
ภาคเรียนที่ 1 / 2562   ชั้น ป.3 / 1

แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น กรุณา  วงษ์พิไลวัฒน์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16351 เด็กชายอาชวิน เกียรติจรูญศิริ1

16360 เด็กชายวรภัทร แสนดี2

16363 เด็กชายนิติธร แสงชมภู3

16372 เด็กชายเตชะคัมภีร์ จุลพันธ์4

16378 เด็กชายอภินันท์ พูลช่วย5

16387 เด็กชายวีรวิทย์ ปรปักษ์ขาม6

16390 เด็กชายอัธพนธ์ ชัยรัตน์7

16399 เด็กชายณฐพณ เจริญเกษกิจ8

16405 เด็กชายธนพนธ์ อรสิงห์9

16417 เด็กชายณัฐดนัย ฉลอง10

16429 เด็กชายธีรรัฐ ชูชื่อ11

16432 เด็กชายธนกฤต เสนแก้ว12

16435 เด็กชายณัฐฐ์วัฒน์ โทนสุวรรณ13

16441 เด็กชายรัฐศักดิ์ สุขอร่าม14

16447 เด็กชายณพล สุระบัญชาการ15

16453 เด็กชายเอกธีร์ นิวาสนิลรัตน์16

16459 เด็กชายดนุภพ โพประสิทธิ์17

16464 เด็กชายธนวรรธน์ ศุภกิจจานุสรณ์18

16471 เด็กชายมโน นนท์พิสิฐ19

16477 เด็กชายอชิระ เตียวไพบูลย์20

16483 เด็กชายเบญจพงศ์ ยุทธเสน21

16489 เด็กชายนรัศวิน เคน คูลี่22

16492 เด็กชายอินทัช แช่มสุวรรณวงษ์23

16495 เด็กชายสุรเมศร์ ตันสกุล24

16509 เด็กชายอิงแลนด์ ทวีวัฒนสมบูรณ์25

16521 เด็กชายสิทธิวุฒิ ฤชุพันธุ์26

16528 เด็กชายอาชวิน อัศวเสถียรวงศ์27

16814 เด็กชายศุภกฤต เขียวหวาน28

16851 เด็กชายวชิรศรณ์ เหมือนเพ็ชร์29

17076 เด็กชายธนกฤต ธนาธรวรโชติ30

17119 เด็กชายวรฐดนย์ ตันพงศ์เจริญ31
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ภาวนา  ยุ่นประยงค์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16352 เด็กชายอเล็กซานเดอร์ อาซามิ อาซาซี่1

16358 เด็กชายชวณัฐ ดวงพัตรา2

16370 เด็กชายกัณวรรธน์ เลิศเกรียงไกรยิ่ง3

16376 เด็กชายพสิษฐ์ โอฬารนิเวศน์4

16382 เด็กชายวินทธร ธีรวัฒน์เสถียร5

16394 เด็กชายณิชกุล กมลรัตน์6

16398 เด็กชายภูวภัทร จิรภัทรพร7

16404 เด็กชายณัฐนนท์ จันทร์ศรี8

16406 เด็กชายธนกฤต ปิยะโรจนกุล9

16424 เด็กชายสุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์10

16428 เด็กชายอชิตรพงศ์ วิรุณรัตนศิริ11

16430 เด็กชายณศิชล สายนิล12

16436 เด็กชายสุกฤษฎิ์ มีใหม่13

16442 เด็กชายภูมิพัฒน์ แสนประเสริฐศรี14

16448 เด็กชายธนาเศรษฐ์ ธรรมไตรศักดิ์15

16454 เด็กชายแทนไท ไทโยธิน16

16460 เด็กชายจตุรภัทร อุทัยธัน17

16466 เด็กชายปุณณวิช ชุมไชโย18

16472 เด็กชายณพัฒ ฉัตรตระกูล19

16478 เด็กชายจิตกล้า จงจิตต์20

16490 เด็กชายพลวัฒน์ วาจาดี21

16494 เด็กชายกันตภณ อมรดิลกกุล22

16496 เด็กชายณัฎฐนันท์ สุวรรณประเสริฐ23

16502 เด็กชายนันทวัทน์ แก้วทองคำ24

16510 เด็กชายภัคพณ อาภาชนาวัฒน์25

16533 เด็กชายรัชพล มีชัยเจริญ26

16812 เด็กชายปวริศ ศิริสุวรรณรัตน์27

16820 เด็กชายปริญ ไผ่เรือง28

16876 เด็กชายณภัทร วราภรณ์29

17039 เด็กชายธีรุตม์ พงษ์ศักดิ์ชาติ30
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น สุกัญญา  เกตุวัตถา

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15817 เด็กชายชยพล คุ้มศรี1

16353 เด็กชายกสิณ ศรีขจรลาภ2

16359 เด็กชายนเรศ สายแก้ว3

16362 เด็กชายกันตภณ จันทร์สาส์น4

16371 เด็กชายกุลวัสส์ สินธพพันธุ์5

16377 เด็กชายสกุลเกียรติ ปาร์ค6

16383 เด็กชายจิรัฎฐ์ เหล่าสายเชื้อ7

16389 เด็กชายปูรณ์คณัส โอมอารักษ์8

16392 เด็กชายกิตติภพ บุญโทม9

16395 เด็กชายกฤตวรนนท์ สิทธิวีระกูล10

16401 เด็กชายชนิสร หทัยศรีอภิญญา11

16407 เด็กชายธรรมปพน เกรัมย์12

16408 เด็กชายกิติพัฒน์ งามสะพรั่ง13

16413 เด็กชายณกฤศ พลิคามิน14

16425 เด็กชายธนกฤต พงศ์พิสุทธิ์วณิช15

16431 เด็กชายอคิน ศิลาไศลโศภิษฐ์16

16437 เด็กชายศรัณยวิทย์ พันธ์ศรี17

16443 เด็กชายพาคุณ เจาประเสริฐ18

16449 เด็กชายภูมิพัฒน์ อัครพันธ์ไพโรจน์19

16452 เด็กชายอัคนี เมธีวรกิจ20

16461 เด็กชายทัศน์พล เอี่ยมโยธา21

16467 เด็กชายป้องปก ศุภสกุลชัย22

16473 เด็กชายททบวร คุณานันทกิจ23

16479 เด็กชายอารกร บงแก้ว24

16482 เด็กชายปัณณวิชญ์ ชูศักดิ์พรจำรัส25

16488 เด็กชายภาคิณ สุวรรณน้อย26

16497 เด็กชายพีรัชชัย อินอำภา27

1650028 เด็กชายแจสเปอร์  วิยะสุ  ฉัตรประภาชัย

16513 เด็กชายรังสิมันต์ โอภาสเอี่ยมขจร29

16535 เด็กชายณคุปต์ ถมครบุรี30

16596 เด็กชายก้องภพ ธรรมโชโต31

16601 เด็กชายธิติพัชร์ สุทธิเรืองวงศ์32

16607 เด็กชายปุญญพัฒน์ พูลทอง33
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ธีรวัฒน์  งามทรัพย์ทวีคูณ

