รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อครูประจาชั้น นางสาวสุมณฑา หงษ์ทอง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
1
9544 เด็กชายภาวัต อุ่นดี
2
9545 เด็กชายชยพัทธ์ เสมอใจ
3
9546 เด็กชายอมรินทร์ เกิดแก่น
4
9547 เด็กชายศุภกฤต นิมบูรณนัย
5
9549 เด็กชายจิรัฏฐ์ เหล่าทวีทรัพย์
6
9551 เด็กชายเอรอน กั๋วเจิน ลี
7
9552 เด็กชายอัฐไชยรัชย์ อานักมณี
8
9553 เด็กชายธันยวัจน์ ชัยวิรัตน์
9
9554 เด็กชายคคนะ สุธีบรรเจิด
10 9555 เด็กชายนพรุจ เฉยเจริญ
11 9556 เด็กชายปุณมนัส ชุติมิต
12 9558 เด็กชายเมธา สุกุลธนาศร
13 9559 เด็กชายคุณากร เพียรเวช
14 9560 เด็กชายปริญญานันท์ ณ สงขลา
15 9562 เด็กชายณัชธพงศ์ แซ่ลิง
16 9563 เด็กชายสิรภพ คงคาวิทูร
17 9565 เด็กชายพชร พลอยวณิชชา
18 9572 เด็กชายภีมวัชช์ พูนศิริภัค
19 9573 เด็กชายวิกร ปานะนนท์
20 9574 เด็กชายอิงบุญ เจือจิตราพรรณ
21 9584 เด็กชายพูนโชค สมรรคจันทร
22 9590 เด็กชายกฤษกุล ศิริชัยมนัส
23 9601 เด็กชายกรวิชญ์ เลิศสุบิน
24 9606 เด็กชายวราวิช คาวิเศษชัย

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

mail
student9544@vajiravudhcollege.com
student9545@vajiravudhcollege.com
student9546@vajiravudhcollege.com
student9547@vajiravudhcollege.com
student9549@vajiravudhcollege.com
student9551@vajiravudhcollege.com
student9552@vajiravudhcollege.com
student9553@vajiravudhcollege.com
student9554@vajiravudhcollege.com
student9555@vajiravudhcollege.com
student9556@vajiravudhcollege.com
student9558@vajiravudhcollege.com
student9559@vajiravudhcollege.com
student9560@vajiravudhcollege.com
student9562@vajiravudhcollege.com
student9563@vajiravudhcollege.com
student9565@vajiravudhcollege.com
student9572@vajiravudhcollege.com
student9573@vajiravudhcollege.com
student9574@vajiravudhcollege.com
student9584@vajiravudhcollege.com
student9590@vajiravudhcollege.com
student9601@vajiravudhcollege.com
student9606@vajiravudhcollege.com

หมายเหตุ
IEP/จีน
IEP/จีน
IEP/จีน
IEP/จีน
IEP/ญีป่ นุ่
IEP/ญีป่ นุ่
IEP/จีน
IEP/จีน
IEP/จีน
IEP/จีน
IEP/จีน
จีน
จีน
IEP/ญีป่ นุ่
IEP/จีน
ญีป่ นุ่
IEP/จีน
จีน
IEP/จีน
IEP/ญีป่ นุ่
IEP/ญีป่ นุ่
IEP/จีน
จีน
IEP/จีน

