
ภาคเรียนที่ 1 / 2562   ชั้น ม.3 / 1

แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น วทัญญู  ศรีทอง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14302 เด็กชายพชร อังศุประภา1

14319 เด็กชายอชิน เครื่องจันทร์2

14320 เด็กชายกฤตเมธี ชามาตย์3

14321 เด็กชายสิตกร นาคเจือทอง4

14324 เด็กชายภูมิพัฒน์ กัมมารังกูร5

14327 เด็กชายขจรยศ วิจิตรพรกุล6

14328 เด็กชายพฤฒิกุล พฤฒิกิตติ7

14358 เด็กชายพชร จารุวร8

14360 เด็กชายกิตติพิชญ์ ศิริพันธ์9

14386 เด็กชายศุภชัย ศรีวรรณวิทย์10

14390 เด็กชายกฤษกร กัมปนานนท์11

14392 เด็กชายพาเหนือ สุรีย์พงษ์12

14398 เด็กชายณพสิทธิ์ เผ่าศิริพงศ์13

14401 เด็กชายอัครวินท์ สมบูรณ์14

14415 เด็กชายชนิชญ์กรณ์ ศรสงคราม15

14424 เด็กชายศุภศิษฏ์ นาคเสนอินทร์16

14425 เด็กชายชานล สิงหะ17

14428 เด็กชายจิรภัทร กรณีสุข18

14435 เด็กชายวิชญ์พล สินธุสาร19

14466 เด็กชายวชิรวิทย์ วงษ์วิไลวารินทร์20

14472 เด็กชายขัมน์ อรุณศิริวงศ์21

14486 เด็กชายปณัย ยีดิน22

14501 เด็กชายปวริศ อินทร์กอง23

14511 เด็กชายอรรถวิท สวนจินะ24

14528 เด็กชายปั้นปราชญ์ สันติมานะวงศ์25

14537 เด็กชายชัชนัต ภัคเวโรจน์26

14538 เด็กชายยศกร เจียมสุขสุจิตต์27

14597 เด็กชายรัฐนนท์ รุ่งโรจน์ดี28

15021 เด็กชายพิชาภพ คำมาฟู29

15313 เด็กชายกันตินันท์ มหาวินิจฉัยมนตรี30

15682 เด็กชายณภัทร วงษ์รักไทย31

15987 เด็กชายณัฐเมศร์ ฉัตรเลิศวงศ์32

16242 เด็กชายอธิธัช จันทรลักษณา33

16545 เด็กชายก้องภพ มีนิล34

16547 เด็กชายปรุฬห์ วงค์ศรีชา35

16555 เด็กชายจิรเมธ ฐานวัฒนพงศ์36

16591 เด็กชายจิรัฏฐ์ชัย ศรีรัตนวงศ์37



ภาคเรียนที่ 1 / 2562   ชั้น ม.3 / 1

แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น วทัญญู  ศรีทอง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16592 เด็กชายศุภกฤต ลาภวงศ์วัฒนา38

16608 เด็กชายมาวิน ค้าสุวรรณ39

16830 เด็กชายฐิติวัชร์ สัญญา40

16846 เด็กชายอัณ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา41

16849 เด็กชายเขมต์ธนัช ธนารักษ์วรานนท์42

17101 เด็กชายสฤศร์พงษ์ อังศุจิตรารมณ์43
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ธีระยุทธ  พุทธานุกูล

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14298 เด็กชายภัทรพล เทียนรุ่งศรี1

