
ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ม.4 / 1

แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15070 นายธีธัช เจษฎาคุปต์1

15075 นายสิทธินนท์ พชรอาชา2

15076 นายพิชญุตม์ ญาณบุตร3

15078 นายรวีโรจน์ เมฆชมภู4

15085 นายดิศพัชร วศินวสุกุล5

15089 นายวรรณธวรรษ งามทรัพย์ทวีคูณ6

15095 เด็กชายณภัทร เอี่ยมอุดมลาภ7

15110 นายดุลยวัต มีชัยเจริญ8

15126 นายพีรดนย์ ก้องเกียรติศักดิ์9

15144 เด็กชายธนกฤต นาคไพรัช10

15148 นายรัฐตวัน ดวงดาว11

15151 นายธาวิน ศุภางคเสน12

15154 นายชยุต พุ่มพวง13

15190 เด็กชายอนล วงศ์จักรแก้ว14

15199 เด็กชายกานต์เทพ วงษ์ทรัพย์ทวี15

15235 นายณัฐวัฒน์ วัชทรีอุดมกาล16

15241 นายญาณกร อักษรมัต17

15284 นายศักดิ์กรินทร์ พันธุ์ชอุ่ม18

15287 นายสิรวิชญ์ นกเทศ19

15978 เด็กชายณราเมศ ทีฆธนานนท์20

16015 นายภูมินทรณ์ วรกิจธนาอิทธิ์21

16319 เด็กชายภาม ปิงสุทธิวงศ์22

16525 นายกันตพงศ์ คงประสานกาล23

17031 นายวชิรวิทย์ จันทร์วรชัยกุล24

17034 นายธนภูมิ มีนิล25

17041 นายกฤติน ลาภนิติมงคล26

17158 นายถิรวัฒน์ ประจักษ์วิกรานต์27

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15065 นายรวิโรจน์ อนุตรานุกุล1

15082 นายธนกฤต สุขอร่าม2

15109 เด็กชายสัณหณัฐ เอี่ยมวณิชสกุล3

15129 นายพศิน กิตยารักษ์4

15137 เด็กชายธนกร ชีวสกุลวงศ์5

15160 เด็กชายดุษฎี โดดชัย6

15173 นายเดชาธร จรเจริญ7

15196 นายธนัช โพธิ์ศรี8

15216 เด็กชายพีรวัส สุวัชรังกูร9

15223 นายออรี่ ภาภัทร ชาร์ดาแนนด์10

15236 นายธนดล หาญกล้า11

15251 เด็กชายศุภณัฐ ทองพัฒน์12

15258 นายปภากร อุชุปาละนันท์13

15296 นายนภัสรพี กฤตภคะ14

15302 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อร่ามรัศมีกุล15

15393 นายชินะ กิติยาณัณท์16

16792 นายนาราวินท์ วงศ์เวชวศิน17

17016 นายชนกชนม์ ไชยมงคล18

17019 นายชยภัทร ว่องวาจานนท์19

17064 นายประชาธิปไตย รักษ์สุวรรณ20

17086 นายกฤตชัย แก้วทองมา21

17091 นายภูวนัตถ์ สร้อยน้อย22

17128 นายฆรเมธ ชูผลา23

17133 นายชยพล ศารทูลทัต24

17150 นายก้องภพ สินประเสริฐกูล25

17163 นายพงษ์วิชย์ ประเสริฐศักดิ์26

17629 นายคาริสา มะยาระ27

17726 นายกฤษณ์ สเลลานนท์28

17857 นายปรเมษฐ รังรักษ์ถาวร29

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15084 นายศักย์ภเชษฐ์ ศิริฐิติ1

