
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3S1
ชื่อครูประจ าชั้น  นางสาวจุธารัตน์  ยุกตะบุตร
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดิม หมายเหตุ
1 9074 เด็กชายเสฏฐพงษ์  ศิริทิพย์ ดุสิต student9074@vajiravudhcollege.com ม.3/2
2 9075 เด็กชายเสฏฐพันธ์  ศรีพานิชกิจ จงรักภักดี student9075@vajiravudhcollege.com ม.3/1 IEP
3 9077 เด็กชายแดนธรรม  ชูผกา ผู้บังคับการ student9077@vajiravudhcollege.com ม.3/1 IEP
4 9082 เด็กชายกษรินทร์  น้อยเจริญ จิตรลดา student9082@vajiravudhcollege.com ม.3/2 IEP
5 9084 เด็กชายกิรฐากร  จรจ ารัส ดุสิต student9084@vajiravudhcollege.com ม.3/1
6 9085 เด็กชายคงภัทร์  ศิริวงศ์ พญาไท student9085@vajiravudhcollege.com ม.3/2
7 9105 เด็กชายปณชัย  เพ็ชรศิรดา จิตรลดา student9105@vajiravudhcollege.com ม.3/2
8 9110 นายปัณณวิชญ์  เฮงวัฒนา จิตรลดา student9110@vajiravudhcollege.com ม.3/2
9 9119 นายพัสกร  อภินันท์กุล จิตรลดา student9119@vajiravudhcollege.com ม.3/1
10 9122 เด็กชายพิสิษฐ์  โพธิ์ทอง จงรักภักดี student9122@vajiravudhcollege.com ม.3/1
11 9123 เด็กชายภคิน  ออยจินดา ดุสิต student9123@vajiravudhcollege.com ม.3/1 IEP
12 9141 นายสกาย ลิม  โจเคลา ศักด์ิศรีมงคล student9141@vajiravudhcollege.com ม.3/2 IEP
13 9147 นายอิทธิกร  ธนาเสถียร พญาไท student9147@vajiravudhcollege.com ม.3/2 IEP
14 9181 เด็กชายภูตะวัน  วงษ์ไทยผดุง ผู้บังคับการ student9181@vajiravudhcollege.com ม.3/1
15 9208 นายณัฐพัฒน์  คงค า ผู้บังคับการ student9208@vajiravudhcollege.com ม.3/1
16 9209 เด็กชายพิศิษฐ์  ตรีวัฒนสุวรรณ จิตรลดา student9209@vajiravudhcollege.com ม.3/2
17 9214 เด็กชายชยพล  ตันติศิริโรจน์ จงรักภักดี student9214@vajiravudhcollege.com ม.3/2
18 9227 เด็กชายเปรม  โต๊ะลีบ ารุง พญาไท student9227@vajiravudhcollege.com ม.3/2
19 9229 นายณภัส  มุ้งทอง ผู้บังคับการ student9229@vajiravudhcollege.com ม.3/2
20 9349 เด็กชายแทนคุณ  ตรีนิภากร จิตรลดา student9349@vajiravudhcollege.com ม.3/2
21 9351 นายวิวรรธน์  รัตนสินชัยบุญ ศักด์ิศรีมงคล student9351@vajiravudhcollege.com ม.3/1
22 9356 เด็กชายภควรรษ  ตีรสวัสดิชัย ดุสิต student9356@vajiravudhcollege.com ม.3/2
23 9486 เด็กชายพชร  พุ่มพวง ดุสิต student9486@vajiravudhcollege.com ม.3/1 IEP
24 9490 นายปัญญากร  ทองกุล พญาไท student9490@vajiravudhcollege.com ม.3/2 IEP
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3L1 
ชื่อครูประจ าชั้น  นางฐิติมา  แอนโออารี
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดิม หมายเหตุ
1 9070 นายเกียรติภูมิ  พรหมชุติมา ผู้บังคับการ student9070@vajiravudhcollege.com ม.3/1
2 9072 นายเฉลิมพงศ์  เขียวหวาน พญาไท student9072@vajiravudhcollege.com ม.3/1
3 9090 นายชยพล   อัศวนิรัติศัย ศักด์ิศรีมงคล student9090@vajiravudhcollege.com ม.3/2 IEP
4 9091 เด็กชายชัจจ์ศวัส  อยู่สถาพร ดุสิต student9091@vajiravudhcollege.com ม.3/1
5 9097 เด็กชายทินภัทร  ผดุงเกียรติกุล ศักด์ิศรีมงคล student9097@vajiravudhcollege.com ม.3/2
6 9111 เด็กชายปัณณวิชญ์  จิตไพศาลวัฒนา จิตรลดา student9111@vajiravudhcollege.com ม.3/1
7 9113 นายปิยวัฒน์  ภูบรรพต จิตรลดา student9113@vajiravudhcollege.com ม.3/1 IEP
8 9121 นายพิศนันท์  บ ารุงจิตร์ จิตรลดา student9121@vajiravudhcollege.com ม.3/1
9 9126 เด็กชายภูดิศ  วชิระตรีธาดา ดุสิต student9126@vajiravudhcollege.com ม.3/1
10 9131 เด็กชายรัชชานนท์  งามสมเศษ จงรักภักดี student9131@vajiravudhcollege.com ม.3/1
11 9138 นายศิวกร  วิจิตรเจริญเมือง ผู้บังคับการ student9138@vajiravudhcollege.com ม.3/2 IEP
12 9144 เด็กชายอชิระ  วิมลไชยจิต พญาไท student9144@vajiravudhcollege.com ม.3/2 IEP
13 9146 นายอัครวินท์  เมฆภูวดล พญาไท student9146@vajiravudhcollege.com ม.3/2
14 9180 เด็กชายเอกคง  สุวรรณข า จงรักภักดี student9180@vajiravudhcollege.com ม.3/1 IEP
15 9192 เด็กชายณพชนก  บูรณะกูล พญาไท student9192@vajiravudhcollege.com ม.3/1
16 9201 เด็กชายติณณ์  ยิ้มไตรพร จงรักภักดี student9201@vajiravudhcollege.com ม.3/1
17 9213 เด็กชายทีฆทัศน์  ฤกษ์มณีวรรณ ผู้บังคับการ student9213@vajiravudhcollege.com ม.3/1 IEP
18 9220 เด็กชายภีมเดช  วิมลจิตต์ จงรักภักดี student9220@vajiravudhcollege.com ม.3/2
19 9487 เด็กชายรัญชน์  กุลสุ ศักด์ิศรีมงคล student9487@vajiravudhcollege.com ม.3/1
20 9488 เด็กชายปัญญ  วงศ์เพ็ชร์วิเชียร จิตรลดา student9488@vajiravudhcollege.com ม.3/1 IEP
21 9489 เด็กชายธีร์  โสมอินทร์ ผู้บังคับการ student9489@vajiravudhcollege.com ม.3/2 IEP
22 9491 นายณชนก  อธิปัญญาคม พญาไท student9491@vajiravudhcollege.com ม.3/2 IEP
23 9498 เด็กชายอภิญญภู  ตรีสัตยตระกูล พญาไท student9498@vajiravudhcollege.com ม.3/2

 28 ธันวาคม 2564



รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3S2
ชื่อครูประจ าชั้น  นางสาวอัจฉรา  พิสุทธิกรพงษ์
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดิม หมายเหตุ
1 9086 นายคณิศร  วีณะคุปต์ ดุสิต student9086@vajiravudhcollege.com ม.3/3
2 9089 เด็กชายชนุตม์  ชัยประสิทธิ์ จงรักภักดี student9089@vajiravudhcollege.com ม.3/4
3 9103 นายบัณฑิต  จตุพลภักดี พญาไท student9103@vajiravudhcollege.com ม.3/3
4 9116 เด็กชายปุณณ์  อินทรักษ์ จิตรลดา student9116@vajiravudhcollege.com ม.3/4
5 9120 เด็กชายพิรวิชญ์  นิรันพรพุทธา พญาไท student9120@vajiravudhcollege.com ม.3/3
6 9135 นายวัฒนานนท์  ทับทวี ดุสิต student9135@vajiravudhcollege.com ม.3/3
7 9182 เด็กชายรวิพันธุ์  ล่ิมไพบูลย์ พญาไท student9182@vajiravudhcollege.com ม.3/3
8 9183 เด็กชายรพีพงศ์  ล่ิมไพบูลย์ พญาไท student9183@vajiravudhcollege.com ม.3/3
9 9187 นายวศพัทธ์  นิ่มทัศนศิริ จงรักภักดี student9187@vajiravudhcollege.com ม.3/3
10 9189 เด็กชายดิชพงษ์  ปิยัมปุตระ จิตรลดา student9189@vajiravudhcollege.com ม.3/4
11 9197 เด็กชายวิชภัท  ทิพย์มาศ พญาไท student9197@vajiravudhcollege.com ม.3/4
12 9205 นายวชิรวิชญ์  วงษ์รุ่ง จงรักภักดี student9205@vajiravudhcollege.com ม.3/3
13 9207 นายสรัล  วงษ์สมิง พญาไท student9207@vajiravudhcollege.com ม.3/3
14 9211 เด็กชายธเนศพล  บัวทอง ศักด์ิศรีมงคล student9211@vajiravudhcollege.com ม.3/3
15 9215 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญเกียรติกุล จงรักภักดี student9215@vajiravudhcollege.com ม.3/3
16 9216 เด็กชายก้องภพ  อิทธิสกุลชัย ศักด์ิศรีมงคล student9216@vajiravudhcollege.com ม.3/4
17 9218 เด็กชายภุสสภูมิ  วราสภานนท์ ศักด์ิศรีมงคล student9218@vajiravudhcollege.com ม.3/3
18 9221 เด็กชายอินทัช  แซ่เอี๊ยว ผู้บังคับการ student9221@vajiravudhcollege.com ม.3/3
19 9226 เด็กชายพีรพัฒน์  อ านาจตระกูล จงรักภักดี student9226@vajiravudhcollege.com ม.3/3
20 9355 นายเตชิต  เกตุสุข จิตรลดา student9355@vajiravudhcollege.com ม.3/4
21 9358 นายชนะศึก  พึ่งพักตร์ จิตรลดา student9358@vajiravudhcollege.com ม.3/4 IEP
22 9501 เด็กชายพงศ์ภาคิน  พิริย์โยธินกุล จิตรลดา student9501@vajiravudhcollege.com ม.3/4
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3L2
ชื่อครูประจ าชั้น  นายสมมาตร  ทิวไผ่งาม
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดิม หมายเหตุ
1 9076 เด็กชายเสมา ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บังคับการ student9076@vajiravudhcollege.com ม.3/4
2 9079 เด็กชายกรฤต  อินอนงค์ ดุสิต student9079@vajiravudhcollege.com ม.3/3
3 9080 เด็กชายกรวีร์  อภิญโญวิเชียร พญาไท student9080@vajiravudhcollege.com ม.3/3
4 9088 เด็กชายจุฑาทร  เกิดประดับ จิตรลดา student9088@vajiravudhcollege.com ม.3/4
5 9092 นายณพวุฒิ  พุ่มอยู่ ดุสิต student9092@vajiravudhcollege.com ม.3/4
6 9093 เด็กชายณภัทร  พุทธเกษร ศักด์ิศรีมงคล student9093@vajiravudhcollege.com ม.3/4
7 9094 เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  นิ่มปุญญก าพงษ์ จิตรลดา student9094@vajiravudhcollege.com ม.3/3
8 9095 เด็กชายณัฏฐพัฒน์  ถีระศิลป์ ผู้บังคับการ student9095@vajiravudhcollege.com ม.3/4
9 9100 นายธราธร  เทียนประสิทธิ์ จิตรลดา student9100@vajiravudhcollege.com ม.3/4
10 9101 เด็กชายนนทนัน  ทวีเพิ่มทรัพย์ ศักด์ิศรีมงคล student9101@vajiravudhcollege.com ม.3/3
11 9112 เด็กชายปิติภูมิ  ปาตัก ผู้บังคับการ student9112@vajiravudhcollege.com ม.3/3
12 9118 นายพันทร  วิทยารัก ผู้บังคับการ student9118@vajiravudhcollege.com ม.3/3
13 9132 เด็กชายวชิรวินทร์ วิวรรณ ศักด์ิศรีมงคล student9132@vajiravudhcollege.com ม.3/3 IEP
14 9185 เด็กชายพิชญุตม์  เจตพุก ดุสิต student9185@vajiravudhcollege.com ม.3/4
15 9190 นายวิริทธ์พล  คูนีย์ พญาไท student9190@vajiravudhcollege.com ม.3/4
16 9195 เด็กชายวศิน  กิจการเดชวุฒิ พญาไท student9195@vajiravudhcollege.com ม.3/3
17 9196 เด็กชายภาสกร  ภู่ศรีจันทร์ พญาไท student9196@vajiravudhcollege.com ม.3/4
18 9198 เด็กชายบุญศดานนท์  สิริภาคย์โสภณ ศักด์ิศรีมงคล student9198@vajiravudhcollege.com ม.3/4
19 9203 เด็กชายณภัทร  มหัพพล จงรักภักดี student9203@vajiravudhcollege.com ม.3/4
20 9210 เด็กชายเอกธนัช  ศรีค าหอม ศักด์ิศรีมงคล student9210@vajiravudhcollege.com ม.3/4
21 9212 เด็กชายธนพงศ์พันธ์  แก้ววิเศษ ดุสิต student9212@vajiravudhcollege.com ม.3/4
22 9494 เด็กชายรัชย์วิบูลย์  อุณเวทย์วานิช ศักด์ิศรีมงคล student9494@vajiravudhcollege.com ม.3/4
23 9500 เด็กชายฐปณยศ  สายอุบล ศักด์ิศรีมงคล student9500@vajiravudhcollege.com ม.3/4
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3S3
ชื่อครูประจ าชั้น  นายสิทธิชัย  ผักเฒ่า นางสาวอมรรัตน์  วิภากรวิทย์
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดิม หมายเหตุ
1 9071 นายเขตต์นนท์  แง้เจริญกุล ดุสิต student9071@vajiravudhcollege.com ม.3/5
2 9081 นายกวินท์  แนบกระนาวิน ดุสิต student9081@vajiravudhcollege.com ม.3/6
3 9098 นายธนบดี  ศศินมานพ จิตรลดา student9098@vajiravudhcollege.com ม.3/5
4 9102 เด็กชายนพรุจ  วังวงค์ ผู้บังคับการ student9102@vajiravudhcollege.com ม.3/5
5 9106 เด็กชายปวเรศ  วุฒิเจริญ ดุสิต student9106@vajiravudhcollege.com ม.3/6
6 9107 เด็กชายปวริศ  วุฒิเจริญ ดุสิต student9107@vajiravudhcollege.com ม.3/5
7 9108 นายปองพล  ทัม จิตรลดา student9108@vajiravudhcollege.com ม.3/5
8 9115 เด็กชายปุณโณ  สร้อยบัวงาม ผู้บังคับการ student9115@vajiravudhcollege.com ม.3/5
9 9133 เด็กชายวรินทร  เมืองมณี ผู้บังคับการ student9133@vajiravudhcollege.com ม.3/6
10 9134 นายวรินทร์  รุ่งโรจน์ ดุสิต student9134@vajiravudhcollege.com ม.3/6
11 9136 เด็กชายวิชิตพงษ์  ปฐมพรสุริยะ ผู้บังคับการ student9136@vajiravudhcollege.com ม.3/6
12 9148 นายอิษฎา  นามกร จิตรลดา student9148@vajiravudhcollege.com ม.3/6
13 9184 เด็กชายปฏิภาณ  โค้ววารินทร์ ศักด์ิศรีมงคล student9184@vajiravudhcollege.com ม.3/5
14 9186 นายพุทธคุณ  บัวทอง ผู้บังคับการ student9186@vajiravudhcollege.com ม.3/6
15 9193 นายปัณฑ์สมัชญ์เขม  โพธิ์ใบ ผู้บังคับการ student9193@vajiravudhcollege.com ม.3/5
16 9202 เด็กชายอินทัช  นูมหันต์ ดุสิต student9202@vajiravudhcollege.com ม.3/6
17 9217 นายธนวินท์  วัฒนธันยานนท์ จิตรลดา student9217@vajiravudhcollege.com ม.3/5
18 9225 เด็กชายกษิรา  เครือพิมพ์ จงรักภักดี student9225@vajiravudhcollege.com ม.3/6
