
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/1
ชื่อครูประจ าชั้น  นางสาววรางคณา  สวัสดินันทน์
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail หมายเหตุ

1 9233 เด็กชายสรณ  พูนวัตถุ พญาไท student9233@vajiravudhcollege.com จีน
2 9234 เด็กชายปวัน  พูนวัตถุ พญาไท student9234@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
3 9238 เด็กชายปัญจกร  ภูก่ิ่ง จงรักภักดี student9238@vajiravudhcollege.com จีน
4 9251 เด็กชายชยานนท์  วีรยางกูร ดุสิต student9251@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
5 9256 เด็กชายปพน  พงศ์อมรรัตน์ จิตรลดา student9256@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
6 9257 เด็กชายเฉลิมฤทธิ ์ จุฑานิตย์ จิตรลดา student9257@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
7 9270 เด็กชายธนอนันต์  หิรัญบูรณะ พญาไท student9270@vajiravudhcollege.com จีน
8 9273 เด็กชายจิรกร  น าไพศาล ดุสิต student9273@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
9 9278 เด็กชายภีระพัฒน์  ค ายอด ศักด์ิศรีมงคล student9278@vajiravudhcollege.com จีน
10 9296 เด็กชายวิชญ์สุพัทธ์  จัมมวานิชกุล จงรักภักดี student9296@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
11 9299 เด็กชายฐกร  จิรชูสกุล ศักด์ิศรีมงคล student9299@vajiravudhcollege.com จีน
12 9302 เด็กชายชัยภัทร  เศรษฐกร จงรักภักดี student9302@vajiravudhcollege.com จีน
13 9303 เด็กชายวุฒิภัทร  พึงพิพัฒน์ ดุสิต student9303@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
14 9311 เด็กชายธีรเศรษฐ  ลิ มปิสุรีย์ ศักด์ิศรีมงคล student9311@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
15 9312 เด็กชายพิภู  ภาครัศมี ศักด์ิศรีมงคล student9312@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
16 9314 เด็กชายธนัชพิสิฏฐ์  ล่องดุริยางค์ ผู้บังคับการ student9314@vajiravudhcollege.com จีน
17 9322 เด็กชายปรเมธาณ์  แสงศักด์ิสิทธารถ จงรักภักดี student9322@vajiravudhcollege.com จีน
18 9367 เด็กชายปัณณวิชญ์  จาวผลิผล ดุสิต student9367@vajiravudhcollege.com จีน
19 9373 เด็กชายสืบพงศ์  นิตยวัน จิตรลดา student9373@vajiravudhcollege.com จีน
20 9504 เด็กชายปุญญ  วงศ์เพ็ชร์วิเชียร จิตรลดา student9504@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
21 9505 เด็กชายธนชาติ  หวัง จงรักภักดี student9505@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
22 9508 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชั นศิริ ศักด์ิศรีมงคล student9508@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
23 9634 เด็กชายชัยมงคล  ตรีวัฒนสุวรรณ จิตรลดา student9634@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
24 9752 เด็กชายสุวิจักขณ์ น้อยพิทักษ์ ศักด์ิศรีมงคล student9752@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่

 13 พฤษภาคม 2564



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/2
ชื่อครูประจ าชั้น  นายธีรวัฒน์  อินทรีย์
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail หมายเหตุ

1 9248 เด็กชายนพธนันท์  บุตรหวาน จงรักภักดี student9248@vajiravudhcollege.com จีน
2 9255 เด็กชายอิงขสุข  ทรัพย์สมานวงศ์ ดุสิต student9255@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
3 9258 เด็กชายสุรพิชญ์  เสง่ียมลักษณ์ ผู้บังคับการ student9258@vajiravudhcollege.com จีน
4 9261 เด็กชายต้นน  า  อรพิมพันธ์ จิตรลดา student9261@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
5 9263 เด็กชายพสธร  เกิดโชค ผู้บังคับการ student9263@vajiravudhcollege.com จีน
6 9264 เด็กชายธนวินต์  วงศ์เจริญแสงสิริ จิตรลดา student9264@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
7 9271 เด็กชายศุภวิชญ์  ต่างประภา ดุสิต student9271@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
8 9272 เด็กชายจิรกร  เหมินทคุณ ผู้บังคับการ student9272@vajiravudhcollege.com จีน
9 9275 เด็กชายณัฐวุฒิ  โล่ขุนพรหม จิตรลดา student9275@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
10 9284 เด็กชายชุติเทพ  นางาม ศักด์ิศรีมงคล student9284@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
11 9286 เด็กชายภัทรภณ  หรุ่นบรรจบ จงรักภักดี student9286@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
12 9294 เด็กชายชยุต  พงศานรากุล ศักด์ิศรีมงคล student9294@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
13 9301 เด็กชายฐิติภัทร  หนูรอต จงรักภักดี student9301@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
14 9304 เด็กชายนวิน  อาจวาริน พญาไท student9304@vajiravudhcollege.com จีน
15 9305 เด็กชายชนวิตต์  รวยสวัสด์ิ ศักด์ิศรีมงคล student9305@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
16 9323 เด็กชายกันตินันท์  ภัคพรหมินทร์ ศักด์ิศรีมงคล student9323@vajiravudhcollege.com จีน
17 9360 เด็กชายวรปรัชญ์  เถื่อนยืนยงค์ พญาไท student9360@vajiravudhcollege.com จีน
18 9363 เด็กชายตะวัน  พงสุพันธ์ พญาไท student9363@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
19 9368 เด็กชายรู้คุณ  ทองแท่งไทย จงรักภักดี student9368@vajiravudhcollege.com จีน
20 9377 เด็กชายธนเทพ  สุวรรณโณ ศักด์ิศรีมงคล student9377@vajiravudhcollege.com จีน
21 9512 เด็กชายปัญปารนัสร์  ทองไทย ศักด์ิศรีมงคล student9512@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
22 9516 เด็กชายพงศ์วรินทร์  ปวราสานนท์ จิตรลดา student9516@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
23 9518 เด็กชายกันต์สรรค์  ชุตินธราทิพย์ จงรักภักดี student9518@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
24 9635 เด็กชายจิรฐา  ศานุพงศ์ พญาไท student9635@vajiravudhcollege.com จีน

 13 พฤษภาคม 2564



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/3
ชื่อครูประจ าชั้น  นางสาวสายทิพย์  สังข์ทอง
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail หมายเหตุ

1 9241 เด็กชายปุญญินท์  เลิศยิ่งยศ จิตรลดา student9241@vajiravudhcollege.com จีน
2 9246 เด็กชายปวริศร  ลิ มเจริญ จิตรลดา student9246@vajiravudhcollege.com จีน
3 9247 เด็กชายชยนันต์  ชยสิกานนท์ ดุสิต student9247@vajiravudhcollege.com จีน
4 9267 เด็กชายจิฑาธช  รัตตเสรี ผู้บังคับการ student9267@vajiravudhcollege.com จีน
5 9277 เด็กชายพรรณกรณ์  สุรฤทธิธรรม ผู้บังคับการ student9277@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
6 9290 เด็กชายกันตพงศ์  สาระบุตร ผู้บังคับการ student9290@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
7 9293 เด็กชายวิทย์ชยังกูร  ลาภจตุรพิธ พญาไท student9293@vajiravudhcollege.com จีน
8 9295 เด็กชายปภังกร  จารุสัมพันธ์กนก พญาไท student9295@vajiravudhcollege.com จีน
9 9306 เด็กชายจักร  สงวนสิน ศักด์ิศรีมงคล student9306@vajiravudhcollege.com จีน
10 9308 เด็กชายปวิช  รุ่งเจริญทอง พญาไท student9308@vajiravudhcollege.com จีน
11 9310 เด็กชายธนัยพัฒน์  พิมพ์แสง จงรักภักดี student9310@vajiravudhcollege.com จีน
12 9321 เด็กชายธนกร  กอวัฒนา ศักด์ิศรีมงคล student9321@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
13 9325 เด็กชายสิทธิภูมิ  ชื่นจิตร ผู้บังคับการ student9325@vajiravudhcollege.com จีน
14 9359 เด็กชายปกป้อง  ลิ มสุวรรณ พญาไท student9359@vajiravudhcollege.com จีน
15 9361 เด็กชายจรูญพันธุ ์ จินตกวีพันธุ์ จงรักภักดี student9361@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
16 9369 เด็กชายชิณณฑรร์  เกียรติถนอมกุล จงรักภักดี student9369@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
17 9375 เด็กชายกฤตภพ  แสงมณี ดุสิต student9375@vajiravudhcollege.com จีน
18 9509 เด็กชายพิชิตศึก  พึง่พักตร์ จิตรลดา student9509@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
19 9513 เด็กชายรัชพล  ทองดี พญาไท student9513@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
20 9517 เด็กชายจักรกฤต  เรืองญาณ ดุสิต student9517@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่

 13 พฤษภาคม 2564



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/4
ชื่อครูประจ าชั้น  นายสมคิด  ดุจแสงธรรม นางสาวสุชาดา ลุนภูงา
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail หมายเหตุ

1 9230 เด็กชายเธียรโชติ  โชติกศุภเศรณี พญาไท student9230@vajiravudhcollege.com จีน
2 9231 เด็กชายกานต์  โกศลกิตย์ ศักด์ิศรีมงคล student9231@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
3 9232 เด็กชายธนเสฏฐ์  พันธรักษ์ราชเดช พญาไท student9232@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
4 9235 เด็กชายเชมินทร์  สีตองอ่อน ศักด์ิศรีมงคล student9235@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
5 9242 เด็กชายภูมิสิทธิ ์ ถีหมื่นไวย ผู้บังคับการ student9242@vajiravudhcollege.com จีน
6 9244 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ทวีวัฒนพงษ์ จิตรลดา student9244@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
7 9249 เด็กชายธนกฤต  โตวัฒนกิจ จงรักภักดี student9249@vajiravudhcollege.com จีน
8 9268 เด็กชายเอื ออังกูร  อิ่มศูนย์ ดุสิต student9268@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
9 9282 เด็กชายณวัฒน์  ศรีสกุลวนิชย์ ดุสิต student9282@vajiravudhcollege.com จีน
10 9313 เด็กชายภาณุวิชญ์  วงศ์รัตน์ ศักด์ิศรีมงคล student9313@vajiravudhcollege.com จีน
11 9317 เด็กชายญาณภัทร  ศรีส าราญ ดุสิต student9317@vajiravudhcollege.com จีน
12 9318 เด็กชายชนธัญ  เผือกบางนา จงรักภักดี student9318@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
13 9320 เด็กชายวรรนเศรษฐ์  โพธิช์ัย จิตรลดา student9320@vajiravudhcollege.com จีน
14 9324 เด็กชายเอกวสุ  สุริกัน ศักด์ิศรีมงคล student9324@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
15 9366 เด็กชายพงศกร  ชูสิทธิ์ จิตรลดา student9366@vajiravudhcollege.com จีน
16 9370 เด็กชายพศุตม์คเณศ  ยอดวศิน ศักด์ิศรีมงคล student9370@vajiravudhcollege.com จีน
17 9371 เด็กชายปฏิภาณ  เทียนสุวรรณ จงรักภักดี student9371@vajiravudhcollege.com จีน
18 9372 เด็กชายเหมรัศมิ์  แซ่โง้ว ผู้บังคับการ student9372@vajiravudhcollege.com จีน
19 9374 เด็กชายภูดิส  เศวตกมล จงรักภักดี student9374@vajiravudhcollege.com จีน
20 9520 เด็กชายรชต  พวงผกา ดุสิต student9520@vajiravudhcollege.com จีน

 13 พฤษภาคม 2564



รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/5
ชื่อครูประจ าชั้น  นางสาวดารุณี  สุธีรพงศ์สิทธิ์ ว่าทีร้่อยตรีบุญโต  ศรีจันทร์
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail หมายเหตุ

1 9237 เด็กชายพชร  วณิชโยปกรณ์ ดุสิต student9237@vajiravudhcollege.com จีน
2 9239 เด็กชายภูริต  สมัครการ พญาไท student9239@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
3 9240 เด็กชายผลิตโชค  ไสยวุฒิ ผู้บังคับการ student9240@vajiravudhcollege.com จีน
4 9252 เด็กชายถิรกร  ไชยสงคราม ดุสิต student9252@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
5 9265 เด็กชายนันทพัทธ์  แซ่เตีย จิตรลดา student9265@vajiravudhcollege.com จีน
6 9283 เด็กชายเตชินท์  บุญพรม จิตรลดา student9283@vajiravudhcollege.com จีน
7 9285 เด็กชายพชระพฤกษ์  งามเนตร จิตรลดา student9285@vajiravudhcollege.com จีน
8 9287 เด็กชายภมรมาศ  นาครทรรพ พญาไท student9287@vajiravudhcollege.com จีน
9 9289 เด็กชายภมูพิระนาย  ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บังคับการ student9289@vajiravudhcollege.com จีน
10 9298 เด็กชายหอมศีล  จิวชัยศักด์ิ พญาไท student9298@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
11 9315 เด็กชายอิศวงศ์  จิรพงศ์นันท์ พญาไท student9315@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
12 9316 เด็กชายเพไนย  พงษารักษ์ ศักด์ิศรีมงคล student9316@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
13 9364 เด็กชายลภัสเตชัส  ธีระอรรถเวช พญาไท student9364@vajiravudhcollege.com จีน
14 9503 เด็กชายวีริทธิ ์ พยัฆวิเชียร ผู้บังคับการ student9503@vajiravudhcollege.com จีน
15 9506 เด็กชายธนภัทร  มารัตน์ จงรักภักดี student9506@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
16 9507 เด็กชายธนภูมิ  ณัทฐานนท์ ผู้บังคับการ student9507@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
17 9511 เด็กชายกฤตวัฒน์  เสียงหล่อ ผู้บังคับการ student9511@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
18 9515 เด็กชายอัครินทร์  วิจิตธนไพศาล พญาไท student9515@vajiravudhcollege.com จีน
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รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที ่2/6
ชื่อครูประจ าชั้น  นางสาวปิยะวดี  ปิติคาม นายล้อมเดช  เรืองนนท์
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail หมายเหตุ

1 9236 เด็กชายพรเจริญ  เกิดประดับ จิตรลดา student9236@vajiravudhcollege.com จีน
2 9243 เด็กชายการณ์ฉัตร  ชินพีระเสถียร พญาไท student9243@vajiravudhcollege.com จีน
3 9245 เด็กชายคณิศร  ทองประดา พญาไท student9245@vajiravudhcollege.com จีน
4 9250 เด็กชายธีรวินท์  จันทร์แสงศรี ผู้บังคับการ student9250@vajiravudhcollege.com จีน
5 9253 เด็กชายพีรฑรรศ  ขุนเจริญ จงรักภักดี student9253@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
6 9254 เด็กชายทัพพ์ฟ้า  วงษ์วิโรจน์ จงรักภักดี student9254@vajiravudhcollege.com จีน
7 9260 เด็กชายณัฐภณ  ทวิชสังข์ ผู้บังคับการ student9260@vajiravudhcollege.com จีน
8 9262 เด็กชายณณพ  ตั งพิบูลสุวรรณ ดุสิต student9262@vajiravudhcollege.com จีน
9 9269 เด็กชายวราเศรษฐ์  มหาจิรภัทรศิริ จงรักภักดี student9269@vajiravudhcollege.com จีน
10 9291 เด็กชายกรัณย์ชัย  เดชภิบาล ผู้บังคับการ student9291@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
11 9292 เด็กชายปีย์จักร  ไหลประเสริฐ จิตรลดา student9292@vajiravudhcollege.com จีน
12 9297 เด็กชายเนธิศวร์  สายะบุตร จิตรลดา student9297@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
13 9307 เด็กชายธีธัชชัย  กิจประชุม จงรักภักดี student9307@vajiravudhcollege.com จีน
14 9326 เด็กชายอณรรฆ  ค าภีระ จงรักภักดี student9326@vajiravudhcollege.com จีน
15 9362 เด็กชายภูกิจ  ร่ืนพานิช พญาไท student9362@vajiravudhcollege.com จีน
16 9365 เด็กชายจิรัฎฐ์  บุณยวิชญ์กานนท์ ศักด์ิศรีมงคล student9365@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
17 9510 เด็กชายณวิกรม  จัยสิน พญาไท student9510@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
18 9514 เด็กชายณัฐวรรธน์  ฤทธิเดช ดุสิต student9514@vajiravudhcollege.com จีน
19 9519 เด็กชายฐกร  ภานุรุจพงศ์ ดุสิต student9519@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
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