
ภาคเรียนที่ 1 / 2564   ชั้น ม.2 / 1

แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น ประจญ  นิรันดร

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15401 เด็กชายเจตน์ เตชะสุกิจ1

15414 เด็กชายกันต์ ผ่องรัศมีโรจน์2

15427 เด็กชายธนกฤต ชุณหชวาลวง3

15431 เด็กชายธัญชนน เสนาดี4

15443 เด็กชายนนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์5

15445 เด็กชายแสงแรก สุวรรณรพ6

15457 เด็กชายวริทธิ์นันท์ สริจันทร์7

15475 เด็กชายอภิวิชญ์ เอกเจริญชัย8

15483 เด็กชายณธฤต สันติธรารักษ์9

15485 เด็กชายณดณ พิมพ์ธารา10

15514 เด็กชายธาวิน ชินวุฒิ11

15516 เด็กชายภูรี รังษีวงศ์12

15525 เด็กชายรณกร นนทนาคชีวิน13

15527 เด็กชายคีริน โลหะอนุกูล14

15542 เด็กชายณัฏฐ์ รุ่งแสง15

15545 เด็กชายพัสกร ญาณสิทธิวิวัฒน์16

15567 เด็กชายสิรวิชญ์ มั่งมี17

15600 เด็กชายปวเรศ ศิริสุวรรณรัตน์18

16205 เด็กชายภัทรพล สู้ทุกทิศ19

16886 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย อักกะวิเนต20

17271 เด็กชายพันกร โอซากิ21

17294 เด็กชายภูริเมศวริย์ แสงพิรุณรัตน์22

17309 เด็กชายปุญญพัฒน์ เพ็งเสงี่ยมธาดา23

17320 เด็กชายพีรดนย์ การพิศิษฎ์24



ภาคเรียนที่ 1 / 2564   ชั้น ม.2 / 2

แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น ณัฐิญา  โอภาส

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15398 เด็กชายสรวิชญ์ กัมมารังกูร1

15403 เด็กชายณัฐอนันต์ กาญจนรัชต์กุล2

15423 เด็กชายสันติรัก ลาภเบญจกุล3

15434 เด็กชายธนภัทร หมั่นนิ่ม4

15451 เด็กชายศิวกร ภู่มานะ5

15454 เด็กชายชณพล พงศ์ไทย6

15463 เด็กชายถิรวัฒน์ บุญช่วย7

15487 เด็กชายพสิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง8

15490 เด็กชายปาณัส โลวะสุภาพ9

15491 เด็กชายปุณณวิช ทับทิมทอง10

15508 เด็กชายฐณวัฒน์ ณัฐเมธารัศมิ์11

15515 เด็กชายภูวิศ รังษีวงศ์12

15535 เด็กชายธันยธรณ์ อภิศิริรัตน์13

15551 เด็กชายคณิศ ถนอมพิชัย14

15552 เด็กชายกันต์ พุฒิวิทยานันท์15

15554 เด็กชายณัฎฐากร ติ๊ปรัตน์16

15557 เด็กชายกันตพัฒน์ ธรรมอำนวยสุข17

15580 เด็กชายพรเทพ ฟาง18

15598 เด็กชายกวินทัต วิลาลัย19

15660 เด็กชายแพททริค ทวีผลเจริญ20

15667 เด็กชายพัสกร ยินชัย21

15707 เด็กชายภูกัญจน์ โสภิตลาภธนา22

16324 เด็กชายฮารุคิ ยามาอุจิ23

16505 เด็กชายธฤษณัช สีมาสิริ24

16531 เด็กชายปรินทร์ จันทร์ทอง25

17308 เด็กชายปัณณ์ เชี่ยวชาญพานิชย์26

17319 เด็กชายธรรมปพน โกวิทยามงคล27

17336 เด็กชายภัคพล ศรีนาคร28

17364 เด็กชายปัณนวิชญ์ สนใจ29

17406 เด็กชายอัคคภาคย์ โภคินจงวิวัฒน์30
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แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น นฤภู  ชีวะพงษ์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15411 เด็กชายธนัช รัตนวงศ์1

15412 เด็กชายญาณวิชย์ บุญสุขวีระวัฒน์2

15419 เด็กชายพริศวร์ ช้างสมุทร3

15424 เด็กชายศิรวิชญ์ ชูเกษ4

15446 เด็กชายธนภัทร นวลงาม5

15471 เด็กชายณภัทร เสริมเกียรติกุล6

15473 เด็กชายชนธัญ ทรงศรีวนิช7

15479 เด็กชายศิวกร สำลี8

15495 เด็กชายภัทรกร จรเจริญ9

15504 เด็กชายธีราธร องอาจ10

15505 เด็กชายอนันทสิทธิ์ จันมีศรี11

15568 เด็กชายเตชินท์ ชาญประเสริฐ12

15578 เด็กชายวินทกร อ่อนดี13

15597 เด็กชายสหรัถ มาร์ช ยศกาศ14

15647 เด็กชายศุภเสกข์ สุขงาม15

15996 เด็กชายวชิรวี ขำรักษา16

17326 เด็กชายจิรัฏฐ์ สมศักดิ์จิรกิจ17

17394 นายชินโอ่ว อิป18



ภาคเรียนที่ 1 / 2564   ชั้น ม.2 / 4

แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น สุชาดา  ใจคุ้มเก่า

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15397 เด็กชายภวัต โสธนะยงกุล1

