
รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1S1
ชื่อครูประจ าชั้น  นางมนต์ทิพย ์ จารุพันธุ์
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดมิ หมายเหตุ
1 9379 เด็กชายภกัดี  พจน์พานิช จติรลดา student9379@vajiravudhcollege.com ม.1/1 IEP
2 9382 เด็กชายกณุช ์ ศรีวรกลุ ศักด์ิศรีมงคล student9382@vajiravudhcollege.com ม.1/1
3 9386 เด็กชายชาติสิริ  ภรณ์พิริยะนิยม ศักด์ิศรีมงคล student9386@vajiravudhcollege.com ม.1/1
4 9393 เด็กชายณธนัทกร  จรจ ารัส ดุสิต student9393@vajiravudhcollege.com ม.1/5
5 9396 เด็กชายอรรถกร  เผือกสุวรรณ ดุสิต student9396@vajiravudhcollege.com ม.1/1
6 9399 เด็กชายจรัีฐติกลุ  ธนพนต์โกวิท จติรลดา student9399@vajiravudhcollege.com ม.1/1
7 9405 เด็กชายคณิติน  เกษมเปรมฤดี จงรักภกัดี student9405@vajiravudhcollege.com ม.1/1
8 9406 เด็กชายปุณณเมธ  วงเวียน ดุสิต student9406@vajiravudhcollege.com ม.1/5
9 9414 เด็กชายพิชญธันย ์ สนชยั พญาไท student9414@vajiravudhcollege.com ม.1/5
10 9417 เด็กชายปพนธีร์  กาญจน์จรัญวงศ์ ศักด์ิศรีมงคล student9417@vajiravudhcollege.com ม.1/1 IEP
11 9419 เด็กชายธามนิธิณัฏฐ์  โพธิ์ใบ ผู้บังคับการ student9419@vajiravudhcollege.com ม.1/5
12 9423 เด็กชายศักรนันทน์  รัตนสินชยับุญ พญาไท student9423@vajiravudhcollege.com ม.1/1
13 9427 เด็กชายปวรวิช  พรหมประกอบ ศักด์ิศรีมงคล student9427@vajiravudhcollege.com ม.1/1
14 9431 เด็กชายอธิพงศ์  รัตนกาฬ จติรลดา student9431@vajiravudhcollege.com ม.1/1 IEP
15 9432 เด็กชายอธิพันธุ์  รัตนกาฬ จติรลดา student9432@vajiravudhcollege.com ม.1/1 IEP
16 9434 เด็กชายณัฐพัชร์  รัตนพรสมปอง จติรลดา student9434@vajiravudhcollege.com ม.1/1
17 9436 เด็กชายธรรศ  เทพหัสดิน ณ อยธุยา พญาไท student9436@vajiravudhcollege.com ม.1/1 IEP
18 9439 เด็กชายศิวรักษ์  บุญสาลี ศักด์ิศรีมงคล student9439@vajiravudhcollege.com ม.1/1 IEP
19 9451 เด็กชายฉตัรพีร์รัต  ทรงสุนทร พญาไท student9451@vajiravudhcollege.com ม.1/1
20 9466 เด็กชายภวูณัฎฐ์  จรีวัฒนานนท์ พญาไท student9466@vajiravudhcollege.com ม.1/1 IEP
21 9471 เด็กชายนราวิชญ์  ส่ือไพบูลย์ ศักด์ิศรีมงคล student9471@vajiravudhcollege.com ม.1/1
22 9473 เด็กชายพีรวิชญ์  นิสสัยเจริญ ผู้บังคับการ student9473@vajiravudhcollege.com ม.1/1 IEP
23 9483 เด็กชายเจนพล  ภทัรนิตย์ จติรลดา student9483@vajiravudhcollege.com ม.1/1 IEP
24 9529 เด็กชายรณยศ  พึ่งสาย ผู้บังคับการ student9529@vajiravudhcollege.com ม.1/1
25 9531 เด็กชายสรอรรจน์  ตีระมาศวณิช จติรลดา student9531@vajiravudhcollege.com ม.1/1
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รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  ห้อง 1S2
ชื่อครูประจ าชั้น  นางสาวกมลทิพย ์ เมฆวงศาโรจน์
