
รายชือนักเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 4/1   
การเรียนพิเศษภาคฤดรู้อน   ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

คณุครปูระจาํชนั ม.รตันาภรณ์   คุ้มแคว้น 
ลาํดบั เลขประจาํตวั ชือ – นามสกลุ แผนการเรียน 

1 15070 ธธีชั   เจษฎาคุปต ์ วทิย ์– คณติ 
2 15075 สทิธนินท ์ พชรอาชา วทิย ์– คณติ 
3 15076 พชิ ุตม ์ ญาณบุตร วทิย ์– คณติ 
4 15078 รวโีรจน์  เมฆชมภู วทิย ์– คณติ 
5 15085 ดศิพชัร  วศนิวสุกุล วทิย ์– คณติ 
6 15089 วรรณธวรรษ  งามทรพัยท์วคีูณ วทิย ์– คณติ 
7 15095 ณภทัร   เอยีมอุดมลาภ วทิย ์– คณติ 
8 15110 ดุลยวตั  มชียัเจรญิ วทิย ์– คณติ 
9 15126 พรีดนย ์ กอ้งเกยีรตศิกัด ิ วทิย ์– คณติ 
10 15144 ธนกฤต  นาคไพรชั วทิย ์– คณติ 
11 15148 รฐัตวนั  ดวงดาว วทิย ์– คณติ 
12 15151 ธาวนิ   ศภุางคเสน วทิย ์– คณติ 
13 15154 ชยุต   พุ่มพวง วทิย ์– คณติ 
14 15190 อนล   วงศจ์กัรแกว้ วทิย ์– คณติ 
15 15199 กานตเ์ทพ  วงษ์ทรพัยท์ว ี วทิย ์– คณติ 
16 15235 ณฐัวฒัน์  วชัทรอีุดมกาล วทิย ์– คณติ 
17 15241 ญาณกร  อกัษรมตั วทิย ์– คณติ 
18 15284 ศกัดกิรนิทร ์ พนัธุช์อุ่ม วทิย ์– คณติ 
19 15287 สริวชิญ์  นกเทศ วทิย ์– คณติ 
20 15978 ณราเมศ  ทฆีธนานนท ์ วทิย ์– คณติ 
21 16015 ภูมนิทรณ์  วรกจิธนาอทิธ ิ วทิย ์– คณติ 
22 16319 ภาม   ปิงสุทธวิงศ ์ วทิย ์– คณติ 
23 16525 กนัตพงศ ์ คงประสานกาล วทิย ์– คณติ 
24 17031 วชริวทิย ์ จนัทรว์รชยักุล วทิย ์– คณติ 
25 17034 ธนภูม ิ  มนีิล วทิย ์– คณติ 
26 17041 กฤตนิ   ลาภนิตมิงคล วทิย ์– คณติ 
27 17158 ถริวฒัน์  ประจกัษ์วกิรานต ์ วทิย ์– คณติ 
    

    

    

 
 
 



รายชือนักเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 4/2   
การเรียนพิเศษภาคฤดรู้อน   ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

คณุครปูระจาํชนั ม.มณี   เงากระจ่าง 
ลาํดบั เลขประจาํตวั ชือ – นามสกลุ แผนการเรียน 

1 15065 รวโิรจน์  อนุตรานุกุล วทิย ์– คณติ 
2 15082 ธนกฤต  สุขอร่าม วทิย ์– คณติ 
3 15109 สณัหณฐั  เอยีมวณชิสกุล วทิย ์– คณติ 
4 15129 พศนิ   กติยารกัษ์ วทิย ์– คณติ 
5 15137 ธนกร   ชวีสกุลวงศ ์ วทิย ์– คณติ 
6 15160 ดุษฎ ี  โดดชยั วทิย ์– คณติ 
7 15173 เดชาธร  จรเจรญิ วทิย ์– คณติ 
8 15196 ธนชั   โพธศิร ี วทิย ์– คณติ 
9 15216 พรีวสั   สุวชัรงักูร วทิย ์– คณติ 
10 15223 ออร ี  ภาภทัร  ชารด์าแนนด ์ วทิย ์– คณติ 
11 15236 ธนดล   หาญกลา้ วทิย ์– คณติ 
12 15251 ศภุณฐั   ทองพฒัน์ วทิย ์– คณติ 
13 15258 ปภากร  อุชปุาละนนัท ์ วทิย ์– คณติ 
14 15296 นภสัรพ ี กฤตภคะ วทิย ์– คณติ 
15 15302 อทิธพิทัธ ์ อร่ามรศัมกีุล วทิย ์– คณติ 
16 15393 ชนิะ   กติยิาณณัท ์ วทิย ์– คณติ 
17 16792 นาราวนิท ์ วงศเ์วชวศนิ วทิย ์– คณติ 
18 17016 ชนกชนม ์ ไชยมงคล วทิย ์– คณติ 
19 17064 ประชาธปิไตย  รกัษ์สุวรรณ วทิย ์– คณติ 
20 17086 กฤตชยั  แกว้ทองมา วทิย ์– คณติ 
21 17091 ภูวนตัถ ์ สรอ้ยน้อย วทิย ์– คณติ 
22 17128 ฆรเมธ  ชผูลา วทิย ์– คณติ 
23 17133 ชยพล   ศารทูลทตั วทิย ์– คณติ 
24 17150 กอ้งภพ  สนิประเสรฐิกูล วทิย ์– คณติ 
25 17163 พงษ์วชิย ์ ประเสรฐิศกัด ิ วทิย ์– คณติ 
26 17629 คารสิา   มะยาระ วทิย ์– คณติ 
27 17726 กฤษณ์  สเลลานนท ์ วทิย ์– คณติ 
    

