
          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.4/1               ครูประจ าช้ัน     นางสาวฌัชชา  ปญัญาเมา - นางสาวศริิพร  โกมารกุล
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์ - วทิยาศาสตร์                              หอ้ง HOMEROOM      741
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 30689 นางสาว ปนัญญา เอีย่มอุไร
2 30692 นางสาว ปลายฟ้า พิชิตขลัง
3 30694 นาย ภูวนัตถ์ จันทร์มี
4 30695 นาย พงศกรณ์ กิง่จงเจริญสุข
5 30697 นางสาว วรกมล ชนสิริไกรศรี
6 30700 นาย เมธานนท์ วัฒนภิรมย์
7 30702 นาย สิรวิชญ์ อุดทา
8 30704 นางสาว บษุกร ปิ่นสุวรรณ
9 30710 นาย พนธกร นิลภูมิ
10 30711 นางสาว ณัฐยา บญุสิริถาวร
11 30712 นางสาว มุกรวี ถนอมนาค
12 30713 นาย ภัทรพล เงารัตนพันธิกุล
13 30717 นางสาว พนิดาวรรณ แซ่อึง้
14 30719 นางสาว เหมือนฝัน วันทา
15 30720 นาย พาทศิ สิริประภาสุข
16 30723 นาย นิติกร ศรีรวรรณ์
17 30724 นางสาว ณัฐตญา ประดิษฐนิยกูล
18 30726 นาย ธนทตั ชินชัยวณิชกิจ
19 30728 นางสาว ณัฐริญา สีเขียวพงษ์
20 30730 นางสาว สุนิชา ตาปั๋น
21 30731 นาย ธนากร มานะจรรยาพงค์
22 30733 นางสาว วชิรินทรา เชาว์ชอบ
23 30734 นางสาว ธนาภา อุงพานิชกุล
24 30735 นางสาว วราพร แสงเจือ
25 30736 นางสาว ณัฐรวดี สมนึก
26 30739 นางสาว ฟ้า เสนารัตน์
27 30740 นางสาว ฐิติมา ภูล้นแก้ว
28 30742 นางสาว กนกพร ไพรแทน
29 30747 นางสาว วริษฐา สามพวงทอง
30 30751 นางสาว ศิรภัชสรณ์ วงศ์น้อย



    ช้ัน  ม.4/1               ครูประจ าช้ัน     นางสาวฌัชชา  ปญัญาเมา - นางสาวศริิพร  โกมารกุล
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์ - วทิยาศาสตร์                              หอ้ง HOMEROOM      741
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 30752 นางสาว กชกร แก้ววิเศษ
32 30753 นางสาว อัญมณี ภิรมย์เปรม
33 30755 นาย กิตติพล บรูณะทรัพย์ขจร
34 30756 นางสาว ปาลิดา ก๊วยสมบญุ
35 30757 นางสาว อาทติยาพร ทองสง่า
36 30758 นางสาว นภัสวรรณ เฉลิมวัน
37 31155 นางสาว ธิภาพรรณ สงวนสุข
38 33057 นาย บรรพต สุทธิโครต
39 33058 นางสาว พนิดา ทว้มเทศ
40 33059 นาย กฤษณ วงศ์ภูงา
41 33061 นางสาว ปยิดา จ าปาทอง
42 33062 นาย วรรณยุกต์ ไถ้บา้นกวย
43 33063 นาย อติชาต แย้มพวง
44 33064 นางสาว ปญัญาพร ชมศรี
45 33065 นางสาว รุ่งอรุณ กาสา
46 33084 นางสาว ณัฐธิดา เสรีอภินันท์

หน้า 2    



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.4/2               ครูประจ าช้ัน     นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์ - นางสาวปทมุ  โศภาคนี
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์ - วทิยาศาสตร์                                 หอ้ง HOMEROOM      742
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 30760 นางสาว เบญญาภา มะปรางทอง
2 30763 นางสาว ญาดา พินอูป
3 30764 นาย ศราวุธ สนองผัน
4 30767 นาย สุรพัศ เครือง้าว
5 30768 นางสาว สุชาดา สอนสิงห์
6 30769 นาย จักริน จงสถิตมัน่
7 30772 นาย รัชพล ภาณุสุวัฒน์
8 30775 นางสาว ธมลวรรณ นันทวดีพิลาศ
9 30776 นาย ศุภสิริ ธีรภัทรไพบลูย์
10 30784 นางสาว วราวรรณ คล้ายสุทธิ
11 30789 นางสาว จิรนันท์ อนันตัง
12 30802 นางสาว จินดารัตน์ ฉัตรทอง
13 30807 นาย ขจรศักด์ิ สีสด
14 30809 นางสาว นริศรา เสียงเพราะ
15 30814 นางสาว ศิริกาญ เจริญวงศ์
16 30818 นางสาว ฐิติพร พิวขุนทด
17 30820 นางสาว สุวรรณา กกจันทร์
18 30825 นางสาว วิริยาพร ทองเรืองสุกใส
19 30827 นางสาว เจนจิรา สาครขันธ์
20 30830 นาย พงศ์ธร สังข์ทอง
21 30839 นางสาว ฝน เสนารัตน์
22 30840 นางสาว เดือน รักกลาง
23 30845 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ สิงหโ์ต
24 30849 นาย ธันวา อิศรางกูร ณ อยุธยา
25 30856 นางสาว ปยินารถ ศรีวงษ์ชัย
26 30858 นาย ชัชพล แถบเดียว
27 30876 นาย ธัชพนธ์ ศรีอากาศไกรแสง
28 30880 นางสาว มนต์นภา ทพิสนุก
29 30882 นางสาว นิตา จิตสุขปล้ืม
30 30933 นาย นพรัตน์ มาอยู่



    ช้ัน  ม.4/2               ครูประจ าช้ัน     นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์ - นางสาวปทมุ  โศภาคนี
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์ - วทิยาศาสตร์                                 หอ้ง HOMEROOM      742
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 30935 นาย นพชัย สมทรง
32 30945 นางสาว เกวลี แตงสมบรูณ์
33 31065 นาย บญุวรุตน์ บางบ ารุง
34 33000 นางสาว สุภัสรา ทบัทมิหนิ
35 33066 นางสาว ยุคล กิระพล
36 33067 นางสาว ณัฎฐณิชา มนตรี
37 33068 นางสาว กิตติยาพร ลาภจิตร
38 33070 นางสาว ศุภาพิชญ์ สนิท
39 33071 นาย กิติศักด์ิ เพียรประสบสุข
40 33072 นางสาว นภัสกร พรหมดี
41 33073 นางสาว ธิดารัตน์ แซ่ต้ัง
42 33074 นาย นภทปี อ้อยหวาน

หน้า 2     



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.4/3        ครูประจ าช้ัน     นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์ - นายมนตรี  สุขสวสัดิ์
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์ - วทิยาศาสตร์                          หอ้ง HOMEROOM     743
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 30949 นางสาว ทกัษพร สูริเสณี
2 30956 นางสาว ชณัฐฏา โชติมงคล
3 30957 นางสาว นลินรัตน์ อ้นสืบสาย
4 30964 นางสาว รุ่งอรุณ โคมบวั
5 30981 นางสาว กัณฑิภรณ์ แสนสนิท
6 30991 นางสาว สุภาวดี ล้อมลาย
7 30993 นางสาว ดาว รักกลาง
8 31010 นางสาว สุวรรณี วงษ์ศรีงาม
9 31029 นางสาว อันติมะ สุหงษา
10 31032 นางสาว วริศรา คุ้มภัย
11 31040 นางสาว พิชญาภา รัมเจ็ด
12 31044 นางสาว ปทมุรัตน์ ชาประดิษฐ์
13 31052 นาย ชานนท์ บญุธรรม
14 31094 นาย ณัฐวุฒิ สิบรัมย์
15 31104 นางสาว เบญจมาศ เดชดี
16 31121 นางสาว มุกระวี วสุวิทย์
17 31123 นางสาว โสภิตา บญุจันทร์
18 31158 นางสาว ภัทราภรณ์ ประสานพงษ์
19 31170 นางสาว สุธาทพิย์ สุทน
20 31177 นางสาว จิณณพัต กุลภัทรภักดี
21 31178 นาย ณัฐดนัย สวนงาม
22 31180 นาย อภิวัฒน์ เณรแตง
23 31187 นาย ยุทธชัย หว่งโห้
24 31189 นางสาว พิมพ์ภัทรา เกษมสุข
25 31191 นางสาว สวรรณ์รัศฐ์ ข าจ ารูญ
26 31194 นางสาว วัฒนพร แพงไพรี
27 31197 นางสาว สุทธิรัตน์ เอกพงศ์บวรสิน
28 31199 นางสาว ภาวินันท์ แสงมาศ
29 31205 นาย ภูมิพัฒน์ พินธิตรารติบดี
30 31208 นาย รุ่ง คนยืน



    ช้ัน  ม.4/3        ครูประจ าช้ัน     นางสาวสุกัญญา  มหาฤทธิ์ - นายมนตรี  สุขสวสัดิ์
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์ - วทิยาศาสตร์                          หอ้ง HOMEROOM     743
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 31209 นาย รุจน์ คนยืน
32 31217 นางสาว ธันย์ปพัชญ์ เตชากุลพัฒน์
33 31222 นาย นิธิทดั จรรยคุณี
34 31224 นาย ฐิติพันธ์ ผ่องสุวรรณ
35 32475 นาย จิรพัฒน์ สารัตถวิภาค
36 33075 นางสาว จุฬารักษ์ เตชะรุ่งเรืองกิจ
37 33076 นางสาว ชาริลอน สีภา
38 33077 นางสาว พิมพ์ศิริ ตระกูลวงศ์
39 33078 นางสาว น้ าฝน จินดาประภาพร
40 33079 นางสาว น้ าฝน เขียวสุภาพ
41 33080 นาย ทวิรัฐ ต้มภู่
42 33081 นาย ธนเดช วงศ์วิวัฒน์
43 33082 นาย ปฏิภาณ ศรีศักดา
44 33083 นางสาว สกุลทพิย์ ส้มจีน

หน้า 2..



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.4/4               ครูประจ าช้ัน     นางสาวศริาภร  นาบญุ -  นายนพินธ์  พจนสุวรรณชัย
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ                                หอ้ง HOMEROOM     744
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 30701 นาย ณัฐวัฒน์ แสงทอง
2 30706 นางสาว ปิ่นชนก วงค์ค า
3 30707 นางสาว ณิชากานต์ เกษรหอม
4 30708 นาย ธนาคาร เอียงเป้
5 30718 นาย ศุภชีพ ยะสุกิม
6 30729 นาย วุฑฒิชัย คชเผือก
7 30741 นาย ธนบดี ธนัทธนาดุล
8 30748 นางสาว กัญญาภัค ผาตะพงษ์
9 30750 นางสาว ภาพเพ้นท์ บวัทอง
10 30766 นางสาว ปรางค์ชนก เนตรบตุร
11 30770 นางสาว วิลาสินี สมพงษ์
12 30774 นาย อาทติย์ตะวัน ประกอบแก้ว
13 30777 นางสาว นวพร ชัยชีวสุข
14 30778 นางสาว ปาณิสรา อินทสิทธ์ิ
15 30780 นางสาว กรกมล เวลาดี
16 30785 นางสาว สุณีภรณ์ จันทร์แสง
17 30790 นาย กิตติกร สาลี
18 30797 นาย ชิษณุพงศ์ ทราวุธ
19 30811 นาย คุณานนต์ ศรีเทพ
20 30812 นาย ณัฐเดช มหาสุรเดช
21 30815 นางสาว เวธนี พื้นผา
22 30841 นาย ปณัณวิชณ์ สายเทพ
23 30844 นางสาว ณีรนุช มุง่กลาง
24 30857 นางสาว สุวนันท์ ผามะณี
25 30863 นางสาว ธัญวลัย จรฤทธ์ิ
26 30881 นางสาว วิภาภรณ์ วชิมาเภท
27 30898 นาย ธนาธิป เส็งมี
28 30899 นาย ชาคริต อ าพันธ์ทอง
29 30901 นางสาว ปาริชาติ เผือกมัง่มี
30 30907 นาย ธนวิน บญุเจริญ



    ช้ัน  ม.4/4               ครูประจ าช้ัน     นางสาวศริาภร  นาบญุ -  นายนพินธ์  พจนสุวรรณชัย
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ                                หอ้ง HOMEROOM     744
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 30912 นางสาว พัชราภรณ์ สังข์สนั่น
32 30927 นางสาว อารียา สุรรัตน์
33 30939 นาย ประธาน นาเวียง
34 30943 นาย ประกาศิต วงค าปวน
35 30946 นาย ศรานนท์ แซ่อุย้
36 33085 นาย พงศ์วิชญ์ คฤทาเดช
37 33086 นาย กฤตพร แซ่โค้ว
38 33087 นาย คณาสิน อมรกิตติสาร
39 33088 นาย กันตพัฒน์ ตันติประสุต
40 33089 นาย ณัฐพร มณฑา

หน้า  2 ......



