
          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
ช้ัน  ม.1/1      ครูประจ าช้ัน       นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์

ห้อง HOMEROOM       ICT (164)
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 32995 เด็กหญิง ศรีวิไล อยู่เจริญ
2 32996 เด็กหญิง เนตรนภา อุบลอ่อน
3 32997 เด็กชาย ธนพัฒน์ บบุผชาติ
4 32998 เด็กหญิง ธนนันท์ ตันตระกูล
5 32999 เด็กหญิง ธนพัฒน์ ตันตระกูล
6 33001 เด็กชาย ชนุตม์ พงษ์วัน
7 33002 เด็กหญิง พัทธมน ดีเลิศอมรโสภณ
8 33003 เด็กหญิง ศิริวรรณ พวงเงิน
9 33004 เด็กหญิง ทรรศมล เผดิมผล

10 33005 เด็กชาย ณรงค์ฤทธ์ิ ซู
11 33006 เด็กหญิง ฟ้าใส ใยบวั
12 33007 เด็กหญิง ศรัญญา ไทยเจริญ
13 33008 เด็กชาย พีรพัฒน์ ว่องไว
14 33009 เด็กชาย ศักด์ิสิทธ์ิ ญานุวงค์
15 33010 เด็กชาย ธีร์ธวัช เรืองรุ่งโรจน์
16 33011 เด็กหญิง วิภาวี วัชรโพธิคุณ
17 33012 เด็กหญิง พราวพลอย มุง่งาม
18 33013 เด็กชาย ณัฎฐพล ภัณฑิลา
19 33014 เด็กชาย สหพล ผิวเหลือง
20 33015 เด็กหญิง ปยิธิดา จอมจันทร์
21 33016 เด็กชาย ธนเดช อภิดุลย์
22 33017 เด็กชาย อัฒฑ์ แย้มแสง
23 33018 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บตุราช
24 33019 เด็กชาย ธัญกร ว่องเกือ้กูล
25 33020 เด็กหญิง เอมิกา ฟูเซ่ะ
26 33021 เด็กชาย วิทวัส ทมิสูงเนิน
27 33022 เด็กหญิง ศิขา ตีวารี
28 33023 เด็กหญิง ศตรัศมิ์ แก้วใหญ่
29 33024 เด็กชาย นิธิศ ภูวิรุฬหโ์รจน์
30 33025 เด็กชาย ณพวุฒิ ตระกูลไตรพฤกษ์



ช้ัน  ม.1/1      ครูประจ าช้ัน       นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์
       ห้อง HOMEROOM       ICT (164)

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 33032 เด็กชาย โพธิวงค์ บวัตุม
32 33033 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ อมรแสงสุขศรี
33 33049 เด็กชาย รชานนท์ รุ่งทวีวณิช
34 33050 เด็กชาย ณภัทร สุขสาลี
35 33052 เด็กชาย สรวิศ ยุวกาฬกุล
36 33053 เด็กชาย ปรีติ ตรุษสาท

หน้า 2           



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
ช้ัน  ม.1/2      ครูประจ าช้ัน        นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี- นางล าพอง  พูลเพิม่

                         ห้อง HOMEROOM    221
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 32515 เด็กชาย ธราดล สรสาร
2 32516 เด็กหญิง วิมลสิริ สมบรูณ์พันธ์
3 32517 เด็กชาย นรวิชญ์ สิทธ์ิชาวกรุง
4 32518 เด็กหญิง กชกร เดียวสุรินทร์
5 32519 เด็กหญิง ณิชนันท์ บตุรกลับ
6 32520 เด็กชาย หริรักษ์ บญุตันจิน
7 32521 เด็กหญิง ศศธร แก้ววิลัย
8 32522 เด็กหญิง ธิติมา เลวารี
9 32523 เด็กชาย สุริยันณ์ เกตแก้ว

10 32524 เด็กหญิง กิติญา เผ่าทพิย์
11 32525 เด็กหญิง อุไรรัตน์ พรมโนนศรี
12 32526 เด็กชาย วรัชยา ปาวะรี
13 32527 เด็กชาย ฌษ แก้วศรีงาม
14 32528 เด็กชาย ณัฐภูมิ คงแพทย์
15 32529 เด็กชาย อิศรา เขียวสด
16 32530 เด็กหญิง สุวัลยา จันทร์แจ้ง
17 32531 เด็กชาย ปยิทชั เสง่ียมวงษ์
18 32532 เด็กชาย พัชรพล ตามบญุ
19 32533 เด็กหญิง จิราภรณ์ อนันตัง
20 32534 เด็กชาย ธงชัย พันธ์ุไพศาล
21 32535 เด็กชาย ภาณุวิทชญ์ วงษ์สุข
22 32536 เด็กหญิง มุทติา จ าปานัด
23 32537 เด็กชาย ภาณุ เสมอถุง
24 32538 เด็กชาย กฤษนัย ประสาร
25 32539 เด็กหญิง ขวัญกนก นาสมวงศ์
26 32540 เด็กหญิง ทพิย์นที แสนโคตร
27 32541 เด็กชาย นัฐพล เชื้อกุล
28 32542 เด็กชาย กิตติธัช อุดมการย่ิงยศ
29 32543 เด็กชาย ปวริศร์ มีแสง
30 32544 เด็กหญิง ณัฐธิดา สุขชุ่ม



