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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ญาณิศา  สาธิตวณิชวงศ์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

12945 นายทิวัตถ์ โพธิ์ศรี1

12954 นายวริศเมธ วงศ์สกุลวิวัฒน์2

12972 นายณภัษ แต้ไพบูลย์3

12981 นายพีรชัย วิจิตรวงศ์ทอง4

12983 นายณภัทร เสริมหิรัญญ์สกุล5

12984 นายชัชว์ วัฒนพร6

12993 นายจิรภัทร ธุวจิตต์7

12996 นายปฏิพล ศรีศักดิ์วัฒนะ8

13007 นายก้องภพ พิบูลวรรณพงษ์9

13014 นายธรรศธร เชี่ยวธีรกุล10

13039 นายสมิทธิ์ ตั้งรัตนวิชิต11

13050 นายศรัณย์ ศิริโชติ12

13053 นายปรณินทร์ ชัยชาญชีพ13

13058 นายวิธวินท์ ขันติชัยมงคล14

13064 นายปัญญวัฒน์ ตันติรวีวัฒน์15

13069 นายสรุจ ตันมีสุข16

13078 นายปวเรศ บัวเลิศ17

13083 นายศิริวัจน์ ตรังคานุวัฒน์18

13085 นายวสุพล มาน้อย19

13088 นายสุภัคพงศ์ เลิศสุวรรณโรจน์20

13094 นายญาณภัทร อมรรัตนโกศล21

13097 นายชยุต กฤตวีรนันท์22

13106 นายจิรภัทร บุดดี23

13109 นายณยศกร เพิ่มพูล24

13116 นายธัญวัฒน์ สุธีระตฤษณา25

13126 นายเอกพล ดวงดารา26

13147 นายชยานันท์ รัตนบูลย์27

13159 นายเบญจพล สุขสงค์28

13182 นายปรมัตถ์ ศรีบัว29

13203 นายธนพนธ์ เลิศทิฐิวงศ์30

13216 นายวรุตม์ หลาบหนองแสง31

13654 นายณัฐพงษ์ เหลืองภูมิพิทยา32

14579 นายธาวิณ ภัคเวโรจน์33

15613 นายสมัชญ์ ลิ้มสำราญ34

15618 นายกันตนพ นิ่มศิริ35

15739 นายสิรวิศ ภูวสิทธินันท์36

16034 นายอิทธิพัฒน์ พรหมศิริ37
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น สันติสุข  อังกูรวิบูลย์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

12968 นายธีรากร วศินวสุกุล1

12971 นายณัชนนท์ ตั้งวีระพงษ์2

12973 นายภาสวุฒิ งามวิวิธวร3

12982 นายนภัทร ยียากุล4

12994 นายรณฤชาเมธ ซื่อกำเนิด5

13003 นายรัฐฐศักดิ์ แซ่เล้า6

13011 นายธนพล กิจโภคเจริญ7

13027 นายพีรกานต์ จันทร์วาววาม8

13031 นายกฤตธกร กิตติ์ธนาเดชากร9

13040 นายธรรมบาล โพธิ์พงศ์วิวัฒน์10

13041 นายชัชวรินทร์ ชัชวาลวงศ์11

13066 นายวรรณกร เต็งวัฒนโชติ12

13089 นายวัชเรศ ลิ้มเชาวน์13

13115 นายโภคิน วัฒนพิทักษ์14

13134 นายพัทธ์ จุฑากรณ์15

13160 นายวิภู ปราสัย16

13161 นายกิตธนโชติ กิมานนท์17

13200 นายกิตติภพ ตัณฑุโลภาส18

14571 นายปิยทัศน์ ทองงาม19

14598 นายศุภณัฐ มาศรังสรรค์20

15610 นายชานน ฐิติภูมิเดชา21

15612 นายภวิศ จูฑะพุทธิ22

15614 นายรัชชานนท์ อรุณรุ่งก้าวไกล23

15617 นายกฤษณ์ปกรณ์ จันทร์แฝก24

15619 นายพลัฎฐ์ จรรยา25

15630 นายสหภาพ โฉมสกุล26

15643 นายบรรเจิด สิงห์อยู่27

15651 นายธนวัฒน์ พิพัฒน์ประเทือง28

15685 นายพิสิฐ สหพงษ์29

15722 นายดีมิตรี คุณะดิลก30

15742 นายเสฏฐนันท์ ทองพันชั่ง31

16019 นายนวพงษ์ ตระกูลบุญ32

16228 นายศุภเสกข์ รุจิวศิน33

16232 นายพฎาวุฒิ สารมนู34

16565 นายกิตติภพ อัศวธนวัต35
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น พรพิพัฒน์  ว่องวราการ