15116 นายธีรวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ์2

15124 นายธนภูมิ พฤกษชาติ3

15150 นายวรินทร คนล้ำ4

15155 นายจิณณธรรม อัศวานุชิต5

15161 นายปัณณวัฒน์ สิมะสุวรรณรงค์6

15177 เด็กชายยศกร ดารายน7

15250 นายรัตนศักดิ์ แก้วปานกัน8

15255 นายกฤติภัท สังขสิทธิ์9

15295 นายสิริตติยะ กรรมารวนิช10

15330 เด็กชายสิทธิเชษฐ์ สร้างบัณฑิตสกุล11

15999 นายวิชาญ โกสินทรานนท์12

16804 เด็กชายกฤษฎิ์ หิรัญวัชรพฤกษ์13

17081 นายภูมิพัฒน์ อังกาพย์14

17087 นายณัฏฐพล พิเชษฐพันธ์15

17088 นายตฤณภัท กุลวิโรจน์16

17120 นายอินกฤศ เลิศอารยะพงษ์17

17129 นายปัณณวัฒน์ คชภักดี18

17137 นายพีรนิษฐ์ รัชตธีรวัฒน์19

17155 เด็กชายจุลพงษ์ มะนะโส20

17160 นายกฤตพล บัวชุม21

17169 เด็กชายสืบสกุล สมศิริ22

17804 นายปรัตถกร มาลานิยม23

17813 นายวีรพันธ์ พงศ์ชัยโชค24

17842 นายกรณ์จิรัสส์ กิจจารักษ์25

17848 นายภูมิภัทร์ พรสัจจา26

17868 นายภากร ดีอุดมวงศา27

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15071 นายธนกร เตชะวิชาญ1

15111 นายอนุภัทร อุดม2

15127 นายกัญจน์นที สุวรรณคีรี3

15181 นายสัณฐิต ภูทิพย์4

15191 นายกฤตเมธ วงจันทา5

15706 นายณัชกฤษณ์พงศ์ อนุรักษ์วงศ์ศรี6

16585 เด็กชายปุณณวัฒน์ ชลายนนาวิน7

17068 เด็กชายภูดิส จิตอดิสัย8

17090 นายนฤชิต นฤชาสุชาติ9

17123 นายภูริ จันทร์ขาว10

17152 เด็กชายชยกร ร่มโพธิ์11

17165 เด็กชายรัฐธรรมนูญ หิรัญอร12

17167 นายดุรงค์ฤทธิ์ เวฬุวะนาธร13

17635 นายอภิสิทธิ์ ยาดาฟต์14

17734 นายพัทธนันท์ ค้ำชู15

17786 เด็กชายศวิษฐ์ ธรรมสาร16

17805 นายธนภูมิ สวนแก้ว17

17822 นายณฐภัทร ฟอร์มสกุล18

17851 นายจิรสินน์ บัวเข็ม19

17864 นายคหบดินทร์ ด้วงอินทร์20

17865 นายภัทรพล สงทอง21

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15072 นายยศพนธ์ ชัยรัตน์1

15074 นายรัชพล มุ่งมงคล2

15097 นายไอศูรย์ ปรปักษ์ขาม3

15118 นายติณณภพ ซึ้งหทัย4

15121 เด็กชายรณกร เกิดทรัพย์5

15131 นายปัณณวัฒน์ เดชประสิทธิ์6

15157 นายเชาว์วัฒน์ วรพัฒน์สิริกร7

15182 นายจัตุภูมิ เส็งพานิช8

15197 นายธนทัต หมั่นทองหลาง9

15220 เด็กชายเตชินท์ อนันต์ชัยวรกุล10

15221 นายอินทัช ฮวดสาขา11

15229 เด็กชายพีระพัชร ปัณณพงศ์12

15259 เด็กชายจิรภัทร มัดสุรีย์13

15326 เด็กชายภูวินท์ บทมาตย์14

16234 นายเดชาธร จันทร์เจริญ15

16517 นายกตาธิกาน ระดมเล็ก16

16570 นายคริสเตียน กิจเจริญธร17

17026 นายอินทัช วรรณแสงขำ18

17028 เด็กชายธนาคาร มีแสง19

17038 นายกิตติภพ ธรรมมนูญกุล20

17050 นายยูมิน นาแมงรัก21

17055 นายอัครพล พลายแก้ว22

17065 นายพีรดนย์ คุนุผกาพันธ์23

17072 นายภูริวัจน์ ถิรพงศ์ฐกรณ์24

17080 เด็กชายปวเรศ ตรงกิจรุ่งเรือง25

17084 เด็กชายศุฑัตพงษ์ อักษรขำ26

17085 นายธนกฤต สิริศักดานุสรณ์27

17117 นายโลแรนโซ่ คีนส์28

17121 นายญาณภัทร สุวรรณสอาด29

17130 นายเตชินท์ เตชะธนบัตร30

17142 เด็กชายมหานคร จรูญชาติ31

17144 นายนพพล เลิศจินดา32

17159 นายสรรพศิริ ฤทธิเกิด33

17166 เด็กชายธนวรรธน์ ด้วงไร34

17174 นายนรภัทร เจริญรัตน์35

17630 นายพลยาศิษฐ์ เลาห์ปิยะวิสุทธิ36

17866 นายจิรโรจน์ ชำนิโชคธนทรัพย์37
หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน


