
รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้อง 6H1 แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 
ชือ่ครูประจ าชัน้  นางทศพร  ไกรฤกษ์
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID ชือ่- สกุล คณะ mail ห้องเดิม หมายเหตุ

1 8730 นายกตัญญู  ทองทิพย์ พญาไท student8730@vajiravudhcollege.com ม.6/1 IEP
2 8733 นายกฤตณัฐ  ช่อผกา ศักด์ิศรีมงคล student8733@vajiravudhcollege.com ม.6/1
3 8734 นายกฤติน  โพธิ์กิ่ง ดุสิต student8734@vajiravudhcollege.com ม.6/1
4 8735 นายกฤษฏ์  สาตรักษ์ จติรลดา student8735@vajiravudhcollege.com ม.6/1
5 8743 นายจริวัฒน์  บุณยรัตพันธุ์ ผู้บังคับการ student8743@vajiravudhcollege.com ม.6/1
6 8751 นายณัฐชนน  พูลเพิ่ม จงรักภักดี student8751@vajiravudhcollege.com ม.6/1
7 8753 นายณัฐพัชร์  วัชระสวัสด์ิ พญาไท student8753@vajiravudhcollege.com ม.6/1 IEP
8 8757 นายธณกร  พิษณุวงษ์ พญาไท student8757@vajiravudhcollege.com ม.6/1
9 8759 นายธนบูลย ์ ทองประดา พญาไท student8759@vajiravudhcollege.com ม.6/1
10 8760 นายธนภัทร  ศิริวราศัย พญาไท student8760@vajiravudhcollege.com ม.6/1
11 8778 นายพลภัทร  แกว้พวงงาม จติรลดา student8778@vajiravudhcollege.com ม.6/1 IEP
12 8788 นายภานพ  แปลงศรี จติรลดา student8788@vajiravudhcollege.com ม.6/1
13 8792 นายภูริ  เลิศพัฒนสุวรรณ จติรลดา student8792@vajiravudhcollege.com ม.6/1
14 8795 นายภูฤช  สายสนัน่ ณ อยธุยา พญาไท student8795@vajiravudhcollege.com ม.6/1
15 8804 นายศุภกร  ไสยวุฒิ ผู้บังคับการ student8804@vajiravudhcollege.com ม.6/1
16 8810 นายอคัรเดช  บุญรัตนสมัย จติรลดา student8810@vajiravudhcollege.com ม.6/1
17 8811 นายอคัรพัชร  สุอทุัย จงรักภักดี student8811@vajiravudhcollege.com ม.6/1
18 8823 นายจกัรภัทร  ตันติสวัสด์ิ ผู้บังคับการ student8823@vajiravudhcollege.com ม.6/1
19 8826 นายณภัทร  ปัทมานนท์ พญาไท student8826@vajiravudhcollege.com ม.6/1
20 8837 นายภูริ  เลิศเกษมกลุ ผู้บังคับการ student8837@vajiravudhcollege.com ม.6/1
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รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6H2  แผนการเรียนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์ 
ชือ่ครูประจ าชัน้  นายสมพล  คณานุเคราะห์
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID ชือ่- สกุล คณะ mail ห้องเดิม หมายเหตุ

1 8732 นายกฤชพล  วรรณวิสูตร พญาไท student8732@vajiravudhcollege.com ม.6/2
2 8736 นายกนัตจฑุา  อาภาพันธุ์ ดุสิต student8736@vajiravudhcollege.com ม.6/2
3 8738 นายกติติพงศ์  ศรีพลากจิ ผู้บังคับการ student8738@vajiravudhcollege.com ม.6/2
4 8746 นายชาติไนย  นิพัทธ์วรนันท์ ดุสิต student8746@vajiravudhcollege.com ม.6/2
5 8750 นายณทรรศ  ศิริจนัทร์ พญาไท student8750@vajiravudhcollege.com ม.6/2
6 8772 นายปัณณรุจน์  เบญจพิสิทธิ์กลุ จติรลดา student8772@vajiravudhcollege.com ม.6/2
7 8774 นายปัณวรรธน์  วัฒนวรางกรู จงรักภักดี student8774@vajiravudhcollege.com ม.6/2
8 8777 นายพชร  เรขะรุจิ พญาไท student8777@vajiravudhcollege.com ม.6/2
9 8803 นายวัชรากร  เทอดเทียนวงษ์ ศักด์ิศรีมงคล student8803@vajiravudhcollege.com ม.6/2
10 8809 นายอนพัทย ์ รักเล่ง ดุสิต student8809@vajiravudhcollege.com ม.6/2
11 8812 นายอทิธิกร  ปานเพ็ชร จงรักภักดี student8812@vajiravudhcollege.com ม.6/2
12 8829 นายธัญพิสิษฐ์  จนัทรมานิตย์ ผู้บังคับการ student8829@vajiravudhcollege.com ม.6/2
13 8831 นายปวรปรัชญ์  ภูวรัตนกลุ ดุสิต student8831@vajiravudhcollege.com ม.6/2
14 8832 นายปุณยวีร์  เรืองวิสุทธิ์ ผู้บังคับการ student8832@vajiravudhcollege.com ม.6/2
15 8835 นายพลธน  ทุมสท้าน จติรลดา student8835@vajiravudhcollege.com ม.6/2 IEP
16 8840 นายศุภกร  อบุลจติต์ จงรักภักดี student8840@vajiravudhcollege.com ม.6/2
17 8842 นายสัภยา  รามนัฏ พญาไท student8842@vajiravudhcollege.com ม.6/2 IEP
18 8919 นายกรวิน  บุญนุชิต ดุสิต student8919@vajiravudhcollege.com ม.6/2
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รายชือ่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6H3 แผนการเรียนคณติศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
ชือ่ครูประจ าชัน้  นายอปุระจติร  รวมทรัพย์
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID ชือ่- สกุล คณะ mail ห้องเดิม หมายเหตุ

1 8731 นายกรดนัย  วงศ์เสรีนุกลุ จติรลดา student8731@vajiravudhcollege.com ม.6/3
2 8737 นายกติติธัช  เธียรปรีชา ผู้บังคับการ student8737@vajiravudhcollege.com ม.6/3
3 8742 นายจติรภณ  สุพีสุนทร จติรลดา student8742@vajiravudhcollege.com ม.6/3
4 8747 นายชินวุฒิ  ถนอมสิงห์ จติรลดา student8747@vajiravudhcollege.com ม.6/3
5 8748 นายชิษณุชา  หงษ์เหม ผู้บังคับการ student8748@vajiravudhcollege.com ม.6/3
6 8754 นายติณณภพ  ล่ิมไพบูลย์ พญาไท student8754@vajiravudhcollege.com ม.6/3
7 8765 นายธีรภัทร  มาลัยกฤษณะชลี จงรักภักดี student8765@vajiravudhcollege.com ม.6/3
8 8767 นายปณธร  เตียเอี่ยมดี ผู้บังคับการ student8767@vajiravudhcollege.com ม.6/3
9 8768 นายปรมัตถ ์ รัฐปัตย์ ศักด์ิศรีมงคล student8768@vajiravudhcollege.com ม.6/3
10 8771 นายปัณณ  สุวัฒนกร ศักด์ิศรีมงคล student8771@vajiravudhcollege.com ม.6/3
11 8775 นายปารมินทร์  มหัทธนาดุลย์ จติรลดา student8775@vajiravudhcollege.com ม.6/3
12 8781 นายภวัต  วรศรี ผู้บังคับการ student8781@vajiravudhcollege.com ม.6/3 IEP
13 8784 นายภัทรวัฒน์  เอื้อศิริพันธ์ ผู้บังคับการ student8784@vajiravudhcollege.com ม.6/3
14 8794 นายภูริวัจน์  เกษมฐิติพันธุ์ จติรลดา student8794@vajiravudhcollege.com ม.6/3
15 8797 นายมาพูล  ภูวปัญญาสิริ ศักด์ิศรีมงคล student8797@vajiravudhcollege.com ม.6/3
16 8801 นายวรรธนัย  กอมนชัย จงรักภักดี student8801@vajiravudhcollege.com ม.6/3
17 8802 นายวริศ  บุณยเกยีรติ จติรลดา student8802@vajiravudhcollege.com ม.6/3
18 8805 นายพงษ์ดนัย  สิริฐากลุพงศ์ ศักด์ิศรีมงคล student8805@vajiravudhcollege.com ม.6/3
19 8822 นายจอมทัพ  พูลสวัสด์ิ ดุสิต student8822@vajiravudhcollege.com ม.6/3
20 8824 นายจรัิฐิติ  พิบูลยก์จิสกลุ จติรลดา student8824@vajiravudhcollege.com ม.6/3
21 8830 นายประยทุธ  พัดเพชร ศักด์ิศรีมงคล student8830@vajiravudhcollege.com ม.6/3
22 8834 นายพชรพงษ์  สาครสินธุ์ พญาไท student8834@vajiravudhcollege.com ม.6/3
23 8924 นายภากร  สุทธิรักษ์ ดุสิต student8924@vajiravudhcollege.com ม.6/3
24 9150 นายสุวิจกัขณ์  ต้ังชูทวีทรัพย์ ศักด์ิศรีมงคล student9150@vajiravudhcollege.com ม.6/3
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รายชือ่นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่6 หอ้ง 6H4   แผนการเรียนศิลป-์ภาษา และแผนการเรียน IGCSE แผนการเรียนศิลปะและการออกแบบ

ชือ่ครูประจ าชัน้  นางสาวเพียงฤทัย  นนท์ธนารักษา นางสาวเจตวิภา  บุรณเวช
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564
เลขที่ ID ชือ่- สกุล คณะ mail ห้องเดิม หมายเหตุ

1 8739 นายเกษตร  เกษตรสุนทร จงรักภักดี student8739@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (ญีปุ่น่)
2 8744 นายชลัช  มีพานิช ดุสิต student8744@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (จนี)
3 8749 นายฐนกฤตย ์ อรัญนารถ ศักด์ิศรีมงคล student8749@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (จนี)
4 8756 นายธณาวิชญ์  พูลพิพัฒน์ จติรลดา student8756@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (ญีปุ่น่) 
5 8758 นายธนทัตธ์  งามสมเศษ จงรักภักดี student8758@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (จนี)
6 8762 นายธนิกท์  ประภานนท์ ดุสิต student8762@vajiravudhcollege.com ม.6/4  (ฝรังเศส) 
7 8769 นายปรรณพัชร  วุฒิธรรมกติติ จงรักภักดี student8769@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (จนี)
8 8770 นายประวันวิทย ์ พรหมมี ศักด์ิศรีมงคล student8770@vajiravudhcollege.com ม.6/4 IGCSE / IEP
9 8779 นายพัทธนันท์  โพธิ์ทอง จงรักภักดี student8779@vajiravudhcollege.com ม.6/4  (ฝรังเศส)
10 8780 นายพาทิศ  พินิจศักด์ิ ผู้บังคับการ student8780@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (ญีปุ่น่)
11 8785 นายภาคิน  อาภาพันธุ์ ดุสิต student8785@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (ญีปุ่น่) 
12 8793 นายภูริชญ์  ศรีอทุารวงศ์ ดุสิต student8793@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (จนี)
13 8807 นายสุทธิภัทร  บุณยาจณิ จงรักภักดี student8807@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (จนี)
14 8808 นายอติวิชญ์  สุนทร ผู้บังคับการ student8808@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (จนี)
15 8828 นายธฤต  จริะพงษ์ตระกลู พญาไท student8828@vajiravudhcollege.com ม.6/4 IGCSE / IEP
16 8836 นายภูดิท  ตวงสิทธิสมบัติ พญาไท student8836@vajiravudhcollege.com ม.6/4 IGCSE / IEP
17 8841 นายสมุทร ลิม  โจเคลา ศักด์ิศรีมงคล student8841@vajiravudhcollege.com ม.6/4 IGCSE / IEP
18 8920 นายชวกร  ฮ้อแสงชัย พญาไท student8920@vajiravudhcollege.com ม.6/4 (จนี) / IEP
19 8921 นายฑิมภ์  สุนทรพจน์ ดุสิต student8921@vajiravudhcollege.com ม.6/4  (ฝรังเศส)
20 8926 นายแอนดรูว์ มนู  เฟฮีย์ ศักด์ิศรีมงคล student8926@vajiravudhcollege.com ม.6/4 IGCSE / IEP
21 8763 นายธราดล  เทียนประสิทธิ์ จติรลดา student8763@vajiravudhcollege.com ม.6/5
22 8766 นายปกาศิต  ตันก าแหง ศักด์ิศรีมงคล student8766@vajiravudhcollege.com ม.6/5
23 8782 นายภวัต  เรณุมาศ จงรักภักดี student8782@vajiravudhcollege.com ม.6/5
24 8838 นายรัชชานนท์  อทุัยเชฏฐ์ ศักด์ิศรีมงคล student8838@vajiravudhcollege.com ม.6/5
25 8839 นายภูษิต  ชิณวงศ์ ศักด์ิศรีมงคล student8839@vajiravudhcollege.com ม.6/5
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