
ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ม.1 / 1

แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16037 เด็กชายสรณิจ กิติเฉลิมเกียรติ1

16112 เด็กชายชวัลวิทย์ สูริประเสริฐ2

16114 เด็กชายณฐวัฒน์ คำฤทธิ์3

16122 เด็กชายวสุ ปานเดย์4

16153 เด็กชายปองคุณ มณีโชติ5

16157 เด็กชายวรรณธัช ยศตรีสรณ์6

16183 เด็กชายณัฐสิทธิ์ สังเกตุ7

16230 เด็กชายกิตติศักดิ์ สุวรรณาสน์8

17697 เด็กชายกรวัชระ ชัยพรแก้ว9

17732 เด็กชายภูตะวัน คาโต้10

17768 เด็กชายณฐกร ลิ้มปัญญาเลิศ11

17795 เด็กชายคทา ลิปิวัฒนา12

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16038 เด็กชายกรวิชญ์ กัญมาศ1

16044 เด็กชายนพฤทธิ์ วรพงศ์โสภณ2

16046 เด็กชายสิรภัทร ฉลวย3

16048 เด็กชายชานน ถนัดกสิกิจ4

16050 เด็กชายชลกฤษ รังสินธุ์5

16062 เด็กชายธนิษฐ์ นาวิภานนท์6

16075 เด็กชายนพรุจ ด้วงทิพย์7

16094 เด็กชายพันธกิจ บุญเพ็ชร8

16097 เด็กชายเมธนันท์ หัสรังค์9

16099 เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง วัฒนะศรีอักษร10

16108 เด็กชายจิรัฏฐ์ ภูพงศ์คุณาภรณ์11

16117 เด็กชายพันแสง ลิขิตวรกุล12

16126 เด็กชายภัทรดนัย บุญศรี13

16137 เด็กชายภัททิยะ หงสกุล14

16151 เด็กชายชัยพร สหภัทรจิตร15

16175 เด็กชายกันตพัฒน์ ทองสวัสดิ์16

16188 เด็กชายณชพล อภิกีรติกุล17

16196 เด็กชายจิรเมธ ฐิติมานิต18

16198 เด็กชายปัณณธร บุญเปี่ยม19

16212 เด็กชายพิสิษฐ์ วรชุน20

16217 เด็กชายพสธร กสิภาร์21

16534 เด็กชายเต็มทรัพย์ วิเรขรัตน์22

17266 เด็กชายอนันดา สูยะโพธ23

17313 เด็กชายณัฎฐ์ธนัน เผือกจิตต์24

17314 เด็กชายณัฎฐ์ธนน เผือกจิตต์25

17545 เด็กชายตะวัน ไพชยนต์26

17779 เด็กชายสุวิจักขณ์ มัดสรุีย์27

17811 เด็กชายนนท์ สุขพัฒน์ธี28

17834 เด็กชายชิษณุพงศ์ ทวีโชติกิจเจริญ29

17844 เด็กชายไรนาดซ์ ฮาเลโค30

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

160401 เด็กชายรวิชญ์ชนน ซามูเอล  มียิ่ง

16049 เด็กชายพล นิโคลาช รัตนฤาทัย2

16061 เด็กชายจิรทีปต์ ชวาลาธวัช3

16071 เด็กชายกฤตเมธ สังสีแก้ว4

16077 เด็กชายภิมธีร์ระ ประเสริฐรัตนเดโช5

16096 เด็กชายบรรณสิทธิ์ สุวิชาชนันทร์6

16098 เด็กชายสิรภพ ทับขำ7

16101 เด็กชายตฤณ ไตรสุทันธ์8

16104 เด็กชายอภิภัค ศุภฐานันท์9

1611910 เด็กชายเดวิด ชีนาซอร์   อาเซ่

16130 เด็กชายถิรภัทร รัตนมงคลถาวร11

16138 เด็กชายชัชพงศ์ อังศุสิงห์12

16149 เด็กชายกิตติภพ ศิริโชติรุ่งขจร13

16163 เด็กชายทัชชวิน อิทธิพิสิฐ14

16164 เด็กชายพศวีร์ มั่งมี15

16185 เด็กชายพงษ์ปพนพัชร์ นวลงาม16

16197 เด็กชายภูริเดช กฤษฎานันทรักษ์17

16214 เด็กชายอชิรพันธ์ วัฒนาเขมาภิรัต18

17060 เด็กชายปัณณวิชญ์ ปทุมมาศ19

17307 เด็กชายทัชชกร ทัตตินาพานิช20

17399 เด็กชายปัฐน์ เชี่ยวชาญพานิชย์21

17610 เด็กชายฉัตรกนก ชาติพยัคฆ์22

17689 เด็กชายพิสิษฐ์ ปลั่งกลาง23

17761 เด็กชายวีรภัทร ภัทรปัจฉิม24

17808 เด็กชายวาทิต อ่อนน้อม25

17825 เด็กชายบุณยาภัทร ชัยพรแก้ว26

17831 เด็กชายวุฒิภัทร ธรรมศิลา27

17847 เด็กชายคริส อัครวินท์ ฮุฟส์ชิลด์28

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
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รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16056 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ทรัพย์มนชัย1