14301 เด็กชายธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์2

14312 เด็กชายชินว์ วัฒนพร3

14318 เด็กชายอิทธิพัทธ์ งามขำ4

14330 เด็กชายฤกษ์เอก ตาลาน5

14357 เด็กชายปกปัก จรัสศรี6

14372 เด็กชายกฤตพัฒน์ เตียนพลกรัง7

14380 เด็กชายชัยสิทธิ์ วราฤทธิ์หิรัญกุล8

14381 เด็กชายภวัต นิรันดร์9

14384 เด็กชายวรวรรธน์ ฉัตรวิเชียร10

14409 เด็กชายชนกันต์ ชรัวอังศุธร11

14410 เด็กชายกษิดิศ กฤตพิทยาเวช12

14412 เด็กชายอาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง13

14414 เด็กชายปิยวัฒน์ บุญเติม14

14416 เด็กชายวิภพ กมลรัตน์15

14418 เด็กชายปริญ จิระมหาโภคี16

14427 เด็กชายพชร จูฑากาญจน์17

14449 เด็กชายณฤดล บัวนวล18

14463 เด็กชายสุธีร์ สุวรรณชัยสกุล19

14464 เด็กชายกฤติน จงสมัคร20

14474 เด็กชายภาดา วันเกิดผล21

14477 เด็กชายศุภกร จิรวิจิตร22

14488 เด็กชายธรรศ แดงโกเมน23

14489 เด็กชายสหทัศ อินทรทูต24

14504 เด็กชายวสุ หอมจันทร์25

14517 เด็กชายกัญจน์ สิงหศิริ26

14523 เด็กชายกวิน เจตะสานนท์27

14547 เด็กชายวงศ์รวี ตันไพบูลย์กุล28

14580 เด็กชายณฐนนท์ สุวรรณปักษ์29

15323 เด็กชายอธิพงศ์ เปรมสมบัติ30

15672 เด็กชายธนโชติ กิตติธาราทรัพย์31

15676 เด็กชายพศิน ชัยยุทโธ32

15678 เด็กชายพงศ์วณิช ตันติวรธำรง33

15693 เด็กชายภูมิพัฒน์ พละศักดิ์34

16309 เด็กชายชลธร ตั้งอมรรัตน์35

16829 เด็กชายชนาธิป หลำพรม36
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น เทวฤทธิ์  ยิ้มช้อย

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14308 เด็กชายปรวัฒน์ หรือเมืองเดิม1

14316 เด็กชายต่อตระกูล พูลสมบัติ2

14322 เด็กชายคหบดี กฤษณปาณี3

14339 เด็กชายญาร์ณะวัฒน์ บุญสุขวีระวัฒน์4

14342 เด็กชายศักย์ศรณ์ เตชะทัศนสุนทร5

14348 เด็กชายพันธุ์ธัช พิศาลสวรรยา6

14350 เด็กชายธนวัฒน์ จิรพัฒนพงศ์7

14352 เด็กชายอิทธิพัทธ์ รักรุ่งเรืองกิจ8

14354 เด็กชายเอกภพ หอมถาวร9

14364 เด็กชายภวัต ชื่นศิริมงคล10

14389 เด็กชายบดี ป่ายปาน11

14391 เด็กชายอนาวิล สุบิน12

14395 เด็กชายพันธกานต์ โภควัฒนกุล13

14403 เด็กชายปกรณ์พัฒน์ พรวรวาณิช14

14408 เด็กชายกัณตพัฒน์ มิ่งมณีธนรัตน์15

14411 เด็กชายปราชญา วรสุรวงศ์16

14419 เด็กชายสิรภพ มนูรัชต์17

14430 เด็กชายปัณณวิชญ์ มรรคไพบูลย์18

14445 เด็กชายธนชัย แซ่ลิ้ม19

14457 เด็กชายธนินธ์รัฐ บุญปั้น20

14459 เด็กชายชวณัฐ เจริญวงศ์21

14485 เด็กชายณฐกร เลิศสุวรรณโรจน์22

14492 เด็กชายพีรวิชญ์ ชินนิยมพาณิชย์23

14495 เด็กชายธัญเทพ หาญกล้า24

14534 เด็กชายพิสิษฐ์ พิบูลศุภโรจน์25

14535 เด็กชายธัชพล ปัญญามงคล26

14543 เด็กชายกิติพัฒน์ อังศุสิงห์27

14558 เด็กชายอธิษฐ์ ทรัพย์สมบูรณ์28

14581 เด็กชายคมธัช เดชา29

14591 เด็กชายวิชชากร ลีรัตนขจร30

14660 เด็กชายพชรพล ถิ่นทัพไทย31

15661 เด็กชายวริทธิ์ ศรีพิชิต32

15979 เด็กชายกฤตพล ชีนาเรือนทอง33

16211 เด็กชายชนิตว์ วรชุน34

16315 เด็กชายชนิตพล ทุมวรรณ35

16541 เด็กชายชนธัญ แก้ววัฒถา36

16561 เด็กชายนิพิฐพนธ์ เครือแก้ว37
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ศิริลักษณ์  ตั้งตระกูล

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14323 เด็กชายสรวิชญ์ ผิวเกลี้ยง1

14337 เด็กชายวรรธก คฤหบดี2

14340 เด็กชายณัฏฐ์นลิน บุญทรัพย์ทีปกร3

14353 เด็กชายอารยธรรม ธารากุลประทีป4

14355 เด็กชายจักราพัฒน์ พัดแก้ว5

14363 เด็กชายภูวดล สมบูรณ์แสงอรุณ6

14377 เด็กชายเดชพล งามสุจริต7

14402 เด็กชายกิตติภณ แก้วศิริ8

14404 เด็กชายจิรัฏฐ์ บรรเจิดตระกูล9

14420 เด็กชายธนกร ภักดีโสดา10

14432 เด็กชายชวิศ เลิศกิตติกุลโยธิน11

14443 เด็กชายภูมิภัทร จิตอุทัศน์12

14444 เด็กชายกิตติภพ กลับดี13

14450 เด็กชายรชต เกตุสมบูรณ์14

14462 เด็กชายวสุธร เหล่าบุญมี15

14497 เด็กชายพีรพล บุญเนียม16

14508 เด็กชายพชรพล สุวรรณธาร17

14573 เด็กชายชวณัฐ วิธินันทกิตต์18

14593 เด็กชายวสวัตติ์ สมบูรณ์ศิลป์19

15703 เด็กชายอันดา ลาภนทีวิจิตร20

16000 เด็กชายวริศ จงถิ่นสุวรรณ21

16241 เด็กชายศุภณัฐ ม่วงหมอนทอง22

16518 เด็กชายกษิดิ์เดช ระดมเล็ก23

16542 เด็กชายปิชภัส ตะเภาพงษ์24

16548 เด็กชายกันตพิชฐ์ บุญสิน25

16554 เด็กชายดวิษ วิเชียรกัลยารัตน์26

16556 เด็กชายกรวิชญ์ คุ้มกระโทก27

16559 เด็กชายวีรชล เมฆสวัสดิ์28

16569 เด็กชายณัฐพล ญาติทอง29

16571 เด็กชายฐปนรรฆ์ พิชญวิจิตร์30

16603 เด็กชายกรณ์ดนัย บวย31

16808 เด็กชายภัทรพล ศรีคำขวัญ32

16825 เด็กชายชยานันต์ เติมวัฒนพงศ์33
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ทอปัด  พ้นภัย

