
รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5  ห้อง 5S1   แผนการเรียนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  วชิาเอกวทิยาศาสตร์
ชือ่ครูประจ าชัน้  นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณา
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชือ่- สกุล คณะ mail ห้องเดมิ หมายเหตุ
1 8844 นายกฤตภาส  วัฒนกลุ จงรักภักดี student8844@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ 
2 8851 นายจติติ รักษาแกว้ ผู้บังคับการ student8851@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ / IEP
3 8858 นายชนิทรรศน์  เกยีรติถนอมกลุ จงรักภักดี student8858@vajiravudhcollege.com ม.5/1
4 8859 นายฐานทอง  หัตถพลาเมธ ดุสิต student8859@vajiravudhcollege.com ม.5/2 สถาปัตย์
5 8862 นายณัฐธัญ เริงหทัยธรรม จงรักภักดี student8862@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลยี
6 8863 นายณัฐนนท์  วัฒนะ พญาไท student8863@vajiravudhcollege.com ม.5/1
7 8864 นายณัฐพิศิษฎ์  กาญจนาพิลักษณ์ พญาไท student8864@vajiravudhcollege.com ม.5/1
8 8865 นายเดชาธร ส าราญใจ ศักด์ิศรีมงคล student8865@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ 
9 8868 นายเตชินท์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ผู้บังคับการ student8868@vajiravudhcollege.com ม.5/1
10 8870 นายธนกฤต  แสงเสริฐเศรษฐ์ จติรลดา student8870@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลยี
11 8875 นายนนทพัทธ์  จนิตวุฒิพงศ์ พญาไท student8875@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลยี
12 8882 นายปวิน  มัน่คง พญาไท student8882@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ 
13 8891 นายพิสิฐพงศ์   โกมลมรรค จงรักภักดี student8891@vajiravudhcollege.com ม.5/1
14 8908 นายวิธวินท์  มาลีรัตน์ ผู้บังคับการ student8908@vajiravudhcollege.com ม.5/1
15 8909 นายวิพุธดนัย  ปิน่แกว้ พญาไท student8909@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลย ี/ IEP
16 8916 นายเสฎฐวุฒิ  เด่ียววานิช ศักด์ิศรีมงคล student8916@vajiravudhcollege.com ม.5/1
17 8918 นายอคัรวินทร์  ปราณประดิษฐ์ ดุสิต student8918@vajiravudhcollege.com ม.5/1
18 8930 นายเจตณัฐ  จรีะประพจน์ ศักด์ิศรีมงคล student8930@vajiravudhcollege.com ม.5/1
19 8954 นายอนิทร์ สิงห์ไชย ศักด์ิศรีมงคล student8954@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ 
20 9051 นายกติติชยั  เขยีวหวาน พญาไท student9051@vajiravudhcollege.com ม.5/1
21 9151 นายพชรพล  สุวรรณานุสรณ์ ศักด์ิศรีมงคล student9151@vajiravudhcollege.com ม.5/1
22 9156 นายกนัตินันท์  โรจน์ทองปอนด์ ศักด์ิศรีมงคล student9156@vajiravudhcollege.com ม.5/1
23 9158 นายรัตนิน เกล้ียงมล ศักด์ิศรีมงคล student9158@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ 
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รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5  ห้อง 5L1  แผนการเรียนวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร์  วชิาเอกวศิวะ - สถาปัตย์
และวชิาเอกเทคโนโลยี
ชือ่ครูประจ าชัน้  นายมงคล  หล่อสุวรรณ
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชือ่- สกุล คณะ mail ห้องเดมิ หมายเหตุ
1 8857 นายชยธร  แง้เจริญกลุ ดุสิต student8857@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ / ตปท
2 8869 นายทรงภูมิ  ค าปล้อง ผู้บังคับการ student8869@vajiravudhcollege.com ม.5/1
3 8886 นายปัถย ์ นุธรรมโชติ ศักด์ิศรีมงคล student8886@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลย ี/ IEP /ตปท

