
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5/1
ชื่อครูประจ าชั้น  นางสาวบุษกร  ปานมณี
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail หมายเหตุ
1 9663 เด็กชายพร้อมพิภชั  สนทิวงศ์ ณ  อยุธยา นันทอุทยาน student9663@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
2 9664 เด็กชายเศรษฐ์  ผาสุข นันทอุทยาน student9664@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
3 9665 เด็กชายปองคุณ  วรรณพงศ์ สนามจันทร์ student9665@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
4 9666 เด็กชายเมธิส  ศิริบุญ นันทอุทยาน student9666@vajiravudhcollege.com จีน
5 9669 เด็กชายคุณัชญ์  โพธิครูประเสริฐ สนามจันทร์ student9669@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
6 9671 เด็กชายธีรพล  น้อยเจริญ สนามจันทร์ student9671@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
7 9672 เด็กชายอฌิฬะ  ธนชัยประเสริฐ สราญรมย์ student9672@vajiravudhcollege.com จีน
8 9675 เด็กชายดรณ์นภนต์  ซัน นันทอุทยาน student9675@vajiravudhcollege.com จีน
9 9676 เด็กชายกิรกร  ตรีธนวัต นันทอุทยาน student9676@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
10 9679 เด็กชายธีร์ธวัช  จารุนันทวงศ์ สนามจันทร์ student9679@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
11 9680 เด็กชายอัยวิญ  สุนทรายุทธ สนามจันทร์ student9680@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
12 9683 เด็กชายภาคิณ  ทวีศักด์ิ สราญรมย์ student9683@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
13 9684 เด็กชายไทธรรม  ด่านภัทรวรวัฒน์ สราญรมย์ student9684@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
14 9686 เด็กชายอธิษฐ์  เอื อใจ สนามจันทร์ student9686@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
15 9696 เด็กชายธนปพน  สวัสดิวัตน์ นันทอุทยาน student9696@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
16 9700 เด็กชายวีรวิชญ์  ดิษฐ์แก้ว สนามจันทร์ student9700@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
17 9701 เด็กชายกร  สร้อยสุวรรณ สนามจันทร์ student9701@vajiravudhcollege.com จีน
18 9707 เด็กชายณภัทร  ภัทรกานดา สราญรมย์ student9707@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
19 9715 เด็กชายภูมิกิตต์ิ  สุขมาลี นันทอุทยาน student9715@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
20 9716 เด็กชายธนกฤต  พัฒนเจริญ สนามจันทร์ student9716@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
21 9717 เด็กชายณฐกร  ชยะสุนทร สราญรมย์ student9717@vajiravudhcollege.com จีน
22 9720 เด็กชายณัฏฐกิตต์ิ  หาญโชติพันธุ์ สราญรมย์ student9720@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
23 9724 เด็กชายฐานวัฒน์  ณัฐธนเสฏฐ์ นันทอุทยาน student9724@vajiravudhcollege.com จีน
24 9732 เด็กชายณัฐปคัลภ์  พานิชประเสริฐ สราญรมย์ student9732@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
25 9751 เด็กชายพงษช์กรณ์  วุฒิธรรมาภรณ์ สราญรมย์ student9751@vajiravudhcollege.com จีน
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รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5/2
ชื่อครูประจ าชั้น  นางอ าไพพรรณ คงสินธุ์
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail หมายเหตุ
1 9670 เด็กชายสุพศิน  ชั นศิริ สนามจันทร์ student9670@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
2 9673 เด็กชายนโม  โสวิทยสกุล สนามจันทร์ student9673@vajiravudhcollege.com จีน
3 9674 เด็กชายธีร์  ธีรานุรักษ์ นันทอุทยาน student9674@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
4 9682 เด็กชายปวรุตม์  แป้นทอง สนามจันทร์ student9682@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
5 9687 เด็กชายกษิด์ิคณิน  มุกดา นันทอุทยาน student9687@vajiravudhcollege.com จีน
6 9689 เด็กชายกรศศิร์  ปรียาเมธานนท์ สราญรมย์ student9689@vajiravudhcollege.com จีน
7 9690 เด็กชายสิรวิชญ์  เพิม่พูลทวีทรัพย์ สนามจันทร์ student9690@vajiravudhcollege.com จีน
8 9691 เด็กชายวุฒิเวช  พึงพิพัฒน์ นันทอุทยาน student9691@vajiravudhcollege.com จีน
9 9693 เด็กชายนนทพัทธ์  แนะแก้ว สราญรมย์ student9693@vajiravudhcollege.com จีน
10 9695 เด็กชายฉันทวัฒน์  อัศววิบูลย์พันธุ์ สนามจันทร์ student9695@vajiravudhcollege.com จีน
11 9697 เด็กชายธีรวัฒน์  สังข์ทอง สนามจันทร์ student9697@vajiravudhcollege.com จีน
12 9702 เด็กชายวรธันย์  ชาญนิติ สนามจันทร์ student9702@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
13 9703 เด็กชายนภพล  เภาโบรมย์ สราญรมย์ student9703@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
14 9706 เด็กชายธนทร  พัฒนเจริญ สนามจันทร์ student9706@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
15 9709 เด็กชายเฬฟ ฐมณพงศ์  ไวทน์ นันทอุทยาน student9709@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
16 9712 เด็กชายเตชินท์พัฒน์  พรคณาปราชญ์ สราญรมย์ student9712@vajiravudhcollege.com จีน
17 9713 เด็กชายภูกวิน  รัศมีพงศ์ สราญรมย์ student9713@vajiravudhcollege.com จีน
18 9721 เด็กชายณพัฒ  ฉัตรตระกูล สราญรมย์ student9721@vajiravudhcollege.com จีน
19 9727 เด็กชายคงสิน  ไกรวิทย์วัฒนา สนามจันทร์ student9727@vajiravudhcollege.com จีน
20 9728 เด็กชายภาสธรรม  ชื อนิธิไพศาล นันทอุทยาน student9728@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
21 9734 เด็กชายภณ  ธรรมเจริญ นันทอุทยาน student9734@vajiravudhcollege.com จีน
22 9740 เด็กชายปรม์  ปาละสุวรรณ นันทอุทยาน student9740@vajiravudhcollege.com จีน
23 9741 เด็กชายภรัณยู  สุภาจันทร์ สนามจันทร์ student9741@vajiravudhcollege.com จีน
24 9742 เด็กชายอัครวิทย์  ไทยพัฒนกิจ สราญรมย์ student9742@vajiravudhcollege.com จีน
25 9747 เด็กชายปราชญ์  ปลีหจินดา นันทอุทยาน student9747@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
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รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5/3
ชื่อครูประจ าชั้น  นางนพพร  โงนรี  ว่าทีร้่อยตรีปณิธาน  แสวงศิลปชัย
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 นักเรียนใหม ่รหัสผ่าน student1234

