
          รายช่ือนักเรยีน  โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.5/1       ครปูระจ าช้ัน     นางสาวจุฑารตัน์  เกาะหวาย -  นายปุ้ย  คงอุไร
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์                         ห้อง HOMEROOM     751

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

1 30123 นางสาว กฤษฎาพร พาชื่น
2 30124 นาย กลุภัสฐ์ นุชเทียน
3 30126 นางสาว ระวิวรรณ อึ้งธัญญวัฒนกลุ
4 30127 นาย ศุภนันท์ มะยมหนิ
5 30128 นาย คุณากร มีแสง
6 30130 นาย ธนชล เลิศสังข์
7 30134 นางสาว จติไพลิน เอกธนกจิ
8 30135 นาย ศุภวิชญ์ ศรีบรูณพิภพ
9 30138 นางสาว ฐิตารีย์ แกน่ทอง
10 30146 นาย ทีฆทัศน์ เกดิศิริ
11 30157 นางสาว สุกญัญา สุวะรักษ์
12 30160 นางสาว กนกวรรณ กจิสมัย
13 30165 นางสาว พรทิพย์ สมสมัย
14 30169 นาย ธีรภัทร์ สุมาลี
15 30174 นาย อทิธิเทพ สุรินทร์
16 30175 นาย ณัฐพล ปาค า
17 30181 นางสาว ภาสินี ศิริ
18 30192 นาย ภูวิศ เกดิมงคล
19 30200 นางสาว ฑิฆัมพร จติภิญโญพงศ์
20 30202 นางสาว สุดารัตน์ คงสินเจริญชัย
21 30211 นาย พิริยะพงศ์ แสงปนิ
22 30212 นางสาว ภัทรสุดา สาลี
23 30216 นางสาว สุภินทรา แซ่ต้ัง
24 30226 นางสาว พัชนิดา พลายแกว้
25 30228 นางสาว เขมิสรา รังษีธนะกจิ
26 30262 นางสาว พนิดา จนัทะนนท์
27 30280 นางสาว กานต์ระวี รุ่งไพโรจน์
28 30282 นางสาว ปนัดดา จนัทพันธ์



    ช้ัน  ม.5/1       ครปูระจ าช้ัน     นางสาวจุฑารตัน์  เกาะหวาย -  นายปุ้ย  คงอุไร
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ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

29 30285 นางสาว วรรณวิษา งามทิพย์
30 30292 นางสาว วันดี จบัจติร์
31 30293 นางสาว นนทิกานต์ มากพิชัย
32 30300 นางสาว จริภัทร สิงหาวุธ
33 30363 นางสาว พิมพ์ลภัทร์ จนัทร์สุข
34 30461 นางสาว ณัฐสุดา ประกอบส าเนียง
35 30479 นางสาว กรณิกา มัทนัง
36 30511 นางสาว อภิญญา พุทธมาตย์
37 30559 นางสาว พรนภา กรุงละ
38 30581 นางสาว วรรณวนัช ฤดีจรัสวัลย์
39 31256 นางสาว กรรณพรชษ์ยธร เธียรโกห้ร่าน
40 31772 นางสาว ระพีพรรณ เอกอคัรนวกลุ
41 32431 นางสาว จงรัก สารัตถวิภาค
42 32432 นางสาว วิยะดา อฤุทธ์ิ
43 32436 นางสาว ทรงวาด ยามประโคน

44 32500 นาย อาภากร อศัวภูบดี

หน้า 2…



          รายช่ือนักเรยีน  โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.5/2               ครปูระจ าช้ัน     นางสาวชลิตา  บุญรกัษา -  นายสุเนตร ศรใีหญ่
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์                          ห้อง HOMEROOM   752