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดมิ หมายเหตุ
1 9380 เด็กชายภทัรดิษฐ์  พงศทัต ผู้บังคับการ student9380@vajiravudhcollege.com ม.1/2 IEP
2 9394 เด็กชายสฐิภสั  ศรีเฉลิม พญาไท student9394@vajiravudhcollege.com ม.1/2 IEP
3 9395 เด็กชายอชติะ  สุวรรณศรี ผู้บังคับการ student9395@vajiravudhcollege.com ม.1/2 IEP
4 9402 เด็กชายปณชยั  ลาภทรงสุข ผู้บังคับการ student9402@vajiravudhcollege.com ม.1/2
5 9413 เด็กชายจาตุรนต์  น้อยใจรักษ์ ดุสิต student9413@vajiravudhcollege.com ม.1/2 IEP
6 9422 เด็กชายเตชติ  ตระกลูธงชยั จงรักภกัดี student9422@vajiravudhcollege.com ม.1/2
7 9425 เด็กชายกญัจน์  พันธ์เอี่ยม จติรลดา student9425@vajiravudhcollege.com ม.1/2 IEP
8 9426 เด็กชายนันทพงศ์  น้อยเล็น ศักด์ิศรีมงคล student9426@vajiravudhcollege.com ม.1/2
9 9435 เด็กชายสรวิชญ์  เพชรสวัสด์ิ ผู้บังคับการ student9435@vajiravudhcollege.com ม.1/2
10 9446 เด็กชายอาชวิน  แสงวรรณ ศักด์ิศรีมงคล student9446@vajiravudhcollege.com ม.1/2
11 9449 เด็กชายพรมงคล  กติติชยัสมบัติ ดุสิต student9449@vajiravudhcollege.com ม.1/5
12 9452 เด็กชายชคชน  วรสุนทรารมณ์ จงรักภกัดี student9452@vajiravudhcollege.com ม.1/5
13 9458 เด็กชายชวภณ  สิงห์ทอง พญาไท student9458@vajiravudhcollege.com ม.1/5
14 9461 เด็กชายภมูิ์  ประพฤติธรรม จงรักภกัดี student9461@vajiravudhcollege.com ม.1/5
15 9465 เด็กชายพลฏฐ์  จกัษุรักษ์ ผู้บังคับการ student9465@vajiravudhcollege.com ม.1/5
16 9469 เด็กชายภมูิฐาวัฒน์  จลุพิพัฒน์วงศ์ ดุสิต student9469@vajiravudhcollege.com ม.1/2
17 9476 เด็กชายนัธทวัฒน์  เดชะไกศยะ ดุสิต student9476@vajiravudhcollege.com ม.1/5
18 9524 เด็กชายณัฐเศรษฐ  มีเพียร จติรลดา student9524@vajiravudhcollege.com ม.1/2
19 9526 เด็กชายปวีณ  ด่านอดุม ผู้บังคับการ student9526@vajiravudhcollege.com ม.1/2
20 9528 เด็กชายวัชรินทร์  สัจจมุกดา จติรลดา student9528@vajiravudhcollege.com ม.1/2
21 9532 เด็กชายณรัญช ์ ฐาปนธรรมชยั ศักด์ิศรีมงคล student9532@vajiravudhcollege.com ม.1/2
22 9535 เด็กชายธนภมูิ  อวยศิลป์ ดุสิต student9535@vajiravudhcollege.com ม.1/2
23 9537 เด็กชายภวูนาถ  กรีวิทย์ ศักด์ิศรีมงคล student9537@vajiravudhcollege.com ม.1/5
24 9541 เด็กชายณพัฒน์  โกมลสิงห์ ศักด์ิศรีมงคล student9541@vajiravudhcollege.com ม.1/5
25 9542 เด็กชายสนุก  สังวริบุตร พญาไท student9542@vajiravudhcollege.com ม.1/5
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รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1S3
ชื่อครูประจ าชั้น  นางสาวนันทิยา  ใจเกง่ดี นักเรียนใหม ่รหัสผ่าน
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 student1234