15400 เด็กชายศรุต ศิริโชติ2

15406 เด็กชายพสิษฐ์ วารุณี3

15416 เด็กชายสิรภพ บุตรเทพ4

15417 เด็กชายณฐพจน์ พึ่งพระจิตร์5

15421 เด็กชายภัทธนิน ศรีอนันต์6

15422 เด็กชายธนโชติ ลิ่มสุวรรณ7

15429 เด็กชายสิรภพ อัครวิภานนท์8

15441 เด็กชายชูเดช พันธุรัตน์9

15469 เด็กชายพนธกร เดชคิด10

15472 เด็กชายเมธังกร นุ่มรอด11

15502 เด็กชายพุฒิพงศ์ อุ่นลอย12

15509 เด็กชายอัษฎา ทัพรอด13

15519 เด็กชายณภัทร ณ ป้อมเพชร14

15526 เด็กชายธนัญชพัทธ์ งามพงศ์วาณิช15

15529 เด็กชายฐิติพัฒน์ ธรรมวิริยะกุล16

15581 เด็กชายธัตธน แก้วอนันต์17

15587 เด็กชายตรัยคุณ กิตติพงษ์นาม18

15596 เด็กชายฐิติวัชร์ เตชะปรีชาพาณิช19

15673 เด็กชายปิยบุตร จันทะพันธ์20

15692 เด็กชายณภัทร ทรรทรานนท์21

15696 เด็กชายภคนนท์ เล้ากอบกุล22

15699 เด็กชายภาสวิชญ์ สุภาเพียร23

15741 เด็กชายณภัทร มะลิซ้อน24

16225 เด็กชายณฐพงษ์ ภูมิเหล่าแจ้ง25

16504 เด็กชายกิตติคุณ สิทธิหาโคตร26

17287 เด็กชายอติรุจ อิ๊บบรอเฮม27

17317 เด็กชายฉันท์พจน์ ศรีสอ้าน28

17344 เด็กชายปัณณรุจน์ อัครพัฒน์ปรีชา29
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แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น นัฐพนธ์  จันทราษฎร์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15413 เด็กชายคนธ์พงษ์ สันติวิมลรัตน์1

15435 เด็กชายพรหมมินทร์ เหง้าพรหมมินทร์2

15450 เด็กชายพิสิษฐ์ พัวศรีพันธ์3

15466 เด็กชายอริย์ธัช อธิวัชร์ภาคิน4

15499 เด็กชายภาสวุฒิ อิ่มเจริญกุล5

15521 เด็กชายกฤษกร รัตนาวลีกุล6

15523 เด็กชายกษิภณ วัฒนคุโณปการ7

15593 เด็กชายนนณภัทร อวยศิริ8

15604 เด็กชายกฤติน อัศวแต้สกุล9

16231 เด็กชายณกรณ์ ตั้งใจตรง10

17049 เด็กชายธนพนธ์ สามสีเนียม11

17154 เด็กชายธันวา อินทสุข12

17323 เด็กชายณภัทร อร่ามสินสมบูรณ์13

17331 เด็กชายศิรวัธน์ ทองน้ำวน14

17340 เด็กชายกิจติญากร สอนน้อย15

17355 เด็กชายแทนคุณ มารุจิวัฒน์16

17381 เด็กชายวิชญะ ระรวยทรง17

17393 เด็กชายธนิก อิทธิศิริ18

17403 เด็กชายเตชิต พลลา19

17404 เด็กชายอัฑฒ์ฐวัศน์ อำนวยชัยดิลก20

17549 เด็กชายปัณณวัชร์ อิทธิวิรุฬห์ชาติ21
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แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น อัญนิชา  ธารมัติ

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15404 เด็กชายกสิพนธ์ เอี่ยมจำรัส1

15440 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศุภพัตธรรม2

15449 เด็กชายพลวรรธน์ จันทรอัมพร3

15494 เด็กชายธีเดช ธวัชนันทชัย4

15497 เด็กชายอชิรวิทย์ เลิศรัฐสีมา5

15503 เด็กชายญาณากร สีโนนม่วง6

15524 เด็กชายวสวรรธน์ บุญปั้น7

15560 เด็กชายธนวัต ธีรพงษ์พิพัฒน์8

15569 เด็กชายวรัญญู กัลยาณมิตร9

15590 เด็กชายจิรัฎฐ์ สมบูรณ์ศิลป์10

15606 เด็กชายปิยะนนท์ สุวรรณยิ่งยง11

15674 เด็กชายภัทรกร สุขเกษมนที12

15964 เด็กชายชวนากร รตนาภรณ์13

16213 เด็กชายศิวกร กังสดาลวิรุฬห์14

17351 เด็กชายพชร ว่องไว15

17378 เด็กชายภูวศิษฎ์ ชนะชาญชัย16

17384 เด็กชายอัครดนัย พุทธาโภคาทรัพย์17

17392 เด็กชายพงศ์ปณต กนกกุลชัย18

17397 เด็กชายวรรณโชติ ประสารวรณ์19

17407 เด็กชายธุววิช พลชำนิ20

17408 เด็กชายภัชระ แก้วหอม21