19 9348 นายจิรายุ  กองค า ศักด์ิศรีมงคล student9348@vajiravudhcollege.com ม.3/5
20 9493 เด็กชายวีรวิชญ์  ทองลออสิริกุล จงรักภักดี student9493@vajiravudhcollege.com ม.3/6 IEP
21 9496 เด็กชายกันตินันท์  ลานเหลือ ศักด์ิศรีมงคล student9496@vajiravudhcollege.com ม.3/5 IEP
22 9499 เด็กชายพชร  มะสะพันธุ์ ผู้บังคับการ student9499@vajiravudhcollege.com ม.3/6
23 9502 เด็กชายอนวัช  สอนเนย จงรักภักดี student9502@vajiravudhcollege.com ม.3/6
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้อง 3L3
ชื่อครูประจ าชั้น  ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา  ศิลาเกษ นางสาวเนตรกมล  หงษ์จันทร์
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail ห้องเดิม หมายเหตุ
1 9073 เด็กชายเด็จนิธิชาญ  คุณาทรกุล ดุสิต student9073@vajiravudhcollege.com ม.3/5
2 9078 เด็กชายโอมเพี้ยง  เหมรา ดุสิต student9078@vajiravudhcollege.com ม.3/5
3 9083 เด็กชายกันต์พิชชา  ชมอุไร จงรักภักดี student9083@vajiravudhcollege.com ม.3/5
4 9087 เด็กชายจรรยวรรธน์  ไชยโรจน์ ดุสิต student9087@vajiravudhcollege.com ม.3/5
5 9096 เด็กชายณัฐพัชร์  รัตนวรโอภาส พญาไท student9096@vajiravudhcollege.com ม.3/6
6 9124 เด็กชายพัสกร  วัฒนายากร พญาไท student9124@vajiravudhcollege.com ม.3/5
7 9128 เด็กชายภูภัฎ  วัฒนวรางกูร จงรักภักดี student9128@vajiravudhcollege.com ม.3/6
8 9129 นายภูวิศ  ไพบูลย์สิริรัตน์ ผู้บังคับการ student9129@vajiravudhcollege.com ม.3/5
9 9140 นายศุภณัฐ อินทรานุกูล ศักด์ิศรีมงคล student9140@vajiravudhcollege.com ม.3/5 IEP
10 9143 นายสหพรหม  สหพรประทาน จิตรลดา student9143@vajiravudhcollege.com ม.3/6
11 9191 นายฐณัสกรช์  อังโชติพันธุ์ จงรักภักดี student9191@vajiravudhcollege.com ม.3/6
12 9194 เด็กชายพัชร์ดนัย  จงสมจิตต์ ดุสิต student9194@vajiravudhcollege.com ม.3/6
13 9199 เด็กชายธนธร  บุญรัตน์ ศักด์ิศรีมงคล student9199@vajiravudhcollege.com ม.3/6
14 9200 นายอัครเดช  อัครหิรัณยา พญาไท student9200@vajiravudhcollege.com ม.3/6
15 9206 เด็กชายณรณ   สุพานิชวรภาชน์ ผู้บังคับการ student9206@vajiravudhcollege.com ม.3/6
16 9223 นายธีรวัฒน์  ศักด์ิพัฒนากุล ศักด์ิศรีมงคล student9223@vajiravudhcollege.com ม.3/5
17 9224 เด็กชายมรรค  สุวรรณปฏิกรณ์ ศักด์ิศรีมงคล student9224@vajiravudhcollege.com ม.3/6
18 9328 เด็กชายอาภาชนก  ชพานนท์ จิตรลดา student9328@vajiravudhcollege.com ม.3/5
19 9353 เด็กชายพิริยพงศ์  รุจิรอาภรณ์ จิตรลดา student9353@vajiravudhcollege.com ม.3/6
20 9354 เด็กชายภูภัท  พานิชยะมนตรี พญาไท student9354@vajiravudhcollege.com ม.3/5 IEP
21 9357 เด็กชายอิทธิพันธ์  สุจินตบัณฑิต พญาไท student9357@vajiravudhcollege.com ม.3/5
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