16076 เด็กชายวรโชติ เจนพาณิชยา2

16113 เด็กชายพชรภัทร เวชมงคลกร3

16121 เด็กชายอริยวิชช์ สวัสดิ์คำภา4

16166 เด็กชายศรัณยพงษ์ ยุทธเสน5

16172 เด็กชายพีระพัฒน์ เลื่อมประเสริฐ6

16182 เด็กชายปัณณพงศ์ สาธิตปัตติพันธ์7

16195 เด็กชายพชรดนัย จูฉิม8

16220 เด็กชายภาณุเมศวร์ เจนวุฒิตรีทิพ9

17770 เด็กชายสุธวัช รุ่งเรือง10

17771 เด็กชายชยกฤต คณะนัย11

17815 เด็กชายได ศิริกุลชยานนท์12

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
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รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16054 เด็กชายพิสิฐ ชินสมบูรณ์1

16066 เด็กชายพงศพัศ คงทอง2

16072 เด็กชายพชร สถาพรวัฒนากุล3

16085 เด็กชายกฤตภัทร วงษ์รักไทย4

16087 เด็กชายพีรภัทร อำนาจพาณิชย์5

16088 เด็กชายณปภัช จิรชัยธร6

16091 เด็กชายโชคชัย ทวีชลพิสิฐ7

16133 เด็กชายธิติ ถีระศิลป์8

16134 เด็กชายภวัต ทองสุจริตกุล9

16136 เด็กชายพฤธา พิพัฒธนาธร10

16145 เด็กชายวิชยุตม์ มุ่งสันติ11

16147 เด็กชายรชต เปลวทอง12

16165 เด็กชายกฤชนนท์ มีสี13

16171 เด็กชายวรกฤช จุลละจินดา14

16190 เด็กชายคเณศ พลอยจินดา15

16191 เด็กชายวริทธิ์พล ธนสุขสมบูรณ์16

16200 เด็กชายธนนท์ วงศ์ลักษณะพิมล17

16568 เด็กชายศุภากร สุดาร์โก้18

16580 เด็กชายนรวีร์ มหาการ19

17030 เด็กชายภูมรพี นิลจินดา20

17695 เด็กชายปัณณทัต ศรีวิชัย21

17696 เด็กชายปัณณธร ศรีวิชัย22

17758 เด็กชายเควิน ฟัม จุลละเกศ23

17760 เด็กชายรัญปุรินทร์ พิพัฒน์พร24

17764 เด็กชายอัสสวัชร ฮิง25

17765 เด็กชายพสิษฐ์ ณ นคร26

17766 เด็กชายธาดาดล ผลจันทร์27

17767 เด็กชายภูผาร์ หวังวโรดม28

17773 เด็กชายปฐวี ศรีมันตะ29

17774 เด็กชายธีรกานต์ เอี่ยมวิศิษฏ์30

17777 เด็กชายพันวา สิพา31

17778 เด็กชายฮิโระโตะ คิคูชิ32

17780 เด็กชายอัครานุวัตร แซ่เตียว33

17793 เด็กชายอัคคกฤษฎิ์ สุขกล้า34

17801 เด็กชายภูมิศัลย์ ลีเลาหพงศ์35

17809 เด็กชายคริษฐ์ พราหมณี36

17812 เด็กชายศุภกฤต กันฐพงศ์37
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แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17814 เด็กชายวินชนะ อู38

17819 เด็กชายอาทิตย์ สโรชมาน39

17824 เด็กชายศิวัสว์ ชำนาญเอื้อ40

17827 เด็กชายจิรัฏฐ์ แซ่ลิ้ม41

17832 เด็กชายเคเลบ อึ้ง42

17840 เด็กชายพายุ เบญจมิน วงศ์มณีสัย43

17841 เด็กชายชนันธนัตถ์ คำหงษา44

17846 เด็กชายสหภูมิ วงษ์มณฑา45

17856 เด็กชายธีร์ธวัช รุ่งรัตนพิทักษ์46

17858 เด็กชายภูตะวัน ภาณุมาศ47

17859 เด็กชายอภิชา ชุมพล48

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน