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16375 เด็กชายอรรถพล สินไทย1

16380 เด็กชายวีระวัตติ์ อนุญญาภิสิทธิ์2

16384 เด็กชายณัชชวกร เสแสวง3

16385 เด็กชายริซวาน เช็คซ์4

16393 เด็กชายณัฐฐ์ถาสรา เจริญทรัพย์5

16402 เด็กชายชยพล แสงประทีป6

16410 เด็กชายจิรพจน์ พึ่งพระจิตร์7

16412 เด็กชายประวีย์ ตันไพบูลย์กุล8

16414 เด็กชายสรุจ ประภาพกุล9

16416 เด็กชายเอกเดช วัลลิโภดม10

16419 เด็กชายจารุกิตติ์ สุไลมาน-อาเมด โลน11

16420 เด็กชายปิยะวัฒน์ เสงี่ยมพงษ์12

16422 เด็กชายธาดากร พิเชษฐนาวิน13

16423 เด็กชายธัญญ์นวัช ธุระธรรม14

16426 เด็กชายสิริ สุทธีวงศ์15

16433 เด็กชายดนย์ โกวงศ์16

16438 เด็กชายพลพณิชย์ ปณิธานพาณิช17

16439 เด็กชายศิรสิทธิ์ กุลพรศิริกุล18

16444 เด็กชายจิรโรจน์ ปานแย้ม19

16450 เด็กชายปณชัย สุดสาคร20

16462 เด็กชายเยอร์เลมี่ การ์ซีอาร์21

16468 เด็กชายธนภัทร ม้าสุวรรรณ22

16470 เด็กชายพิชชากร สุเมธนภิส23

16474 เด็กชายแพ๊ตทริ๊ค รณธัช คีน24

16476 เด็กชายณเดชน์ อภิสุนทรางกูร25

16480 เด็กชายภวินท์ ชินอ่อน26

16484 เด็กชายสุวพัชร์ สุดเกษม27

16491 เด็กชายรมณ์ทะเล ทรงสวัสดิ์วงศ์28

16498 เด็กชายพณพญา อุรบุญนวลชาติ29

16506 เด็กชายพิชญภูมิ พรพิพัฒน์กุล30

16567 เด็กชายชัยพัชร์ เทวะประทีป31

16606 เด็กชายปัณณวิชญ์ พูลทอง32
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ศรินภัสร์  ไทยกวีพจน์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16354 เด็กชายวัทธิกร ชเวงเกียรติ1

16355 เด็กชายสิรวิชญ์ เพ็ชร์ดี2

16367 เด็กชายวรเมธ ประสิทธิ์ศิริผล3

16368 เด็กชายณศิระ ศิริฐิติ4

16379 เด็กชายธชวินทร์ สนธิ5

16386 เด็กชายปิติภัทร์ รัตนวงศ์สวัสดิ์6

16391 เด็กชายสิทธินันท์ คุณวิเศษกุล7

16403 เด็กชายณภัทร สันติธารา8

16409 เด็กชายทิวากร พลกลการ9

16415 เด็กชายจักริน คงสวัสดิ์วรกุล10

16421 เด็กชายพิชญุตม์ จินตภานุ11

16427 เด็กชายยศวัฒน์ พฤกษ์บุณยไชย12

16434 เด็กชายรัฐวัชร์ พงศ์ธนาศิริกุล13

16440 เด็กชายสิรวิชญ์ วิสุทธิสกุล14

16445 เด็กชายบุษกร เหมวัสดุกิจ15

16457 เด็กชายศุภนุ ทัศนสุวรรณ16

16458 เด็กชายตฤณ เลิศชัยทวี17

16463 เด็กชายภัศดา ชูศรี18

16475 เด็กชายวีรสิทธิ์ สุทธการ19

16481 เด็กชายพัชระพล วิริยะสมบัติ20

16487 เด็กชายคุปติ ช่วยเกลี้ยง21

16493 เด็กชายรัฐศาสตร์ นิลวณิชย์22

16499 เด็กชายอรุณฐาโรจน์ ปัญญานันธรณ์23

16507 เด็กชายณฐกฤต ถาวรวสุ24

16522 เด็กชายปวริศว์ ศรีทอง25

16575 เด็กชายเอกวัฒน์ โพธิ์งาม26

16807 เด็กชายพลภัทร ศรีคำขวัญ27

16816 เด็กชายกฤตเมธ โปรตาซิโอ28

17029 เด็กชายธนภัทร เจนจิรวัฒนา29

17146 เด็กชายติณณ์ วิจิตรพงษา30

17173 เด็กชายเขมนิจ ไชยโสภา31


