
ภาคเรียนที่ 1 / 2564   ชั้น ม.5 / 1

แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น ญาณิศา  สาธิตวณิชวงศ์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14298 นายภัทรพล เทียนรุ่งศรี1

14301 นายธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์2

14312 นายชินว์ วัฒนพร3

14319 นายอชิน เครื่องจันทร์4

14321 นายสิตกร นาคเจือทอง5

14324 นายภูมิพัฒน์ กัมมารังกูร6

14328 นายพฤฒิกุล พฤฒิกิตติ7

14357 นายปกปัก จรัสศรี8

14358 นายพชร จารุวร9

14372 นายกฤตพัฒน์ เตียนพลกรัง10

14381 นายภวัต นิรันดร์11

14384 นายวรวรรธน์ ฉัตรวิเชียร12

14392 นายพาเหนือ สุรีย์พงษ์13

14409 นายชนกันต์ ชรัวอังศุธร14

14412 นายอาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง15

14414 นายปิยวัฒน์ บุญเติม16

14416 นายนันธวัฒน์ กมลรัตน์17

14418 นายปริญ จิระมหาโภคี18

14428 นายจิรภัทร กรณีสุข19

14449 นายณฤดล บัวนวล20

14517 นายกัญจน์ สิงหศิริ21

14523 นายกวิน เจตะสานนท์22

14537 นายชัชนัต ภัคเวโรจน์23

14538 นายยศกร เจียมสุขสุจิตต์24

14580 นายณฐนนท์ สุวรรณปักษ์25

15021 นายพิชาภพ คำมาฟู26

15323 นายอธิพงศ์ เปรมสมบัติ27

15672 นายธนโชติ กิตติธาราทรัพย์28

15987 นายณัฐเมศร์ ฉัตรเลิศวงศ์29

16242 นายอธิธัช จันทรลักษณา30

16545 นายก้องภพ มีนิล31

16547 นายปรุฬห์ วงค์ศรีชา32

16557 นายจิรเดช จิตรภักดี33

16829 นายชนาธิป หลำพรม34

16849 นายเขมต์ธนัช ธนารักษ์วรานนท์35

17101 นายปัณณรุจน์ อัครเมธีพัชร์36



ภาคเรียนที่ 1 / 2564   ชั้น ม.5 / 2

แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น นริสศา  พุทธมนต์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14308 นายปรวัฒน์ หรือเมืองเดิม1

14330 นายฤกษ์เอก ตาลาน2

14340 นายณัฏฐ์นลิน บุญทรัพย์ทีปกร3

14350 นายธนวัฒน์ จิรพัฒนพงศ์4

14353 นายอารยธรรม ธารากุลประทีป5

14355 นายจักราพัฒน์ พัดแก้ว6

14363 นายภูวดล สมบูรณ์แสงอรุณ7

14380 นายชัยสิทธิ์ วราฤทธิ์หิรัญกุล8

14390 นายกฤษกร กัมปนานนท์9

14401 นายอัครวินท์ สมบูรณ์10

14408 นายกัณตพัฒน์ มิ่งมณีธนรัตน์11

14420 นายธนกร ภักดีโสดา12

14443 นายภูมิภัทร จิตอุทัศน์13

14451 นายอติวิชญ์ หมื่นสุกแสง14

14463 นายสุธีร์ สุวรรณชัยสกุล15

14474 นายภาดา ปุนยผลากร16

14477 นายศุภกร จิรวิจิตร17

14485 นายณฐกร เลิศสุวรรณโรจน์18

14497 นายพีรพล บุญเนียม19

14511 นายอรรถวิท สวนจินะ20

14545 นายธัญพิสิษฐ์ สุภีโพธิ์21

14573 นายชวณัฐ วิธินันทกิตต์22

14586 นายศุภสัณห์ ธรรมจารี23

14591 นายวิชชากร ลีรัตนขจร24

15318 นายอธิพัชร์ วรฐิติธนวงศ์25

15664 นายพศิน เกษี26

15676 นายพศิน ชัยยุทโธ27

15677 นายเริ่มรัฐ พิพัฒน์ภานุวิทยา28

15678 นายพงศ์วณิช ตันติวรธำรง29

15693 นายภูมิพัฒน์ พละศักดิ์30

15695 นายชนน์ สุวัธนะเชาว์31

16000 นายวริศ จงถิ่นสุวรรณ32

16541 นายชนธัญ แก้ววัฒถา33

16554 นายดวิษ วิเชียรกัลยารัตน์34

16571 นายฐปนรรฆ์ พิชญวิจิตร์35

16598 นายศุภกร อนันต์คณาจารย์36

16808 นายภัทรพล ศรีคำขวัญ37



ภาคเรียนที่ 1 / 2564   ชั้น ม.5 / 2

แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น นริสศา  พุทธมนต์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17377 นายธนัช กรวรทิพย์38



ภาคเรียนที่ 1 / 2564   ชั้น ม.5 / 3

แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น ภคญา  จงจิตดังจง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14376 นายคณาธิป ห้วยหงษ์ทอง1

14429 นายณัฏฐ์ อิทธิรัตนากุล2

14432 นายชวิศ เลิศกิตติกุลโยธิน3

14438 นายวซิว  ออลาบอดี เอดาเลเร4

14440 นายธนภรณ์ ทองสิงห์5

14442 นายกฤตณ รัตนาวลีกุล6

14445 นายธนชัย แซ่ลิ้ม7

14450 นายรชต เกตุสมบูรณ์8

14458 นายอัศม์เดช หยูทอง9

14467 นายพีรวิชญ์ ประเสริฐแก้ว10

14482 นายศุภกร หอกคำ11

14495 นายธัญเทพ หาญกล้า12

14509 นายพศิน โรจนะ13

14512 นายธนวรรษ หนูบุญคง14

14534 นายพิสิษฐ์ พิบูลศุภโรจน์15

14547 นายวงศ์รวี ตันไพบูลย์กุล16

14942 นายกสิพัฒน์ เอี่ยมจำรัส17

16543 นายมนัสวิน แก่นไทย18

16550 นายปฏิพัทธิ์ สุขสังขาร19

16551 นายทินภัทร คิ้ววงศ์งาม20

16560 นายอานนท์ ยศธนายน21

16581 นายธนพล โชคเบญจถาวร22

16589 นายนนทพัทธ์ กรีธาธร23

16597 นายจิตรภณ ทิฐิธรรมเจริญ24

16608 นายมาวิน ค้าสุวรรณ25



ภาคเรียนที่ 1 / 2564   ชั้น ม.5 / 4

แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น ธนะชัย  โอสิริสกุล

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14104 นายพีรวิชญ์ สวัสดิรักษ์1

14342 นายศักย์ศรณ์ เตชะทัศนสุนทร2

14352 นายอิทธิพัทธ์ รักรุ่งเรืองกิจ3

14365 นายรัฐศรัณย์ ภูมิสัทธรรม4

14368 นายจิรวุฒิ หาสุณหะ5

14370 นายชนวีร์ ชนะสกุล6

14377 นายเดชพล งามสุจริต7

14379 นายธิติพันธ์ ตติวิวัฒน์วรวุฒิ8

14389 นายบดี ป่ายปาน9

14403 นายปกรณ์พัฒน์ พรวรวาณิช10

14419 นายสิรภพ มนูรัชต์11

14423 นายภาณุพงศ์ เกษตรสินธุ์12

14425 นายชานล สิงหะ13

14430 นายปัณณวิชญ์ มรรคไพบูลย์14

14444 นายกิตติภพ กลับดี15

14446 นายภูสิทธิ เรืองโรจน์16

14462 นายวสุธร เหล่าบุญมี17

14535 นายธัชพล ปัญญามงคล18

14654 นายกิตติพิชญ์ นันทหาญ19

14660 นายพชรพล ถิ่นทัพไทย20

15661 นายวริทธิ์ ศรีพิชิต21

15979 นายกฤตพล ชีนาเรือนทอง22

15998 นายพิตตินันท์ ศิริบารมีชนะชัย23

16204 นายธรรมธร องค์ศิริพร24

16315 นายชนิตพล ทุมวรรณ25

16339 นายกิตติพงษ์ เจริญสุข26

16537 นายกฤติน แก้วเงิน27

16542 นายปิชภัส ตะเภาพงษ์28

16548 นายกันตพิชฐ์ บุญสิน29

16553 นายพีรวิชญ์ ศรีเกตุ30

16556 นายกรวิชญ์ คุ้มกระโทก31

16558 นายบูรพา มิตรยิ้ม32

16603 นายกรณ์ดนัย บวย33

17339 นายวีรภัทร ทองร่อง34

17354 นายวชิรวิธ สกุลยืนยง35

17385 นายวิศรุต ชื่นบุบผา36
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แบบบันทึก

25/06/2021

ครูประจำชั้น ชมพูนุท  ศิลปี

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14316 นายต่อตระกูล พูลสมบัติ1

14322 นายคหบดี กฤษณปาณี2

14336 นายปาฏิหาริย์ สมิตินันทน์3

14339 นายญาร์ณะวัฒน์ บุญสุขวีระวัฒน์4

14348 นายพันธุ์ธัช พิศาลสวรรยา5

14351 นายจุฑาวัชร ชนะศรีรางกูร6

14354 นายเอกภพ หอมถาวร7

14361 นายภูวมินทร์ ก้อนทอง8

14364 นายภวัต ชื่นศิริมงคล9

14374 นายอัครพล เลาหเจริญสมบัติ10

14378 นายภูมิ พัฒนานิธิ11

14391 นายอนาวิล สุบิน12

14395 นายพันธกานต์ โภควัฒนกุล13

14405 นายโกศล ปิ่นแก้ว14

14417 นายบุญพิทักษ์ ยานะวาส15

14427 นายพชร จูฑากาญจน์16

14448 นายศุภกฤต ตรีสุชน17

14457 นายธนินธ์รัฐ บุญปั้น18

14461 นายภาณุมาศ บุญเจริญสุข19

14492 นายพีรวิชญ์ ชินนิยมพาณิชย์20

14529 นายธนภัทร ไอยะรา21

14539 นายณฐกฤต ลีละสิริ22

14543 นายกิติพัฒน์ อังศุสิงห์23

14558 นายอธิษฐ์ ทรัพย์สมบูรณ์24

14593 นายวสวัตติ์ สมบูรณ์ศิลป์25

15703 นายอันดา ลาภนทีวิจิตร26

16211 นายชนิตว์ วรชุน27

16244 นายชัชชวรรธน์ ทรัพย์มนชัย28

16518 นายกษิดิ์เดช ระดมเล็ก29

16539 นายกิตติพงษ์ โมงไธสง30

16559 นายวีรชล เมฆสวัสดิ์31

16561 นายนิพิฐพนธ์ เครือแก้ว32

16593 นายจักริน ธรรมมนูญกุล33

16825 นายชยานันต์ เติมวัฒนพงศ์34




