
ภาคเรียนที่ 1 / 2562   ชั้น ป.6 / 1

แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น วุฒิชัย  วงษ์เมือง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15403 เด็กชายณัฐอนันต์ กาญจนรัชต์กุล1

15406 เด็กชายพสิษฐ์ วารุณี2

15409 เด็กชายพงศ์ภัค ศักดิ์ชื่นยศ3

15422 เด็กชายธนโชติ ลิ่มสุวรรณ4

15425 เด็กชายกุลบุตร รักษานาเวศ5

15442 เด็กชายภาธร เกตุราทร6

15444 เด็กชายกฤศ กรรณิการ์7

15445 เด็กชายแสงแรก สุวรรณรพ8

15453 เด็กชายปุญชรัสมิ์ ปล้องทอง9

15456 เด็กชายนาวิน เพชรรัตน์10

15458 เด็กชายชาญชัย เตชะบุญอัคโข11

15463 เด็กชายถิรวัฒน์ บุญช่วย12

15467 เด็กชายนันทวัฒน์ ฐิติกมล13

15475 เด็กชายอภิวิชญ์ เอกเจริญชัย14

15476 เด็กชายหัฎฐกร อมิตรพ่าย15

15477 เด็กชายวชิรวิชญ์ ชีวินวรรักษ์16

15480 เด็กชายสิปปวิชญ์ สุขปาณี17

15483 เด็กชายณธฤต สันติธรารักษ์18

15501 เด็กชายศรรวริศ กลั่นแก้ว19

15502 เด็กชายพุฒิพงศ์ อุ่นลอย20

15509 เด็กชายอัษฎา ทัพรอด21

15511 เด็กชายศรัณย์กร คเชนทวา22

15512 เด็กชายชยพล พวังสุข23

15514 เด็กชายธาวิน ชินวุฒิ24

15527 เด็กชายคีริน โลหะอนุกูล25

15534 เด็กชายศนิสรรค์ เรืองรัตน์26

15542 เด็กชายณัฏฐ์ รุ่งแสง27

15545 เด็กชายพัสกร ญาณสิทธิวิวัฒน์28

15546 เด็กชายพัชรภณ กีรติไกรกุล29

15548 เด็กชายณัฏฐนันท์ ปิยะวิสุทธิกุล30

15557 เด็กชายกันตพัฒน์ ธรรมอำนวยสุข31

15580 เด็กชายพรเทพ ฟาง32

15582 เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์ ม่วงศิริ33

15583 เด็กชายพจกิจ อธิศัยตระกูล34

15586 เด็กชายเดชาบูร กิจสัมนางกูร35

15587 เด็กชายตรัยคุณ กิตติพงษ์นาม36

15600 เด็กชายปวเรศ ศิริสุวรรณรัตน์37
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น วุฒิชัย  วงษ์เมือง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15602 เด็กชายเอกกร สุดสวงค์38

15603 เด็กชายภูริญ กิตติจิตต์39

15607 เด็กชายปุญญพัฒน์ จุนเจือทรัพย์40

15662 เด็กชายวุฒิภัทร ประชาพร41

15716 เด็กชายอชิรระ แซ่ลิ้ม42

16004 เด็กชายศุภมงคล เปรมอนันต์43

16801 เด็กชายสิริณัฏฐ์ ขำสุข44
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ธันญ์สุธี  รัตน์ฐานันท์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15398 เด็กชายสรวิชญ์ กัมมารังกูร1

15399 เด็กชายจตุรวิทย์ ประจักษ์วิทย์2

15400 เด็กชายศรุต ศิริโชติ3

15401 เด็กชายเจตน์ เตชะสุกิจ4

15407 เด็กชายฐาประภนท์ เลิศประเสริฐภากร5

15408 เด็กชายกันตณัฐ อาชาไนย6

15414 เด็กชายกันต์ ผ่องรัศมีโรจน์7

15430 เด็กชายปรัตถกร นาครธรรม8

15431 เด็กชายธัญชนน เสนาดี9

15432 เด็กชายธัชนนท์ พิเชษฐนาวิน10

15436 เด็กชายภีมาพงศ์ บัณฑุนาค11

15441 เด็กชายชูเดช พันธุรัตน์12

15443 เด็กชายนนทพัทธ์ อัศวกิจธนานนท์13

15469 เด็กชายพนธกร เดชคิด14

15473 เด็กชายชนธัญ ทรงศรีวนิช15

15485 เด็กชายณดณ พิมพ์ธารา16

15489 เด็กชายศุภกิจ วัฒนชาติกนันท์17

15490 เด็กชายปาณัส โลวะสุภาพ18

15491 เด็กชายปุณณวิช ทับทิมทอง19

15496 เด็กชายเสฎฐวุฒิ วุฒิ20

15505 เด็กชายอนันทสิทธิ์ จันมีศรี21

15508 เด็กชายชนกชนม์ นวอิทธิพร22

15519 เด็กชายณภัทร ณ ป้อมเพชร23

15522 เด็กชายธีรภัทร์ ศุขพงษ์24

15533 เด็กชายณัชพล อัมพรพิศุทธิ์เลิศ25

15543 เด็กชายภัทรภณ สุทธิศรีปก26

15544 เด็กชายสิรวุฒิ เมฆเกรียงไกร27

15549 เด็กชายเมธัส ฉัตรตระกูล28

15552 เด็กชายกันต์ พุฒิวิทยานันท์29

15556 เด็กชายสิปปกร นาคปฐม30

15562 เด็กชายรณกฤต ติยานนท์31

15564 เด็กชายธัชพงศ์ เจริญภัทรเกียรติ32

15567 เด็กชายสิรวิชญ์ มั่งมี33

15573 เด็กชายพศวัต ฉวาง34

15574 เด็กชายจิรัฏฐ์ คณิศิรินทร์35

15579 เด็กชายต่อพิพัฒน์ โสภณกิจพิพัฒน์36

15591 เด็กชายทัตธน เจิ้ง37
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16/05/2019

ครูประจำชั้น ธันญ์สุธี  รัตน์ฐานันท์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15660 เด็กชายแพททริค ทวีผลเจริญ38

15667 เด็กชายพัสกร ยินชัย39

15969 เด็กชายกาญจน์ ตั้งภักดี40

15976 เด็กชายพิชาวัฒน์ โชติกิจสมบูรณ์41

16205 เด็กชายภัทรพล สู้ทุกทิศ42

16225 เด็กชายณฐพงษ์ ภูมิเหล่าแจ้ง43
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ชัยณรงค์  นุ้ยแก้ว

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15397 เด็กชายภวัต โสธนะยงกุล1

