รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ชื่อครูประจาชั้น นางสาวณิชิรา ชาติกุล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
9771 เด็กชายกันตพัชร นิมบูรณนัย
1
9772 เด็กชายศีลวัต ศรีสกุลวนิชย์
2
9774 เด็กชายณัฐฐ์ กิตติวัฒนาวงศ์
3
9775 เด็กชายพัชรพล พัฒนาอิทธิกุล
4
9776 เด็กชายสหรัธ ตัณติอานนท์
5
9777 เด็กชายธีรธรรม ธีราวัชรเศรษฐ์
6
9778 เด็กชายกฤติน คุณอนัต์
7
9779 เด็กชายคณาธิป นิมิตธเนศ
8
9780 เด็กชายอิทธิภัทร์ คารศรี
9
10 9781 เด็กชายชานนท์ วิริยะพงษ์
11 9782 เด็กชายพัฒนกุล ควรพิพัฒน์กุล
12 9783 เด็กชายปราบ เสวิกุล
13 9784 เด็กชายณฎฬ วิมุขมนต์
14 9785 เด็กชายภาวิตร เกียรติโสภณ
15 9786 เด็กชายกันตพงศ์ รุจนเสรี
16 9787 เด็กชายธีรดนย์ กาจัดภัย
17 9788 เด็กชายรพีพงศ์ ธนพนต์โกวิท
18 9789 เด็กชายพลพงษ์ นิสสัยเจริญ
19 9790 เด็กชายณฐพงศ์ น้อยเล็น
20 9791 เด็กชายปุณยพัฒน์ ภูค่ า
21 9792 เด็กชายชวัลวิทย์ ชัยประสิทธิ์
22 9793 เด็กชายนวิน พยุงโภชน์มงคล
23 9794 เด็กชายชนธัญ ดีรัตนพร

คณะ
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สราญรมย์

รหัสผ่านเริ่มต้นทุกคน student1234
mail
หมายเหตุ
student9771@vajiravudhcollege.com
IEP
student9772@vajiravudhcollege.com
IEP
student9774@vajiravudhcollege.com
IEP
student9775@vajiravudhcollege.com
IEP
student9776@vajiravudhcollege.com
IEP
student9777@vajiravudhcollege.com
IEP
student9778@vajiravudhcollege.com
IEP
student9779@vajiravudhcollege.com
IEP
student9780@vajiravudhcollege.com
student9781@vajiravudhcollege.com
student9782@vajiravudhcollege.com
student9783@vajiravudhcollege.com
IEP
student9784@vajiravudhcollege.com
student9785@vajiravudhcollege.com
IEP
student9786@vajiravudhcollege.com
IEP
student9787@vajiravudhcollege.com
student9788@vajiravudhcollege.com
student9789@vajiravudhcollege.com
IEP
student9790@vajiravudhcollege.com
student9791@vajiravudhcollege.com
student9792@vajiravudhcollege.com
student9793@vajiravudhcollege.com
student9794@vajiravudhcollege.com
IEP

