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แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16611 เด็กชายเบญจมินทร์ พฤกษา1

16618 เด็กชายวรโชติ ไสยพร2

16624 เด็กชายอชิปุณ ตระการแก้ววิมล3

16627 เด็กชายพศิน จิตร์ธรรมจักร์4

16629 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ไชยรัตนตรัย5

16635 เด็กชายปณชัย เอี่ยมอมรพันธ์6

16640 เด็กชายฆนัท เพชรสุข7

16643 เด็กชายณัฐกิตติ์ กิตติธร8

16646 เด็กชายพร้อมบุณย์ สวัสดิภาพวงศ์9

16649 เด็กชายณัฐรัชต์ แซ่เต็ง10

16652 เด็กชายศิรวิชญ์ วัฒนสุข11

16657 เด็กชายอินทกานต์ มณี12

16663 เด็กชายโฮวเต๋อ แซ่เติ๋น13

16669 เด็กชายตรัยคุณ พาแสง14

16671 เด็กชายกันติพัชร์ กังวาลวิจิตรกุล15

16676 เด็กชายศรัณย์ภัทร เฉียบแหลม16

16681 เด็กชายกิตติพัฒน์ ชุมขำ17

16693 เด็กชายวริศเศรษฐ์ จันทราษฏร์18

16698 เด็กชายปรินทร์ ตรีทิพยบุตร19

16704 เด็กชายสุทธิกรณ์ ชัยศรีวงศ์สกุล20

16710 เด็กชายภัสร์เดช อัศวินทรางกูร21

16717 เด็กชายณัฐพนธ์ บวรพรรุ่งเรือง22

16722 เด็กชายคุณธรรม ตามรอยพ่อ23

16727 เด็กชายภูวเดช กนกกาญจนพงศ์24

16732 เด็กชายณัฐนนท์ ลิขสิทธิ์ธนานนท์25

16737 เด็กชายวชิรพิทย์ สมรักษ์26

16742 เด็กชายปิติพัฒน์ โพธิ์พันธิ์กุล27

16747 เด็กชายสรธร บุญเลิศ28

16753 เด็กชายฉัตภัทร อนุวงศ์วณิชย์29

16758 เด็กชายณปภัช ยอมิน30

16817 เด็กชายนันทวุธ นันทปรีชา31

16843 เด็กชายกันต์ อิษวาส32

17548 เด็กชายธนภัทร เกิดมี33

17558 เด็กชายชินณพัฒน์ พูนศักดิ์ชัยเดช34

17854 เด็กชายพนากร หลายศิริเรืองไร35

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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แบบบันทึก

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
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หมายเหตุ

16612 เด็กชายปัณณธร ไชยโสต1

16619 เด็กชายวัชนันทน์ นนตรี2

16625 เด็กชายชวณัฐ สุภัทรสารกุล3

16630 เด็กชายธนธรร เนตรประภัทร์4

16641 เด็กชายธนกฤต นิ่มสาคร5

16647 เด็กชายวรท โง้วศิริ6

16653 เด็กชายรชาทัช วรพูนสุขี7

16658 เด็กชายจักรภพ ถ่ายย้วน8

16665 เด็กชายกิตติภพ ตริไตรตรอง9

16670 เด็กชายปั้นคุน ถาวรเกษม10

16677 เด็กชายภสินธุ์ พงศ์พิสุทธิ์วณิช11

16682 เด็กชายณัฏฐ์ สุรพงษ์รักตระกูล12

16687 เด็กชายธนัตวิชญ์ หมู่พุทธรักษ์13

16699 เด็กชายณัชกฤษฏิพัฒน์ ทองพรหม14

16705 เด็กชายพณัสศักดิ์ มีแสงพราว15

16711 เด็กชายณภัทร รังสิโยภาส16

16718 เด็กชายโพธ โอ่เอี่ยม17

16720 เด็กชายปุณณพัฒน์ ชัยศรีสุขอำพร18

16728 เด็กชายณัชฐปกรณ์ ตรีวัฒนชัยกุล19

16733 เด็กชายวชิรวิทย์ เสนาะศัพย์20

16738 เด็กชายชิษณุพงศ์ ไทยยิ่งสมบัติ21

16743 เด็กชายภณ สกุลวิไลเลิศ22

16748 เด็กชายปุญย ธนะนิรันดร์23

16759 เด็กชายธีภพ ตั้งวิวัฒน์จินดา24

16802 เด็กชายธนบดี เตชะปรีชาพาณิช25

16818 เด็กชายพลวัฒน์ ฉันทะโสภี26

16822 เด็กชายกฤชณัฎฐ์ ทับทิม27

16831 เด็กชายภัทรชนน กสิบุตร28

16848 เด็กชายปัญญ์ชยุตม์ เกตุปัญญา29

16858 เด็กชายกฤชนนท์ จันทรา30

16874 เด็กชายชยทัต บำเพ็ญผล31

16875 เด็กชายชยธร บำเพ็ญผล32

17002 เด็กชายสุภัทร รุจิวรกุลทอง33

17387 เด็กชายพลกฤต ศรีอู่ทอง34

17550 เด็กชายปัณณรุจน์ อิทธิวิรุฬห์ชาติ35

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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หมายเหตุ

16613 เด็กชายพันธ์ษา ห่อทอง1

16620 เด็กชายฐานพัฒน์ อุดมทรัพย์2

16626 เด็กชายอภิศักดิ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา3

16631 เด็กชายอนุภัทร นางสุบิน4

16633 เด็กชายชนกันต์ ภาพย์พิพัฒน์5

16637 เด็กชายสุกฤษฎิ์ แซ่อึ้ง6

16642 เด็กชายชนธัญ อรฤทัยดี7

16648 เด็กชายภัทรนันท์ จันทวัชชัย8

16654 เด็กชายกันตินันท์ วัชระสุขศิลป์9

16660 เด็กชายรภัทร อัศวแต้สกุล10

16666 เด็กชายธนพัฒน์ ไวเมลืองอรเอก11

16667 เด็กชายวชิรเดช เฉิดอารีกิจ12

16678 เด็กชายอัครชัย สิริวันเพ็ญ13

16688 เด็กชายณฐพบ คณาพิทักษ์14

16694 เด็กชายธิติวัฒน์ สุทธิเรืองวงศ์15

16695 เด็กชายสิรวิชญ์ เต็มอุดมภาค16

16700 เด็กชายชโยทิศ จามลิกุล17

16706 เด็กชายกฤตัชญ์ ตู้นิลจินดา18

16714 เด็กชายดรัณภพ ลิ้มวุฒิไกรจิรัฐ19

16719 เด็กชายอัศม์เดช กฤษฎานันทรักษ์20

16724 เด็กชายอัครินทร์ เปรมอนันต์21

16729 เด็กชายชธัญภ์ กุสุวิมล22

16734 เด็กชายกันตภณ คุ้มบุญมี23

16739 เด็กชายธีรวีร์ จันทร์ทอง24

16744 เด็กชายณัฐธา โฉมทองดี25

16745 เด็กชายพิสิษฐ์ สุขดี26

16749 เด็กชายรวิภัทร เอกธรรมสุทธิ์27

16755 เด็กชายอทระ บัวสุวรรณ์28

16803 เด็กชายอภิวิชญ์ ศุภฐานันท์29

16819 เด็กชายญาณพัฒน์ สุขพันธ์30

16852 เด็กชายธฤต แซ่ลิ้ม31

17583 เด็กชายพีรพัฒน์ รังษีเมตต์32

17699 เด็กชายพร้อม สร้างเกียรติ33

17835 เด็กชายธีธัช ทิมกลางดอน34

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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หมายเหตุ

16614 เด็กชายภคิน พันธุ์พรหมธาดา1

16615 เด็กชายปวรลักษณ์ นันทวรรธพงศ์2

16616 เด็กชายวสุธร ศิลป์ประเสริฐ3

16621 เด็กชายชินชวกร เสแสวง4

16622 เด็กชายธนพิสิทธิ์ สนเอี่ยม5

16638 เด็กชายณคุนห์ มังกรแก้ว6

16650 เด็กชายอรรถกฤต วุฒิโชติวณิชย์กิจ7

16655 เด็กชายภาณุศิษฎ์ ผิรังคะเปาระ8

16659 เด็กชายอนาวิล ไชยสิทธิ์9

16661 เด็กชายวีรวิชญ์ จำรัสพันธุ์10

16673 เด็กชายปัณณวิชญ์ ปิยะเจริญวัฒนา11

16674 เด็กชายสานศิลป บุญญาสง่าวงศ์12

16689 เด็กชายอธิก อมรพัชระ13

16692 เด็กชายนภิณลป์ พุทธิพนาเวศ14

16702 เด็กชายสิรภพ ตั้งปริมณฑล15

16707 เด็กชายณัชฐปกรณ์ ลิ้มสถิรานันท์16

16708 เด็กชายณธิพัทธ์ ปราชญาพิพัฒน์17

16712 เด็กชายมิติ รังสิธนานนท์18

16750 เด็กชายณฐพงศ์ ทิมรักษา19

16752 เด็กชายชินท์ณภัทร มหธนาคม20

16762 เด็กชายฉัตรกวิน สะอ้าง21

16806 เด็กชายภูวดล โปชริกุล22

16809 เด็กชายจิรเมธ นัมบะ23

16861 เด็กชายณฤคุณ สุขจันทร์24

17295 เด็กชายปกรณ์ เปรมอนันต์25

17333 เด็กชายพศิน ลีกตเวทิน26

17347 เด็กชายธัชพันธ์ จิตตาศิรินุวัตร27

17529 เด็กชายวิรชา กิ่งแก้ว28

17584 เด็กชายพัชรพล คำพรม29

17829 เด็กชายพงษ์ศักดิ์ ลี30

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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หมายเหตุ

16623 เด็กชายธีทัต โศภนคณาภรณ์1

16628 เด็กชายจิณพัต สารเวช2

16632 เด็กชายภัค ชัยศิลปิน3

16634 เด็กชายสรวิศ เจริญศรีสันต์4

16644 เด็กชายจิรพงศ์ สันติวิมลรัตน์5

16651 เด็กชายพงศภัค แสนละคร6

16656 เด็กชายณัฏฐ์ธนัท สุรวรรธนกุล7

16662 เด็กชายกิตติณัฏฐ์ ณัฐเรืองกิตติ์8

16668 เด็กชายภูธนวัสส์ คงบวรวัฒน์9

16675 เด็กชายสฐิพัจ กิติวนารัตน์10

16685 เด็กชายแทนภูมิ สุขทิพย์คงคา11

16690 เด็กชายนพรุจ ศรีวิเศษ12

16691 เด็กชายธนทัต ขอนแก้ว13

16697 เด็กชายณรัก ศุภวิฑูรย์14

16703 เด็กชายธนา คุณสัตยานนท์15

16713 เด็กชายตรัณ เลิศชัยทวี16

16721 เด็กชายอภิภช กรุดพันธ์17

16726 เด็กชายธรรศ แสนมณี18

16736 เด็กชายณัฐคณุฒน์ ศรประสิทธิ์19

16740 เด็กชายธนเดช ปฤชานนท์20

16741 เด็กชายกันตภณ โชคส่องสิริ21

16746 เด็กชายปุญญพัตน์ สการันต์22

16751 เด็กชายรชานนท์ เพ็งสวัสดิ์23

16757 เด็กชายณัฐพัฒน์ สุนทรานุยุตกิจ24

16795 เด็กชายกฤตนน มารักษ์กุล25

16811 เด็กชายภูตะวัน พงษ์สุน26

16824 เด็กชายณัฐภัทร พิศคล้าย27

16840 เด็กชายณภัฏ อินทรศิล28

17281 เด็กชายสิรวิชญ์ วิรุฬห์ธนวงศ์29

17379 เด็กชายอันดา งามจิตรวิทยากุล30

17388 เด็กชายวงศ์วรุตม์ แสงชัน31

17585 เด็กชายธนชาติ ตันธนกุล32

17586 เด็กชายพัสกร สิงห์พร33

17591 เด็กชายณชยันต์ เทพสาร34

17776 เด็กชายนารา สิพา35

17843 เด็กชายธนันชัย เจน36

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน