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14325 เด็กชายเอกณัฐ สุจริต1

14331 เด็กชายกิตติณัฐ กิจเจริญวงศ์2

14341 เด็กชายณัฐวัฒน์ มูละประดับ3

14365 เด็กชายรัฐศรัณย์ ภูมิสัทธรรม4

14370 เด็กชายชนวีร์ ชนะสกุล5

14374 เด็กชายอัครพล เลาหเจริญสมบัติ6

14378 เด็กชายภูมิ พัฒนานิธิ7

14379 เด็กชายธิติพันธ์ ตติวิวัฒน์วรวุฒิ8

14417 เด็กชายบุญพิทักษ์ ยานะวาส9

14423 เด็กชายภาณุพงศ์ เกษตรสินธุ์10

14440 เด็กชายธนภรณ์ ทองสิงห์11

14454 เด็กชายณภัทร ชูลำภู12

14458 เด็กชายอัศม์เดช หยูทอง13

14467 เด็กชายพีรวิชญ์ ประเสริฐแก้ว14

14487 เด็กชายชินนะตนัย คงยิ่งยศ15

14507 เด็กชายปุณยวีร์ ถิรรัฐเศรษฐ์16

14512 เด็กชายธนวรรษ หนูบุญคง17

14522 เด็กชายต่อตระกูล แก้วทอง18

14545 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ สุภีโพธิ์19

15318 เด็กชายพันธ์ยศ เดชพงศ์อิทธิ20

15664 เด็กชายพศิน เกษี21

15677 เด็กชายเริ่มรัฐ พิพัฒน์ภานุวิทยา22

15986 เด็กชายพชร ไช่23

16216 เด็กชายปวริศ ชัยแดง24

16339 เด็กชายกิตติพงษ์ เจริญสุข25

16539 เด็กชายกิตติพงษ์ โมงไธสง26

16551 เด็กชายทินภัทร คิ้ววงศ์งาม27

16558 เด็กชายบูรพา มิตรยิ้ม28

16560 เด็กชายอานนท์ ยศธนายน29

16581 เด็กชายธนพล โชคเบญจถาวร30

16589 เด็กชายนนทพัทธ์ กรีธาธร31

16594 เด็กชายณภัทร จุฑาปัญญา32

16597 เด็กชายจิตรภณ ทิฐิธรรมเจริญ33

16600 เด็กชายวรรธนัย พุ่มไชย34
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น อัจิมา  วงศ์ฉายา

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14296 เด็กชายธนกฤต อุ้มอังวะ1

14336 เด็กชายปาฏิหาริย์ สมิตินันทน์2

14351 เด็กชายจุฑาวัชร ชนะศรีรางกูร3

14361 เด็กชายภูวมินทร์ ก้อนทอง4

14368 เด็กชายจิรวุฒิ หาสุณหะ5

14376 เด็กชายคณาธิป ห้วยหงษ์ทอง6

14388 เด็กชายปัณณพงศ์ จาระนัย7

14400 เด็กชายสนธยา เอี่ยมจำรัส8

14405 เด็กชายโกศล ปิ่นแก้ว9

14429 เด็กชายณัฏฐ์ อิทธิรัตนากุล10

14442 เด็กชายกฤตณ รัตนาวลีกุล11

14448 เด็กชายศุภกฤต ตรีสุชน12

14451 เด็กชายอติวิชญ์ หมื่นสุกแสง13

14461 เด็กชายภาณุมาศ บุญเจริญสุข14

14469 เด็กชายฐนกร จันทร์แจ้ง15

14482 เด็กชายศุภกร หอกคำ16

14503 เด็กชายภากร ประกายจินดาวงศ์17

14509 เด็กชายพศิน โรจนะ18

14527 เด็กชายพสิษฐ์ ติณะคัด19

14529 เด็กชายธนภัทร ไอยะรา20

14539 เด็กชายณฐกฤต ลีละสิริ21

14586 เด็กชายศุภสัณห์ ธรรมจารี22

14654 เด็กชายกิตติพิชญ์ นันทหาญ23

15695 เด็กชายชนน์ สุวัธนะเชาว์24

15998 เด็กชายพิตตินันท์ ศิริบารมีชนะชัย25

16204 เด็กชายธรรมธร องค์ศิริพร26

16244 เด็กชายชัชชวรรธน์ ทรัพย์มนชัย27

16537 เด็กชายกฤติน แก้วเงิน28

16543 เด็กชายมนัสวิน แก่นไทย29

16550 เด็กชายปฏิพัทธิ์ สุขสังขาร30

16553 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีเกตุ31

16557 เด็กชายจิรเดช จิตรภักดี32

16593 เด็กชายจักริน ธรรมมนูญกุล33

16595 เด็กชายพิรวิชญ์ เศรษฐ์ศุภศิริ34

16598 เด็กชายศุภกร อนันต์คณาจารย์35


