
ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ม.2 / 1

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น ประจญ  นิรันดร

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15771 เด็กชายอชิระ พิชยะวงศ์นาถ1

15781 เด็กชายอนุรักษ์ ทวิ คลังบุญครอง2

15798 เด็กชายปวริศ เทพไชย3

15802 เด็กชายกวินท์ บุญช่วย4

15815 เด็กชายณฤทธิ์ สายแก้ว5

15829 เด็กชายธีร์ธาวิน ธุระธรรม6

15832 เด็กชายชปกรณ์ ไกรบุญ7

15837 เด็กชายเดชพิสิษฐ์ จิตโสภีพงษ์8

15838 เด็กชายธีร์ทัศน์ จิตโสภีพงษ์9

15840 เด็กชายเจนวิทย์ โกศลชัยพันธุ์10

15854 เด็กชายณภัทร ศรีขำ11

15882 เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีสุวรรณเกศ12

15903 เด็กชายณัฐพฤทธ์ สุขิตานนท์13

15910 เด็กชายวชิรวิชญ์ ยืนยงสุวรรณ14

15920 เด็กชายธนัทบัญญวัต ภาแก้ว15

16828 เด็กชายชยุตพงศ์ หลำพรม16

17463 เด็กชายกฤตภาส คำตรง17

17470 เด็กชายกฤตธัช อรุณรัตนนุกุล18

17475 เด็กชายณชพล ลิ้มปัญญาเลิศ19

17489 เด็กชายปพน วงค์ศรีชา20

17527 เด็กชายนิติคุณ คือแก้ว21

17547 เด็กชายชญาน์ณินท์ เจริญชัย22

17552 เด็กชายปภาวิน โห้วงษ์23

17556 เด็กชายกันต์ธัช มนัสชน24

17624 เด็กชายภูริณัฐ กุลชนชาญ25

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ม.2 / 2

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น ณัฐิญา  โอภาส

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15768 เด็กชายครองภพ เรามานะชัย1

15805 เด็กชายณศรัณย์ จิระสุทธิโรจน์2

15809 เด็กชายสรัล เกื้อหนุน3

15820 เด็กชายมานิตย์ วราฤทธิ์หิรัญกุล4

15864 เด็กชายณัฏฐพล ศุภกิจจานุสรณ์5

15886 เด็กชายพชร พูลภัทรชีวิน6

15887 เด็กชายหฤษฎ์ กิมสิน7

15894 เด็กชายเมทัส กิจจารักษ์8

15899 เด็กชายพศิน เตชะบัญญัติ9

15904 เด็กชายกิตติพัฒน์ มัณฑะจิตร10

15973 เด็กชายอนพัช ไชยสิทธิ์11

16827 เด็กชายศิวกร คำชมภู12

17464 เด็กชายนิธิศ ลาภนิติมงคล13

17480 เด็กชายณัฐพัชร์ ดีสะท้าน14

17481 เด็กชายพัทธนันท์ สุมานันท์15

17607 เด็กชายธีร์รัฐ พรอริยโชคศิริ16

17615 เด็กชายภูมิภัทร โอกุชิ17

17806 เด็กชายกฤตคุณ โต๊ะพาน18

17823 เด็กชายศุภพล บินชัย19

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ม.2 / 3

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น การุณย์  ท้วมขวัญยืน

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15747 เด็กชายฐาปนวัฒน์ นวสกุลเกียรติ1

15755 เด็กชายพัทธดนย์ สิงห์ชูวงศ์2

15788 เด็กชายทัตเทพ องค์ธนะสุข3

15792 เด็กชายอริยะ เฉิน4

15821 เด็กชายธีทัต มิตรพันธ์5

15865 เด็กชายเปรมปวริศ กิจวิถี6

15869 เด็กชายเมธัส วงศ์ทางทองดี7

15870 เด็กชายมานัส วงศ์ทางทองดี8

15880 เด็กชายภูธนา โนรีแพทย์9

15900 เด็กชายสรัล กลิ่นหอม10

15919 เด็กชายกฤศณัฎฐ์ จิรภากุล11

15963 เด็กชายศุภวิชญ์ บุญบำรุง12

16327 เด็กชายสวยศ โฮ13

16582 เด็กชายเรย์อาน เช็คซ์14

17472 เด็กชายศิระ เตชะสมบูรณ์15

17473 เด็กชายติยะพล ก้องมงคล16

17561 เด็กชายสุวภัทร ม่วงทอง17

17576 เด็กชายนนท์ณภัทร สิทธิพูลทอง18

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ม.2 / 4

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น สุชาดา  ใจคุ้มเก่า

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15745 เด็กชายปัณณ์ญพัธ ศรีหรั่งไพโรจน์1

15746 เด็กชายพัชรโรจน์ นาคพันธวงษ์2

15764 เด็กชายภรตต์ สางชัยภูมิ3

15780 เด็กชายปัณณวิชญ์ อธิวัชร์ภาคิน4

15783 เด็กชายญาณเดช ฤทธิบัณฑิตย์5

15791 เด็กชายธิติภัทร ทองถาวร6

15810 เด็กชายศุภณัฐ โลกเจริญลาภ7

15856 เด็กชายฐิติกร เลิศธนาภรณ์8

15863 เด็กชายกฤษฏิ์ สิหนาทกถากุล9

15873 เด็กชายปราชญ์ สิงห์โตทอง10

15877 เด็กชายรัชพล ฟ้ากระจ่าง11

15912 เด็กชายณัฐดิษฐ์ มัลลิธนานันท์12

15995 เด็กชายนำโชค สืบทอง13

16013 เด็กชายหฤษฎ์ เซ็นติยะนนท์14

16201 เด็กชายธนกฤต ตั้งเจริญกิจ15

16223 เด็กชายศตายุ แซ่ภู่16

16239 เด็กชายกวินทร์เกียรติ โอสถอภิรักษ์17

17073 เด็กชายภูมิพัฒน์ ถิรพงศ์ฐกรณ์18

17147 เด็กชายณฐพล สิทธิโชคตระกูล19

17186 เด็กชายธนพนธ์ ฮอง20

17337 เด็กชายรเมศ เรียบร้อย21

17467 เด็กชายธีธัช หิญชีระนันทน์22

17468 เด็กชายภัทรพล ธรรมมิก23

17474 เด็กชายกิตติพงศ์ พินิจทรัพย์สิน24

17536 เด็กชายรุจิกร มะหะหมัดยูซบ25

17573 เด็กชายวริศ หนูรักษ์26

17574 เด็กชายกฤติธี มีชะคะ27

17601 เด็กชายปานเทพ พุทธมอญ28

17617 เด็กชายสิทาพัฒน์ พจน์ธนาบันเทิง29

17627 เด็กชายปรานต์ ศิริพละ30

17641 เด็กชายปุณณวิช เกษมพัชรนนท์31

17642 เด็กชายธนาธร นนทะชัย32

17789 เด็กชายชิณณ์ ธรรมสาร33

17820 เด็กชายอัครวินท์ ชุติมารัต34

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ม.2 / 5

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น นัฐพนธ์  จันทราษฎร์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15580 เด็กชายพรเทพ ฟาง1

15779 เด็กชายชินภัทร จันทร์วิกูล2

15787 เด็กชายณัชพงศ์ เลิศล้ำ3

15819 เด็กชายศิระ อมรเลิศปัญญา4

15836 เด็กชายพีรัชชัย ถังทอง5

15843 เด็กชายกิตติ กิติยาณัณท์6

15847 เด็กชายธายุกร เสาวมล7

15848 เด็กชายปรากฎการณ์ สมิตินันทน์8

15852 เด็กชายณัฐชนน แก้วอุ่นเมือง9

15858 เด็กชายวรินทร อินทรนิโลดม10

15881 เด็กชายกฤชณัช ป้อมเด็ด11

15902 เด็กชายยศวัฒน์ บัวทอง12

15916 เด็กชายกรศกาณ โรหิตเสถียร13

15970 เด็กชายอนวัช อุดม14

17136 เด็กชายธนภัทร จุฬาธนกิจ15

17373 นายพงศ์รพี สุเมธากุลวัฒน์16

17466 เด็กชายธีราทร เกิดมี17

17471 เด็กชายณวัฒน์ สุขปลั่ง18

17476 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ชินพงษ์พานิช19

17551 เด็กชายธีรเมธ สร้อยเงิน20

17560 เด็กชายนิติพัฒน์ พัชรปัญญวัฒน์21

17564 เด็กชายจารุกิตติ์ จิตรีขันธิ์22

17565 เด็กชายสุทธิฉันท์ ศัตบุตร23

17571 เด็กชายรัฐนันท์ ไชยวสุ24

17603 เด็กชายสิปปกร เวสารัชชานนท์25

17613 เด็กชายญาณภัทร สุจริต26

17614 เด็กชายอนุวิท ไสหยาด27

17631 เด็กชายวิศว สุยะรา28

17639 เด็กชายทัตเทพ ศรีมัญจัณทา29

17643 เด็กชายภูวิศ ฤกษ์หริ่ง30

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน




