
ช้ัน ม.4/2    ครูประจ ำช้ัน  นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์ - นำงสำวธัญญำรัตน์ พิมสำ

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 33728 นางสาว อุษา ดวงทองทิพย์
2 33730 นางสาว ปวิตรา ทองอินทร์
3 33734 นางสาว ธวัลรัตน์ พรมผา
4 33736 นาย ธีรภัทร ประพงษ์
5 33741 นางสาว วิไลวรรณ อ่อนเกตุ
6 33746 นางสาว ปิยนุช เสริมสิริภูมิ
7 33750 นางสาว สิริวิมล วงษ์สุรินทร์
8 33773 นางสาว ชไมพร จันทร์แก้ว
9 33794 นางสาว ธนพรชนก ธิติวุฒิกร
10 33820 นางสาว อาทิตญา พงษ์สวัสด์ิ
11 33842 นาย อธิพัชร์ อัครเกียรติสิน
12 33850 นางสาว กัลญา ตาดี
13 33894 นางสาว กานต์ชนก ชินวรพจน์
14 33927 นางสาว อริสรา เหมือนแขยด
15 33933 นาย ภานุมาศ สุทธิบุญ
16 33934 นางสาว ณัฐกานต์ เตียวไพบูลย์
17 33940 นางสาว บุณยาพร ศรีสุข
18 33942 นางสาว ธาริดา รัตนสากล
19 33944 นางสาว อริญรดา แก่นพันธ์
20 33946 นาย พงศธร วรรณพราหมณ์
21 33956 นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรข า
22 33958 นาย ธนาดุล จริยาวิลาศ
23 33966 นาย จักรพรรดิ พลซา
24 33969 นาย พีรณัฐ แดงละออ
25 33970 นางสาว นภัสสร สุขบูรณ์
26 33979 นางสาว นฤภร เขียวฉาย
27 33988 นางสาว พงศ์พัชรา พรมสุวรรณ
28 34002 นางสาว โชติกา เพชรดี

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์สุขภำพ                       ห้อง HOMEROOM    631



ช้ัน ม.4/2    ครูประจ ำช้ัน  นำงสำววชิรำภรณ์ สันตวงษ์ - นำงสำวธัญญำรัตน์ พิมสำ

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
29 34072 นางสาว รัฐกานต์ โสภานิธิพัฒน์
30 34108 นางสาว ณิฌากร ผิวดี
31 34123 นางสาว โยษิตา วงศ์จิตตวิสุทธ์ิ
32 34127 นาย วชิรวิชญ์ ขีดวัน
33 34134 นางสาว ณัฏฐณิชา ส่งสาย
34 34143 นาย นวรัชกร รอฟียะ
35 34248 นางสาว ชลธิชา กาฬภักดี
36 35093 นาย ดนุสรณ์     บุญเกิด
37 36241 นางสาว นลินญา    สังข์สุวรรณ์
38 36242 นางสาว ณัฐณิชา     กิจมงคลชัย
39 36243 นางสาว บุลภรณ์     เวชชเศรษฐนนท์
40 36244 นางสาว อลิสดา     พ่ึงน้อย
41 36245 นางสาว ธสิ           อัคคีส าโรง
42 36246 นาย นันทศักด์ิ  วงศ์นภาไพศาล
43 36247 นางสาว สุชานุช          วงษ์ภูมี
44 36248 นางสาว แพรวา         นันทบุตร

แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์สุขภำพ                       ห้อง HOMEROOM    631



ช้ัน ม.4/3    ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวอนุสรำ สุขสุคนธ์ - นำงสำวฌัชชำ ปัญญำเมำ

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 33732 นางสาว ปวีณา สงวนแสง
2 33735 นางสาว รัชพร แก่นเมือง
3 33738 นาย อชิตพล กระจ่างจันทร์
4 33743 นาย ปริญญา เจตจิรประภา
5 33751 นางสาว ปรียานุช ช่างการ
6 33757 นาย สิรวิชญ์ แก้วรักษา
7 33772 นาย ทรรศพล อลัญญากรณ์
8 33780 นางสาว ชนิสรา ถิระธนาโชติ
9 33785 นางสาว ปาลิตา วงศ์วิชาติ
10 33790 นางสาว ปาริฉัตร สิมศิริวัฒน์
11 33801 นาย รณฤทธ์ิ รุงทวีวณิช
12 33804 นาย ณภัทร สถาปนาชัย
13 33809 นางสาว ณัฏฐณิชา ศรีไชย
14 33831 นางสาว พรประภา      พุ่มเป่ียม
15 33834 นาย บารเมษฐ์ โพธิ
16 33862 นาย อัจฉริยะ น่านโพธ์ิศรี
17 33890 นาย จักรพงศ์ ทองมา
18 33896 นางสาว พิชญาภา เจริญสุข
19 33931 นางสาว ลักษณา วิบูลย์กุล
20 33935 นาย กฤษฎา ณ นครพนม
21 33954 นางสาว พรลภัส พโยมแจ่ม
22 33964 นาย วิศวภัทร แซ่ฮุ่ย
23 33965 นาย สิทธิโชค แก้วสุจริต
24 33974 นางสาว กัลยาณมิตร   พุทธระสุ
25 33983 นาย เอกฤทธ์ิ สิงห์แก้ว
26 33993 นาย พศิพงศ์ แก้วนิวงศ์
27 33994 นาย วรภาส ปล้ืมปิติกุล
28 33996 นางสาว นรีกมล ชัยธงรัตน์