13 พฤษภาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
ชื่อครูประจาชั้น นางสาวตติยา หมูยา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
9795 เด็กชายภัทรกร ทองเจือ
1
9796 เด็กชายวิชญะ ก้อนคาใหญ่
2
9797 เด็กชายวณัฐพงศ์ รัตนศศิวิมล
3
9798 เด็กชายปัญจโชค สมรรคจันทร
4
9799 เด็กชายนพรุจ เคร่งศีลธรรม
5
9800 เด็กชายปองเดช เคี่ยมสมุทร
6
9801 เด็กชายณพัฒน์ คุณะปุระ
7
9802 เด็กชายธนวัฒน์ นาพา
8
9803 เด็กชายศักดิธัช จันทร์ศรี
9
10 9804 เด็กชายบุรธัช ฮวดอุปัต
11 9805 เด็กชายณกรณ์ ปิยะรัตน์
12 9806 เด็กชายจักรินทร์วัชร์ โลเกศกระวี
13 9807 เด็กชายธิติพัชญ์ ธนวัฒน์สุวรรณ
14 9808 เด็กชายอัคคกิตติ์ ชื่นจิตรพิทักษ์
15 9809 เด็กชายรุจิภาส โพธิม์ ี
16 9810 เด็กชายวรรณพงศ์ จรัสจารุมนต์
17 9811 เด็กชายอภิวิชญ์ อนรรฆธนะกุล
18 9812 เด็กชายดนย์ โกวงศ์
19 9813 เด็กชายปิยะกาล สุวรรณมณี
20 9814 เด็กชายณัทฐ์กมล อภิชนาพงศ์
21 9815 เด็กชายธฤต โจว
22 9816 เด็กชายศิวสรรค์ สินสกุลเลิศ
23 9817 เด็กชายชิติพัฒน์ โคตร์สันเทีย๊ ะ
24 9818 เด็กชายธนภัทร นาคสวัสดิ์

คณะ
สราญรมย์
สราญรมย์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สนามจันทร์

รหัสผ่านเริ่มต้นทุกคน student1234
mail
หมายเหตุ
student9795@vajiravudhcollege.com
student9796@vajiravudhcollege.com
student9797@vajiravudhcollege.com
student9798@vajiravudhcollege.com
student9799@vajiravudhcollege.com
student9800@vajiravudhcollege.com
student9801@vajiravudhcollege.com
student9802@vajiravudhcollege.com
student9803@vajiravudhcollege.com
student9804@vajiravudhcollege.com
student9805@vajiravudhcollege.com
จีน
student9806@vajiravudhcollege.com
student9807@vajiravudhcollege.com
student9808@vajiravudhcollege.com
student9809@vajiravudhcollege.com
student9810@vajiravudhcollege.com
student9811@vajiravudhcollege.com
student9812@vajiravudhcollege.com
student9813@vajiravudhcollege.com
IEP
student9814@vajiravudhcollege.com
student9815@vajiravudhcollege.com
IEP
student9816@vajiravudhcollege.com
student9817@vajiravudhcollege.com
student9818@vajiravudhcollege.com

13 พฤษภาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ชื่อครูประจาชั้น นายนัฐสิทธิ์ บุญจันทร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
9819 เด็กชายนิชคุณ พรหมศร
1
9820 เด็กชายปภังกร คูณสุขโข
2
9821 เด็กชายกิตติ์ธเนศ จิตไพศาลวัฒนา
3
9822 เด็กชายพีรดนย์ จงวัฒนาไพศาล
4
9823 เด็กชายชนุตร์ ธนพรวัฒนา
5
9824 เด็กชายกรณ์ พันธ์เอี่ยม
6
9825 เด็กชายวรภัณ ศิริพานิช
7
9826 เด็กชายธีรพัฒน์ พ่วงขา
8
9827 เด็กชายอธิปพงศ์ รอดแช่ม
9
10 9828 เด็กชายสุจิรัฏฐ์ ดีอ่อน
11 9829 เด็กชายกฤตานน เถาว์ศิริ
12 9830 เด็กชายฐิติวัฒน์ นาคท้วม
13 9831 เด็กชายรัตนตรัย ปิยะพงศ์พิสุทธิ์
14 9832 เด็กชายธนภัทร์ หรรษภิญโญ
15 9833 เด็กชายรชต แสนเลิศ
16 9834 เด็กชายสรรพสกล ตีระรัตน์
17 9835 เด็กชายปฐวีย์ วิเชียรเกือ
18 9836 เด็กชายวัชรเดช รามสมภพ
19 9837 เด็กชายณัฐพัชร์ แซ่บนุ้
20 9838 เด็กชายพลช สว่างดี
21 9839 เด็กชายปฏิพน พูลสวัสดิ์
22 9840 เด็กชายทัพพ์วริศ วงศ์พานิช

คณะ
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
สนามจันทร์
สราญรมย์
สราญรมย์
นันทอุทยาน
นันทอุทยาน
สราญรมย์
สราญรมย์
สนามจันทร์
นันทอุทยาน
สราญรมย์

รหัสผ่านเริ่มต้นทุกคน student1234
mail
หมายเหตุ
student9819@vajiravudhcollege.com
student9820@vajiravudhcollege.com
student9821@vajiravudhcollege.com
student9822@vajiravudhcollege.com
student9823@vajiravudhcollege.com
student9824@vajiravudhcollege.com
student9825@vajiravudhcollege.com
student9826@vajiravudhcollege.com
student9827@vajiravudhcollege.com
student9828@vajiravudhcollege.com
student9829@vajiravudhcollege.com
student9830@vajiravudhcollege.com
student9831@vajiravudhcollege.com
student9832@vajiravudhcollege.com
student9833@vajiravudhcollege.com
student9834@vajiravudhcollege.com
student9835@vajiravudhcollege.com
student9836@vajiravudhcollege.com
student9837@vajiravudhcollege.com
student9838@vajiravudhcollege.com
student9839@vajiravudhcollege.com
student9840@vajiravudhcollege.com

13 พฤษภาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4
ชื่อครูประจาชั้น นางพิมพ์นภา สถิรพินิจกุล นายพงษ์พิพัฒณ์ สอสกุล
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสผ่านเริ่มต้นทุกคน student1234
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
mail
หมายเหตุ
9841 เด็กชายณะภัส ธรรมกูล
1
นันทอุทยาน student9841@vajiravudhcollege.com
9842 เด็กชายปภังกร โกสุมสุรังค์
2
สราญรมย์ student9842@vajiravudhcollege.com
9843 เด็กชายพรีร์รพัชร มาใจทัศน์
3
สราญรมย์ student9843@vajiravudhcollege.com
9844 เด็กชายพงศ์พัลลภ พฤทธยานันต์
4
สราญรมย์ student9844@vajiravudhcollege.com
9845 เด็กชายไทยพาณิชย์ วันสิริภักดิ์
5
สราญรมย์ student9845@vajiravudhcollege.com
9846 เด็กชายปราชญ์ ปรัชญาวาทิน
6
สนามจันทร์ student9846@vajiravudhcollege.com
9847 เด็กชายภูมิพัฒน์ วิไลชื่นผล
7
นันทอุทยาน student9847@vajiravudhcollege.com
9848 เด็กชายจิรศักดิ์ คาศรี
8
นันทอุทยาน student9848@vajiravudhcollege.com
9849 เด็กชายอาชัญ แสงวรรณ
9
สราญรมย์ student9849@vajiravudhcollege.com
10 9850 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ราชคช
สราญรมย์ student9850@vajiravudhcollege.com
11 9851 เด็กชายภาสพฤกษ์ ชือนิธิไพศาล
นันทอุทยาน student9851@vajiravudhcollege.com
12 9852 เด็กชายเฟือ่ งวุธ อนิรุทธเทวา
สนามจันทร์ student9852@vajiravudhcollege.com
13 9853 เด็กชายธชย ศฤงคารบริบูรณ์
สราญรมย์ student9853@vajiravudhcollege.com
14 9854 เด็กชายณัชฐปกรณ์ กาญจนสถิตย์ สนามจันทร์ student9854@vajiravudhcollege.com
15 9855 เด็กชายธรา โพธารามิก
นันทอุทยาน student9855@vajiravudhcollege.com
16 9856 เด็กชายภัทรนันต์ ธนเศรษฐ์ฤทธิ์
สราญรมย์ student9856@vajiravudhcollege.com
17 9857 เด็กชายปรีดิท เขมะโยธิน
สราญรมย์ student9857@vajiravudhcollege.com
18 9858 เด็กชายกิตติธัช สุขุมกาญจนะ
นันทอุทยาน student9858@vajiravudhcollege.com
19 9859 เด็กชายปภังกร ลอยเจริญ
นันทอุทยาน student9859@vajiravudhcollege.com
20 9860 เด็กชายกิตติชนม์ วินิชบุตร
นันทอุทยาน student9860@vajiravudhcollege.com
21 9861 เด็กชายพิพัสร์ภณ ศิริบัญชาวรรณ นันทอุทยาน student9861@vajiravudhcollege.com
22 9862 เด็กชายภัคพล ชาวระหาญ
นันทอุทยาน student9862@vajiravudhcollege.com

