
ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ม.5 / 1

แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14708 นายปรทัต อุดมเกียรติ1

14728 นายปัญญวัฒณ์ อินทะศิริสกุล2

14732 นายปรัญชัย เกริกอาชาชัย3

14734 นายวิรุฬห์ ธารินเจริญ4

14769 นายคทาฤทธี อวยพร5

14770 นายปภังกร สุขสมเนตร์6

14777 นายชณัญญู ชินวุฒิ7

14786 นายสิทธา ฉัตตะวิริยะ8

14792 นายปรมัตถ์ อภิชัยเจริญกุล9

14803 นายธิติพันธ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา10

14823 นายกันตินันท์ พรหมวรานนท์11

14836 นายธนกฤต โชตยาภรณ์12

14870 นายภูริวัฒน์ ฐิติภัทรเมธา13

14876 นายธนกฤต ศรีพัฒนวงศ์14

14887 นายณัฐวัตร เขียวพานิช15

14899 นายจิตติพัฒน์ ตรีรัตนธรรม16

15967 นายชนวีร์ น้อยม่วง17

15971 นายอัครวัฒน์ สรรสิริเสริม18

15982 นายญาณิน ญาณอุบล19

16233 นายภูผา จิยะจันทน์20

16246 นายพจน์พัชระ สุโชวรพันธ์21

16323 นายฮิโรคิ ยามาอุจิ22

16769 นายสมิฏพงศ์ เหลืองอมรนารา23

16782 นายวงศพัทธ์ จันทร์วันณา24

16889 นายภรัญวิทย์ อัครเมธีพัชร์25

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ม.5 / 2

แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14700 นายวศิน ไตรประคอง1

14716 นายวชิรวิทย์ งามทรัพย์ทวีคูณ2

14725 นายทาคาอะกิ อันโด้3

14738 นายธนกฤต กัลปหา4

14744 นายพสิษฐ์ วงศ์เจริญชัย5

14749 นายพงศพัศ หอกคำ6

14752 นายธีรภัทร วัฒนกีสุนทร7

14755 นายโชคชัย อัศวพรชัย8

14761 นายพันธ์พัทธ์ อิฐรัตน์9

14766 นายฐิติพงศ์ เที่ยงตรงภิญโญ10

14784 นายจิรัฏฐ์ อุ่นจิตติกุล11

14785 นายปัญจภัทร ธรรมรัตมงคล12

14797 นายนาวี ประสิทธินาวา13

14824 นายฐปนวัฒน์ นาคศิริ14

14838 นายฐปนรรฆ์ ธรรมกิรติ15

14846 นายต้นสัก อาเคียม16

14856 นายวิริทธิ์พล ด่านศรีบูรณ์17

14886 นายกิตติพล ชัยคุณากร18

14888 นายวิรัลพัชร โนรีแพทย์19

14892 นายมุ่ง สีละพัฒน์20

14893 นายมั่น สีละพัฒน์21

14895 นายณัฎฐวี นรารัตน์วงศ์22

14898 นายลีนวัตร เตชกัมพู23

14910 นายธนธัส ธีรสุนทรวัฒน์24

14927 นายภูฟ้า คชสาร25

14928 นายนพวิทย์ เอื้อชัยกาญจน์26

14936 นายภพธร เกิดประดิษฐ์27

15002 นายฤตพิพัฒน์ โพธิ์หิรัญ28

15013 นายหาญยุทธ ธรรมสระ29

15962 นายณัฐภัทร ชารีโคตร30

16222 นายธีรภัทร แซ่ภู่31

16313 นายภาคภูมิ หลิว32

16566 นายธนกฤต โชติจันทร์ศิริสุข33

16776 นายคณพศ คณาพิทักษ์34

16777 นายศุภณัฐ หล่อทองคำ35

16783 นายธีรภัทร คูณธนกุลวงศ์36

16870 นายเจษฎา โคตรอาษา37



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ม.5 / 2

แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16873 นายเป็นไท แก้วประหลาด38

17052 นายศิรยุฐญ์ เหมจักร39

17604 นายจิรภัทร ศรีสายพร40

17605 นายกิตติภูมิ ศรีสายพร41

17609 นายพลังฝัน ลิมปิวรรณ42

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14703 นายเพราพงศ์พันธุ์ บุตรศรี1

14714 นายภรภัทร แผ่นนภากนก2

14730 นายมาวิณ บุญญะภานุพล3

14741 นายคงพชร รุ่งเรืองไพฑูรย์4

14743 นายสุรวีย์ ศรีหรั่งไพโรจน์5

14765 นายธานินทัศน์ ภักดีศิริเกษม6

14773 นายณัฐพนธ์ ม่วงพันธุ์7

14788 นายเอื้ออังกูร บุญจึงเจริญรัตน์8

14800 นายธฤต ขอนแก้ว9

14801 นายอธิวัฒน์ ทัพรอด10

14802 นายธยาน์วิญญ์ ตั้งวิทยานุกูล11

14809 นายคณภัทร สุนาพันธุ์12

14828 นายประภัสสร บรรจงลักษมี13

14830 นายพสิษฐ์ จิวัธยากูล14

14839 นายรวิภัทร กลางประพันธ์15

14845 นายกษิดิศศ์ สางชัยภูมิ16

14847 นายโสภณวิชญ์ เลื่อนนภาวรรณ17

14852 นายณัฐธพัฒน์ อัจจิมาพร18

14857 นายชวัลวิทย์ ธีรพงษ์พิพัฒน์19

14871 นายกฤติน จำรูญรัตน์20

14885 นายอภิวิชญ์ เลิศบรรธนาวงศ์21

14891 นายพิตรพิบูล ภามี22

14916 นายพลวรรธน์ ลีบุญพงศ์23

14922 นายประเสริฐการ สุขิตานนท์24

14929 นายสัณห์ ทัศเศรษฐ25

14934 นายธีธัช ลีลาสิรินุวงศ์26

14957 นายธนดล ศุภพิโรจน์27

15394 นายชัพวิชญ์ เตียวศักดาพิทักษ์28

16020 นายณัฐชนน ดาวประทีป29

16526 นายรัฐภูมิ นิลวณิชย์30

16532 นายณัฐพัฒน์ บุศยรัตน์31

16786 นายพีรวิชญ์ พัชรประภากร32

16834 นายตฤณ พิชัยณรงค์33

16880 นายพีรณัฐ แก้วแก่นเพชร34

16881 นายภัทรดนัย เจริญรัตน์35

17554 นายพีรวิชญ์ แพงวงษ์36

17557 นายคุณานนต์ ชิดเครือ37
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แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17570 นายพฤทธิธรรม บรรจบราช38

17575 นายริวตะ คิตาจิมา39

17622 นายจิรัฏฐ์ โฆษิตวณิชย์40

17623 นายศุภกร ตัณฑะประสาสตร์41

17625 นายนาธัน พานรัตตินนท์42

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14736 นายภูดิศ จิรชัยธร1

14791 นายวัชรวิศว์ กรดกางกั้น2

14793 นายณัทสพล จินจา3

14795 นายชินาธิป จันทร์วิกูล4

14827 นายนรเณศฤ คูหาทอง5

14831 นายศุภกร กวีกิจจินดา6

14848 นายชิษณุพงศ์ เลื่อนนภาวรรณ7

14864 นายนนทศักดิ์ จตุรประเสริฐ8

14878 นายธนัฐ ธวัชนันทชัย9

14896 นายธนากร ประดับศรี10

14908 นายไตร ไตรสุทันธ์11

14918 นายศราวิน โพธิ์นาแค12

14920 นายพศิน กรณีสุข13

15019 นายปริญญ บุญญณีย์14

15312 นายวิภูร์ฤทธิ์ พุทธิพนาเวศ15

15666 นายจิรภัทร ชิวารักษ์16

15725 นายณัฐวุฒิ อินมะตูม17

15972 นายชวินธร พิทักษ์18

16343 นายจักรกฤษณ์ น้อยบัวงาม19

16523 นายณรัณ ตังคโณบล20

16771 นายณัฐภูมิ ภูมิพระบุ21

16774 นายศวีระ ธรรมจริยาวัฒน์22

16775 นายธัญญ์นิธิ เกียรตินัยดิษกุล23

16779 นายอิทธิวัฒน์ อรุณรัตนนุกุล24

16859 นายปัญญพัฒน์ เจริญขจรกุล25

16869 นายธนเทพ เจตนาพาณิชย์26

16877 นายศุภกร ลาภเจริญทรัพย์27

16882 นายปัญญ์ จารุกะกุล28

16895 นายมุสตาฟา อัล-ซาฟาร์29

17479 นายณฐากร บุญสุภาพ30

17555 นายธนกฤต ธาดาพงศ์ประสิทธิ์31

17618 นายภูผา สาระคุณ32

17634 นายกิตติกร ศิลา33

17636 นายธนวินท์ กัลยาธุวานนท์34
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แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14522 นายต่อตระกูล แก้วทอง1

14735 นายกุลธวัช มูลศาสตร์สาทร2

14753 นายสิรวิชญ์ สัตย์เพริศพราย3

14762 นายพัชรพล ลิ่มสุวรรณ4

14763 นายพชรพล โพธิปลัด5

14776 นายวีรภัทร จตุวัฒน์6

14806 นายนันทพันธ์ ปุยะกุล7

14822 นายปณต สวนสระแก้ว8

14861 นายเกษม ปิ่นแก้ว9

14935 นายสุรเชษฏ์ ลุยะพันธุ์10

15322 นายติณณชาติ มนูญผล11

15980 นายกฤตณัฐ ชีนาเรือนทอง12

16210 นายณภัทร ศิริโชติรุ่งขจร13

16342 นายกฤษ์ฏิมุข โรจนตัณฑ์14

16765 นายพีรพัฒน์ ชุมขำ15

17598 นายศรุต สุภพันธ์16

17608 นายโชคทอง อิศรางกูร ณ อยุธยา17

17626 นายบดินทร์ จางควรัณรัชต์18

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน


