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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ภคญา  จงจิตดังจง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

13422 นายดนุนัย มุขแฉล้ม1

13430 นายปฏิภาณ วอง2

13435 เด็กชายพิทวัส ตันบริภัณฑ์3

13438 นายณพดนัย ลีฬกาญจนากุล4

13441 นายศรุต วัชโรภาส5

13452 นายโชตินล เศวตรักต6

13453 นายสมบูรณ์ พิพัฒน์เจริญวงศ์7

13457 นายบรรพ์ บุนนาค8

13474 นายวรภัทร ติรวิภาส9

13483 นายสมชัย แซ่หลิ่ว10

13492 นายพัสกร นิมากร11

13498 นายธนพนธ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา12

13504 นายปิยะภัทร อรรถกฤษณ์13

13505 นายเมฆินทร์ นามวงษ์14

13521 นายสรอัฑฒ์ แก้วปานกัน15

13525 นายเอกฐาภร ชินวรนนท์16

13529 นายดิษฐพงษ์ จึงจีระสิทธิ์17

13538 นายธนทัต จีรบุณย์18

13542 นายวงศ์วิสุทธิ์ ประจักษ์วิทย์19

13562 นายปรีชาพล ดำรงกิจกุลชัย20

13565 นายภูมิรพี พิมพานทอง21

13569 นายจิรเมธ วิรัตน์ธัญญารักษ์22

13609 นายดิชย์พงศ์ วนวิภาส23

13642 นายพีรวิชญ์ ธนเศรษฐ์โสธร24

13693 นายภูรินท์ เตชะไตรศร25

13835 นายภาคิน อัศวสัมฤทธิ์26

15017 นายวชิรวิชญ์ ศรีพิชิต27

15951 นายสรวิชญ์ แสนเจริญ28

16029 นายภูฟ้า พิสัยพันธุ์29
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16/05/2019

ครูประจำชั้น ขจรศักดิ์  จากกิ่งเรืองโรจน์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

13401 นายอภินัทธ์ วิริยะเวสม์กุล1

13420 นายธาม ถาวรกิจ2

13433 นายชัยพิพัฒน์ พงษ์ประภาชื่น3

13445 นายณชพล พงศ์ไทย4

13454 นายพรพรหม สุภัทราวิวัฒน์5

13461 นายจิราวัชร ชนะศรีรางกูร6

13520 นายยูมิน ทองพันชั่ง7

13545 นายณฐรัฐ ไทรสาคร8

13547 นายธัญ รังสีศิริกุล9

13570 นายภัทร พัฒนานิธิ10

13578 นายน่าน พจนาวงษ์พานิช11

13590 นายนิพิฐพนธ์ เจียง12

13593 นายทรงธรรม ธารากุลประทีป13

13645 นายณภัทร โตไพบูลย์วงศ์14

14155 นายศิริภูมิ จันนารี15

14993 นายธาม มณฑวรรณ16

15585 นายสักกพงษ์ ศุภพานิชย์17

15931 นายคณาวัชร์ ระดมกิจ18

15934 นายธนดล พันเลิศรักษ์19

15935 นายโหว้ย หมิง ลี20

15936 นายณัฐ บุญสิน21

15938 นายคีตภัทร ชูรักษ์22

15942 นายชินดนัย เอี่ยมยิ่งพานิช23

15959 นายภีรพัฒน์ หอมนาน24

16021 นายตรอง ไตรวุฒิ25

16789 นายธนวรรธน์ ณ ลำปาง26

16835 นายคุณาสิน ชัยวงษ์วิบูลย์27

16850 นายวงศพัทธ์ ลิ้มเจริญพร28
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ครูประจำชั้น นริสศา  พุทธมนต์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

13410 นายกิตติศักดิ์ หวังอนันต์สุขดี1

13455 นายสหวัสส์ ศิวเวทพิกุล2

13463 นายนรุตม์ ชีพเจริญรัตน์3

13470 นายสิทธิชัย บุญสถิตธรรม4

13488 นายภูมิแผ่นดิน สินธุสุวรรณ์5

13502 นายนวพล ทรงอภิรัชต์6

13535 นายณัฐวัฒน์ หลิน7

13536 นายรัชเดช มหัตถนาพาณิช8

13548 นายทฤนห์ กิตยารักษ์9

13558 นายวสิษฐ์พล อารักษ์วาณิช10

13568 นายกรชาญชัย นามอภิชาติขจร11

13612 นายชลันธร ธารณาวัฒน์12

13621 นายภัทรดนัย ศานนิกรภาพ13

13636 นายธนกฤต อนุกูลสาธุกิจ14

13725 นายภฤศ กิจโกศล15

14157 นายชนาเมธ นวกิจวิบูลย์16

14190 นายอนัส ณ พิกุล17

14602 นายยศพงศ์ งามจิตสุขศรี18

15665 นายจิรณัท เต็มสุวรรณพานิช19

15929 นายจิณณะ ยี่จอหอ20

15948 นายบูรพาวิช กันทะเส็น21

16238 นายศตายุ ติรไพโรจน์22

16536 นายศุภณัฐ เปรมปรี23

16787 นายปฏลวัฒนก์ ส่งเสริมวิทิต24

16837 นายธิปก ลิ่มศิลา25

16845 นายฐากูร กิจเจริญ26

17148 เด็กชายณัฐนันท์ ปัจฉิมพิหงษ์27
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ครูประจำชั้น จุรีรัตน์  นุชมิตร

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

13402 นายบัญชา เส็งกลิ่น1

13421 นายพงศภัค จูฑะสมพากร2

13426 นายธนกฤต อิศรามนัลยากุล3

13436 นายณัฐธนัน แก้วมาก4

13487 นายณธกร ณัฐดุรงค์5

13494 นายธนวินท์ เกษตรสินธุ์6

13513 นายธนทัต จิรรุจิเรข7

13556 นายณภัทร์ เกียรติจารุกุล8

13615 นายชิษณุชา จันทร์วิกูล9

13616 นายก้องพิสุทธ์ บุรวัชระไชย10

13631 นายภูรินท์ นรารัตน์วงศ์11

13632 นายก้องภพ ปานกลิ่นพุฒ12

14136 นายกฤษฏะ ทิพย์สุขุม13

14160 นายวชิรวิชญ์ ปิยะพรมดี14

15011 นายสหรัฐ สุขชัย15

15933 นายณัฐวัฒน์ อรุณรัตนพงษ์16

15939 นายณัฐวุฒิ เอื้อรัตตกุล17

15941 นายปุณยวีร์ แฝงพงษ์18

15943 นายณัฐวุฒิ แซ่ลี้19

15944 นายนลธวัช เอี่ยมวิศิษฎ์20

15952 นายภูมิ พิมพิพัฒน์21

15958 นายศุภวิชญ์ จันทวงศ์22

16002 นายฐภณภพ พินธุโสภณ23

16003 นายอธิวัฒน์ ชื่นนอก24

16016 นายพีรวิชญ์ พิมลสิงห์25

16027 นายธนพล เกิดศรี26

16032 นายภัทรพงษ์ ไชยกูล27

16221 นายธนทัต ทองระคนธ์28

16226 นายณัฐชนน จันทร์โสม29

16836 นายอธิพันธ์ อารักษ์วาณิช30
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ครูประจำชั้น จำลอง  ขุนทองจันทร์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

13111 นายพงศ์ภูเบศ สารินวงศ์1

13405 นายธิติ ตันพิสุทธิ2

13412 นายธนกิจ ไตรประคอง3

13469 นายเมธินทร์ พรหมเกตุแก้ว4

13479 นายธนกฤต ทิพยภัณฑ์5

13486 นายวุฒิพันธุ์ ตติวิวัฒน์วรวุฒิ6

13495 นายธนดล กัลยาณเมธี7

13557 นายพชรดิษย์ พรรณรักษา8

13560 นายณภัทร กลางประพันธ์9

13566 นายศาสตราวุฒิ ประคองกลาง10

13573 นายปุณณณัฐ สิมะสุวรรณรงค์11

13604 นายอัครชัย ชัยฉิมพลี12

13605 นายเอกณัฐ สูจิฆระ13

13633 นายชิษณุพงษ์ คชภักดี14

13640 นายบรรณสรณ์ ธีรสวัสดิ์15

13641 นายณภัทร ตรีสุคนธ์16

13677 นายโชติพัฒน์ เผื่อนอุดม17

14144 นายวรินทร เลขาวิจิตร์18

14184 นายอนุภัทร ชัยพรแก้ว19

14253 นายอภิลักษณ์ บุษบา20

14266 นายณัฏฐ์ณนท์ งามไตรเลิศ21

15303 นายคณิตนันท์ มาลาศรี22

15698 นายณัฐภูมิ ตั้งพูลผล23

15945 นายปิยภัคร ตะเภาพงษ์24

16005 นายโฮเซ มิเกล เอ็ม เดียนเนร่า25

16011 นายเคนโตะ โอกิ26

16788 เด็กชายวัชรนันทน์ แสงนาทร27

16790 นายชมะนันท์ จารุนันทลักษณ์28

16791 นายสรัช ขุนทอง29

16841 นายปองภพ บุญพอจิต30

16883 นายอริฟ เบญญาวรรณ์31