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียน  วิศวกรรม - สถำปัตยกรรม                      ห้อง HOMEROOM ห้องศูนย์(วิทย์)



ช้ัน ม.4/3    ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวอนุสรำ สุขสุคนธ์ - นำงสำวฌัชชำ ปัญญำเมำ

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
29 33999 นางสาว สุพัตรา ศรีนวนจันทร์
30 34005 นางสาว ภัสสร สัญวัชญ์
31 34035 นางสาว กรกมล พุงไธสง
32 34038 นางสาว ธาราทิพย์ เศิกศิริ
33 34092 นางสาว ณัฎฐณิชา ม่วงบุญ
34 34107 นางสาว ณัฏฐ์ธัญศา บ ารุงประเสริฐ
35 34130 นาย ศุภกร ม่ันจิตร
36 34146 นางสาว เยบิน ซอ
37 34251 นางสาว ธัญชนก อัศวจงรัก
38 36249 นาย ตฤณ โมเรโล   เปเรซ
39 36250 นางสาว ศศิวรรณ์      พันปาน
40 36251 นางสาว บัณฑิตา       ผมงาม
41 36252 นางสาว อภิศรณ์         ลีรพงศ์ ชิน 
42 36253 นางสาว นันท์ธิดา       วงษ์จวง
43 36254 นางสาว ปัญญาพร       ศิริมาลีวัฒนา
44 36255 นางสาว ดาราวลี         สมโภชน์

แผนกำรเรียน  วิศวกรรม - สถำปัตยกรรม                      ห้อง HOMEROOM ห้องศูนย์(วิทย์)



ช้ัน ม.4/4    ครูประจ ำช้ัน  นำงปัทมำ รัตนจ ำนงค์ - นำงสำวพัชรำวัลย์ บุตรพรม

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 33731 นาย มังกร วงศ์พินิจ
2 33742 นาย ปกรณ์กิต ร่ืนรมย์ดี
3 33744 นาย ธนเดช ทยาคุณอมรเวช
4 33752 นาย ณัฏฐาพันธ์ บัวงาม
5 33764 นาย ปรเมศวร์ จันทมาศ
6 33776 นาย เรืองวิทย์ เริงขจร
7 33779 นาย เป็นต่อ พิมพาวัฒน์
8 33796 นาย ภาพตะวัน ภาษีธรรม
9 33827 นาย ณัฐวัชต์ ทิพโชติ
10 33845 นาย พุฒิพงษ์ ศิระวรรณ
11 33852 นางสาว นุชนาถ พวกจันทึก
12 33868 นาย กฤตพล สารพันล า
13 33869 นาย สุวรรณภูมิ มาหาญ
14 33906 นาย พูนพิพัฒน์ ช่างเกวียน
15 33910 นางสาว มนัสนันท์ ธนกาญจนวัฒน์
16 33911 นาย ศุภสัณห์ นิมินรัมย์
17 33920 นาย อธิพัฒน์ ผลากรกิจ
18 33936 นาย ณัฐชนน ทองค าธรรมชาติ
19 33941 นาย วสิน บุญสนอง
20 33972 นางสาว บัณฑิตา ธรรมนิยม
21 33986 นาย กิตติพันธ์ ทองค า
22 33987 นาย จิรเมธ พรมค าบุตร
23 34007 นางสาว สุจิรา โกวิทด ารงกิจ
24 34023 นาย อภินันท์ ใจทรง
25 34050 นาย ฐิติศักด์ิ พันธ์เอก
26 34059 นาย กิติศักด์ิ เวฬุวนารักษ์
27 34073 นาย ฉัตรพงษ์พัฒน์ ปัจฉิม
28 34075 นางสาว พัชรา ฟูวัฒนเกียรติ

แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ - คอมพิวเตอร์                    ห้อง HOMEROOM  164

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564



ช้ัน ม.4/4    ครูประจ ำช้ัน  นำงปัทมำ รัตนจ ำนงค์ - นำงสำวพัชรำวัลย์ บุตรพรม

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
29 34077 นาย พันกร บุตรดี
30 34101 นาย เทพชา ขันผักแว่น
31 34116 นาย ชนวีร์ ถัวทอง
32 34141 นาย มนัสธนนท์ พันธ์สมบัติ
40 34264 นาย เตชสิทธ์ิ       นาบ ารุง
33 34280 นาย วีรภัทร ปล้ืมปิติกุล
34 36256 นาย สันติภาพ    ชลมุล
35 36257 นาย วัชรพงษ์      สานนท์
36 36258 นาย เจตนิพัทธ์     บุญสิงมา
37 36259 นาย คิรากร         ปล้ืมสุด
38 36260 นางสาว สราธินี        เลิศล้ า
39 36261 นาย กณวรรธน์     โพธิจันทร์
41 36262 นาย ชานุกฤต       ศรีโสภา
42 36263 นาย ชัยยุทธ        เจริญวงค์
43 36264 นาย พีชาวัฒน์       ทิพย์นนท์
44 36265 นาย เอกชัย           จินดาประภาพร

แผนกำรเรียน  วิทยำศำสตร์ - คอมพิวเตอร์                    ห้อง HOMEROOM  164



ช้ัน ม.4/5    ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวจินต์จุฑำ เกษร - นำงสำววิไลวรรณ์ รัตนะ