13 พฤษภาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ชื่อครูประจาชั้น นางสาววิทาธรณ์ อ่อนมาก
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
1
9557 เด็กชายณธรัณกรณ์ วราธนานันทน์
2
9564 เด็กชายเสฎฐวุฒิ อภิรัตน์
3
9566 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์ วาราชนนท์
4
9567 เด็กชายปัณณ์ ปาละสุวรรณ
5
9571 เด็กชายเก่งกล้า โชสนับ
6
9577 เด็กชายทวีพัชร นวรัตนวรกุล
7
9579 เด็กชายกาญจน์กวินธ์ กาญจนรัตน์
8
9586 เด็กชายกิตติพัฒน์ พิพัฒน์ชลธี
9
9587 เด็กชายสายชล พีรวรสกุล
10 9589 เด็กชายณวธรรศ ไชยยนต์
11 9591 เด็กชายชัชพิมุข จรรยาพรต
12 9594 เด็กชายพชร บุณยรัตพันธุ์
13 9596 เด็กชายกรวุฒิ ชัยพิพัฒน์กุล
14 9605 เด็กชายชวัลวรรธ ชาญนาสิน
15 9610 เด็กชายณรัณธกรณ์ วราธนานันทน์
16 9621 เด็กชายชุติมันต์ กิจกรรณิการ์
17 9626 เด็กชายกรณ์พงษ์ พงษ์พานิช
18 9628 เด็กชายณัฏฐ์กรณ์ สุรสิงห์ไกรสร
19 9641 เด็กชายณัฐธพัฒน์ ล่องดุริยางค์
20 9651 เด็กชายรพีพงศ์ จรัสจารุมนต์
21 9653 เด็กชายฤชุวิญญ์ จันทับ
22 9656 เด็กชายภูวิศ ปราณประดิษฐ์
23 9657 เด็กชายเจนวิทย์ ผลประเสริฐ
24 9658 เด็กชายนนทพัทธ์ วนการพาณิช

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

mail
student9557@vajiravudhcollege.com
student9564@vajiravudhcollege.com
student9566@vajiravudhcollege.com
student9567@vajiravudhcollege.com
student9571@vajiravudhcollege.com
student9577@vajiravudhcollege.com
student9579@vajiravudhcollege.com
student9586@vajiravudhcollege.com
student9587@vajiravudhcollege.com
student9589@vajiravudhcollege.com
student9591@vajiravudhcollege.com
student9594@vajiravudhcollege.com
student9596@vajiravudhcollege.com
student9605@vajiravudhcollege.com
student9610@vajiravudhcollege.com
student9621@vajiravudhcollege.com
student9626@vajiravudhcollege.com
student9628@vajiravudhcollege.com
student9641@vajiravudhcollege.com
student9651@vajiravudhcollege.com
student9653@vajiravudhcollege.com
student9656@vajiravudhcollege.com
student9657@vajiravudhcollege.com
student9658@vajiravudhcollege.com

หมายเหตุ
จีน
IEP/จีน
IEP/ญีป่ นุ่
ญีป่ นุ่
ญีป่ นุ่
ญีป่ นุ่
ญีป่ นุ่
IEP/ญีป่ นุ่
จีน
IEP/ญีป่ นุ่
IEP/ญีป่ นุ่
จีน
IEP/ญีป่ นุ่
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน
จีน

13 พฤษภาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3
ชื่อครูประจาชั้น นายเจตชรินทร์ คาอ่อน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
1
9550 เด็กชายกล้าวศิน วรสมบัติ
2
9578 เด็กชายพีร พิศมัย
3
9583 เด็กชายพลกฤต ลัดพลี
4
9588 เด็กชายกวินภพ เย็นชืน
5
9600 เด็กชายภูมิพัฒน์ เรืองเนาวโรจน์
6
9602 เด็กชายญาณวุฒิ พรหมอินทร์
7
9607 เด็กชายกิตติศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
8
9611 เด็กชายชญภพ นิโลบล
9
9618 เด็กชายนภนต์ อานาจตระกูล
10 9624 เด็กชายรณกฤต ขอเพิม่ ทรัพย์
11 9629 เด็กชายทวีรัฐ แก้วแววน้อย
12 9642 เด็กชายมติ อัศวภาณุกร
13 9644 เด็กชายวชิรวุธ วงษ์รุ่ง
14 9645 เด็กชายชัยธัช รวยสวัสดิ์
15 9647 เด็กชายวริทธิธ์ ร กานต์สมเกียรติ
16 9648 เด็กชายภูริณัฐ พุกพิบูลย์
17 9650 เด็กชายธภัทร ทองประดิษฐ์
18 9654 เด็กชายปภังกร วงศ์วนิชกังวาฬ
19 9660 เด็กชายกฤฑภาศ แสงมณี
20 9661 เด็กชายปภพ อภิชนพงศ์พันธุ์
21 9662 เด็กชายอชิระ แสงวรรณ
22 9756 เด็กชายณกฤต จรัสเสาวภาคย์
23 9757 เด็กชายนาบริสุทธิ์ เทียนบูชา