4 8895 นายภูธรเศรษฐชาติ สมาน จงรักภักดี student8895@vajiravudhcollege.com ม.5/2 เทคโนโลยี
5 8898 นายภูมิโภคินข ์ มะฮาด ผู้บังคับการ student8898@vajiravudhcollege.com ม.5/1 ตปท
6 8900 นายภูริพันธุ์  ลีลาพงศ์อนันต์ จติรลดา student8900@vajiravudhcollege.com ม.5/1
7 8901 นายราชฤทธิ์ แจม่สุวรรณ จงรักภักดี student8901@vajiravudhcollege.com ม.5/1
8 8903 นายฤ.กษมคามิน  ภูมิธาดาเดช ผู้บังคับการ student8903@vajiravudhcollege.com ม.5/1 ตปท
9 8932 นายณภัทรธร ศฤงฆารนันท์ พญาไท student8932@vajiravudhcollege.com ม.5/2 สถาปัตย์
10 8933 นายณัฎฐ์ธาวัน  เสถยีรปกริณกร ผู้บังคับการ student8933@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ 
11 8934 นายเดชพันธุ์ สินพนมรัตน์ ผู้บังคับการ student8934@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ 
12 8946 นายพศวีร์ โชติจารุสวัสด์ิ ดุสิต student8946@vajiravudhcollege.com ม.5/2 วิศวะ 
13 8947 นายพสุวรรษ  ต้ังคงนุช ผู้บังคับการ student8947@vajiravudhcollege.com ม.5/1
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รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่5 ห้อง 5H1  แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ  
ชือ่ครูประจ าชัน้  นายคมกริช  โสภาเนตร
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชือ่- สกุล คณะ mail ห้องเดมิ หมายเหตุ
1 8849 นายคุณัฐชนนท์  ภัคพงศ์โยธิน จงรักภักดี student8849@vajiravudhcollege.com ม.5/3
2 8853 นายจรีณพัฒน์  ปัจจกัขะภัติ ดุสิต student8853@vajiravudhcollege.com ม.5/3
3 8856 นายชยทัต  เจมิแหล่ พญาไท student8856@vajiravudhcollege.com ม.5/3 IEP
4 8867 นายต้นสัก  สุนทรเกตุ จติรลดา student8867@vajiravudhcollege.com ม.5/3 IEP
5 8871 นายธณัฐ  กริะพรสวัสด์ิ ผู้บังคับการ student8871@vajiravudhcollege.com ม.5/3
6 8872 นายธณัทภัทร  สังขท์อง ผู้บังคับการ student8872@vajiravudhcollege.com ม.5/3
7 8881 นายปรุฬห์  อทุยานะกะ พญาไท student8881@vajiravudhcollege.com ม.5/3
8 8883 นายป้องบดินทร์  ศรีสมุทร ผู้บังคับการ student8883@vajiravudhcollege.com ม.5/3
9 8887 นายปาณพัฒน์  วิวัฒน์ธนาฒย์ ผู้บังคับการ student8887@vajiravudhcollege.com ม.5/3 IEP
10 8896 นายภูเพียงฟ้า  เอมปราโมทย์ พญาไท student8896@vajiravudhcollege.com ม.5/3
11 8899 นายภูริดิษ  โกริภาพ จงรักภักดี student8899@vajiravudhcollege.com ม.5/3
12 8905 นายวชริวิทย ์ ชยัสิริรุจริดา ผู้บังคับการ student8905@vajiravudhcollege.com ม.5/3
13 8906 นายวรพล  เตชะรัตนไกร ดุสิต student8906@vajiravudhcollege.com ม.5/3
14 8911 นายวีระ  หวัง พญาไท student8911@vajiravudhcollege.com ม.5/3
15 8912 นายศิวพัศว์  อรัญภูวนารถ พญาไท student8912@vajiravudhcollege.com ม.5/3
16 8928 นายกอ้งกดิากร  นามกร จติรลดา student8928@vajiravudhcollege.com ม.5/3
17 8937 นายธเนษฐ  สมเชื้อเวียง พญาไท student8937@vajiravudhcollege.com ม.5/3
18 8938 นายธัญพิสิฐ  บุญสา ศักด์ิศรีมงคล student8938@vajiravudhcollege.com ม.5/3
19 8943 นายประทิน  คุปติวิทยากลุ พญาไท student8943@vajiravudhcollege.com ม.5/3
20 8950 นายศุภฤกษ์  นารถกลุพัฒน์ จติรลดา student8950@vajiravudhcollege.com ม.5/3
21 8953 นายภิรักษ์  บูรณะนายก ศักด์ิศรีมงคล student8953@vajiravudhcollege.com ม.5/3
22 9050 นายกอ้งกดิากร  คงค า ผู้บังคับการ student9050@vajiravudhcollege.com ม.5/3 IEP
23 9155 นายชนกนัต์  วชริพงศ์ ศักด์ิศรีมงคล student9155@vajiravudhcollege.com ม.5/3
24 9160 นายอนุรักษ์  ภูพันธุ์วิวัฒน์ ศักด์ิศรีมงคล student9160@vajiravudhcollege.com ม.5/3
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5  ห้อง 5S2  แผนการเรียนศิลป-์ภาษา และแผนการเรียน IGCSE แผนการเรียนศิลปะและการออกแบบ

ชือ่ครูประจ าชัน้  นางสาวแพรว  สีหมากสุก นางสาวภันทิสา ร่ืนภาคแดน
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชือ่- สกุล คณะ mail ห้องเดมิ หมายเหตุ
1 8855 นายชนรรฆ์  พูนวัตถุ พญาไท student8855@vajiravudhcollege.com ม.5/4 IGCSE / IEP
2 8860 นายณะนนท์  บูรณะนนท์ ดุสิต student8860@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ฝร่ังเศส / IEP
3 8866 นายเดชาธร  หิมานันโต ศักด์ิศรีมงคล student8866@vajiravudhcollege.com ม.5/5 IEP
4 8873 นายธนัตกลุ  บุนนาค ดุสิต student8873@vajiravudhcollege.com ม.5/5
5 8877 นายนิธาน  จงประดิษฐ์ จงรักภักดี student8877@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ญี่ปุน่
6 8878 นายบุณยกฤต  จตินุเคราะห์ ดุสิต student8878@vajiravudhcollege.com ม.5/4 จนี
7 8885 นายปัณณวิชญ์  เตียววิชญ์กลุ พญาไท student8885@vajiravudhcollege.com ม.5/4 จนี / IEP
8 8907 นายวรุตม์  พรหมาภรณ์ พญาไท student8907@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ฝร่ังเศส / IEP
9 8913 นายสิรภัทร  ประกอบผล ดุสิต student8913@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ฝร่ังเศส
10 8927 นายกษิดิส  ทองเปลว ดุสิต student8927@vajiravudhcollege.com ม.5/5
11 8929 นายคริสตอฟ ปกมล  ฟอนคาร์สเต็ดท์ จติรลดา student8929@vajiravudhcollege.com ม.5/5
12 8935 นายทัตพล  ยงัเจริญกลกจิ จงรักภักดี student8935@vajiravudhcollege.com ม.5/5
13 8941 นายนพรุจ  รุ่งตระการ จติรลดา student8941@vajiravudhcollege.com ม.5/5
14 8942 นายนุสนธิ์  ตีระรัตน์ จงรักภักดี student8942@vajiravudhcollege.com ม.5/5
15 8944 นายพระนาย  แม้นเดช ดุสิต student8944@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ฝร่ังเศส
16 8951 นายศุภวุฒิ  อาจนิยม จงรักภักดี student8951@vajiravudhcollege.com ม.5/5
17 8952 นายสุทธิพงศ์  ซ้ือยกุลู จงรักภักดี student8952@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ญี่ปุน่
18 9055 นายธนพัชร์  ปานข า ศักด์ิศรีมงคล student9055@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ญี่ปุน่
19 9056 นายภวัต  เตียเอี่ยมดี ผู้บังคับการ student9056@vajiravudhcollege.com ม.5/4 จนี
20 9159 นายขมัน์  นิลด า ศักด์ิศรีมงคล student9159@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ญี่ปุน่ / IEP
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รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5   ห้อง 5L2  แผนการเรียนศิลป-์ภาษา และแผนการเรียน IGCSE แผนการเรียนศิลปะและการออกแบบ

ชือ่ครูประจ าชัน้  นายชยาคมน์  สมบูรณ์สิน
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชือ่- สกุล คณะ mail ห้องเดมิ หมายเหตุ
1 8848 นายเกยีรติวรกติต์ิ  เอกพิพัฒนา จติรลดา student8848@vajiravudhcollege.com ม.5/4 จนี
2 8850 นายจณิพัทธ์  พงษ์จริพัทธ์ ดุสิต student8850@vajiravudhcollege.com ม.5/4 จนี
3 8852 นายจริภัทร  ไชยโรจน์ ดุสิต student8852@vajiravudhcollege.com ม.5/4 IGCSE / IEP / ตปท

4 8854 นายชนทัต  พินิตชยากร จติรลดา student8854@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ญี่ปุน่ / ตปท
5 8861 นายณัฐกฤต  วันถนอม ศักด์ิศรีมงคล student8861@vajiravudhcollege.com ม.5/4 IGCSE / IEP / ตปท

6 8880 นายปรินทร  สุนทรวาทะ จติรลดา student8880@vajiravudhcollege.com ม.5/4 จนี
7 8915 นายสุพัฒน์พงษ์  แสงมณี จติรลดา student8915@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ญี่ปุน่
8 8939 นายนนทชา  เจอืจนัทรา ดุสิต student8939@vajiravudhcollege.com ม.5/4 ญี่ปุน่
9 8945 นายพฤทธิ์ฒิพงศ์  แสงสุริยจนัทร์ จติรลดา student8945@vajiravudhcollege.com ม.5/4 จนี
10 8948 นายยศกร  จนัทร์เกษม พญาไท student8948@vajiravudhcollege.com ม.5/4 จนี
11 9049 นายกฤตภาส  จนิดามัง จงรักภักดี student9049@vajiravudhcollege.com ม.5/4 จนี
12 9054 นายธนกฤต  เอกพิพัฒนา ดุสิต student9054@vajiravudhcollege.com ม.5/4 จนี / IEP
13 9152 นายณัฐกติต์ิ  ภากรณ์ประเสริฐ ศักด์ิศรีมงคล student9152@vajiravudhcollege.com ม.5/4 จนี
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