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 33737 นางสาว ปริยากร พชรวาณิชย์สกุล
2 33761 นาย คริสต์มาส ซาลูด
3 33775 นางสาว สุภัสรา สน่ันทุ่ง
4 33835 นาย สิรวิชญ์ เอกทวีรุ่งโรจน์
5 33849 นาย นันทิภาคย์ คงชัยภูมิ
6 33879 นางสาว ปนัดดา มากหมู่
7 33914 นางสาว ณัชฐานันตร์ ค านาค
8 33957 นางสาว ฮาน่า วิสสุตา ลูวิน
9 33984 นางสาว อังคณา ไชยศุภนาถ
10 34015 นางสาว จรรยาภรณ์ นาคพิมพ์
11 34017 นางสาว ศิริพรรณ บุญธรรม
12 34033 นาย ธีราวุธ ค าโต
13 34039 นางสาว ชฎาภรณ์ จันทร์ศรีทอง
14 34046 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ เฉยคงสินธ์
15 34048 นางสาว อารยา หะแว
16 34079 นาย ศิลา ไชยสะอาด
17 34086 นาย จักรภัทร หนองคู
18 34102 นาย อดุลวิทย์ พรหมพงษ์
19 34110 นาย กสานต์ิ     ศรีสุข
20 34129 นางสาว อริญชยา จงใจรักษ์
21 34137 นางสาว วรัญญา ไทยเจริญ
22 34148 นาย ธนดล อุทัยวัตร์
23 34237 นาย พัชรพล พุกรอด
24 34247 นาย ไชยนันทน์ หงษ์ทอง
25 34249 นางสาว ณัชชา          บินอาหมัด
26 34258 นาย วุฒิพร มหาโยธี
27 34261 นาย ธวัชชัย แย้มชู
28 34262 นางสาว ชนากานต์ และเมาะ

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียน  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ                    ห้อง HOMEROOM  151



ช้ัน ม.4/5    ครูประจ ำช้ัน  นำงสำวจินต์จุฑำ เกษร - นำงสำววิไลวรรณ์ รัตนะ

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
29 34276 นางสาว ภัณฑิรา        พรมเพียร
30 34278 นาย นาวี ได้เลิศ
31 34279 นาย พิชวัฒน์ งามเลิศ
32 34343 นางสาว กานต์สิริ โอภาพ
33 36267 นางสาว วงศ์ชนก         วงค์วรรณ
34 36269 นางสาว จิราพัชร            เพ็ชรทอง
35 36271 นางสาว พิมพ์พรรณ        เอ่ียมสิน
36 36273 นางสาว ดีน่า                 กะเต็บหมัด
37 36275 นางสาว อีฟ                   เดียบาเต้
38 36277 นาย วรชัย               จิรนันทศักด์ิ
39 36279 นางสาว มนัสนันท์           ชัยวงค์
40 36282 นางสาว วิชุดา           สารศิริ
41 36284 นาย นครินทร์       หลิมสุนทร
42 36286 นาย อัครวิทย์        พันธ์พฤกษ์
43 36289 นางสาว ชฎาพร        ศิริสิน
44 36291 นางสาว สุวนันทร์        กิติรัตนสัมพันธ์

แผนกำรเรียน  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ                    ห้อง HOMEROOM  151



ช้ัน ม.4/6    ครูประจ ำช้ัน นำงสำวสุภิดำ โลเกษ - นำงสำววณิชชำ เอนกวิชวิทยำ

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
1 33756 นางสาว ณัฐธิชา อินทสอน
2 33765 นางสาว ธรัลยา กาฬศร
3 33791 นาย ณรงค์เดช สมนิยาม
4 33837 นาย นนทกร เรืองศรี
5 33855 นางสาว ทิพย์ธิดา ทิพยจักรพงศ์
6 33883 นาย ทักษะ กล่ินหอม
7 33900 นาย ธีรเมธ ขอพ่ึง
8 33917 นาย ปุณยศิวัช อ่องดี
9 33921 นาย บุณญวีร์ ม่ันคง
10 33981 นางสาว ทรายแก้ว ราไชย
11 33985 นางสาว มุกดาว ศรีวงษา
12 34016 นางสาว ภัทราวดี นนทศิริ
13 34040 นางสาว หทัยรัตน์ โพธ์ิปริสุทธ์ิ
14 34044 นางสาว กนิษฐา จันสุตะ
15 34047 นางสาว จิฬาภรณ์ ศรีสังข์
16 34057 นางสาว สมิตา อ่อนส าลี
17 34061 นาย กษิดิศ คงย่ิงหาญ
18 34091 นาย กิตติณัช พาลีวล
19 34097 นางสาว ภัทรภรณ์ เกษคชา
20 34104 นาย อุกฤษฏ์ ฐิตะฐาน
21 34111 นาย ซักก้ี ศรีม่ัน
22 34114 นาย ธีรเทพ อินเพชร
23 34135 นาย ณัฐพล สืบสันต์
24 34140 นาย กฤษฎา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
25 34145 นาย ปองภพ เป่ียมทอง
26 34152 นางสาว ชญณิพัฑฒ์ ค าทอง
27 34240 นางสาว ภาวิณี พรประสิทธ์ิ
28 34242 นาย ศรันย์ แสงอรุณ
29 34252 นาย ลัทธพล       พุกเป่ียน

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียน  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ                    ห้อง HOMEROOM  152



ช้ัน ม.4/6    ครูประจ ำช้ัน นำงสำวสุภิดำ โลเกษ - นำงสำววณิชชำ เอนกวิชวิทยำ

ท่ี เลขประจ ำตัว ช่ือ - สกุล
30 34287 นาย กีรติ สุนทรารักษ์
31 36266 นาย สิรภพ               อาตกวด
32 36268 นางสาว ดุสิตา               แซ่ต้ัง
33 36270 นาย ธนภูมิ             ทาศิริ
34 36272 นาย วิพัฒน์พงศ์        ผันผาย
35 36274 นางสาว วริศราพร          ศรีเมือง
36 36276 นางสาว สุภัคศิโรธร        หิบขุนทด
37 36278 นางสาว นัชชา            เกษกุมศรี
38 36280 นางสาว ภัทรา      เกตุศิลป์
39 36281 นาย ปราโมทย์       เดชบุญ
40 36283 นางสาว กนกวรรณ     ม่ันจิตร
41 36285 นาย สิรวิชญ์        สหัสจินดา
42 36287 นางสาว เกศริน         กะรัมย์
43 36288 นางสาว สมฤดี           พานิชย์เลิศอ าไพ
44 36290 นาย ศุกลวัฒน์      ท้ิงแสน

แผนกำรเรียน  ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรธุรกิจ                    ห้อง HOMEROOM  152



ช้ัน ม.4/7    ครูประจ ำช้ัน นำงสำวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  - นำงสำวเจนจิรำ เพ็งจันทร์

ท่ี เลขประจ ำตัว
1 33727 นาย ภคิน โลหชิตรานนท์
2 33745 นาย รหัส ล าเนา
3 33762 นาย ธนกฤษ กระแสโสม
4 33763 นาย ธนาธิป ว่องวัฒนานุกุล
5 33774 นางสาว สไบทิพย์ เนียมฝอย
6 33788 นางสาว อนุธิดา สุขศรี
7 33821 นางสาว กนกพร      สวัสดิรัตน์
8 33829 นางสาว บุญยาพร ซะสกุล
9 33833 นางสาว กุลจิรา บุญด้วง
10 33840 นาย สิรภัทร      สิริรัตนชัชวาล
11 33854 นาย พีรพล พลเย่ียม
12 33859 นาย มงคล แซ่ต้ัง
13 33875 นางสาว ดลพร โสรัตน์
14 33887 นางสาว เขมฐิติ รอบแคว้น
15 33889 นาย นิรมิต      สุทธิมาศกุล
16 33901 นางสาว วรรณนิษา เจนสว่าง
17 33909 นาย พงษ์ทรัพย์ สิงห์วี
18 33922 นางสาว ฐิติรัตน์ แพทย์จินดา
19 33949 นางสาว ธารทิพย์ เจริญรัมย์
20 33982 นางสาว หรรษา งามข า
21 33990 นางสาว เพ็ญพิชชา ไชยสุริยงค์
22 33997 นาย อังกูร ม่ันคง
23 34006 นางสาว วิชญาภา พิสาลา
24 34018 นาย อธิคม       จัดพล
25 34019 นางสาว ทิพย์ธารา พิณสาร
26 34022 นางสาว พิชญา ลับสวัสด์ิ
27 34036 นาย ภานุพงศ์ ทับโชติ
28 34045 นางสาว จันทนา สาระพันธ์

ช่ือ - สกุล
แผนกำรเรียน   กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่                   ห้อง HOMEROOM  154

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564



ช้ัน ม.4/7    ครูประจ ำช้ัน นำงสำวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์  - นำงสำวเจนจิรำ เพ็งจันทร์

ท่ี เลขประจ ำตัว
29 34051 นางสาว วรัญญา บัวแก้ว
30 34054 นางสาว ปาริฉัตร แก้วสิทธ์ิ
31 34060 นางสาว ณัฐนิชา ชิดจ๊ือ
32 34063 นางสาว อันธิกา ฐิติกุล
33 34064 นางสาว ปราริณี นาควาท
34 34068 นาย นฤนาท    มูลม่อม
35 34081 นาย กันตพงศ์ ศรีรัตนา
36 34120 นาย พุฒิพงศ์ คัชมาตย์
37 34133 นางสาว ธิดารัตน์ พูลช่วย
38 34149 นางสาว รสนันท์ มูลม่อม
39 34159 นางสาว พัชราภา สิงห์นิยม
40 34245 นางสาว ชุติมา        บังเกิดสุข
41 34912 นาย สิทธวีร์ ธัญทิพย์รังษี
42 36292 นาย ธีรพรรณ    อินทร์นาง
43 36293 นาย ปิติ          ชาวน้ าเเจะ
44 36294 นาย นฤพัทธ์    ปานเพ้ิง

แผนกำรเรียน   กำรจัดกำรธุรกิจกำรค้ำสมัยใหม่                   ห้อง HOMEROOM  154

ช่ือ - สกุล



ช้ัน ม.4/8    ครูประจ ำช้ัน นำงสำวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน  - นำงสำวปรำรถนำ รุ่งเรือง

ท่ี เลขประจ ำตัว
1 33729 นาย ภาณุวิชญ์ โพธ์ิทอง ศิลปศำสตร์ - ภำษำฝร่ังเศส

2 33753 นาย ปวริศ เรืองมณี ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

3 33755 นางสาว วรรณธิดา จิตพึงธรรม ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

4 33766 นางสาว ดลยา รังสิมันติกานนท์ ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

5 33770 นางสาว ชญาดา เกตุสมบูรณ์ ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

6 33778 นางสาว พัชรินทร์ ปวันเนา ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

7 33793 นาย กิตติธัช หวันลา ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

8 33798 นางสาว พรพิมล ผินโพธ์ิ ศิลปศำสตร์ - ภำษำฝร่ังเศส

9 33802 นางสาว ชนกนันท์ น่ิมตระกูล ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

10 33838 นางสาว ศิริภัทร์ ศิรินุพงศ์ ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

11 33861 นางสาว มานิตา ม่ิงรักธรรม ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

12 33865 นางสาว สิรีธร ขอหวลกลาง ศิลปศำสตร์ - ภำษำฝร่ังเศส

13 33872 นางสาว นภัสสร โพธ์ิศรี ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

14 33878 นางสาว พัชราภา อุดดี ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

15 33916 นางสาว นัทณิชา คนชุม ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

16 33939 นางสาว ดารณี นาสันเทียะ ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

17 33945 นางสาว เนตรนภา ยอดธรรม ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

18 33953 นางสาว ฐานิดา ทะสานนท์ ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

19 33961 นางสาว นริศรา         ไกรสีทุม
20 33962 นางสาว ภัทรวรรณ จรรยา ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

21 33963 นางสาว กมลชนก หุ่นทอง ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

22 33980 นางสาว ดากานดา ดาวเรือง ศิลปศำสตร์ - ภำษำเกำหลี

23 34144 นางสาว ธัญรัตน์ บรรณารักษ์ ศิลปศำสตร์ - ภำษำฝร่ังเศส

24 34272 นางสาว วาศิณี ฤกษวิรี ศิลปศำสตร์ - ภำษำฝร่ังเศส

25 36295 นางสาว ปนัดดา        ซาหมู่
26 36296 นางสาว เจนนิเฟอร์    เคน
27 36297 นางสาว เกตุวลี        ป้อมแก้ว
28 36298 นางสาว สุมาลี        อาจทุมมา
29 36299 นางสาว ชัญญา        ลุนศรี

ช่ือ - สกุล
แผนกำรเรียน   ศิลปศำสตร์ - ภำษำฝร่ังเศส - ภำษำเกำหลี    ห้อง HOMEROOM  143

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564



ช้ัน ม.4/8    ครูประจ ำช้ัน นำงสำวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน  - นำงสำวปรำรถนำ รุ่งเรือง

ท่ี เลขประจ ำตัว
30 36300 นางสาว กานต์มณี      ออมแก้ว
31 36301 นางสาว นิศาชล        บัวแก้ว
32 36302 นาย รพีภัทร       จิตใส
33 36303 นางสาว กัลยกร        ศรีญา
34 36304 นาย ไทยรัฐ         คนกล้า
35 36305 นางสาว กัญญาภัทร  จ าปาเณร
36 36306 นางสาว วิภารัตน์      วิงวอนดี
37 36307 นาย เจตพล         ครสระน้อย
38 36308 นางสาว วรางคณา     นาคสุรินทร์
39 36309 นางสาว ณัฐริณีย์       ศรีสละ
40 36310 นางสาว อรปรียา       เจ็งสวัสด์ิ
41 36311 นาย ชวัลวิทย์    บุญปกครอง

แผนกำรเรียน   ศิลปศำสตร์ - ภำษำฝร่ังเศส - ภำษำเกำหลี    ห้อง HOMEROOM  143

ช่ือ - สกุล



ช้ัน ม.4/9    ครูประจ ำช้ัน นำงสำวญำณิศำ ชำญกิจกรรณ์  - นำงเกษรำ ก้องศักด์ิศรี

ท่ี เลขประจ ำตัว
1 33769 นางสาว พิมลวรรณ วิทูรพงศ์
2 33814 นางสาว พัชริดา สมัญญา
3 33817 นาย นันทพงศ์ บุญธง
4 33818 นางสาว ลพัชษรณ์ ยินดีธนพัฒน์
5 33844 นาย เตชน์ สีหวัลลภ
6 33848 นางสาว ณิชมน บุญไทยกลาง
7 33858 นาย สิทธินันท์ บูรณะสุข
8 33877 นาย ถิรวิทย์ บุญพงษ์
9 33884 นาย กฤตภาส รุ่งวิวัฒน์พงศา
10 33886 นาย ณัฐภูมิ บุญประกอบ
11 33888 นาย นครินทร์ โคตรมี
12 33937 นาย ภาษาณฑ์ ศิวธนเณศ
13 33948 นาย ปุณยวีร์ เลาหเลิศชัย
14 34011 นางสาว อติมา มากมูล
15 34014 นาย รชต ขุนณารักษ์
16 34021 นางสาว ธารารัตน์ ศุภเตชนาถ
17 34032 นาย ดนุสรณ์ สมขาว
18 34066 นางสาว ภาวินี รัตนสังข์
19 34074 นางสาว ดวงใจ งามเนตรเเท้
20 34083 นางสาว ภัทรวดี          เข็มทอง
21 34109 นางสาว ธนัญญา บุญม่วงตานี
22 34125 นางสาว ปิยะธิดา มูกายามะ
23 34132 นางสาว ฐิดารัชต์ พัดงาม
24 34142 นางสาว นวพรรษ ทองเจือ
25 34246 นาย รัชพล ชาชมราช
26 34271 นาย มนัสวี เกษมณี
27 34993 นางสาว ปรีย์วรา ธนะโชคประเสริฐ
28 36312 นางสาว อินทิรา           แสงจันทร์
29 36313 นาย จิราธิวัฒน์        เรือนรอบ

ช่ือ - สกุล

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียน   ศิลปศำสตร์ - ภำษำญ่ีปุ่น    ห้อง HOMEROOM  162



ช้ัน ม.4/9    ครูประจ ำช้ัน นำงสำวญำณิศำ ชำญกิจกรรณ์  - นำงเกษรำ ก้องศักด์ิศรี

ท่ี เลขประจ ำตัว
30 36314 นางสาว สุติกานต์         ระวะรักษ์
31 36315 นาย ผาเมือง         ขวัญเมือง
32 36316 นาย ยุทธศักด์ิ       บัวงาม
33 36317 นาย ธราธิป           ยอดคุณ
34 36318 นางสาว กมลเนตร       ชัยฉลองรัตน์
35 36319 นางสาว นาตยา       คุณมนะ
36 36320 นางสาว วิสสุตา          แน่นอุดร
37 36321 นาย อานนท์        ชัยชูโชติ
38 36322 นาย ธีรยุทธ          วงษ์อิศเรศ

แผนกำรเรียน   ศิลปศำสตร์ - ภำษำญ่ีปุ่น    ห้อง HOMEROOM  162

ช่ือ - สกุล



ช้ัน ม.4/10    ครูประจ ำช้ัน นำยชนินทร์ บัวแจ้ง  - นำงจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง

ท่ี เลขประจ ำตัว
1 33733 นางสาว ณัฐพร แก้วมณี
2 33749 นางสาว ปุริมปรัชญ์ อุระนันท์
3 33789 นางสาว กฤษณา สีดอกบวบ
4 33807 นางสาว ยลรดี เพ็ญนคร
5 33821 นางสาว กนกพร สวัสดิรัตน์
6 33824 นางสาว วริศรา นิธิรัตนพงศ์
7 33825 นางสาว พัทธ์ธีรา สรรวานิช
8 33828 นางสาว อภิศราภรณ์ ศรีศิริหิรัญญา
9 33831 นางสาว พรประภา พุ่มเป่ียม
10 33843 นางสาว ศิริฉัฏร ริยะกุญชร
11 33846 นางสาว นิศารัตน์ ดอกจันทร์
12 33856 นางสาว ธัญญาภรณ์ เขียนสันเทียะ
13 33863 นางสาว พรชนก       ค าเจริญ
14 33913 นางสาว พริสร เนตรแจ้ง
15 33928 นาย กฤษณพงศ์ ผ่ึงผาย
16 33929 นาย ปฏิภาณ สุดช่วย
17 33938 นางสาว ซิเล็ง ลี
18 33955 นางสาว มนต์รัตน์ พ้ืนผา
19 33961 นางสาว นริศรา ไกรสีทุม
20 33976 นางสาว วริศรา ทังสุภูติ
21 33991 นางสาว สิรินดา ตันกลาง
22 34024 นางสาว วิราวรรณ สวัสดี
23 34049 นางสาว ณัฐริกา พวงน้อย
24 34099 นางสาว ภัคจิรา อ่อนสมบูรณ์
25 34106 นางสาว ณัฐธยาน์ สร้อยแก้วรัตนะ
26 34115 นางสาว อิสรีย์ โพธิเกษม
27 34122 นางสาว พรไพลิน ฤกษ์ดี
28 34128 นางสาว ชุติญา เหมชะญาติ

ช่ือ - สกุล

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียน   ศิลปศำสตร์ - ภำษำจีน    ห้อง HOMEROOM  163



ช้ัน ม.4/10    ครูประจ ำช้ัน นำยชนินทร์ บัวแจ้ง  - นำงจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง

ท่ี เลขประจ ำตัว
29 34138 นางสาว ฟาเดีย สาหร่าย
30 34154 นางสาว ปวีณา ธนมิตร์
31 34250 นางสาว ฝนทิพย์ เดฟา
32 34254 นางสาว จิราภรณ์ อาตม์สกุล
33 34255 นางสาว พรทิพย์ โรจน์ธรรม
34 34257 นาย อ าพล เกิดข า
35 34281 นางสาว ศุภลักษณ์ บ ารุงเอ้ือ
36 36323 นางสาว อรณี          ชุติธรรมาวัฒน์
37 36324 นางสาว เนตรนภา     ธาดาธิติพงศ์
38 36325 นาย ขจรศักด์ิ      รามจุล
39 36326 นางสาว ภัครมัย       รัตนคุณ
40 36327 นางสาว ขนิษฐา      มีภูมิรู้
41 36328 นาย สิทธิชัย       ปัญโย
42 36329 นางสาว วรรวดี       ค าแพ่ง
43 36330 นางสาว ปลิดา       หอสุขศิริ
44 36331 นางสาว ปภาวรินท์     ค าแพ่ง