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail หมายเหตุ
1 9678 เด็กชายนิติพัฒน์  แซ่บุน้ สราญรมย์ student9678@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
2 9685 เด็กชายภูดิศ  มีใย สนามจันทร์ student9685@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
3 9692 เด็กชายชุติภัทร์  วาจากิจ นันทอุทยาน student9692@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
4 9694 เด็กชายปุณยวัทน์  ธีรอรรถ สนามจันทร์ student9694@vajiravudhcollege.com จีน
5 9698 เด็กชายณัฐนันท์  วิโรจนกุล นันทอุทยาน student9698@vajiravudhcollege.com จีน
6 9699 เด็กชายอัครวินท์  บุญรักษาสัตย์ นันทอุทยาน student9699@vajiravudhcollege.com จีน
7 9704 เด็กชายเรียม  จิระกรานนท์ นันทอุทยาน student9704@vajiravudhcollege.com จีน
8 9718 เด็กชายณิธาน  ไวศยะโสภณ นันทอุทยาน student9718@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
9 9719 เด็กชายภัทรพงษ์  ทองแท้ สนามจันทร์ student9719@vajiravudhcollege.com จีน
10 9722 เด็กชายอิสสระ  กล่ินหอม นันทอุทยาน student9722@vajiravudhcollege.com จีน
11 9723 เด็กชายกรวิชญ์  เค็งชัยภูมิ สนามจันทร์ student9723@vajiravudhcollege.com จีน
12 9725 เด็กชายปัญญ์  สงวนสิน สราญรมย์ student9725@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
13 9731 เด็กชายธนวรรธ  เรืองโรจน์ สนามจันทร์ student9731@vajiravudhcollege.com จีน
14 9733 เด็กชายเนธิกพงศ์  เพชรกลาง สนามจันทร์ student9733@vajiravudhcollege.com จีน
15 9735 เด็กชายณัฐภาคย์  เวชพิทักษ์ สราญรมย์ student9735@vajiravudhcollege.com จีน
16 9739 เด็กชายธราธิป  เทียนประสิทธิ์ สราญรมย์ student9739@vajiravudhcollege.com จีน
17 9746 เด็กชายหฤษฎ์  ลิขิตเจริญพาณิชย์ นันทอุทยาน student9746@vajiravudhcollege.com จีน
18 9748 เด็กชายพชรพล  พร้อมมูล สนามจันทร์ student9748@vajiravudhcollege.com จีน
19 9749 เด็กชายชัยภัทร  มนูสุข นันทอุทยาน student9749@vajiravudhcollege.com จีน
20 9753 เด็กชายสิรวิชญ์  น้อยพิทักษ์ สราญรมย์ student9753@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
21 9762 เด็กชายนพวิทย์  มากคงแก้ว นันทอุทยาน student9762@vajiravudhcollege.com นร.ใหม่ / IEP/จีน

22 9763 เด็กชายยงสุข  เลิศประกายรัตน์ สราญรมย์ student9763@vajiravudhcollege.com นร.ใหม/่จีน

23 9764 เด็กชายอชิน  คุณล้าน สราญรมย์ student9764@vajiravudhcollege.com นร.ใหม/่จีน

24 9765 เด็กชายก้องภพ  พีรนันทปัญญา สนามจันทร์ student9765@vajiravudhcollege.com นร.ใหม/่จีน

25 9766 เด็กชายเอกณัฏฐ์  อร่ามเรืองสกุล สนามจันทร์ student9766@vajiravudhcollege.com นร.ใหม/่จีน

 13 พฤษภาคม 2564



รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5/4
ชื่อครูประจ าชั้น  นายอดิสรณ์  กสาบสัน  นางสาวเบญจวรรณ ภูตินันท์
ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2564 นักเรียนใหม ่รหัสผ่าน student1234

เลขที่ ID ชื่อ- สกุล คณะ mail หมายเหตุ
1 9667 เด็กชายธนาธิป  สุฤทธิพงศ์ สราญรมย์ student9667@vajiravudhcollege.com จีน
2 9668 เด็กชายบูรณ์ภัทร์  ศรีมั่น สนามจันทร์ student9668@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
3 9677 เด็กชายกันต์ณธีร์  โลหชิตรานนท์ สราญรมย์ student9677@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
4 9681 เด็กชายตนัย  โลหารชุน นันทอุทยาน student9681@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
5 9688 เด็กชายวิทย์  สถิตย์เกียรติสกุล สนามจันทร์ student9688@vajiravudhcollege.com ญีปุ่น่
6 9705 เด็กชายสวัสดิมายุ  ศุขสวัสด์ิ สราญรมย์ student9705@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
7 9708 เด็กชายณัฐดนัย  อยู่สวัสด์ิ สราญรมย์ student9708@vajiravudhcollege.com จีน
8 9710 เด็กชายปฐวี  โรจนกิจ นันทอุทยาน student9710@vajiravudhcollege.com IEP/ญีปุ่น่
9 9711 เด็กชายณพล  โรจนสิริสวัสด์ิ สนามจันทร์ student9711@vajiravudhcollege.com จีน
10 9714 เด็กชายวิทย์วศิน  รตนนุรักษ์สุข นันทอุทยาน student9714@vajiravudhcollege.com จีน
11 9726 เด็กชายอุทัค  กวินเดชาธร สราญรมย์ student9726@vajiravudhcollege.com จีน
12 9729 เด็กชายพากเพียร  มหาวรมากร สราญรมย์ student9729@vajiravudhcollege.com จีน
13 9730 เด็กชายศรัณย์พงษ์  ปทุมพรรุจี สราญรมย์ student9730@vajiravudhcollege.com จีน
14 9736 เด็กชายรตน  บุญพรม นันทอุทยาน student9736@vajiravudhcollege.com จีน
15 9737 เด็กชายศุภณัฐ  สมบัติเจริญนนท์ นันทอุทยาน student9737@vajiravudhcollege.com จีน
16 9738 เด็กชายธนัทธรณ์  เฉลิมมนต์สกุล นันทอุทยาน student9738@vajiravudhcollege.com จีน
17 9743 เด็กชายพิสิษฐ์  จันทโรจวงศ์ นันทอุทยาน student9743@vajiravudhcollege.com IEP/จีน
18 9744 เด็กชายสรัณย์ภัคร์  สุขสาลี สราญรมย์ student9744@vajiravudhcollege.com จีน
19 9745 เด็กชายภีร์รพล  ธีระถนอมศักด์ิ สราญรมย์ student9745@vajiravudhcollege.com จีน
20 9750 เด็กชายภวูิศวัชร์  เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สนามจันทร์ student9750@vajiravudhcollege.com จีน
21 9767 เด็กชายธีธัช  ลิ มณรงค์ นันทอุทยาน student9767@vajiravudhcollege.com นร.ใหม่ / IEP/จีน

22 9768 เด็กชายศุวิจักขณ์  โชคอภิรัตน์ นันทอุทยาน student9768@vajiravudhcollege.com นร.ใหม/่จีน
23 9769 เด็กชายพิทวัส  เจริญกิตติธรรม สราญรมย์ student9769@vajiravudhcollege.com นร.ใหม/่จีน
24 9770 เด็กชายดานุภูมิ  กรีธาธร สนามจันทร์ student9770@vajiravudhcollege.com นร.ใหม/่จีน
25 9773 เด็กชายไทย แพทริก ฮิลล์ สราญรมย์ student9773@vajiravudhcollege.com นร.ใหม/่IEP/จีน

 13 พฤษภาคม 2564