15411 เด็กชายธนัช รัตนวงศ์2

15412 เด็กชายญาณวิชย์ บุญสุขวีระวัฒน์3

15416 เด็กชายสิรภพ บุตรเทพ4

15424 เด็กชายศิรวิชญ์ ชูเกษ5

15448 เด็กชายอินทัช ประเสริฐวรกุล6

15450 เด็กชายพิสิษฐ์ พัวศรีพันธ์7

15451 เด็กชายศิวกร ภู่มานะ8

15472 เด็กชายเมธังกร นุ่มรอด9

15479 เด็กชายศิวกร สำลี10

15482 เด็กชายปัณณวิชญ์ นงค์พยัคฆ์11

15499 เด็กชายภาสวุฒิ อิ่มเจริญกุล12

15504 เด็กชายธีราธร องอาจ13

15520 เด็กชายรณกฤต วิเศษโชค14

15525 เด็กชายรณกร นนทนาคชีวิน15

15529 เด็กชายฐิติพัฒน์ ธรรมวิริยะกุล16

15531 เด็กชายณัทธร นครชัย17

15540 เด็กชายชัชภิมุข เวทยาวงศ์18

15553 เด็กชายสมาวรรธน์ โปสูน19

15558 เด็กชายรวิกิจ จารุวิเศษศรี20

15569 เด็กชายวรัญญู กัลยาณมิตร21

15578 เด็กชายวินทกร อ่อนดี22

15581 เด็กชายธัตธน แก้วอนันต์23

15597 เด็กชายสหรัถ มาร์ช ยศกาศ24

15673 เด็กชายปิยบุตร จันทะพันธ์25

15699 เด็กชายภาสวิชญ์ สุภาเพียร26

15715 เด็กชายสดาพัฐ สุนทรโกมล27

15950 เด็กชายจิรปกรณ์ กิติสมชัย28

15968 เด็กชายณชคุณ ศรมณี29

16231 เด็กชายณกรณ์ ตั้งใจตรง30

16504 เด็กชายกิตติคุณ สิทธิหาโคตร31

16505 เด็กชายธฤษณัช สีมาสิริ32

17092 เด็กชายแดเนียล พรมทัศน์33

17098 เด็กชายพงศพัศ ศุขเกษม34
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น กาไล  ไชยรา

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15402 เด็กชายเตชินท์ ชามาตย์1

15410 เด็กชายกรสิริ ทีปะนาถ2

15417 เด็กชายณฐพจน์ พึ่งพระจิตร์3

15421 เด็กชายภัทธนิน ศรีอนันต์4

15423 เด็กชายสันติรัก ลาภเบญจกุล5

15429 เด็กชายสิรภพ อัครวิภานนท์6

15454 เด็กชายชณพล พงศ์ไทย7

15457 เด็กชายวริทธิ์นันท์ สริจันทร์8

15460 เด็กชายปาณวีร์ แสงรุ่งเรือง9

15465 เด็กชายศักกร ยงยิ่งศักดิ์ถาวร10

15484 เด็กชายปรวัฒน์ ศรีบัว11

15487 เด็กชายพสิษฐ์ ห้วยหงษ์ทอง12

15498 เด็กชายนิติธร สันติประเสริฐกุล13

15513 เด็กชายภาวัต นากสุกปรั่ง14

15518 เด็กชายปภาวิน สุกัณฑา15

15526 เด็กชายธนัญชพัทธ์ งามพงศ์วาณิช16

15554 เด็กชายณัฎฐากร ติ๊ปรัตน์17

15571 เด็กชายไพสิฐ เทียนทอง18

15596 เด็กชายฐิติวัชร์ เตชะปรีชาพาณิช19

15692 เด็กชายณภัทร ทรรทรานนท์20

15696 เด็กชายภคนนท์ เล้ากอบกุล21

15741 เด็กชายณภัทร มะลิซ้อน22

15964 เด็กชายชวนากร รตนาภรณ์23

15996 เด็กชายวชิรวี ขำรักษา24

16247 เด็กชายธัชพงศ์ จันทาสุวัฒน์25

16324 เด็กชายฮารุคิ ยามาอุจิ26

16531 เด็กชายปรินทร์ จันทร์ทอง27

16794 เด็กชายตฤณศิริ เผือกตระการ28

16821 เด็กชายพงศกร พิทักษ์สิริพงศ์29

16862 เด็กชายเบญ ธำรงค์ประดิษฐ์30

16886 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย อักกะวิเนต31

17095 เด็กชายวีรภัทร รุ่งรอด32

17105 เด็กชายกิตติภพ ชีพันคุง33
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ธนูทอง  วันชา

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15413 เด็กชายคนธ์พงษ์ สันติวิมลรัตน์1