แผนกำรเรียน   ศิลปศำสตร์ - ภำษำจีน    ห้อง HOMEROOM  163

ช่ือ - สกุล



ช้ัน ม.4/11    ครูประจ ำช้ัน นำยอรรถพล ยตะโคตร  - นำยวิทวัส นิดสูงเนิน

ท่ี เลขประจ ำตัว
1 33739 นางสาว วชิรญาณ์ คงสิน
2 33792 นางสาว ปวันภัทร ม่วงเขียว
3 33799 นาย ชัยสิทธ์ิ มุกธวัตร
4 33813 นางสาว กชพร บุรารักษ์
5 33815 นางสาว รัชนีกร สาระพาน
6 33826 นาย พีรดนย์ ยอดเพ็ชร์
7 33847 นางสาว กมลชนก ฉวีวรรณมาศ
8 33851 นาย จารุวัฒน์ แก้วมณี
9 33853 นาย อโนทัย เย็นขัน
10 33860 นาย ณัฐกิต จันทร์เจริญ
11 33867 นางสาว จรรยาวรรณ จินดา
12 33880 นางสาว พาขวัญ เช้ือสุวรรณ
13 33882 นาย ศุภกร วาดเขียน
14 33893 นาย สิทธิเดช บุราณศรี
15 33908 นาย ก้องภพ เจียมสุวรรณกุล
16 33923 นาย เสกศักด์ิ จันสีน้อย
17 33926 นาย โพธิวัฒน์ ดวงงาม
18 33950 นาย วิศวยศ เพ็งสร้อย
19 33978 นาย ศุภกร ทองบุญรอด
20 34000 นางสาว จีระนันท์ ปานเจริญ
21 34028 นางสาว ขจารินทร์ จันทร์สุข
22 34034 นางสาว ฐิญยดา จ่อมกระโทก
23 34039 นางสาว ชฎาภรณ์       จันทร์ศรีทอง
24 34052 นาย ภาณุ สุไชยสิทธ์ิ
25 34053 นางสาว รพีภัทร มานะใจ
26 34065 นาย ณัฐพล สุดาจันทร์
27 34071 นาย นันทพงศ์ เพชรสวัสด์ิ
28 34078 นาย พชรพล นิติวงศ์ไพบูลย์
29 34088 นาย นิรัช            งามสมมาศ

ช่ือ - สกุล

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียน   นิติศำสตร์ - รัฐศำสตร์    ห้อง HOMEROOM  144



ช้ัน ม.4/11    ครูประจ ำช้ัน นำยอรรถพล ยตะโคตร  - นำยวิทวัส นิดสูงเนิน

ท่ี เลขประจ ำตัว
30 34095 นาย จิรายุ ศิริพันธ์ุ
31 34100 นางสาว สลิลทิพย์ ภิรมย์เสวก
32 34117 นาย ธีรภัทร เมฆศรี
33 34156 นางสาว พัชราภา ภักตริดวงจันทร์
34 34243 นาย จิระพงศ์ วิชระโภชน์
35 34263 นางสาว พิรดา ภูมิสง่า
36 34285 นาย คฑาวุธ ท่ีรัก
37 35109 นาย เทพบุตร วิรุฬอนันต์โชติ
38 36332 นางสาว นิพาพร        มีม่ังค่ัง
39 36333 นางสาว ณัฐพร           แสงมงกฎ
40 36334 นางสาว โชติกา          ศรีวงศ์ษา
41 36335 นาย ณัฐชพล         รักสนอง
42 36336 นาย ธีรรัตน์พงษ์    คณะ พันธ์
43 36337 นาย ก้องภพ        เกตุนอก
44 36338 นาย ณัฐภูมินทร์     ดิสริยะกุล

แผนกำรเรียน   นิติศำสตร์ - รัฐศำสตร์    ห้อง HOMEROOM  144

ช่ือ - สกุล



ช้ัน ม.4/12    ครูประจ ำช้ัน นำงสำวเมทิตำ ชัยมำ  - นำงสำวจีญำพัชญ์ แก้มทอง

ท่ี เลขประจ ำตัว
1 33767 นางสาว ก่ิงเเก้ว พาด้วง
2 33777 นางสาว ศิรประภา มะตนเด
3 33781 นางสาว พัชรมน สุขเจริญ
4 33786 นางสาว สุภาวดี เสือแสวงสินธ์ุ
5 33797 นางสาว ปรายฟ้า สุขเกษม
6 33800 นางสาว แพรวา งามสวย
7 33805 นาย ปณุพงศ์ พิมพ์ทอง
8 33806 นางสาว ศศิกานต์ บวบจิตร์
9 33825 นางสาว พัทธ์ธีรา        สรรวานิช
10 33830 นาย อรุชา อุบลศิริ
11 33863 นางสาว พรชนก ค าเจริญ
12 33874 นางสาว สิริยากร ทรัพย์สมบูรณ์
13 33898 นาย พีรพัฒน์ กาละพงษ์
14 33905 นางสาว สุปรียา ณ นคร
15 33915 นางสาว ศุภิสรา บุญเดช
16 33930 นาย วัธนพัทธ์ิ พิศาลสรกิจ
17 33947 นาย เอกณัฏฐ์ รุ่งเรืองธนันต์
18 33952 นางสาว ปวริศา อ่ินแก้ว
19 33959 นางสาว สรัญญา วิเชียรรัตน์
20 33974 นางสาว กัลยาณมิตร พุทธระสุ
21 34003 นางสาว สายป่าน สุขพัทธี
22 34012 นาย ดิษยพันธ์ ควรรู้
23 34025 นางสาว ปุญญิสา ดีมี
24 34030 นาย อรรถพร ล าเหลือ
25 34037 นาย ศิวกร กล่ินอุบล
26 34062 นาย สุรนัน วงษ์บุญมาก
27 34080 นางสาว นพัชรนันท์ หนูหอม
28 34119 นาย พิษณุ มลิซ่ึง
29 34122 นางสาว พรไพลิน       ฤกษ์ดี