ช้ัน  ม.1/2      ครูประจ าช้ัน        นางสาวรัตยา  ร่างกายด ี- นางล าพอง  พูลเพิม่
                         ห้อง HOMEROOM    221

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 32545 เด็กหญิง ภาวิดา เตชธนชาญ
32 32546 เด็กหญิง สิรภัทร อิทธิสัทธากุล
33 32547 เด็กหญิง อิสริยา เอือ้วิเศษวัฒนา
34 32548 เด็กชาย ณัฐวรา พงษ์ทรัพย์
35 32549 เด็กหญิง วนิดา สุรันนา
36 32550 เด็กหญิง ณัฐมน ค าสุวรรณ
37 32551 เด็กชาย นพณัฐ ไม้พรต
38 32552 เด็กหญิง อโณมา ค าเภา
39 32553 เด็กชาย สุภัควี แซ่อัง้
40 32554 เด็กหญิง สุธาสินี ชูอ าไพ
41 32555 เด็กหญิง แพรวา ทพิวัลย์
42 32556 เด็กหญิง สุวพักตร์ ชุมค าน้อย
43 32557 เด็กหญิง ภัทรวดี โอฆะพนม
44 32558 เด็กหญิง รุจิร ภิบาลศิลป์
45 32559 เด็กหญิง ชลลดา แจ่มเมือง
46 32560 เด็กชาย ธีรทศัน์ ธนพัชร์พุฒิเมธ
47 32561 เด็กชาย รดิศ พรพิทกัษ์สิทธ์ิ
48 32562 เด็กชาย ชาญนิธิ สุขลักษณ์
49 32563 เด็กหญิง อริศรา แก้วเลิศโภไคย
50 32564 เด็กหญิง อภัสนันท์ เรืองสมานวงศ์

หน้า 2           



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
ช้ัน  ม.1/3      ครูประจ าช้ัน             นางสาวอินทิรา  จัน่โต  -  นางพชัรี  ระมาตร์

                         ห้อง HOMEROOM       222
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 32565 เด็กชาย ธีระชัย ศรีมีวงศ์
2 32566 เด็กหญิง พรทพิา สระทองทา
3 32567 เด็กหญิง ลลิตา มาหาญ
4 32568 เด็กหญิง อภิญญา แซ่อึง้
5 32569 เด็กหญิง พัชรา บา้นย่อ
6 32570 เด็กหญิง ชลธิชา ประธาน
7 32571 เด็กชาย นวพล เงาศรี
8 32572 เด็กชาย ธรรมนูญ ภูมลา
9 32573 เด็กหญิง กมลศิริ กมลศิลป์

10 32574 เด็กหญิง ปานนภัส บญุโส
11 32575 เด็กหญิง ฮิซาโกะ คิอูจิ
12 32576 เด็กชาย กฤษฎ์ ตากาลา
13 32577 เด็กหญิง ทอปดั โชคกุลวัฒน์
14 32578 เด็กชาย ณภัทร นพวงศ์ ณ อยุธยา
15 32579 เด็กหญิง พิมลรัตน์ เนาวงค์
16 32580 เด็กหญิง เพ็ญนภา สิงสูงเนิน
17 32581 เด็กหญิง ภัคจิรา ไชยภาษี
18 32582 เด็กหญิง ชนม์ชนก ศิริกุล
19 32583 เด็กหญิง ภาณินนุช เกตุสว่าง
20 32584 เด็กชาย ชยธร อรัญเอีย่มฟ้า
21 32585 เด็กชาย ธนวัฒน์ แก้วเกตุ
22 32586 เด็กหญิง สุภาลักษณ์ เสือแสงสินธ์ุ
23 32587 เด็กชาย วีรภัทร เจริญดี
24 32588 เด็กหญิง อลิสา ชุ่มน้อย
25 32589 เด็กชาย สรรเพชญ โตกาญจนา
26 32590 เด็กหญิง ศศิธารา บญุช่วย
27 32591 เด็กหญิง วิภาวี ปล้องอ้วน
28 32592 เด็กชาย ปาลิต ดาราฉาย
29 32593 เด็กชาย ฐิตินันท์ นันทจรรยาวิทย์
30 32594 เด็กหญิง สุธาทพิย์ เถรี



ช้ัน  ม.1/3      ครูประจ าช้ัน             นางสาวอินทิรา  จัน่โต  -  นางพชัรี  ระมาตร์
                         ห้อง HOMEROOM       222

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 32595 เด็กหญิง วีรภัทรา จ านงค์คิด
32 32596 เด็กหญิง ชนาพร อุทาหรณ์
33 32597 เด็กชาย พิสิษฐ์ วงสุโท
34 32598 เด็กชาย อรรถรัตน์ คล่องทกัษิณ
35 32599 เด็กชาย ธีรภัทร์ พรมพิทกัษ์
36 32600 เด็กชาย อนุพงษ์ เจนใจ
37 32601 เด็กหญิง พัฒน์นรี แปง้กลัด
38 32602 เด็กหญิง ภาราดา สุภบรรเจิด
39 32603 เด็กชาย ธีรภัทร ครบอุดม
40 32604 เด็กชาย อนันดา มาลัย
41 32605 เด็กชาย วงศ์วิวัธน์ เนียมอ่อน
42 32606 เด็กชาย มนตรี ศรีราช
43 32607 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ปาร์มวงศ์
44 32608 เด็กหญิง ธันย์ชนก ไผ่ตาแก้ว
45 32609 เด็กชาย พรนิมิตร คิดชอบ
46 32610 เด็กหญิง ธัญชนก สิริชีวเกษร
47 32611 เด็กหญิง มินตรา ทราวุธ
48 32612 เด็กหญิง วัณณิตา จินดาศรีสุภัค
49 32613 เด็กหญิง วีร์สุดา นารอด
50 32614 เด็กหญิง อติพร อุน่สุดคลอง

หน้า 2           



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
ช้ัน  ม.1/4      ครูประจ าช้ัน          นางสาวพนิดา  ยอดรัก -  นางวราภรณ์ สัตยมาภากร

                         ห้อง HOMEROOM    223
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 32615 เด็กหญิง คณิชา ชาญสิทธ์ิ
2 32616 เด็กหญิง นัชชา ชอยประเสริฐนภา
3 32617 เด็กชาย ประวีร์ ภูสิงหถ์ม
4 32618 เด็กชาย จารุวิชญ์ แซ่โค้ว
5 32619 เด็กชาย ธนภัทร สงวนทรัพย์
6 32620 เด็กชาย ลิปกิร คุรุเสถียรกุล
7 32621 เด็กชาย นรภัทร โอษธีศ
8 32622 เด็กชาย อภิรักษ กองเเก้ว
9 32623 เด็กหญิง ระพีภัทร ถนอมวงษ์

10 32624 เด็กหญิง ธัญชนก สมขาว
11 32625 เด็กหญิง ซญาณินท์ ศรีโยวงค์
12 32626 เด็กหญิง นฤมล บดุดี
13 32627 เด็กหญิง ปาจรีย์ อุทยัอาจ
14 32628 เด็กหญิง อริสรา ผ่านจังหาร
15 32629 เด็กชาย จิรายุ แสงไทย
16 32630 เด็กหญิง กานต์พิชชา ทองเก๋ง
17 32631 เด็กหญิง สุจิตรา ลายนารี
18 32632 เด็กหญิง ชนันธร ทองโกฎิ
19 32633 เด็กชาย วิทวัส เมธาเมลือง
20 32634 เด็กหญิง ชุดาภา ทองชมบาง
21 32635 เด็กชาย กิติศักด์ิ ชาปดั
22 32636 เด็กหญิง ณัฐธยาน์ สุภากร
23 32637 เด็กชาย บณุยกร เเซ่เเต้
24 32638 เด็กชาย ภูมิพัฒน์ รัตนสุวรรณ์
25 32639 เด็กชาย อาทติย์ จินดามณี
26 32640 เด็กชาย พงษ์พัฒน์ พากเพียร
27 32641 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ไกลศรี
28 32642 เด็กหญิง ชนิกานต์ ใจแก้ว
29 32643 เด็กหญิง กิรษา ใหญ่วงค์
30 32644 เด็กหญิง สุนิสา คงคาลัย



ช้ัน  ม.1/4      ครูประจ าช้ัน          นางสาวพนิดา  ยอดรัก -  นางวราภรณ์ สัตยมาภากร
                         ห้อง HOMEROOM    223

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 32645 เด็กชาย เจตณัฐ จงใจรักษ์
32 32646 เด็กหญิง ปานไพลิน พรมผา
33 32647 เด็กชาย พิทกัษ์ นารี
34 32648 เด็กหญิง วันฟ้าใส มานพวงษ์
35 32649 เด็กหญิง ศิริพร สายรัตน์
36 32650 เด็กชาย นนท์ ทองแสน
37 32651 เด็กชาย อภิชาติ พร้อมใจ
38 32652 เด็กหญิง มานิตา เริงจักร
39 32653 เด็กหญิง วชานันท์ ไชยานุพงศ์
40 32654 เด็กหญิง สุชัญญา หุ่นพานิช
41 32655 เด็กหญิง ศิริรัตน์ อุดสม
42 32656 เด็กชาย สหรัฐ วงษ์มัน่
43 32657 เด็กหญิง ชลธิชา เจริญผล
44 32658 เด็กหญิง พรรณทศัน์ษา อินทร์แปลง
45 32659 เด็กหญิง ภัคจิรา ลินทอง
46 32660 เด็กหญิง ธิติมา พิมวัน
47 32661 เด็กหญิง วันใส เทพรัตนพานิชย์
48 32662 เด็กหญิง โชติกา ม่วงหวาน
49 32663 เด็กชาย ไพรวัลย์ เพ็ชนัน
50 32664 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ทองหลาย

หน้า 2           



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
ช้ัน  ม.1/5      ครูประจ าช้ัน         นางสาวเมทิตา  ชัยมา - นายสุวทิ  ป่ินอมร

                         ห้อง HOMEROOM       331
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 32665 เด็กหญิง สุชานันท์ รังผ้ึง
2 32666 เด็กชาย อภิสิทธ์ิ ไชยะอินทร์
3 32667 เด็กหญิง ปติมาภรณ์ ยาแก้ว
4 32668 เด็กหญิง มะลิวัลย์ รู้บญุ
5 32669 เด็กหญิง สุภานัน นิธิโภคปรีดา
6 32670 เด็กชาย วัชชิรพล แสนโกศิก
7 32671 เด็กหญิง ดวงตะวัน ข าปญัญา
8 32672 เด็กชาย อาทติย์ กะตะศิลา
9 32673 เด็กชาย ภัทรพล ทรงศิริ

10 32674 เด็กหญิง ธาดา ทองมา
11 32675 เด็กชาย พรชัย สุขสมัย
12 32676 เด็กชาย ธนพงศ์ ยืนยง
13 32677 เด็กชาย นนทนันท์ มัน่จิต
14 32678 เด็กหญิง นฤมล ผงสูงเนิน
15 32679 เด็กชาย วรศักด์ิ สอาด
16 32680 เด็กหญิง จิรนุช โกวิทด ารงกิจ
17 32681 เด็กชาย โฆษิต สุขประยูร
18 32682 เด็กหญิง ปณิตา เปรมานุพันธ์
19 32683 เด็กชาย กฤติพงศ์ แสงสิงห์
20 32684 เด็กหญิง ปนัดดา วงศ์ค า
21 32685 เด็กชาย ชาบากา เทเตยวาโย โกล์เวอร์
22 32686 เด็กหญิง มธุรส สุดหล้า
23 32687 เด็กหญิง รัตนาพร เผดิม
24 32688 เด็กหญิง สุจิตรา เขียวปาน
25 32689 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ค าแก้ว
26 32690 เด็กหญิง ปทติตา เสถียรสุริยา
27 32691 เด็กชาย วรเทพ พันธุบตุร
28 32692 เด็กชาย นันทภัทร ม่วงช่วง
29 32693 เด็กชาย ปริพรรห์ บบุผาชาติ
30 32694 เด็กชาย สันหณัฐ บตุนนท์



ช้ัน  ม.1/5      ครูประจ าช้ัน         นางสาวเมทิตา  ชัยมา - นายสุวทิ  ป่ินอมร
                         ห้อง HOMEROOM       331

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 32695 เด็กหญิง ธนพร จิติมา
32 32696 เด็กชาย เจษฎาภรณ์ อนุอัน
33 32697 เด็กหญิง แพรวา ขันสกุ
34 32698 เด็กหญิง ณัฐนภา ขวัญอยู่
35 32699 เด็กชาย พีรกานต์ อยู่สถาน
36 32700 เด็กชาย อาณาจักร เรืองเดช
37 32701 เด็กชาย ศิริโรจน์ ทรัพย์เจริญ
38 32702 เด็กชาย นราทร หมายเหนี่ยวกลาง
39 32703 เด็กชาย อิทธิชาติ อดุลยฤทธิกุล
40 32704 เด็กชาย ชนกันต์ สิงหวิ์ชัย
41 32705 เด็กชาย อัยการ อักษรณรงค์
42 32706 เด็กหญิง สุกัลยา กมลเชื้อ
43 32707 เด็กชาย ฮิโรกิ เอโมโต้
44 32708 เด็กชาย โยธิน ชิณวงค์
45 32709 เด็กหญิง ระพีพร ถนอมวงษ์
46 32710 เด็กหญิง นลิตา ไกรสีทมุ
47 32711 เด็กชาย เรืองไชย อธิษฐานรัตน์
48 32712 เด็กชาย อินทรทตั ปนัใฝ
49 32713 เด็กหญิง ปานมิตา วิศวเวช
50 32714 เด็กชาย ธนกร สมบติัสถาพร

หน้า 2           



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
ช้ัน  ม.1/ 6      ครูประจ าช้ัน             นางสาวลักษณา อังกาบสี 

                         ห้อง HOMEROOM         332
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 32715 เด็กชาย โฆษิต แจ่มมิน
2 32716 เด็กหญิง ณัฎฐนิช กลีบเมฆ
3 32717 เด็กชาย นวกร เชิดโสม
4 32718 เด็กชาย สุมิตร วันเตวาสิก
5 32719 เด็กหญิง จันทมิา แสนโซ้ง
6 32720 เด็กหญิง ประภาวรรณ รังสิมันต์รัตน์
7 32721 เด็กชาย ธนากร จานิกร
8 32722 เด็กชาย พิพรรธน์ ศรีบญุเรือง
9 32723 เด็กหญิง พนัชกร ช่างการ

10 32724 เด็กหญิง ชญาดา ชูชมชื่น
11 32725 เด็กชาย ธันวา สุวรรณรัตน์
12 32726 เด็กชาย สมภพ พุ่มเปี่ยม
13 32727 เด็กหญิง ตุลลดา เย็นนุ่ม
14 32728 เด็กชาย ธราธร อินทร์อ่อน
15 32729 เด็กชาย สรภพ แก้วรักษา
16 32730 เด็กหญิง ภูษณิศา ตระกูลพุทธิรักษ์
17 32731 เด็กชาย พรเทพ สิงหน์ันท์
18 32732 เด็กชาย ภูริภัทร ภูหมืน่
19 32733 เด็กหญิง โยษิตา ก าจาย
20 32734 เด็กชาย ดุลยวัตร นิราศโศรก
21 32735 เด็กหญิง สุวณีย์ อุปครุธ
22 32736 เด็กชาย กิตติพัฒน์ เย็นไชยกุล
23 32737 เด็กหญิง เจษรินทร์ ดวงงาม
24 32738 เด็กชาย คุณาวุฒิ ส้มหวาน
25 32739 เด็กชาย สุวิจักขณ์ สัมพันธารักษ์
26 32740 เด็กชาย จีรวุฒิ ยาโสภา
27 32741 เด็กชาย พิจักษณ์ ต้ังมานะกิจก าจาย
28 32742 เด็กหญิง ชลดา แจ่มสว่าง
29 32743 เด็กชาย ธีระไท ไหลหาโคตร
30 32744 เด็กหญิง สุพัตรา ทองมหา



ช้ัน  ม.1/ 6      ครูประจ าช้ัน             นางสาวลักษณา อังกาบสี 
                         ห้อง HOMEROOM         332

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 32745 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ วงษ์ขันธ์
32 32746 เด็กหญิง ปวีณา ทองเชื้อ
33 32747 เด็กหญิง มินตรา ใจแก้ว
34 32748 เด็กชาย สุรพัศ ฉายวงค์
35 32749 เด็กหญิง สุนรี วงษ์ดี
36 32750 เด็กชาย ธนวัฒน์ หมายดี
37 32751 เด็กชาย สิทธิพร นาคหฤทยั
38 32752 เด็กหญิง จุฑารัตน์ บญุแล
39 32753 เด็กหญิง พรรพษา บญุยืน
40 32754 เด็กชาย อดิศักด์ิ กีรติวุฒิเศรษฐ์
41 32755 เด็กหญิง ไอลดา ปู่โสม
42 32756 เด็กชาย นวมินทร์ หมวกสังข์
43 32757 เด็กชาย ธนากร อ่อนประทมุ
44 32758 เด็กชาย ศุภกฤต นันทวดีพิลาศ
45 32759 เด็กชาย สิธิชัย วรวงค์
46 32760 เด็กหญิง เขมณียารัศ ทพิย์นนท์
47 32761 เด็กชาย จักรภพ เล็กสมบรูณ์
48 32762 เด็กชาย ชนะชัย ไพบลูย์พูนทรัพย์
49 32763 เด็กชาย ธนกร ลาภปกรณ์กุล
50 32764 เด็กชาย พีรวัส นวลจันทร์

หน้า 2             



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
ช้ัน  ม.1/ 7      ครูประจ าช้ัน         นางสาวจีระภา  ชินภกัด ี-  นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร

                         ห้อง HOMEROOM       333
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 32765 เด็กหญิง เมธาพร บญุศิลธรรม
2 32766 เด็กหญิง พนิดา อ่อนแก้ว
3 32767 เด็กหญิง ปิ่นสุดา อุทยัวรรณศรี
4 32768 เด็กหญิง ชมภูนุช ค ามณี
5 32769 เด็กหญิง วรนิษฐา มีเจริญ
6 32770 เด็กหญิง ชลธาร ชัยอิทธิเวช
7 32771 เด็กชาย พุฒิเมศ สุขกระเสริม
8 32772 เด็กหญิง วรรณศิลป์ บวัทอง
9 32773 เด็กหญิง อริศรา สุดาชม

10 32774 เด็กชาย ภูวฤทธ์ิ วิชัย
11 32775 เด็กชาย ชนภูมิ กลมเกล้ียง
12 32776 เด็กหญิง วรินทร สมบรูณ์พันธ์
13 32777 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ แก่นทอง
14 32778 เด็กชาย อนัสชัย ศรีเมือง
15 32779 เด็กชาย ดนัย อุไรเรือง
16 32780 เด็กชาย นันทพงศ์ ต าหนักพงษ์
17 32781 เด็กชาย ภานรินทร์ พลเย่ียม
18 32782 เด็กหญิง ภานุชนาถ หาญสัตย์
19 32783 เด็กชาย บญัชา ทองโคตร
20 32784 เด็กชาย สหสัวรรษ ยืนยาว
21 32785 เด็กชาย อชิตพล อัศวเมธาพรหม
22 32786 เด็กหญิง ภัทรภร เลิศสุขนิรันดร์
23 32787 เด็กชาย ชยุต การณรงค์
24 32788 เด็กหญิง วิชิตา น้ าบุ่น
25 32789 เด็กหญิง ญาณิน นนทวิ์จิตรกุล
26 32790 เด็กชาย ธีรเดช ข้ามสาม
27 32791 เด็กหญิง เจซซีคา ฐิดาพร ลูวิน
28 32792 เด็กหญิง พรรณปพร สิงหก์ูล
29 32793 เด็กหญิง พรชนก กวีวุฒฑ์
30 32794 เด็กหญิง วิจิตรา ศรียางนอก



ช้ัน  ม.1/ 7      ครูประจ าช้ัน         นางสาวจีระภา  ชินภกัด ี-  นายสุชาต ิ รัตนเมธากูร
                         ห้อง HOMEROOM       333

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 32795 เด็กหญิง ชุตินันท์ พรหมพันธ์ุ
32 32796 เด็กหญิง สุธาภรณ์ นาคประเสริฐ
33 32797 เด็กชาย ลัคนา พรมดวง
34 32798 เด็กหญิง มนัสวี บญุล้ า
35 32799 เด็กชาย อดิศัย สิริปญัญากุล
36 32800 เด็กหญิง สุริญาภรณ์ หวานใจ
37 32801 เด็กชาย พรพรหม เพิ่มวิเศษ
38 32802 เด็กชาย ศิวกร ซาผุย
39 32803 เด็กชาย กิตติพงษ์ แก้วลอดหล้า
40 32804 เด็กหญิง รุ่งอรุณ สุดใสดี
41 32805 เด็กหญิง ปทมุรัตน์ ชัยเลิศ
42 32806 เด็กหญิง ศิริกัลยา พันธ์ต๊ิบ
43 32807 เด็กชาย กฤษณะ ชาติโรจน์
44 32808 เด็กหญิง พุทธินี ยืนยง
45 32809 เด็กหญิง ณัฐนันท์ แซ่จึง
46 32810 เด็กชาย ธนวัฒน์ ทาศิริ
47 32811 เด็กหญิง เมธาวี ฤกษ์ยินดี
48 32812 เด็กชาย พีรพัฒน์ สังข์นุ่ม
49 32813 เด็กหญิง ศิรินทร์ญา วงศ์สวัสด์ิ
50 32814 เด็กชาย อนุชา ชื่นพิทก้ษ์ธรรม

หน้า 2             



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
ช้ัน  ม.1/ 8           ครูประจ าช้ัน     นางสาวปรัชญา  การรักษา -  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล

                         ห้อง HOMEROOM    334
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 32815 เด็กหญิง ชลลัมพีภ์ สุราษฎารมย์
2 32816 เด็กชาย กันต์ธีภพ พรน าพา
3 32817 เด็กชาย ธนาคาร ทองค้าไม้
4 32818 เด็กชาย ภราดร โคมบวั
5 32819 เด็กชาย สุทธิภัทร หอ่ถาวร
6 32820 เด็กหญิง ปาริชาต กองแก้ว
7 32821 เด็กชาย ฑิติวัฒน์ หาญกล้า
8 32822 เด็กหญิง พิมพ์ บ ารุงจิตร์
9 32823 เด็กหญิง อารียา ค าภีระ

10 32824 เด็กหญิง ปล้ืมใจ ศรีประพันธ์
11 32825 เด็กหญิง วริศรา ธิลาขันธ์
12 32826 เด็กชาย สันติ สิงหส์ าเภาเลิศ
13 32827 เด็กชาย ธีรภัทร เพิ่มศรีเดช
14 32828 เด็กหญิง วันวิสาข์ วงษ์บาท
15 32829 เด็กหญิง ลักษิกา งามวิมุตติยาภรณ์
16 32830 เด็กชาย กิตติ น้อยศิริ
17 32831 เด็กหญิง วิลาศินี แซ่ล้ิม
18 32832 เด็กหญิง จารุวรรณ แก้วมณี
19 32833 เด็กชาย ธิติพันธ์ สินชัยโรจน์กุล
20 32834 เด็กชาย ธนวัฒน์ การะเกษ
21 32835 เด็กหญิง สุกัญญา บญัญัติ
22 32836 เด็กชาย พุฒิพงศ์ ค ามีพา
23 32837 เด็กชาย พงศ์ภรณ์ แสนยศ
24 32838 เด็กชาย เสกสันต์ สุดหล้า
25 32839 เด็กหญิง จิราภรณ์ เข็มเลา
26 32840 เด็กหญิง ดวงกมล เขียวสด
27 32841 เด็กชาย ภาคิน อ่อนหวาน
28 32842 เด็กชาย ภัทรพงษ์ ซะสกุล
29 32843 เด็กชาย พงศธร เพชรตะกัว่
30 32844 เด็กชาย พุทธิลัคน์ เอกปยิรัตน์



ช้ัน  ม.1/ 8           ครูประจ าช้ัน     นางสาวปรัชญา  การรักษา -  นางนวรัตน์  นาคะเสนีย์กุล
                         ห้อง HOMEROOM    334

ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 32845 เด็กชาย ณัฐวุฒิ เหล่าอัน
32 32846 เด็กหญิง วิยะดา ศรีส่อง
33 32847 เด็กชาย ศุภกร อินทนนท์
34 32848 เด็กหญิง กาญจนา ขุนจันทร์ดี
35 32849 เด็กชาย ชาญวิทย์ ขุนทราช
36 32850 เด็กหญิง ทณัฑิกา เขมรพันธ์
37 32851 เด็กชาย กฤษณพงศ์ พิชิตพิชญ์
38 32852 เด็กชาย ทลิายุ นาคพรต
39 32853 เด็กหญิง บณัฑิตา เจียมสุวรรณกุล
40 32854 เด็กหญิง สิตานัน ทพิวัฒน์
41 32855 เด็กหญิง ปทมุมา วระจูมพล
42 32856 เด็กหญิง กัลยกร นิธิปฏิคม
43 32857 เด็กชาย พลท สงวนรัตน์
44 32858 เด็กชาย กฤษฎา ศรีวรรณา
45 32859 เด็กชาย ศรุตยา ค าปลิว
46 32860 เด็กชาย นฤนาท พิริยะพงศ์ไพโรจน์
47 32861 เด็กหญิง มายาวี เขียนดวงจันทร์
48 32862 เด็กหญิง รัตนฤดี หมัน่เสมอ
49 32863 เด็กชาย วยสกร จันทร์ประเสริฐ
50 32864 เด็กหญิง ศุภรดา ขุนชาญโหมด
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ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 32865 เด็กชาย ณัฐธเดชน์ นาคแท้
2 32866 เด็กหญิง พิชญากร ภู่ระหงษ์
3 32867 เด็กชาย วาคิม อาด า
4 32868 เด็กหญิง ณัฐมน ผุดผ่อง
5 32869 เด็กชาย ปติิพร หาญกล้า
6 32870 เด็กหญิง นารีรัตน์ อึง้ธัญญวัฒนกุล
7 32871 เด็กชาย อนุชิต วงค์พรม
8 32872 เด็กหญิง มนัสนันท์ ส าราญพันธ์
9 32873 เด็กหญิง เยาวลักษณ์ กล้ันกลาง