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

นักเรียนใหม่ รหัสผ่าน student1234
mail
หมายเหตุ
student9550@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
student9578@vajiravudhcollege.com
ญีป่ นุ่
student9583@vajiravudhcollege.com
จีน
student9588@vajiravudhcollege.com
จีน
student9600@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
student9602@vajiravudhcollege.com
จีน
student9607@vajiravudhcollege.com
จีน
student9611@vajiravudhcollege.com
จีน
student9618@vajiravudhcollege.com
จีน
student9624@vajiravudhcollege.com
ญีป่ นุ่
student9629@vajiravudhcollege.com
จีน
student9642@vajiravudhcollege.com
จีน
student9644@vajiravudhcollege.com
จีน
student9645@vajiravudhcollege.com
จีน
student9647@vajiravudhcollege.com
จีน
student9648@vajiravudhcollege.com
จีน
student9650@vajiravudhcollege.com
จีน
student9654@vajiravudhcollege.com
จีน
student9660@vajiravudhcollege.com
จีน
student9661@vajiravudhcollege.com
จีน
student9662@vajiravudhcollege.com
จีน
student9756@vajiravudhcollege.com นร.ใหม่/จีน
student9757@vajiravudhcollege.com นร.ใหม่/จีน

13 พฤษภาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่อครูประจาชั้น นายนิวัฒน์ กุลเสน นางสาวปัทมา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
1
9568 เด็กชายวีรวิชญ์ ตังอารีย์รัฐ
2
9569 เด็กชายภัคภัทร ใจเสมอ
3
9570 เด็กชายปฏิพัทธิ์ มากหมู่
4
9576 เด็กชายธิษณ์ อรุณเมธา
5
9592 เด็กชายภูธนิตย์ ภัคศรัณยพงศ์
6
9597 เด็กชายชนณ ชัยประสิทธิ์
7
9598 เด็กชายภัทระ ชูวิเชียร
8
9603 เด็กชายกิตติ์ชนม์ บุณยรัตพันธุ์
9
9604 เด็กชายภคิน ทวิชสังข์
10 9608 เด็กชายพัทธดนย์ คงตาล
11 9612 เด็กชายพาทิศ แก้วโพนยอ
12 9614 เด็กชายณัฐชนนท์ มีแก้ว
13 9615 เด็กชายปพน อภิชนพงศ์พันธุ์
14 9617 เด็กชายกฤทติน ทรัพย์เดช
15 9619 เด็กชายไทจิ ยะมะซากิ
16 9620 เด็กชายปวริศ ขุนเทีย่ ง
17 9627 เด็กชายอนันต์ดา เตชะวณิช
18 9631 เด็กชายพชร ลักษณสมพงศ์
19 9649 เด็กชายภากร พาฬอนุรักษ์
20 9652 เด็กชายภัฏ สุวรรณประกร
21 9758 เด็กชายปัณญาพัฒน์ กมลชื่นพิรุณส่ง
22 9759 เด็กชายพัชรพิพัฒ ตระกูลลีวัฒนา

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

นักเรียนใหม่ รหัสผ่าน student1234
mail
หมายเหตุ
student9568@vajiravudhcollege.com
จีน
student9569@vajiravudhcollege.com
ญีป่ นุ่
student9570@vajiravudhcollege.com
จีน
student9576@vajiravudhcollege.com
จีน
student9592@vajiravudhcollege.com
จีน
student9597@vajiravudhcollege.com
จีน
student9598@vajiravudhcollege.com
จีน
student9603@vajiravudhcollege.com
ญีป่ นุ่
student9604@vajiravudhcollege.com
ญีป่ นุ่
student9608@vajiravudhcollege.com
จีน
student9612@vajiravudhcollege.com
จีน
student9614@vajiravudhcollege.com
ญีป่ นุ่
student9615@vajiravudhcollege.com IEP/ญีป่ นุ่
student9617@vajiravudhcollege.com
จีน
student9619@vajiravudhcollege.com
ญีป่ นุ่
student9620@vajiravudhcollege.com
จีน
student9627@vajiravudhcollege.com
จีน
student9631@vajiravudhcollege.com
จีน
student9649@vajiravudhcollege.com
จีน
student9652@vajiravudhcollege.com
จีน
student9758@vajiravudhcollege.com นร.ใหม่/จีน
student9759@vajiravudhcollege.com นร.ใหม่/จีน

13 พฤษภาคม 2564

รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5
ชื่อครูประจาชั้น นายอนามัย วงษ์เวียงจันทร์ นางสาวมารศรี นิ่มดิษฐ์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นักเรียนใหม่ รหัสผ่าน student1234
เลขที่ ID
ชื่อ- สกุล
คณะ
mail
หมายเหตุ
1
9561 เด็กชายพัฐ เทพหัสดิน ณ อยุธยา สนามจันทร์ student9561@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
2
9575 เด็กชายทักษิณ เกิดผล
นันทอุทยาน student9575@vajiravudhcollege.com
ญีป่ นุ่
3
9580 เด็กชายเศรษฐวัชร เชียงกา
สราญรมย์ student9580@vajiravudhcollege.com
จีน
4
9581 เด็กชายนพรุจ กรรณ์เกษมสุข
สราญรมย์ student9581@vajiravudhcollege.com
จีน
5
9582 เด็กชายเตชิษฎ์ วณิชชานนท์
สราญรมย์ student9582@vajiravudhcollege.com
จีน
6
9585 เด็กชายรัชชานนท์ เจริญกิตติธรรม สราญรมย์ student9585@vajiravudhcollege.com
จีน
7
9595 เด็กชายกฤตธกร โชควารีพร
สนามจันทร์ student9595@vajiravudhcollege.com
จีน
8
9599 เด็กชายวิชญ์พล ผดุงเกียรติกุล
สนามจันทร์ student9599@vajiravudhcollege.com
จีน
9
9609 เด็กชายเตชินท์ การินทร์
สราญรมย์ student9609@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
10 9613 เด็กชายณธกร พนาพิศาล
สราญรมย์ student9613@vajiravudhcollege.com
ญีป่ นุ่
11 9616 เด็กชายจิรภัทร รักวงษ์
สราญรมย์ student9616@vajiravudhcollege.com IEP/ญีป่ นุ่
12 9622 เด็กชายณปภัช หอวรรณภากรณ์
สราญรมย์ student9622@vajiravudhcollege.com
จีน
13 9623 เด็กชายชยพล มุตตามระ
นันทอุทยาน student9623@vajiravudhcollege.com
จีน
14 9625 เด็กชายอัครินทร์ จริยเฉลิมฤทธิ์
นันทอุทยาน student9625@vajiravudhcollege.com IEP/ญีป่ นุ่
15 9630 เด็กชายธนาพัฒน์ ภรณ์พิริยะนิยม นันทอุทยาน student9630@vajiravudhcollege.com
จีน
16 9632 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ศรีสาลีกุลรัตน์
นันทอุทยาน student9632@vajiravudhcollege.com
จีน
17 9643 เด็กชายชัชชัย สุภานันท์
สนามจันทร์ student9643@vajiravudhcollege.com
จีน
18 9646 เด็กชายปรินทร นาคอนันต์
สนามจันทร์ student9646@vajiravudhcollege.com
จีน
19 9655 เด็กชายวันชนะ เรืองราช
สนามจันทร์ student9655@vajiravudhcollege.com
จีน
20 9659 เด็กชายบุญยะเจษฎากร นินนาท สนามจันทร์ student9659@vajiravudhcollege.com
จีน
21 9760 เด็กชายภน ยุวธนากร
สราญรมย์ student9760@vajiravudhcollege.com นร.ใหม่/จีน
22 9761 เด็กชายสมิทธิ์ ตันมหาสมุทร
สนามจันทร์ student9761@vajiravudhcollege.com นร.ใหม่/จีน
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