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564

ช่ือ - สกุล
แผนกำรเรียน  นิเทศศำสตร์ - ศิลปกรรมศำสตร์    ห้อง HOMEROOM  125



ช้ัน ม.4/12    ครูประจ ำช้ัน นำงสำวเมทิตำ ชัยมำ  - นำงสำวจีญำพัชญ์ แก้มทอง

ท่ี เลขประจ ำตัว
30 34124 นางสาว ณัฐฐิญา บัญชาอิทธิวัฒน์
31 34126 นาย อมรเทพ โหลแก้ว
32 34157 นาย สุวรรณภูมิ สิงห์ด า
33 34239 นางสาว กัลญา ฉิมท้วม
34 34259 นาย ณัฐภาส ฆ้องวงษ์
35 34260 นาย ภัทรพงษ์ พรเพชรัตน์
36 34273 นาย อนุภัทร        แดงโชติ
37 34275 นาย อรินทร์ นรินทร์
38 35094 นาย บัณฑิต กองพลพรหม
39 36339 นาย ยรรยง          ชาติมนตรี
40 36340 นาย อาลาว่ี          งามโขนง
41 36341 นางสาว วรรวิษา       มาตรา
42 36342 นาย รัฐภูมิ           ชินรัตน์
43 36343 นางสาว ธัญสินี       แสนมิตร
44 36344 นาย ธีรภัทร     เมฆศรี

ช่ือ - สกุล
แผนกำรเรียน  นิเทศศำสตร์ - ศิลปกรรมศำสตร์    ห้อง HOMEROOM  125



ช้ัน ม.4/13    ครูประจ ำช้ัน นำยนิธิภัทร์ สร้อยเช้ือด  -นำงสำววทันยำ ใจนันตำ

ท่ี เลขประจ ำตัว
1 33286 นาย ฐานทัพ สิงห์หา
2 33748 นาย ณัฐทยุต คงแพทย์
3 33759 นางสาว อรรจศรณ์ ธัมมวริษฐ์
4 33782 นางสาว ศิริพรรษา นพสมบูรณ์
5 33783 นาย เสฎฐวุฒิ ขันเเข็ง
6 33784 นางสาว เจนนิพิศ พ่ีงเพ็ง
7 33810 นางสาว วราภรณ์ รุจน์สุทธิพร
8 33822 นาย ฐิติวัชร จงจ า
9 33823 นาย แทนคุณ มากมี
10 33836 นางสาว รวินันท์ แพวงษ์
11 33841 นางสาว รดารัตน์ แพวงษ์
12 33895 นาย ชัชวิน ปานนก
13 33903 นาย สุพจน์ ขมข า
14 33904 นางสาว วันวิสา นัชฎา
15 33912 นางสาว ลฎาภา นาคเดชานนท์
16 33960 นาย ภูมิภัทร เก่งกิจการ
17 33971 นางสาว ชรัญญา ปาลกะวงศ์ ณ 
18 33975 นางสาว พัชราภา อุสาพรหม
19 33977 นาย ธีรักษ์ คล้ายชัยภูมิ
20 33989 นางสาว ทิพวรรณ สิงห์ลอ
21 34001 นางสาว ทาริกา แก้วอุดร
22 34013 นาย ศุภมงคล ศรีสัน
23 34042 นางสาว นิชานันท์ ทาชารี
24 34055 นาย ปฏิพัทธ์ มลิซ้อน
25 34056 นาย สุทธิภัทร ตะวิภาพ
26 34058 นาย พัชรณัฏฐ อ้วนศรีเมือง
27 34076 นางสาว จุฑามาศ เฒ่าเง้า
28 34082 นาย ณัฐพล     ตรีบุตร
29 34086 นาย จักรภัทร   หนองคู

ช่ือ - สกุล

 รำยช่ือนักเรียน  โรงเรียนวชิรธรรมสำธิต    ปีกำรศึกษำ 2564

แผนกำรเรียน  คหกรรมศำสตร์                   ห้อง HOMEROOM  532-1



ช้ัน ม.4/13    ครูประจ ำช้ัน นำยนิธิภัทร์ สร้อยเช้ือด  -นำงสำววทันยำ ใจนันตำ

ท่ี เลขประจ ำตัว
30 34090 นาย สุริยะ        ศตวรรษ 
31 34093 นาย ธนาธิป สุจริต
32 34094 นางสาว นิชาพัฒน์ เยาวยอด
33 34098 นางสาว ณัฐชา ประกอบกิจ
34 34104 นาย อุกฤษฏ์    ฐิตะฐาน
35 34112 นาย กวี          เพ็ชร์ผ้ึง
36 34113 นาย กวิน        เพ็ชร์ผ้ึง
37 34155 นาย อานนท์ แสงสว่าง
38 34235 นางสาว ฑิตยา ประเสริฐดี
39 34238 นาย ธีรภัทร สิงห์โค
40 34241 นาย นิลพัทธ์ ค าพัด
41 34245 นางสาว ชุติมา บังเกิดสุข
42 36345 นาย ณัฐวุฒิ      ตุยารัมย์
43 36346 นาย วริทธ์ิ     ปุยเจริญ
44 36347 นาย วิริทธ์ิพล   ผ่องเมฆินทร์

แผนกำรเรียน  คหกรรมศำสตร์                   ห้อง HOMEROOM  532-1

ช่ือ - สกุล