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดมิ หมายเหตุ
1 9378 เด็กชายชยตุ  ปรีวัน พญาไท student9378@vajiravudhcollege.com ม.1/6
2 9384 เด็กชายสุวิจกัขณ์  เบญจธรรมรักษ์ จติรลดา student9384@vajiravudhcollege.com ม.1/6
3 9387 เด็กชายนิธิธรณ์  ภรณ์พิริยะนิยม ศักด์ิศรีมงคล student9387@vajiravudhcollege.com ม.1/6
4 9389 เด็กชายสุขนิจ  สุขฤทธิ์ ดุสิต student9389@vajiravudhcollege.com ม.1/6 IEP
5 9392 เด็กชายปวริศ  นาคท้วม ดุสิต student9392@vajiravudhcollege.com ม.1/3
6 9403 เด็กชายจริภทัร  ลิขติเจริญพาณิชย์ จงรักภกัดี student9403@vajiravudhcollege.com ม.1/3
7 9404 เด็กชายธนณัฏฐ์  โรจน์ทองปอนด์ ศักด์ิศรีมงคล student9404@vajiravudhcollege.com ม.1/3
8 9409 เด็กชายพีรวัศ  สมัครการ พญาไท student9409@vajiravudhcollege.com ม.1/3 IEP
9 9415 เด็กชายอริยะ  กล่ินหอม ผู้บังคับการ student9415@vajiravudhcollege.com ม.1/3
10 9416 เด็กชายบุลเสฏฐ์  วชริภญิโญพงศ์ ดุสิต student9416@vajiravudhcollege.com ม.1/3 IEP
11 9424 เด็กชายกฤตธีรเดช  ธิกะ จงรักภกัดี student9424@vajiravudhcollege.com ม.1/3
12 9433 เด็กชายรณกฤต  ขา้มสมุทร จงรักภกัดี student9433@vajiravudhcollege.com ม.1/3 IEP
13 9444 เด็กชายธนกฤต  วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการ student9444@vajiravudhcollege.com ม.1/3
14 9448 เด็กชายวรภทัร  ทรงเกยีรติศักด์ิ จติรลดา student9448@vajiravudhcollege.com ม.1/3
15 9455 เด็กชายภทัรพล  อดุสอน ศักด์ิศรีมงคล student9455@vajiravudhcollege.com ม.1/3
16 9457 เด็กชายธีรภทัร์  ศรีแกว้ ผู้บังคับการ student9457@vajiravudhcollege.com ม.1/3
17 9459 เด็กชายณะเดช  วิมุขมนต์ พญาไท student9459@vajiravudhcollege.com ม.1/3
18 9481 เด็กชายตฤณ  ชกูจิโกศล ผู้บังคับการ student9481@vajiravudhcollege.com ม.1/3
19 9534 เด็กชายพชร  ณรงสระน้อย จงรักภกัดี student9534@vajiravudhcollege.com ม.1/3
20 9538 เด็กชายสันต์ทศน์  วงษ์สมิง พญาไท student9538@vajiravudhcollege.com ม.1/3
21 9543 เด็กชายอทิธิพัทธ์  ลอยชื่น ดุสิต student9543@vajiravudhcollege.com ม.1/3
22 9637 เด็กชายปัณณธร  วิวัฒน์มานิตสกลุ จงรักภกัดี student9637@vajiravudhcollege.com ม.1/5
23 9639 เด็กชายพงษภทัร  พูนพานิช พญาไท student9639@vajiravudhcollege.com ม.1/5
24 9754 เด็กชายจริภทัร  กองค า ศักด์ิศรีมงคล student9754@vajiravudhcollege.com ม.1/5 นร.ใหม่
25 9755 เด็กชายสุเมธี  พาณิชนุทร ศักด์ิศรีมงคล student9755@vajiravudhcollege.com ม.1/3 นร.ใหม่
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รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1S4
ชื่อครูประจ าชั้น  นางสาวประยงค์  ประจงไสย์
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดมิ หมายเหตุ
1 9388 เด็กชายสุจริต  พรหมเกยีรติคุณ จงรักภกัดี student9388@vajiravudhcollege.com ม.1/4
2 9391 เด็กชายกวิน  กวยานนท์ ศักด์ิศรีมงคล student9391@vajiravudhcollege.com ม.1/6
3 9398 เด็กชายภมูิภากร  ไชยสงคราม ดุสิต student9398@vajiravudhcollege.com ม.1/4
4 9401 เด็กชายกาณฑ์  เจยีรอดิศักด์ิ จติรลดา student9401@vajiravudhcollege.com ม.1/6 IEP
5 9407 เด็กชายพุทธเกยีรติ  บัวผาง ศักด์ิศรีมงคล student9407@vajiravudhcollege.com ม.1/4
6 9408 เด็กชายฆงภภพ  ชาญน าสิน จงรักภกัดี student9408@vajiravudhcollege.com ม.1/4
7 9418 เด็กชายศุภวิชญ์  คชานาวิน จงรักภกัดี student9418@vajiravudhcollege.com ม.1/6
8 9428 เด็กชายรัฐวัชร์  สินพัฒน์ฐากลุ ดุสิต student9428@vajiravudhcollege.com ม.1/6
9 9429 เด็กชายพชร  ประยงค์ ดุสิต student9429@vajiravudhcollege.com ม.1/4
10 9441 เด็กชายปองคุณ  ไพบูลยสิ์ริรัตน์ ผู้บังคับการ student9441@vajiravudhcollege.com ม.1/4
11 9445 เด็กชายอรชนุ  โล่ห์อรชนุ ศักด์ิศรีมงคล student9445@vajiravudhcollege.com ม.1/4
12 9450 เด็กชายธันยพงศ์  สุรพัฒน์ จติรลดา student9450@vajiravudhcollege.com ม.1/6
13 9453 เด็กชายอนุรักษ์  เทียนชยั จติรลดา student9453@vajiravudhcollege.com ม.1/6
14 9456 เด็กชายวรวุฒิ  กจิการเดชวุฒิ พญาไท student9456@vajiravudhcollege.com ม.1/6
15 9463 เด็กชายณฐกร  กติติวัฒนาวงศ์ พญาไท student9463@vajiravudhcollege.com ม.1/6 IEP
16 9472 เด็กชายรติวรรธน์  ผลพาณิชย์ จงรักภกัดี student9472@vajiravudhcollege.com ม.1/6
17 9475 เด็กชายพชร  พหลสุขสมบูรณ์ ศักด์ิศรีมงคล student9475@vajiravudhcollege.com ม.1/4
18 9477 เด็กชายวรพล  ทองดี พญาไท student9477@vajiravudhcollege.com ม.1/6
19 9478 เด็กชายธนภทัร  สหัสรจนิดา ผู้บังคับการ student9478@vajiravudhcollege.com ม.1/4
20 9480 เด็กชายภมูิพัฒน์  จอมพล พญาไท student9480@vajiravudhcollege.com ม.1/4
21 9482 เด็กชายเสฐียรพงศ์  สุพล ดุสิต student9482@vajiravudhcollege.com ม.1/4
22 9484 เด็กชายศุภวิชญ์  มนูสุข พญาไท student9484@vajiravudhcollege.com ม.1/4 IEP
23 9485 เด็กชายฐิติกร  เสสาร จงรักภกัดี student9485@vajiravudhcollege.com ม.1/6
24 9533 เด็กชายวีรภทัร  วิโรจนกลุ พญาไท student9533@vajiravudhcollege.com ม.1/4
25 9536 เด็กชายรุจภิาส  ต้ังประพันธ์วงศ์ จติรลดา student9536@vajiravudhcollege.com ม.1/4
26 9638 เด็กชายภมูิ  สุภคักาญจนา ศักด์ิศรีมงคล student9638@vajiravudhcollege.com ม.1/6
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รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1L1
ชื่อครูประจ าชั้น  นางฐิติมน  เลิศโชคชยั   นายมาโนช  เรืองศักด์ิ นักเรียนใหม ่รหัสผ่าน
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 student1234

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดมิ หมายเหตุ
1 9381 เด็กชายโอมภทัร์  วาจากจิ ดุสิต student9381@vajiravudhcollege.com ม.1/4
2 9383 เด็กชายธวิณ  ปาลาพงศ์ จติรลดา student9383@vajiravudhcollege.com ม.1/2
3 9400 เด็กชายณพชร  แกว้พร้ิง จงรักภกัดี student9400@vajiravudhcollege.com ม.1/2
4 9410 เด็กชายวริษฐ์  สุภเวชย์ จงรักภกัดี student9410@vajiravudhcollege.com ม.1/4 IEP
5 9438 เด็กชายจอม  เจริญพร จติรลดา student9438@vajiravudhcollege.com ม.1/4 IEP
6 9447 เด็กชายพชร  วีระพจนานันท์ ดุสิต student9447@vajiravudhcollege.com ม.1/2
7 9467 เด็กชายพัทธนันท์  วุฒิพรพงษ์ จงรักภกัดี student9467@vajiravudhcollege.com ม.1/1
8 9468 เด็กชายปวรณัฐ  ด้วงอนิทร์ ศักด์ิศรีมงคล student9468@vajiravudhcollege.com ม.1/4
9 9474 เด็กชายพัชรเมศร์  ล้อมวงศ์สว่าง ศักด์ิศรีมงคล student9474@vajiravudhcollege.com ม.1/1
10 9521 เด็กชายสกานต์  อรุณเมธา จงรักภกัดี student9521@vajiravudhcollege.com ม.1/2 IEP
11 9522 เด็กชายชวินธร  เกยีรติกอ้ง ผู้บังคับการ student9522@vajiravudhcollege.com ม.1/4 ตปท
12 9539 เด็กชายธนัช  ศรีเกตุ ศักด์ิศรีมงคล student9539@vajiravudhcollege.com ม.1/4
13 9636 เด็กชายนรภทัร  ใจเสมอ ดุสิต student9636@vajiravudhcollege.com ม.1/2
14 9640 เด็กชายปีใหม่  น าพา ศักด์ิศรีมงคล student9640@vajiravudhcollege.com ม.1/4
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รายชื่อนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  ห้อง 1L2
ชื่อครูประจ าชั้น  นางสาวกสุุมา พลอยสมบูรณ์ นางสาวพรธิวา  พรมน้ าฉา่
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดมิ หมายเหตุ
1 9411 เด็กชายบุญปาณัสม์  สิริภาคยโ์สภณ ศักด์ิศรีมงคล student9411@vajiravudhcollege.com ม.1/3
2 9412 เด็กชายธัชษกร  ธนสารโกศล จงรักภกัดี student9412@vajiravudhcollege.com ม.1/6
3 9420 เด็กชายธีรพัชร์  พงษ์จริพัทธ์ ดุสิต student9420@vajiravudhcollege.com ม.1/5
4 9437 เด็กชายชยักฤต  สอนเนย จงรักภกัดี student9437@vajiravudhcollege.com ม.1/5
5 9440 เด็กชายกฤติน  ธนขจรจริา ดุสิต student9440@vajiravudhcollege.com ม.1/5
6 9442 เด็กชายคุณณ์  เลาวพงศ์ จงรักภกัดี student9442@vajiravudhcollege.com ม.1/5
7 9443 เด็กชายพิชาญเมธ  ปานเพชร จงรักภกัดี student9443@vajiravudhcollege.com ม.1/6
8 9460 เด็กชายกติิภมูิ  ธรรมรัตนกลุ จงรักภกัดี student9460@vajiravudhcollege.com ม.1/3
9 9462 เด็กชายอชติะ  ธนสารสิน จงรักภกัดี student9462@vajiravudhcollege.com ม.1/6
10 9464 เด็กชายวัชโรทัย  แกว้แป้นผา จติรลดา student9464@vajiravudhcollege.com ม.1/6
11 9525 เด็กชายเมธังกร  เมทนีกรชยั ดุสิต student9525@vajiravudhcollege.com ม.1/6
12 9540 เด็กชายพิสิษฐ์  ประเสริฐวิทย์ จงรักภกัดี student9540@vajiravudhcollege.com ม.1/5
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