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

1 30131 นางสาว ริการ์ ฟูรูอชิิ
2 30133 นาย ธนพัชร เพ็ชรรัตน์
3 30137 นางสาว ลลิตา ใจแกว้
4 30142 นางสาว ปภาวรินท์ ออ่นฉ่ า
5 30145 นาย ปฏิพล สัจจพันธคีรี
6 30155 นาย ณัฐนันท์ มุ่งงาม
7 30163 นาย กรณ์ดนัย วีระพลานนท์
8 30185 นาย ภาณุพงศ์ ดาราแกว้
9 30189 นางสาว ภูรณิศา สุขลักษณ์
10 30197 นาย ปณชัย สวาทะสุข
11 30201 นางสาว นาตยา ไทยานนท์
12 30215 นาย ณัชชัยพงศ์ องค์เจริญกลุ
13 30219 นาย ด ารงพล ศรีสุขหวัง
14 30227 นางสาว ชญาดา ประสมสิทธิ
15 30244 นาย จกัรพันธ์ ทองเพชร
16 30255 นางสาว ธนัชชา สัมโย
17 30270 นางสาว ศิริกานต์ คะสาราช
18 30279 นางสาว สุดารัตน์ สีสด
19 30289 นาย เพชรายุธ รุจรัิกษ์กานต์
20 30309 นาย อศิรา ดาราฉาย
21 30315 นาย พันธ์เลิศ ชัยผลดีเลิศ
22 30326 นาย คุณาธิป หนูเขียว
23 30377 นางสาว รัตติยา อนิทร์เบีย้ว
24 30434 นาย พงศกร ตันตินิกลุชัย
25 30473 นาย สิทธิชัย มีสมบติั
26 30513 นาย ปรเมษฐ์ พุกภิญโญ
27 30519 นางสาว รวินท์นิภา มีพืช
28 30553 นางสาว ปณิดา ไชยลาศ



    ช้ัน  ม.5/2               ครปูระจ าช้ัน     นางสาวชลิตา  บุญรกัษา -  นายสุเนตร ศรใีหญ่
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ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

29 30569 นางสาว มณิสรา พงอดุทา
30 30621 นาย พุฒิพงศ์ มีศิลป์
31 30622 นาย ธีรพล ค าวัน
32 30633 นางสาว ธัญญลักษณ์ จนัทร์หอม
33 32416 นาย โจนาธาน เฉิน
34 32417 นางสาว ณาริศา สารบรุุษ
35 32423 นางสาว อริศรา ลีระมาศ
36 32425 นางสาว กนกพร นันทจกัร์
37 32429 นางสาว ลลิตตา ทวีมงคลชัย
38 32433 นางสาว กติติวรา นาคนาวา
39 32434 นางสาว กญัญารัตน์ โคกศรีเมือง
40 32437 นางสาว พรชิตา จ ารอง
41 32438 นางสาว อวัสดา ชนะชน
42 32455 นางสาว สุนิตา ปิน่มะณี

43 32502 นาย ธนากร แกว้พลอย

หน้า 2…



          รายช่ือนักเรยีน  โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.5/3               ครปูระจ าช้ัน     นางสาวอรวรรยา  ภาคค า -  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
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ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

1 30132 นาย พรภัทร กว้างสวาท
2 30152 นางสาว ญาดา เชียงนิยม
3 30204 นางสาว สิรินดา มะตนเด
4 30231 นาย ฐิตินันท์ นามวงศ์
5 30238 นางสาว ลูกตาล พลแกว้
6 30240 นาย นัฐพล เจริญการ
7 30273 นางสาว อยัลดา วาณิชกจิอนันต์
8 30283 นาย ภูธิป ไม้จนัทร์
9 30298 นาย อาชวิต ไชยเดช
10 30305 นางสาว ณัฐนุกลุ ชุบกิ่ง
11 30308 นาย สหสัวรรษ สุขหนองโปง่
12 30331 นาย รัฐภูมิ หมื่นที
13 30346 นาย เมธาวี แกว้บงัเกดิ
14 30353 นางสาว ณัทรตี ชื่นจติร
15 30365 นางสาว ธันยพร กนัค าภา
16 30400 นางสาว อรวรรณ เชียงทอง
17 30418 นาย ธวัชชัย พึง่ภพ
18 30419 นาย ณัฐนนท์ นพช านาญ
19 30440 นาย อภิชัย เจริญวงศ์
20 30448 นาย อธิป อรัญเอี่ยมฟ้า
21 30474 นาย ธนพล ประพันธ์
22 30487 นางสาว ปาณิสรา สุรสุขภูมิ
23 30510 นางสาว วลีพร บตุรศิริ
24 30512 นาย ธนวัฒน์ พยัคเดชาชัย
25 30518 นางสาว สุวนิตย์ เชิงฉลาด
26 30547 นาย วิรัช ประเสริฐศรี
27 30566 นางสาว ธนัชญา แหว้ไธสง
28 30589 นางสาว สุนทรีย์พร ส่ังสอน



    ช้ัน  ม.5/3               ครปูระจ าช้ัน     นางสาวอรวรรยา  ภาคค า -  นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
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ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

29 30604 นาย อนิทัช ธัญการ
30 30624 นางสาว เกษกนก รัตนคุณาภรณ์
31 30639 นาย นรเสฐ ยังอยู่ดี
32 30649 นาย มารวย ชัยชีวสุข
33 31250 นางสาว พรชนก ใช้พินิจ
34 32415 นาย ทศพล วรธรรมาทิพย์
35 32418 นางสาว ปาริฉัตร วุฒิสนิท
36 32419 นางสาว วรรณฤดี ศรีรุ่งเรือง
37 32420 นาย รัตนชาติ จองอสิระโยธิน
38 32421 นางสาว นวรัตน์ ศรีบญุทอง
39 32424 นาย วรากร ยามเลย
40 32426 นางสาว เบญญาภา บญุหอม
41 32428 นาย ศุภวิชญ์ แม้ประเสริฐ
42 32430 นางสาว พรรษา จริชัยธ ารงศักด์ิ
43 32435 นางสาว ชุติมา บรูณะ

หน้า  2



          รายช่ือนักเรยีน  โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.5/4      ครปูระจ าช้ัน     นางสาวเมธาวี  สุขเจรญิ - นายปวิตร  สมนึก
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ                         ห้อง HOMEROOM      754

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

1 30144 นางสาว ธิญดา พรทวีโชค
2 30171 นางสาว นตวรรณ ตรีทิพสิริ
3 30172 นางสาว วิลาวัณย์ ขันกสิกรรม
4 30184 นางสาว อรณิชา นิธิโภคปรีดา
5 30196 นางสาว อนุตตรีย์ อุ่นจติต์
6 30203 นางสาว สุธาขวัญ ทองขาว
7 30205 นาย อนุรักษ์ คมข า
8 30206 นางสาว จรีภัทร สุขศรี
9 30208 นางสาว ฐิติพร พงษ์ทรัพย์
10 30210 นางสาว มุจรินทร์ บญุเชิญ
11 30213 นางสาว นัชชา สระไพ
12 30214 นางสาว ปทุมรัตน์ สุทธิพล
13 30217 นางสาว สุธิดา เปล้าแกว้
14 30218 นางสาว ดวงกมล แกว้ผนึก
15 30234 นางสาว ธมวรรณ คงลายทอง
16 30243 นางสาว ชนากานต์ นิ่มผ้ืง
17 30247 นางสาว สุภาวัลย์ แสงศรี
18 30248 นางสาว กนกภรณ์ การะเกตุ
19 30256 นางสาว ชลธิชา ศิรินาม
20 30258 นาย ธีรกานต์ เกดิอยู่
21 30264 นางสาว ปาริฉัตร สายรัตน์
22 30269 นางสาว บวัสวรรค์ ทองดี
23 30288 นาย ชัยธัช แซ่เจยีม
24 30317 นางสาว นัฐชนันท์ รุ่งรัศมี
25 30318 นางสาว สิริรัตน์ อตัธิปา
26 30319 นาย ณัฐพล พณรมณ์
27 30321 นางสาว อญัชิสา โยธาภักดี
28 30335 นางสาว ดวงดาว คงหมึก



    ช้ัน  ม.5/4      ครปูระจ าช้ัน     นางสาวเมธาวี  สุขเจรญิ - นายปวิตร  สมนึก
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ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

29 30339 นาย ธนัช สมงาม
30 30368 นางสาว ชญาพิมพ์ ธนวราประสิทธ์ิ
31 30416 นางสาว แคทรียา สีเลา
32 30432 นางสาว เทียนธยา เจริญสุข
33 30446 นางสาว จติิมา เชิดชูเกยีรติ
34 30458 นาย กนัตภณ ฉายาลักษณ์
35 30469 นางสาว ภัทรานิษฐ์ สุขสาครธนาวัฒน์
36 30514 นางสาว จดิาภา บวัย้ิม
37 30516 นาย ฤทธ์ิติด จาวลา
38 30558 นางสาว จฑุามาศ ศิริ
39 30561 นางสาว ภัสริญทรณ์ จนัทรางศุ
40 30578 นางสาว อยัรดา มงคลเพ็ชรสง่า
41 30580 นางสาว สุพรรษา พราหมณัง
42 30608 นางสาว ภิญญาพัชร์ อริยธัญฐากรณ์
43 30615 นางสาว ศิริลักษณ์ คล่องแคล่ว
44 30620 นางสาว ชุติพร รักบา้น
45 30636 นางสาว พรรษา ธูปหอม
46 32441 นางสาว อรวรรณ เยาวขันธ์

หน้า  2                  



          รายช่ือนักเรยีน  โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.5/5               ครปูระจ าช้ัน     ว่าทีร่อ้ยตรศุีภกิจ  เซียะสวัสด์ิ - นางสาวเสาวนีย ์จิระสุทธิต์ระกูล
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ                         ห้อง HOMEROOM     755

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

1 30140 นาย ธัญกร บรีุทาน
2 30154 นาย กรวุฒิ ชอบชิงชัย
3 30178 นาย อนิวัต อสุุภานนท์
4 30186 นางสาว ญาดา ชามาตร์
5 30191 นางสาว อจันา ภู่ปรางค์
6 30207 นางสาว วรรณจริา ทองใบใหญ่
7 30236 นาย พลสิษฐ์ พัฑฒนะ
8 30274 นาย ปฏิญญา โปษยลักษณ์
9 30287 นางสาว กญัญาณัฐ วัฒนกจิเหนือทิศ
10 30290 นาย นพรุจ น้อยม่วง
11 30295 นาย ชนินทร์ แจม่จติต์
12 30297 นาย ธีรภัทร เหล่าพิชิต
13 30310 นางสาว นิศรา ดวงตาทิพย์
14 30313 นาย จริภัทร์ ส าราญถิ่น
15 30330 นางสาว ธนัญญา ลาภปญัญา
16 30337 นางสาว วรัญญา บญุประสพ
17 30340 นางสาว จริาภรณ์ โกวิทด ารงกจิ
18 30344 นางสาว ปราณปรียา ค ามา
19 30349 นางสาว ลลิดา อ่ าเอื้อ
20 30352 นาย วรวิช บวัเทพ
21 30364 นางสาว กมลชนก ชินวรพจน์
22 30369 นาย สิทธิศักด์ิ สงวนสุข
23 30370 นาย อนุพงษ์ เจนสว่าง
24 30380 นาย ฉัตรมงคล จลุโรจน์
25 30398 นาย ภูมรินทร์ ศรีสร
26 30421 นางสาว ปภัสรา เรืองสมบติั
27 30429 นางสาว สุภาภร โล่หเ์ล็ก
28 30492 นาย ธีราวัฒน์ ศรีแกว้



    ช้ัน  ม.5/5               ครปูระจ าช้ัน     ว่าทีร่อ้ยตรศุีภกิจ  เซียะสวัสด์ิ - นางสาวเสาวนีย ์จิระสุทธิต์ระกูล
แผนการเรียน       คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ                         ห้อง HOMEROOM     755

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

29 30506 นาย มนัส ผมพันธ์
30 30564 นางสาว ญาดา ราชีวะ
31 30565 นางสาว เอสรา อานามนารถ
32 30584 นางสาว สุภัสสร สร้อยงาม
33 30586 นางสาว วราภรณ์ ช่วยเมือง
34 30591 นางสาว กมลรัตน์ แซ่ดา
35 30597 นางสาว พิณัฏชา ค ามาเครือ
36 30614 นางสาว ณัฐมนต์ วิจติรปญัญาธร
37 31249 นางสาว พัชร์นันทน์ แกว้เย็น
38 32440 นางสาว สุธินี กาสะลักษณ์
39 32442 นาย ปริญญา โพธิโซ๊ะ
40 32443 นางสาว รัสรินทร์ เฉลิมนิธิวงศ์
41 32444 นาย จริวัสส์ เพชรรัตน์ไพบลูย์
42 32445 นาย ชลสิทธ์ิ เสือคุ่ย
43 32446 นาย นฤมล นาประโคน
44 32447 นาย ไตรภูมิ ค านุช
45 32449 นางสาว ภัคจริา อนิปญัญา
46 32489 นาย กฤตเมธ สนิทพรม
47 32498 นางสาว ธัญญ์วรัตน์ ดึกสูงเนิน



          รายช่ือนักเรยีน  โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.5/6         ครปูระจ าช้ัน     ว่าทีร่.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย - นางเกษรา  ก้องศักด์ิศรี
แผนการเรียน       ศิลปศึกษา-ภาษาต่างประเทศ                         ห้อง HOMEROOM     756

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

1 30158 นางสาว อภิษฎา ลือค าหาญ
2 30161 นางสาว สิริรัตน์ มะปรางศรี
3 30164 นาย ธาดา ขาวเกตุ
4 30167 นางสาว ณัฐฌา ปอ้มทอง
5 30170 นางสาว ภูสุดา แซ่ฉั่ว
6 30173 นางสาว นัชธานันต์ ยินดีธนพัฒน์
7 30176 นาย ภูวัน แจม่ใส
8 30187 นางสาว เอมมิกา ออ่นน้อม
9 30193 นางสาว กลุนิษฐ์ วิวัฒน์สกล
10 30235 นางสาว มณฑิตา อศัวสกลุชัย
11 30237 นางสาว ฮาวา อบิรอฮีม
12 30241 นาย ธีระพงศ์ บตุรกลับ
13 30242 นาย วิศวะ ใจเอื้อ
14 30252 นางสาว วีณา อนิทร์ออ่น
15 30253 นางสาว อนันตา ปนัเด
16 30254 นาย พนัส กจิล่ าลือกลุ
17 30259 นางสาว ทวีติยา สนทอง
18 30265 นางสาว สิริวิมล เวฬุวนารักษ์
19 30299 นางสาว ชนนิกานต์ มีเจริญ
20 30304 นาย จริวงค์ บษุบรรณ์
21 30306 นาย ไตรทศ ปรากฎชื่อ
22 30320 นางสาว อธิญา พรมรินทร์
23 30322 นางสาว ณัฐมน ฟูวัฒนเกยีรติ
24 30332 นางสาว ณัฐธิดา ดวงจนิดา
25 30379 นางสาว วริศรา มีทอง
26 30386 นางสาว พรพิมล ปานทอง
27 30390 นางสาว ญาณิศา มีทอง
28 30410 นางสาว กญัญารัตน์ วิเศษแกว้



    ช้ัน  ม.5/6         ครปูระจ าช้ัน     ว่าทีร่.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย - นางเกษรา  ก้องศักด์ิศรี
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ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

29 30414 นางสาว ณัฐญา ศิริขันธ์
30 30428 นางสาว ทิพย์ภาพร เพิม่ทรัพย์
31 30459 นางสาว วนิดา ศรีสมบติั
32 30462 นางสาว อริสรา ชื่นกิ่ง
33 30495 นาย อภิชาต ยอดวงศ์กอง
34 30617 นางสาว ทรรศมน อลัญญากรณ์
35 30642 นางสาว รักษ์สุดา เทพเสนา
36 32450 นางสาว เบญจรัตน์ พรหมศิลป์
37 32451 นาย พีรภัทร สัตยวิศิษฏ์
38 32452 นางสาว เดือน ดุชิตา
39 32453 นางสาว มนธิชา ศรีจนัทร์ผ่อง
40 32454 นางสาว มนธิดา ศรีจนัทร์ผ่อง
41 32488 นางสาว ณัชชา เขียวสุวรรณ์

หน้า  2



          รายช่ือนักเรยีน  โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.5/7         ครปูระจ าช้ัน      นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์ - นายสิทธชัิย  มาโนชญ์กุล
แผนการเรียน       ศิลปศึกษา-ภาษาไทย-สังคมศึกษา                         ห้อง HOMEROOM     757

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

1 29762 นาย ณัฐภูมิ วุฒิ
2 29821 นาย ธีรยุทธ บญุมี
3 30223 นาย อษัฏายุธ เอื้อวิเศษวัฒนา
4 30239 นาย จารุภักด์ิ สุพรรณดี
5 30250 นาย แสงธรรม โต๊ะแสงธรรม
6 30281 นาย โชคทวี ทองสุข
7 30316 นาย นิรุช อาปะหนุ
8 30345 นางสาว วรรณสุรางค์ มนัสศรีคง
9 30351 นางสาว อรพินท์ ดงกลาง
10 30355 นาย ธันวา ปานทอง
11 30358 นาย ณัฐ ธรรมรักษาโรจน์
12 30387 นางสาว ศิรประภา แกว้กาญจนะวงษ์
13 30433 นางสาว ชามาวี เกดิมณี
14 30437 นาย ภัทรวัตร นวมสุคนธ์
15 30445 นาย อนพัทย์ แสงฟ้า
16 30467 นาย ณัฐพล ขาวข า
17 30478 นางสาว อารยา สินสมบติั
18 30482 นางสาว ศศิภา เฉลียวกลุ
19 30515 นาย ธนพัฒน์ ค าภา
20 30530 นางสาว ธันย์จริา โทโม
21 30539 นาย สุวพันธ์ มะตนเด
22 30543 นาย ไพโรจน์ คุโม
23 30577 นาย วัชรพล ทิอามาตย์
24 30590 นาย พงพันธ์ ไทยมานิตย์
25 30598 นาย กฤษดา มรรคมงคล
26 30607 นาย นิพิฐพนธ์ แกว้ขาว
27 30623 นาย พิมุกต์ บญุชูค า
28 30630 นางสาว วัชรากร คุ้มวงษ์



    ช้ัน  ม.5/7         ครปูระจ าช้ัน      นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์ - นายสิทธชัิย  มาโนชญ์กุล
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ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

29 30655 นาย ชลธาร ลีนะวัต
30 31111 นางสาว ทิพย์พเนตร หงษ์ทวี
31 32459 นาย ศรัณย์ จติรต้ังประเสริฐ
32 32460 นาย วีรศักด์ิ หร่ังกลาง
33 32462 นางสาว รัตนาภรณ์ ศรีกญุชร
34 32490 นาย ศิโรดม นิกพิมพ์
35 32503 นางสาว เสาวลักษณ์ ไทยอู่

หน้า 2    



          รายช่ือนักเรยีน  โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559
    ช้ัน  ม.5/8         ครปูระจ าช้ัน      นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ ์- นางสาวจิรา จั่นเล็ก
แผนการเรียน       ศิลปศึกษา-ภาษาไทย-สังคมศึกษา                         ห้อง HOMEROOM     758

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

1 30198 นางสาว อริสรา งามสุข
2 30233 นางสาว ธันยธรณ์ แกว้มุกดา
3 30249 นางสาว วรกมล แจม่สว่าง
4 30312 นาย สุภกฤต กล่ันมารักษ์
5 30338 นางสาว ศุภาพิชญ์ เลิศอจัฉริยพร
6 30343 นาย อาภากร ชวนสมบรูณ์
7 30371 นางสาว จริาพัชร ปัน้เทียม
8 30374 นาย วีรภัทร แซ่โง้ว
9 30422 นางสาว ศศิธร สามเสน
10 30460 นางสาว ฐิติรัตน์ วัฒนวรพงศ์
11 30464 นางสาว สุกานดา ถวิล
12 30465 นาย อษัฎาวุธ มั่นคง
13 30486 นางสาว กานต์ธิดา สืบสายพร้อม
14 30521 นางสาว วรรัตน์ ตันชวน
15 30525 นางสาว กนกวรรณ แผนสท้าน
16 30528 นางสาว วิธิตา ปโิคทัง
17 30544 นางสาว ธัญวรัตน์ เส็งมี
18 30554 นาย นนทการ เต่าทอง
19 30592 นางสาว นิษากร กาฬพัฒน์
20 30606 นาย ณัฐพงศ์ ศรีชลาคม
21 30627 นางสาว ณฑิตา สังคง
22 30654 นางสาว เพชชนก ศรีภูมิ
23 32464 นางสาว แนน บญุยะมี
24 32465 นาย ทศวรรษ จนีงาม
25 32466 นางสาว ภัณฑิรา ค ามี
26 32467 นางสาว เมธาวี ประเสริฐเสรี
27 32469 นางสาว เกศิณี ธีรพงศ์ชูโชค
28 32470 นางสาว รสิตา หมัดพิทักษ์



    ช้ัน  ม.5/8         ครปูระจ าช้ัน      นางสาวมวาร ี ใจชูพันธ ์- นางสาวจิรา จั่นเล็ก
แผนการเรียน       ศิลปศึกษา-ภาษาไทย-สังคมศึกษา                         ห้อง HOMEROOM     758

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

29 32471 นาย ณัฐพล สองเมือง
30 32472 นาย วรรธนะ ต๊ะศิริ
31 32473 นางสาว ชยามร สาครมณีศักด์ิ

หน้า 2

          รายช่ือนักเรยีน  โรงเรยีนวชิรธรรมสาธิต    ปีการศึกษา 2559



    ช้ัน  ม.5/9               ครปูระจ าช้ัน     นางบุญเยี่ยม  พิทักษ์วงศ์
แผนการเรียน     วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ ICT)          ห้อง HOMEROOM     ICT (162)

ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

1 30129 นาย พงศธร มั่นจติ
2 30136 นาย กติติธัช พงษ์วัน
3 30148 นาย ศตวรรษ วิริยะวัฒนา
4 30153 นาย ภานุวัฒน์ พรมเพียร
5 30156 นางสาว สุทธีพร บญุธรรม
6 30657 นางสาว บษุยมาส ปรีชาบรูณะ
7 32483 นางสาว วริศรา ส าราญวงศ์
8 32484 นาย ชินท์ณภัทร ตุ้ยศิริ

    ช้ัน  ม.5/9               ครปูระจ าช้ัน     นางธญัญา  สติภา
แผนการเรียน     วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนพิเศษ ICT)          ห้อง HOMEROOM     ICT (162)



ที่ เลขประจ าตัว ช่ือ - สกุล

29
30
31
32

หน้า 2
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