
ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.2 / 1

แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17413 เด็กชายธราดล ธนะกุลเสถียร1

17417 เด็กชายบุญญพล ฤทธิประภาส2

17419 เด็กชายพสิษฐ์ ประยงค์รัตน์3

17421 เด็กชายสิริปกร เกล้ากาญจน์4

17424 เด็กชายปัณณวรรธ อิศรางกูร ณ อยุธยา5

17427 เด็กชายชยพล บรรจงกุลลิขิต6

17432 เด็กชายจิตติพัฒน์ วิลาสินีรัตน์7

17439 เด็กชายธีธัช วรรธนาคม8

17440 เด็กชายธีร์ธเนศ ศรุติรัตนวรกุล9

17443 เด็กชายปริญญ์ เอี่ยมสอาด10

17449 เด็กชายคณพศ แพรสีดำ11

17451 เด็กชายภูธีธัช น้อยมี12

17455 เด็กชายนภัทร นิรมิตมงคล13

17458 เด็กชายธนัน สิทธิเกียรติสกุล14

17461 เด็กชายวรธัช รัตนสุวรรณ15

17484 เด็กชายพงศ์ภูดิส มูลคำ16

17486 เด็กชายภคพล พัววิริยะพันธุ์17

17491 เด็กชายธามพิธา เหล่าวิรุฬธาดา18

17496 เด็กชายชลันฐ์ทร ชยันต์เกียรติ19

17501 เด็กชายนิรัช คณิวิชากรณ์20

17509 เด็กชายพาคินทร์ รัตนเวโรจนวิไล21

17514 เด็กชายพีรดนย์ ตันสกุล22

17519 เด็กชายสิรวิชญ์ มีประเสริฐ23

17523 เด็กชายยุคลเดช ลอยเจริญ24

17530 เด็กชายณฐาภพ คะเณย์25

17538 เด็กชายพิชยะ พรรณศักดิ์พาณิช26

17542 เด็กชายพัฒน์ชกรณ์ เลิศเจริญยงศ์27

17544 เด็กชายจิรโชติ วัชรไพบูลย์กิจ28

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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17414 เด็กชายพิชญุตม์ ประสงค์สุขสันต์1

17420 เด็กชายธนัชชนม์ สูริประเสริฐ2

17429 เด็กชายวีรภัทร สุวรรณการ3

17437 เด็กชายณฐพบ บุญเจริญ4

17445 เด็กชายรุจิภาส ฉัตรกันภัย5

17447 เด็กชายสุธานิธิ ตั้งธนัง6

17453 เด็กชายพาทิศ อินทุประภา7

17456 เด็กชายธนัทพัชร์ จันทร์ทอง8

17487 เด็กชายพุทธินันท์ วรเดช9

17490 เด็กชายธราเทพ จันทร์รอน10

17493 เด็กชายเอกรัฐ พรหมมณี11

17498 เด็กชายณัฐธนินทร์ มณีชนธัญวรกุล12

17499 เด็กชายสุวพิชญ์ แสงฉายเพียงเพ็ญ13

17502 เด็กชายอัศม์เดช สุรเมธากุล14

17503 เด็กชายกิตติธร ศรีกร่ำ15

17505 เด็กชายณภัทร เพชรสงคราม16

17510 เด็กชายณัฐปคัลภ์ แป้นน้อย17

17515 เด็กชายภูริณัฐ ลาภผล18

17520 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ธารรัตนานุกูล19

17521 เด็กชายปภังกร วงษ์ชาลี20

17531 เด็กชายธงชัย เตชสิริมาศ21

17539 เด็กชายเจษฎา ศุภเลิศกิจจา22

17559 เด็กชายโชติพัชร์ พูนศักดิ์ชัยเดช23

17593 เด็กชายจิรายุ เกิดโภค24

17597 เด็กชายธนัช วรรณธนวรรฒ25

17790 เด็กชายปัณณศักย์ พีรธนวณิช26

17821 เด็กชายอนรรฆวี ทรงพัฒนาศิลป์27
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17415 เด็กชายปิยะวัฒน์ พรหมสถาวงศ์1

17418 เด็กชายกันต์รพี บุญอยู่2

17426 เด็กชายพศุต ลีกตเวทิน3

17428 เด็กชายรณกฤต ทองสวัสดิ์4

17433 เด็กชายธารธรรม พูลสุวรรณ5

17436 เด็กชายอนาวิล บูรณสันติกุล6

17446 เด็กชายจักรภัทร พุ่มเดช7

17452 เด็กชายทศพิธ ศรีประมงค์8

17459 เด็กชายวชิระวิชญ์ ฉั่วเจริญศิริ9

17483 เด็กชายธีร์ ธำรงธัญลักษณ์10

17485 เด็กชายปัณณทัตพงศ์ วงศธรคุณานนท์11

17494 เด็กชายปวฤทธ ศรีมังคลา12

17495 เด็กชายกิตติ์ธีธัช ศรีพรหมคุณ13

17500 เด็กชายฐกฤต สุวรรณรังษี14

17512 เด็กชายธีรวัฒน์ ทิพยทัศน์15

17513 เด็กชายณัฐเศรษฐ แสงสวัสดิ์16

17517 เด็กชายระพีพัฒน์ ธัชนนท์เลิศเดช17

17518 เด็กชายประวีร์พล ติรนภาพัฒน์18

17522 เด็กชายพิชิต พรพิพัฒน์เลิศกุล19

17525 เด็กชายบุญยกร จันทร์มาลา20

17528 เด็กชายชาญ ลิมปิวัฒกี21

17533 เด็กชายพงษ์พิชญ์ อัศวารพาณิษ22

17540 เด็กชายกวีวัธน์ ประทีปมโนวงศ์23

17541 เด็กชายธันย์ภศุตม์ กรกิตติชัย24

17592 เด็กชายเซน ไฮเท็น นาการ์25

17600 เด็กชายสิรวิชญ์ บุตรเพ็ง26

17628 เด็กชายปารเมศ หุ่นตระกูล27

17772 เด็กชายอภิวิชญ์ จรสาย28

17849 เด็กชายภาคิณ วิเชียร29
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17411 เด็กชายณณนวัตม์ อิ๊บบรอเฮม1

17412 เด็กชายปณพัฒน์ ไชยะเดช2

17416 เด็กชายอิทธ์ณณัฏฐ์ เมฆไหวธนกิจ3

17422 เด็กชายธยศ พรหมรักษ์4

17423 เด็กชายอนพัช ดีสมบัติ5

17425 เด็กชายเมธกรณ์ รุ่งวัฒนโยธิน6

17430 เด็กชายพชรพล จูฉิม7

17438 เด็กชายญาณวรรธน์ สุดแดน8

17441 เด็กชายปัณณทัต สุดเกษม9

17442 เด็กชายธารา จี่หยู ซ่ง10

17444 เด็กชายวาซีลีออส บัมพ์พาราซซัส11

17450 เด็กชายลายเส้น นนท์ปฏิมากุล12

17454 เด็กชายอินทศรณ์ แจ่มศิริรัตน์13

17457 เด็กชายกฤศภณ ว่องวิไลกุล14

17460 เด็กชายณิชพน ประสงค์ดี15

17497 เด็กชายปริญ เหล่าสายเซื้อ16

17504 เด็กชายกิตติธัช ศรีกร่ำ17

17507 เด็กชายอุสเส็น อินเด18

17508 เด็กชายเบนเจสัน เต19

17511 เด็กชายปุณณวิช อดุลยธรรม20

17516 เด็กชายวิศรุฒ ภัทรพิเรนทร์21

17526 เด็กชายธนเดช นุตตะรังค์22

17532 เด็กชายนนท์ธวัฒน์ ศิริมาศรังษี23

17534 เด็กชายภูธดา ชื่นกลิ่น24

17535 เด็กชายอัษศดิณย์ ขุนพระบาท25

17543 เด็กชายฉัตรมงคล ธำรงโชติ26

17792 เด็กชายพลธารา สินธุ์จำปาศักดิ์27

17803 เด็กชายวรบดินทร์ แซ่ลิ้ม28
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