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.4/5               ครูประจ าช้ัน     นางสาวนงพร  จู่พิชญ์ -  นายเสถียร  บญุมหาสิทธิ์
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ                               หอ้ง HOMEROOM       745
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล

1 30859 นาย ธนภัทร ค าวงษ์
2 30953 นางสาว สุรางคณา เอกกุล
3 30968 นาย ศุภกิจ ปรางริน
4 30970 นางสาว ชนาทพิย์ ชนะจิต
5 30980 นางสาว พัชรินทร์ โยธินทวี
6 31005 นาย ศิวัชศรณ์ เดชกนกรัชต์
7 31007 นาย ชูชัย ชูเลิศ
8 31014 นางสาว นันทพร เจริญวัฒนเกษม
9 31041 นาย จิรายุ กิตติวงษ์วิวัฒน์
10 31042 นาย ธเนศพล เลิศปรีชาสกุล
11 31054 นาย ไชยภัทร อุทศิ
12 31069 นางสาว อัญชิสา ตันตระวณิชย์
13 31082 นาย ณัฐพงศ์ บติุพันธ์คา
14 31086 นาย ธาดา คะนานัน
15 31093 นาย สุกฤษิฎ์ ดวงงาม
16 31113 นาย ธีรวัฒน นิลข า
17 31115 นางสาว กนกกร ขะจีฟ้า
18 31116 นางสาว กุลธิดา นราจันทร์
19 31117 นางสาว พูนรัตน์ ชิตนันท์
20 31135 นาย ชนกันต์ พุ่มพยอม
21 31136 นาย พัทธดนย์ คุ้มถนอม
22 31138 นางสาว วราพันธ์ โยวสี
23 31141 นางสาว ตรียารักษ์ กากแก้ว
24 31154 นางสาว อโณชา เข็มนิล
25 31162 นาย ปฏิภาณ ภานุวัตร
26 31165 นาย วิทยา มัตตาริ
27 31172 นาย ศรายุธ แซ่ซึง
28 31176 นางสาว นภัสสร ศรีไทย
29 31192 นางสาว สิรารมย์ ขุมทอง
30 31193 นางสาว ปาลดา พรมดวง



    ช้ัน  ม.4/5               ครูประจ าช้ัน     นางสาวนงพร  จู่พิชญ์ -  นายเสถียร  บญุมหาสิทธิ์
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ                               หอ้ง HOMEROOM       745
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 31200 นางสาว จิตรินทร์ ตากาลา
32 31203 นางสาว รพีพร ภู่สวัสด์ิ
33 31218 นาย จิตริน เพ็งแจ่ม
34 31223 นางสาว วิภาดา ลอยสนั่น
35 31872 นางสาว ศิริกานต์ เย็นจิตร
36 32479 นางสาว ลัดดาวัลย์ บญุเพ็ง
37 33090 นาย พงษกร สุวรรรฤทธ์ิ
38 33091 นาย จิตตะ ปทมุมัง
39 33092 นาย ณัฐ ใช้ล้ิม
40 33093 นางสาว สุพัชชา นิลสระคู
41 33094 นางสาว กาญจนภัสร์ ปตัแวว

หน้า  2 ......



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.4/6               ครูประจ าช้ัน     นางทศันยี์  วงคเ์ขียว -  นางสาวนภิาพรรณ อดลุย์กิตตชัิย
แผนการเรียน       ศลิปศกึษา-ภาษาตา่งประเทศ                              หอ้ง HOMEROOM       746
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 30230 นาย ชยุตพงศ์ บญุส่งดี
2 30698 นาย จักรกมล อ าพนพิบลู
3 30705 นาย ชุติบล บญุนาค
4 30737 นาย นิพัทธ์ ร่าเริง
5 30732 นาย ธนากร เลวารี
6 30754 นาย จิณภัค ฉัตร์วีระสกุล
7 30759 นาย ไพศาล เดชคง
8 30773 นางสาว ณัฐพรรณ จินจันทร์
9 30786 นางสาว วชิรา ศรีพุฒ
10 30791 นางสาว ปยิาพัชร จันทวงค์
11 30792 นางสาว ถาวรีย์ แสงมัง่
12 30813 นางสาว เพ็ญพิสุทธ์ิ ชุมจันทร์
13 30821 นางสาว อาเทตยา บวัเงิน
14 30824 นางสาว ศิริลักษณ์ สีลาโคตร
15 30833 นางสาว อารยา แข็งแรง
16 30860 นางสาว เก็จมณี ศรีมงคลชัย
17 30865 นางสาว ณัฐพร วงศ์แก่น
18 30867 นาย เนติรัฐ วังเย็น
19 30869 นาย อภิสิทธ์ิ จัดพล
20 30871 นางสาว กชสร เหมือนเงิน
21 30879 นางสาว ณัฐวรรณ กล่ินสุคนธ์
22 30911 นางสาว เบญจพร โปร่งจิต
23 30928 นางสาว ณัฐภัทร ใจแก้ว
24 30940 นางสาว พรชนก มีชัย
25 30952 นางสาว อรนุช ชั้นวัฒนกุล
26 30960 นางสาว ปรีณาพรรณ บนุนาค
27 30975 นางสาว วินิดา จันทร
28 30977 นางสาว กชกร ผดุงผล
29 30979 นางสาว สมิตา นุ้ยวงศ์
30 30982 นางสาว อารียา หาพล้อย



