอบบริ เวณโรงเรี ยนมีการจราจร
คับคัง่ ทาให้เกิดมลพิษทั้งทางอากาศและทางเสี ยง

การจัดการเรียนการสอน
โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา เป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิ ดการเรี ยนการสอน
มาแล้ว 47 ปี ในปี การศึกษา 2554 มีการจัดการเรี ยนการสอน 27 ห้องเรี ยน ดังนี้
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
จานวน 4 ห้องเรี ยน
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
จานวน 6 ห้องเรี ยน
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
จานวน 5 ห้องเรี ยน
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4
จานวน 4 ห้องเรี ยน
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5
จานวน 4 ห้องเรี ยน
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
จานวน 4 ห้องเรี ยน

โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 - 6 ได้จดั แผนการเรี ยนแบ่งออกเป็ น 4 แผน ดังนี้
 แผนการเรียนวิทย์ -คณิต
จานวน 1 ห้องเรี ยน
 แผนการเรียนอังกฤษ-คณิต
จานวน 1 ห้องเรี ยน
 แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศส
จานวน 1 ห้องเรี ยน
 แผนการเรียนอังกฤษ-จีน
 แผนการเรียนทั่วไป
จานวน 1 ห้องเรี ยน