15419 เด็กชายพริศวร์ ช้างสมุทร2

15427 เด็กชายธนกฤต ชุณหชวาลวง3

15435 เด็กชายพรหมมินทร์ เหง้าพรหมมินทร์4

15446 เด็กชายธนภัทร นวลงาม5

15447 เด็กชายธนกฤต สุขรักขินี6

15459 เด็กชายธีรธาดา ส่งศรีมณีกุล7

15462 เด็กชายธนธัส โชติวัฒทวีชัย8

15466 เด็กชายอริย์ธัช อธิวัชร์ภาคิน9

15471 เด็กชายณภัทร เสริมเกียรติกุล10

15481 เด็กชายธนุส ประภาพกุล11

15488 เด็กชายณัฐวุฒิ ปิ่นแก้ว12

15492 เด็กชายศุภวิชญ์ จันทสิทธิ์13

15495 เด็กชายภัทรกร จรเจริญ14

15506 เด็กชายวชิรวิทย์ ชูธัญญศักดิ์15

15510 เด็กชายจตุรภัทร เจริญสง่า16

15516 เด็กชายภูรี รังษีวงศ์17

15521 เด็กชายกฤษกร รัตนาวลีกุล18

15523 เด็กชายกษิภณ วัฒนคุโณปการ19

15539 เด็กชายจิรันตน์ฌาน ศิริพรอดุลศิลป์20

15541 เด็กชายรชต โตงาม21

15551 เด็กชายคณิศ ถนอมพิชัย22

15555 เด็กชายวรดนัย เพ็ญจันทร์23

15568 เด็กชายเตชินท์ ชาญประเสริฐ24

15589 เด็กชายประณิธาน อ้อยแขม25

15593 เด็กชายนนณภัทร อวยศิริ26

15604 เด็กชายปุณณสิน อัศวแต้สกุล27

15647 เด็กชายศุภเสกข์ สุขงาม28

15691 เด็กชายวีรวิชญ์ จะแจ้ง29

15702 เด็กชายนนทวัจน์ บุนนาค30

15989 เด็กชายกรณ์พงษ์ ภูรีสุรฐาพัชร์31

17049 เด็กชายธนพนธ์ สามสีเนียม32

17154 เด็กชายธันวา อินทสุข33
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หมายเหตุ

15404 เด็กชายกสิพนธ์ เอี่ยมจำรัส1

15434 เด็กชายธนภัทร หมั่นนิ่ม2

15438 เด็กชายธีรธรรม์ หอมแก้ว3

15439 เด็กชายธณัท อิทธิสุภรณ์รัตน์4

15440 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศุภพัตธรรม5

15449 เด็กชายพลวรรธน์ จันทรอัมพร6

15468 เด็กชายเตชินท์ ศิลาไศลโศภิษฐ์7

15494 เด็กชายธีเดช ธวัชนันทชัย8

15497 เด็กชายอชิรวิทย์ เลิศรัฐสีมา9

15503 เด็กชายญาณากร สีโนนม่วง10

15515 เด็กชายภูวิศ รังษีวงศ์11

15517 เด็กชายวีรพัชร์ สำเร็จศิลป์12

15524 เด็กชายวสวรรธน์ บุญปั้น13

15535 เด็กชายธันยธรณ์ อภิศิริรัตน์14

15547 เด็กชายฆนัท มณีรัตนรุ่งเรือง15

15560 เด็กชายธนวัต ธีรพงษ์พิพัฒน์16

15570 เด็กชายรัชชัย นามสาย17

15577 เด็กชายนันทพัทธ์ บูรณะวัฒนาศิลป์18

15590 เด็กชายจิรัฎฐ์ สมบูรณ์ศิลป์19

15598 เด็กชายกวินทัต วิลาลัย20

15599 เด็กชายภูมิพัฒน์ ยุทธ์ธนอัมพร21

15606 เด็กชายปิยะนนท์ สุวรรณยิ่งยง22

15674 เด็กชายภัทรกร สุขเกษมนที23

15707 เด็กชายภูกัญจน์ โสภิตลาภธนา24

15712 เด็กชายภูษ์พิวัฒน์ สะอ้าง25

15719 เด็กชายสฐิพัจ บูรณกิจวิสูตร26

16033 เด็กชายเมธาสิทธิ์ สาดแสงจันทร์27

16213 เด็กชายศิวกร กังสดาลวิรุฬห์28

16515 เด็กชายอิทธิวัฒน์ สุทธิพงศ์29

16524 เด็กชายราม สาบาร์วาล30

16588 เด็กชายโชติลวิตร ชูเชื้อ31

17025 เด็กชายภูรีวัฒน์ ก้อนนาค32

17097 เด็กชายธนันต์ทัศน์ วัฒนะพูนสิน33