10 32874 เด็กชาย ธวัชชัย โสบญุมา
11 32875 เด็กชาย ธนาเพชร ธงชัย
12 32876 เด็กชาย ธีรศานต์ เดฟา
13 32877 เด็กหญิง ฐิติกา พาสมบญุ
14 32878 เด็กหญิง วรุณยุพา โคตรชัย
15 32879 เด็กชาย พรต สงวนรัตน์
16 32880 เด็กหญิง พันพัสษา หล่อนตรง
17 32881 เด็กหญิง ธารทพิย์ ไกรอ่ า
18 32882 เด็กหญิง ษยามล ช่างเรือนกุล
19 32883 เด็กหญิง กัลยาณี นีระพันธ์
20 32884 เด็กชาย วีระเทพ ราชวงษา
21 32885 เด็กหญิง ภารดี ทานหรัิญ
22 32886 เด็กหญิง ภัทราพร บวัคล่ี
23 32887 เด็กชาย กิตติพล ดิลกศรี
24 32888 เด็กชาย ธีรพัฒน์ กันค าภา
25 32889 เด็กชาย พีระพงษ์ ตันมณี
26 32890 เด็กหญิง ธนภรณ์ พวงสันเทยีะ
27 32891 เด็กหญิง พรพรรณ แซ่ฮุ่ย
28 32892 เด็กชาย อัสสะชิ ศักด์ิพิทกัษ์
29 32893 เด็กชาย ปฏิภาณ ค าภิวงค์
30 32894 เด็กหญิง ปิ่นวดี พุกแดง
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ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 32895 เด็กหญิง จินตรัตน์ อุนศิริ
32 32896 เด็กชาย ปฐมพร เพ็ชรนิล
33 32897 เด็กหญิง ศราภัทร ศิริรัตน์
34 32898 เด็กหญิง สิปาง ดาราช
35 32899 เด็กชาย ภิรวัตน์ นันมา
36 32900 เด็กหญิง สุกัญญา แซ่โหงว
37 32901 เด็กชาย ภูริภัทร ทพิย์ธัญญา
38 32902 เด็กหญิง ฐิตาพร ช่อกระทุ่ม
39 32903 เด็กชาย สุรชัย ดาวเรืองศรี
40 32904 เด็กชาย ปติีชา ทองรอด
41 32905 เด็กชาย วิชระพงศ์ ปอ้งสี
42 32906 เด็กหญิง นภาภรณ์ ลันดา
43 32907 เด็กชาย ณวัตกรณ์ สว่างเนตร
44 32908 เด็กหญิง ปาลิตา น้อยชาวสวน
45 32909 เด็กหญิง ธัญญาภรณ์ ลีนะพิพัฒน์
46 32910 เด็กหญิง กนกวรรณ เข็มทอง
47 32911 เด็กหญิง นิชุตา ฐานเจริญ
48 32912 เด็กชาย จักรพงษ์ รอดสิน
49 32913 เด็กชาย เศรษฐ์สัณห์ ลีน้อย
50 32914 เด็กหญิง ชโลบล ม่วงทอง
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ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 32915 เด็กชาย ธนพล สีลาพัฒน์
2 32916 เด็กหญิง สุพรรษา แสนสวาสด์ิ
3 32917 เด็กหญิง ณัฐฐินันท์ เจตนาเสน
4 32918 เด็กชาย ภูวดล บตุรศิริ
5 32919 เด็กหญิง วันเพ็ญ ยอดเรือน
6 32920 เด็กหญิง ดวงดาว แสงค า
7 32921 เด็กชาย สรวิชญ์ ไชยต้นเชื้อ
8 32922 เด็กหญิง เกวลิน จันธิมา
9 32923 เด็กหญิง มัดติรส ค าจูมจัง

10 32924 เด็กชาย กฤตพล สุขเกษม
11 32925 เด็กชาย สงกรานต์ เนตรอภิรัตน์
12 32926 เด็กชาย อภิวัฒน์ ธนโชติธีรนัย
13 32927 เด็กชาย วิษณุ กมลเจริญแสนสุข
14 32928 เด็กชาย กรษณ คุรุปญัญา
15 32929 เด็กชาย ภูวดล อยู่ประเสริฐ
16 32930 เด็กชาย ณัฐพล นามลา
17 32931 เด็กชาย อลงกรณ์ จันทร์ตะคุ
18 32932 เด็กหญิง สุพิชญา โตไกรลักษณ์
19 32933 เด็กชาย วีรนันท์ สุริวงค์
20 32934 เด็กชาย ปองภพ พันเลิศพิริยะกุล
21 32935 เด็กหญิง เพ็ญศิริ สุราทพิย์
22 32936 เด็กชาย ณภัทร เปี่ยมทอง
23 32937 เด็กชาย วชิรวิทย์ ลิมาจิรากร
24 32938 เด็กหญิง ทศัน์วรรณ จรฤทธ์ิ
25 32939 เด็กหญิง วราภรณ์ สุขประเสริฐ
26 32940 เด็กชาย พนาสวรรค์ ยงนรเศรษฐกุล
27 32941 เด็กหญิง วันวิสา พิมพ์โพธ์ิ
28 32942 เด็กหญิง สุพรรณี พิศเพ็ง
29 32943 เด็กหญิง ลลิดา จตุเทพ
30 32944 เด็กหญิง นนทธิ์ดา เทยีนสถาพร
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ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 32945 เด็กหญิง สุภาพร สีผ้ึง
32 32946 เด็กหญิง ภคพร ต้ังวรรณสิทธ์ิ
33 32947 เด็กชาย นพรุจ อุณฑพันธ์ุ
34 32948 เด็กหญิง วาสนา การกล้า
35 32949 เด็กหญิง อุบลวรรณ นพวิริยกุล
36 32950 เด็กหญิง ทรรศิกา พรกิจการุณย์
37 32951 เด็กหญิง ชฎาพร ตันตุลา
38 32952 เด็กหญิง ณิชนันทน์ ทพักอง
39 32953 เด็กหญิง ปาริชาติ สุมิตไพบลูย์
40 32954 เด็กหญิง อาทติยา เจ็งสวัสด์ิ
41 32955 เด็กหญิง ปณิศรา สอนโต
42 32956 เด็กชาย สิทธินันท์ พลทะมัย
43 32957 เด็กหญิง กุลธิดา จันทร์พวง
44 32958 เด็กชาย เทพมงคล บานเย็น
45 32959 เด็กชาย ชัชวาล จันทะเสน
46 32960 เด็กชาย ชิษณุชา เทยีมมีเชาว์
47 32961 เด็กชาย ธีรภัทร เชื้อวงษ์
48 32962 เด็กชาย จรัลนวีร์ จันทร์แก้ว
49 32963 เด็กหญิง พรหมพรพรรณ พ่วงพี
50 32964 เด็กชาย ธีรยุทธ คูเกรียงไกร