    ช้ัน  ม.4/6               ครูประจ าช้ัน     นางทศันยี์  วงคเ์ขียว -  นางสาวนภิาพรรณ อดลุย์กิตตชัิย
แผนการเรียน       ศลิปศกึษา-ภาษาตา่งประเทศ                              หอ้ง HOMEROOM       746
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 31004 นางสาว นิศารัตน์ ขวัญแก้ว
32 31039 นางสาว อัจฉริยาพร โสดา
33 31046 นาย เจตนิพัทธ์ ลานเหลือ
34 31047 นางสาว สุภาภรณ์ ไกรศรีวัฒนะ
35 31092 นางสาว มณีกานต์ วุฒิ
36 31120 นาย เอกภพ พินิจ
37 31148 นางสาว ธิญาภรณ์ บ าเพ็ญ
38 31169 นางสาว ชลดา พรหมทตั
39 31196 นางสาว ทวิาทพิย์ พละพล
40 33069 นาย ชาติชาย กีรติวุฒิเศรษฐ์
41 33095 นาย ธีรดนย์ อึง้เจริญย่ิง
42 33096 นางสาว ชัญญา เอีย่มแสง
43 33097 นางสาว รัตนชาติ บรูณะเสรี
44 33098 นาย ภมรชัย อุทยัสารี
45 33099 นาย อัจฉริยะ อนุรักษ์พงศธร
46 33100 นาย ฐิตพัฒน์ ภัทรเรืองสิทธ์ิ
47 33101 นาย ปกรณ์ อรรคฮาต
48 33102 นาย ณัฐดนัย ส่งสกุลชัย

หน้า 2     



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.4/7               ครูประจ าช้ัน     นายวฒิุพงษ์ แสนรังค ์-  นางพจมาน  ชีววฒันา
แผนการเรียน       ศลิปศกึษา-ภาษาไทย-สังคมศกึษา                             หอ้ง HOMEROOM   747
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 30788 นาย ภูชิชย์ เคร่ืองทองดี
2 30796 นางสาว นฤมล โชคถาวรกุล
3 30805 นางสาว พรนัชชา อ้นสืบสาย
4 30810 นาย วริศพันธ์ ทติาธรศิริสกุล
5 30822 นาย สุรศักด์ิ สุหงษา
6 30834 นาย สิริวัฒน์ เสาหมัน
7 30837 นาย นพพร เนินบก
8 30850 นาย ณภัทร บญุสนองชีพ
9 30853 นาย ภัทรนันท์ ประยุกต์สมัย
10 30868 นาย ยศกร บญุอ่ า
11 30889 นางสาว ปรียาภรณ์ พูลละม้าย
12 30891 นาย บรูพา บญุมี
13 30897 นาย ภคพล เข็มทอง
14 30902 นาย สัตยา ธันวานนท์
15 30906 นาย กฤษฎา วังกุม่
16 30908 นางสาว ณัฐวิภา อ่อนฉ่ า
17 30941 นาย ธนัฐชัย แจ่มใส
18 30944 นางสาว อลิสสา สุวรรณพงษ์
19 30951 นาย กฤตเมธ ปญัญะสา
20 30978 นางสาว มุนินท์ สาครินทราชัย
21 30983 นาย สิทธิโชค ทมิสูงเนิน
22 31000 นาย เอกรินทร์ แววน า
23 31002 นาย บา๊ส สินธ์ุสุรินทร์
24 31003 นาย ภัทรพล รักษาพล
25 31068 นางสาว วรัญญา ไชยแสง
26 31077 นางสาว วิรินทร์ ทศันสว่างคุณ
27 31095 นาย ธีรภัทร์ บตุรมาตร
28 31102 นาย ขวัญ สีประเสริฐ
29 31107 นางสาว วิราศิณี บบุผา
30 31109 นาย ศักรินทร์ จันอิน



    ช้ัน  ม.4/7               ครูประจ าช้ัน     นายวฒิุพงษ์ แสนรังค ์-  นางพจมาน  ชีววฒันา
แผนการเรียน       ศลิปศกึษา-ภาษาไทย-สังคมศกึษา                             หอ้ง HOMEROOM   747
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 31112 นางสาว กมลชนก เนตรสว่าง
32 31149 นางสาว ธันยพร ยังเจริญ
33 31179 นางสาว เมวดี มณีวงศ์
34 31184 นางสาว ชลธิชา แสงสุข
35 31202 นางสาว ธิดารัตน์ ชูแสง
36 33104 นางสาว ปณิดา เจริญเอกปญัญา
37 33105 นางสาว มรดก ข าดี
38 33106 นางสาว ดลกนก บญุจันทร์
39 33107 นางสาว ภัทรกันย์ อุณทพันธ์ุ
40 33108 นาย ชัยสิทธ์ิ โพธิสิน
41 33109 นางสาว รพีภัสสร ทองศรี

หน้า 2     



          รายช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.4/8               ครูประจ าช้ัน     นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์ -  นางสาวธัญญารัตน ์ พิมสา
แผนการเรียน       ศลิปศกึษา - ภาษาจีน                        หอ้ง HOMEROOM          748
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 30690 นางสาว ณัฐธิดา แซ่อึง้
2 30699 นางสาว ชลิตา ศรีเทพ
3 30715 นางสาว รินรดา รุ่งธัญรัตน์
4 30738 นางสาว รพีพร ปรากฏชื่อ
5 30746 นางสาว จีรวรรณ พินเกาะ
6 30765 นางสาว อริสา แก้วค าภา
7 30804 นางสาว พลอยไพริน เพ็ญพิชัย
8 30819 นาย พันธกานต์ แจ่มจันทร์
9 30870 นางสาว พัทธมน ตุ่นแก้ว
10 30872 นางสาว แคทรินทร์ สุปณุณะ
11 30887 นางสาว อัญชิษฐา ศิลปพันธ์
12 30917 นางสาว จุฑาทพิย์ งามข า
13 30932 นางสาว หทยักาญจน์ สร้างทอง
14 30971 นางสาว จรีภรณ์ สรรพศิริมงคล
15 30972 นาย ชินโชติ บวัตุม
16 30986 นางสาว สุทธิกานต์ ไพโรจน์
17 30989 นางสาว ชุติมา อุดมวิเศษสันต์
18 31038 นางสาว ศิริรัตน์ ภูมิกระจาย
19 31081 นาย พีรพัฒน์ สุขศรีจันทร์
20 31096 นาย เจษฎาภรณ์ ไชยวรสิทธ์ิ
21 31142 นาย สราวุฒิ พุทธิชาติไพโรจน์
22 31144 นาย สุโขทยั พุสาโรนา
23 31167 นางสาว กัลยารัตน์ เอือ้กิจชาคร
24 31201 นางสาว ปณัฑารีย์ ศิวากาศ
25 31210 นางสาว บษุยเนตร ฤกษ์ดี
26 31212 นางสาว พิมพิชญา กันจะนะ
27 31770 นางสาว ปญุช์รัสมี วัชรเสถียร
28 33110 นาย นพฤทธ์ิ พุทธลัดดา
29 33111 นาย สุรเดช โพธ์ิศรีแก้ว
30 33113 นางสาว กนกวรรณ มลิวัลย์



    ช้ัน  ม.4/8               ครูประจ าช้ัน     นางสาวเจนจิรา  เพ็งจันทร์ -  นางสาวธัญญารัตน ์ พิมสา
แผนการเรียน       ศลิปศกึษา - ภาษาจีน                        หอ้ง HOMEROOM          748
ที่ เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
31 33114 นางสาว ยลลดา แย้มศรวล
32 33115 นางสาว ศริญญา พิลาศรี
33 33116 นางสาว สุพัตรา กล่อมระนก
34 33117 นางสาว ชุติมา ไทยอู่
35 33118 นาย วิศรุต สุพัฒนารังษี
36 33119 นาย วุฒิชัย ตาแผ่น

หน้า 2     