    

    

 
 
 



รายชือนักเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 4/3   
การเรียนพิเศษภาคฤดรู้อน   ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

คณุครปูระจาํชนั ม.สนัติสขุ   องักรูวิบูลย ์
ลาํดบั เลขประจาํตวั ชือ – นามสกลุ แผนการเรียน 

1 15084 ศกัยภ์เชษฐ ์ ศริฐิติ ิ วทิย ์– คณติ 
2 15116 ธรีวฒัน์  ฉตัรสุวรรณ์ วทิย ์– คณติ 
3 15124 ธนภูม ิ  พฤกษชาต ิ วทิย ์– คณติ 
4 15150 วรนิทร  คนลาํ วทิย ์– คณติ 
5 15155 จณิณธรรม  อศัวานุชติ วทิย ์– คณติ 
6 15161 ปัณณวฒัน์  สมิะสุวรรณรงค ์ วทิย ์– คณติ 
7 15177 ยศกร   ดารายน วทิย ์– คณติ 
8 15250 รตันศกัด ิ แกว้ปานกนั วทิย ์– คณติ 
9 15255 กฤตภิทั  สงัขสทิธ ิ วทิย ์– คณติ 
10 15295 สริติตยิะ  กรรมารวนิช วทิย ์– คณติ 
11 15999 วชิาญ   โกสนิทรานนท ์ วทิย ์– คณติ 
12 16804 กฤษฎ ิ  หริญัวชัรพฤกษ์ วทิย ์– คณติ 
13 17019 ชยภทัร  วอ่งวาจานนท ์ วทิย ์– คณติ 
14 17081 ภูมพิฒัน์  องักาพย ์ วทิย ์– คณติ 
15 17087 ณฏัฐพล  พเิชษฐพนัธ ์ วทิย ์– คณติ 
16 17120 อนิกฤศ  เลศิอารยะพงษ ์ วทิย ์– คณติ 
17 17129 ปัณณวฒัน์  คชภกัด ี วทิย ์– คณติ 
18 17137 พรีนิษฐ ์ รชัตธรีวฒัน์ วทิย ์– คณติ 
19 17155 จุลพงษ ์ มะนะโส วทิย ์– คณติ 
20 17160 กฤตพล  บวัชมุ วทิย ์– คณติ 
21 17169 สบืสกุล  สมศริ ิ วทิย ์– คณติ 
22 17804 ปรตัถกร  มาลานยิม วทิย ์– คณติ 
23 17805 ธนภูม ิ  สวนแกว้ วทิย ์– คณติ 
24 17813 วรีพนัธ ์ พงศช์ยัโชค วทิย ์– คณติ 
25 17842 กรณ์จริสัส ์ กจิจารกัษ์ วทิย ์– คณติ 
26 17848 ภูมภิทัร ์ พรสจัจา วทิย ์– คณติ 
27  ปัณณ์  อรุณสริวิงศ ์ วทิย ์– คณติ 
    

    

    

 
 
 



รายชือนักเรียน ชนัมธัยมศึกษาปีที 4/4   
การเรียนพิเศษภาคฤดรู้อน   ปีการศึกษา 2565   โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

คณุครปูระจาํชนั ม.วรรณี   วงศเ์วชวศิน,  ม.อริษา   พงษ์ชศูกัดิ    
ลาํดบั เลขประจาํตวั ชือ – นามสกลุ แผนการเรียน 

1 15071 ธนกร   เตชะวชิาญ ศลิป์คํานวณ 

2 15072 ยศพนธ ์ ชยัรตัน์ ศลิป์ IT 

3 15074 รชัพล   มุ่งมงคล ศลิป์ IT 

4 15097 ไอศรูย ์  ปรปักษ์ขาม ศลิป์ IT 

5 15111 อนุภทัร  อุดม ศลิป์คํานวณ 

6 15118 ตณิณภพ  ซงึหทยั ศลิป์ IT 

7 15121 รณกร   เกดิทรพัย ์ ศลิป์ IT 

8 15127 กญัจน์นท ี สุวรรณครี ี ศลิป์คํานวณ 

9 15131 ปัณณวฒัน์  เดชประสทิธ ิ ศลิป์ IT 

10 15157 เชาวว์ฒัน์  วรพฒัน์สริกิร ศลิป์ IT 

11 15181 สณัฐติ   ภูทพิย ์ ศลิป์คํานวณ 

12 15182 จตัุภูม ิ  เสง็พานิช ศลิป์ IT 

13 15191 กฤตเมธ  วงจนัทา ศลิป์คํานวณ 

14 15197 ธนทตั   หมนัทองหลาง ศลิป์ IT 

15 15220 เตชนิท ์ อนนัตช์ยัวรกุล ศลิป์ IT 

16 15221 อนิทชั   ฮวดสาขา ศลิป์ IT 

17 15229 พรีะพชัร  ปัณณพงศ ์ ศลิป์ IT 

18 15259 จริภทัร  มดัสุรยี ์ ศลิป์ IT 

19 15326 ภูวนิท ์  บทมาตย ์ ศลิป์ IT 

20 15330 สทิธเิชษฐ ์ สรา้งบณัฑติสกุล ศลิป์ IT 

21 15706 ณชักฤษณ์พงศ ์อนุรกัษ์วงศศ์ร ี ศลิป์คํานวณ 

22 16234 เดชาธร  จนัทรเ์จรญิ ศลิป์ IT 

23 16517 กตาธกิาน  ระดมเลก็ ศลิป์ IT 

24 16570 ครสิเตยีน  กจิเจรญิธร ศลิป์ IT 

25 16585 ปณุณวฒัน์  ชลายนนาวนิ ศลิป์คํานวณ 

26 17026 อนิทชั   วรรณแสงขาํ ศลิป์ IT 

27 17028 ธนาคาร  มแีสง ศลิป์ IT 

28 17038 กติตภิพ  ธรรมมนูญกุล ศลิป์ IT 

29 17050 ยูมนิ   นาแมงรกั ศลิป์ IT 

30 17055 อคัรพล  พลายแกว้ ศลิป์ IT 

 
 
 



 
ลาํดบั เลขประจาํตวั ชือ – นามสกลุ แผนการเรียน 

31 17065 พรีดนย ์ คุนุผกาพนัธ ์ ศลิป์ IT 

32 17068 ภูดสิ   จติอดสิยั ศลิป์คํานวณ 

33 17072 ภูรวิจัน์  ถริพงศฐ์กรณ์ ศลิป์ IT 

34 17080 ปวเรศ   ตรงกจิรุ่งเรอืง ศลิป์ IT 

35 17084 ศฑุตัพงษ์  อกัษรขาํ ศลิป์ IT 

36 17085 ธนกฤต  สริศิกัดานุสรณ์ ศลิป์ IT 

37 17088 ตฤณภทั  กุลวโิรจน์ ศลิป์ IT 

38 17090 นฤชติ   นฤชาสุชาต ิ ศลิป์คํานวณ 

39 17117 โลแรนโซ่  คนีส ์ ศลิป์ IT 

40 17121 ญาณภทัร  สุวรรณสอาด ศลิป์ IT 

41 17123 ภูร ิ  จนัทรข์าว ศลิป์คํานวณ 

42 17130 เตชนิท ์ เตชะธนบตัร ศลิป์ IT 

43 17142 มหานคร  จรูญชาต ิ ศลิป์ IT 

44 17144 นพพล   แสงวณชิ ศลิป์ IT 

45 17152 ชยกร   ร่มโพธ ิ ศลิป์คํานวณ 

46 17159 สรรพศริ ิ ฤทธเิกดิ ศลิป์ IT 

47 17165 รฐัธรรมนูญ  หริญัอร ศลิป์คํานวณ 

48 17166 ธนวรรธน์  ดว้งไร ศลิป์ IT 

49 17167 ดุรงคฤ์ทธ ิ เวฬุวะนาธร ศลิป์คํานวณ 

50 17635 อภสิทิธ ิ ยาดาฟต ์ ศลิป์คํานวณ 

51 17734 พทัธนนัท ์ คาํช ู ศลิป์คํานวณ 

52 17786 ศวษิฐ์   ธรรมสาร ศลิป์คํานวณ 

53 17822 ณฐภทัร  ฟอรม์สกุล ศลิป์คํานวณ 

54 17851 จริสนิน์  บวัเขม็ ศลิป์คํานวณ 

    
    
    
    

    

    

    

    

    

    

 