13 พฤษภาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5
ชื่อครูประจาชั้น นางสาววรารัตน์ มาลามาศ นางสาวชนิกา สิทธิชมภู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
รหัสผ่านเริ่มต้นทุกคน student1234
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
mail
หมายเหตุ
9863 เด็กชายเจตต สังขะเวส
1
สราญรมย์ student9863@vajiravudhcollege.com
9864 เด็กชายภาสวิชญ์ ทองชะนะ
2
สราญรมย์ student9864@vajiravudhcollege.com
9865 เด็กชายกมนทัต วินิชบุตร
3
นันทอุทยาน student9865@vajiravudhcollege.com
9866 เด็กชายทัชชกร สุกุลธนาศร
4
สราญรมย์ student9866@vajiravudhcollege.com
9867 เด็กชายจุฑาวัชร์ ภูชัยสุขวิรัชต์
5
สราญรมย์ student9867@vajiravudhcollege.com
9868 เด็กชายกันต์พิชชญะญ์ ลิมสุขะกร สนามจันทร์ student9868@vajiravudhcollege.com
6
9870 เด็กชายวรเดช โชควิวัฒนวนิช
7
นันทอุทยาน student9870@vajiravudhcollege.com
9871 เด็กชายกรวิชญ์ วิวัฒนชัยวงศ์
8
สราญรมย์ student9871@vajiravudhcollege.com
9872 เด็กชายธีทัต จงจิตกลาง
9
สนามจันทร์ student9872@vajiravudhcollege.com
10 9873 เด็กชายปุณณพัฒน์ ศรีวรเวียง
สราญรมย์ student9873@vajiravudhcollege.com
11 9874 เด็กชายภาคเพชร เสมียนเพชร
สนามจันทร์ student9874@vajiravudhcollege.com
12 9875 เด็กชายธนินทร์ สว่างแสง
นันทอุทยาน student9875@vajiravudhcollege.com
13 9876 เด็กชายชยพล ชยาภรณ์อภิรัตน์
นันทอุทยาน student9876@vajiravudhcollege.com
14 9877 เด็กชายอัศนินท์ สายประทุมทิพย์
สนามจันทร์ student9877@vajiravudhcollege.com
15 9878 เด็กชายปภาวิน จารุกิตติกุล
สราญรมย์ student9878@vajiravudhcollege.com
16 9879 เด็กชายกษิดิ์เดช มันทรานนท์
สนามจันทร์ student9879@vajiravudhcollege.com
17 9880 เด็กชายสิรสิทธิ์ ระวัง
สราญรมย์ student9880@vajiravudhcollege.com
18 9881 เด็กชายโชติวัฒน์ โพธิช์ ัยหล้า
สนามจันทร์ student9881@vajiravudhcollege.com
19 9882 เด็กชายยิ่งใหญ่ ชัยทอง
นันทอุทยาน student9882@vajiravudhcollege.com
20 9883 เด็กชายภูริวัจน์ ไชยศรัญวิชญ์
สราญรมย์ student9883@vajiravudhcollege.com
21 9884 เด็กชายสุปวินท์ กสิวัฒน์
สนามจันทร์ student9884@vajiravudhcollege.com
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