หน้า 2    



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
ช้ัน  ม.1/ 11        ครูประจ าช้ัน     นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด - นางสาวภทัรนุช  ค าดี

                         ห้อง HOMEROOM            343
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 32965 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ บญุเพ็ชร
2 32966 เด็กหญิง ดุสิตา ค าภาเขียว
3 32967 เด็กชาย ปกรณ์ มีบญุ
4 32968 เด็กหญิง รสิตา อุปทา
5 32969 เด็กหญิง ปรารถนา กรเศษ
6 32970 เด็กหญิง ดวงแก้ว ภู่แก้ว
7 32971 เด็กชาย วริทธ์ิธร ยศฤาชา
8 32972 เด็กชาย กนกโชติ วิเศษกุล
9 32973 เด็กชาย พีรธร พรส่ีภาค

10 32974 เด็กหญิง ภัทรวดี สีเหรัญ
11 32975 เด็กหญิง สิริกาญจน์ พันเต้ียวงษ์
12 32976 เด็กชาย จิรทปีต์ แก้วค า
13 32977 เด็กหญิง จริยา สุรินทร์วานนท์
14 32978 เด็กชาย สหสันัยน์ อ่อนหมืน่ไวย์
15 32979 เด็กชาย โกศล คล่องยุทธ
16 32980 เด็กหญิง เปรมยุตา หมูสี่โทน
17 32981 เด็กชาย ธนดล สินนันทะเสน
18 32982 เด็กชาย ภิญญู คชเผือก
19 32983 เด็กชาย จักรภัทร ค าพุฒ
20 32984 เด็กหญิง อักษราภัค ผิวหอม
21 32985 เด็กชาย ชนาธิป ชัยบรรหา
22 32986 เด็กชาย สุชานนท์ มากพิชัย
23 32987 เด็กชาย ปญัญาธร ถัวทอง
24 32988 เด็กชาย สิรดนัย มาลาเวช
25 32989 เด็กชาย นาราภัทร ณ นคร
26 32990 เด็กชาย ภูมินทร์ เจริญ
27 32991 เด็กชาย ธรรศพงศ์ นพอมรวรานนท์
28 32992 เด็กชาย ธนกร คะสะธรรม
29 32993 เด็กชาย สันต์ วงศ์สวัสด์ิ
30 32994 เด็กชาย ไรวินท์ บญุประเสริฐ
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ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 33031 เด็กหญิง พิพรรษพร พูลนาท
32 33034 เด็กชาย ปณัณ์ สารพล
33 33035 เด็กชาย ขจรเดช จ าปาทอง
34 33036 เด็กหญิง ศิรดา จันทพันท์
35 33037 เด็กชาย ไชยวัฒน์ วงค์ชาชม
36 33038 เด็กหญิง วลัยภรณ์ ทพิโชติ
37 33039 เด็กชาย จิรวัฒน์ จะเชิญรัมย์
38 33040 เด็กชาย ณัฐกิตต์ิ แดงประดับ
39 33041 เด็กชาย ฐิติศักด์ิ กิตติวงศ์ไกร
40 33042 เด็กชาย ศุภนัฏฐ์ บณัฑิตเจริญเลิศ
41 33043 เด็กหญิง ถลัชนันท์ แซ่เซีย
42 33044 เด็กหญิง เพชรชมพู รัตนพิมาน
43 33045 เด็กหญิง ศิลารัตน์ นันกลาง
44 33046 เด็กหญิง พัฒร์พิมล สมประเสริฐ
45 33047 เด็กชาย พงศธร เทพณรงค์
46 33048 เด็กชาย นันพัฒน์ ใจกล้า
47 33051 เด็กหญิง ชนิตา ไผ่วงษ์
48 33054 เด็กชาย ชินพัฒน์ บางไธสง
49 33055 เด็กชาย ภัทรดนัย แจ่มจันทร์
50 33056 เด็กชาย ฐเดช บวัตูม
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