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

12947 นายศศธร อินทสระ1

12955 นายปัณณ์ วานิชชัชวาล2

12963 นายภัทรพล สวัสดี3

12964 นายศรุต บุญคง4

12995 นายร่มธรรม แดงสิงห์5

12999 นายทสิน อังกุรเศรณี6

13009 นายภรัณยู อัครวิภานนท์7

13010 นายแทนไท หม่า8

13032 นายปุณณพัฒน์ บางเทศธรรม9

13055 นายณพ ศรีสวรรค์10

13072 นายไตรทศ ไสยพร11

13077 นายศุภพิชญ์ วรกิจธนาอิทธิ์12

13095 นายกิตติวัฒน์ อินทะศิริสกุล13

13098 นายภานนท์ ทรัพย์นิธิกุล14

13122 นายปิยวัฒน์ ศรภักดี15

13124 นายเอกราช ปาลกะวงษ์16

13151 นายอนาวิล จิตวารี17

13171 นายก้องภพ ตรีเนตรไพบูลย์18

13192 นายธนาเดช คล้ายสกุล19

13201 นายกานต์ ศุกระกาญจน์20

15307 นายฐานิส แซ่เบ๊21

15609 นายไวณวิณ ปิยะมิตรมงคล22

15621 นายภูมิเทพ พิทักษ์อำนวย23

15627 นายภัทรดนัย นาคบุญชัย24

15628 นายฐิติเดช เรืองแสงศิลป์25

15629 นายวริศ นาคบำรุง26

15631 นายกฤษณ์รัตน์ สรรสิริเสริม27

15650 นายนนทกานต์ ลิขิตทัศนวัฒน์28

15655 นายภูรินท์ ศรีวัฒนางกูร29

15690 นายชนกันต์ ยี่หลั่นสุวรรณ30

15724 นายโกสินธุ์ กุศลสุข31

15726 นายธีรภัทร์ พัชรประภากร32

16573 นายปิยราษฎร์ สุริยะมงคล33
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น ภวินท์  ธนากรยิ่งยงค์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

12949 นายจิรภัทร สุขแสวง1

12951 นายณัฐพงษ์ อริญชย์พงศกร2

12962 นายพัณณ์พิสิฐ พลพสุการ3

12978 นายคณพศ อัครมนูญพิทักษ์4

13005 นายศิริชัย บุญสถิตธรรม5

13048 นายเอกพิสิษฐ์ พิทย์ลดาพร6

13051 นายชนาสิน เมธาวริศกุล7

13084 นายฐิติพัฒน์ จันทรวิทุร8

13087 นายอธิษฐ์ โมราสุข9

13113 นายพงศธร เงาวิวัฒน์มงคล10

13142 นายณัฐพล วิลาสมงคลชัย11

13156 นายโสภณวิชญ์ สุรุ่งเรืองสกุล12

13157 นายเมธาวิน ดวงมี13

13166 นายรณกฤต วงศ์สมาน14

13188 นายเดชาธร แก่นจันทร์15

13189 นายวรธัช ไพบูลย์16

13208 นายณัชพล ปิยะวัฒนานนท์17

13214 นายภคภณ อรฤทธิ์18

13657 นายธรรมิษฐ์ จันทรา19

14127 นายณัฐดนัย ลำเจียกเทศ20

14565 นายธีรภัทร์ อินทวารี21

14583 นายพงศ์พิสุทธิ์ แสงวงษา22

14661 นายชยุต อารีรัตนศักดิ์23

15634 นายณัฐสิทธิ์ เชื้อสุวรรณ์24

15637 นายธีรภัทร จรัสสันติจิต25

15720 นายแทนคุณ หลิว26

16243 นายธนดล ทรัพย์มนชัย27

16563 นายวิพุธ สวนคร้ามดี28

16576 นายสุวรรณภัทร อ่อนทรัพย์29

16584 นายจิรเมธ เกษกุล30

16892 นายณัฐชานนท์ แย้มยิ้ม31

16894 นายยศธร แว่นแก้ว32
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แบบบันทึก

16/05/2019

ครูประจำชั้น บุษรา  วงศ์พงศ์เกษม

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

12943 นายมาวิน อภิชาติธรรม1

12948 นายนพัตธร พิพัฒนสุภรณ์2

13016 นายโสฬส โสฬสจินดา3

13030 นายธนวัฒน์ แซ่ลิ้ม4

13067 นายอนันต์ อุดม5

13096 นายกวินท์ ปิติหิรัญกุล6

13154 นายกรธวัช จันทรโมลี7

13163 นายภัทรพล ศรีสวรรค์8

13176 นายกฤติน สมุทรโคจร9

13181 นายคีตา โอสธีรกุล10

13196 นายสุรภีร์ คงเพ็ชร์11

13197 นายภูวเดช ภวัตโณทัย12

13210 นายปัณณวิชญ์ รัตนพรประเสริฐ13

13667 นายสุวิชชา ศรประชุม14

13733 นายนิธิกร บุญทองสังข์15

14176 นายพิชญุตม์ ปุญญนิรันดร์16

14270 นายกำธร นิทัศนานนทชัย17

14599 นายกฤษกร จันทร์นวล18

14690 นายธัชพล ปรีดาเกษมพงษ์19

15611 นายพีรสิษฐ์ ปัณณพงศ์20

15625 นายนทนนท์ มหาสันติปิยะ21

15626 นายพลวัต ณ นครพนม22

15639 นายยูกิ นิชิโอะ23

15642 นายธนธัช บุญอนุวัฒน์24

15645 นายพชระ นวลเอี่ยม25

15646 นายสุพิศุทธิ์ สุขงาม26

15717 นายศุภกิจ ดีอ่อง27

15721 นายเจษฎา เหลืองเกษร28

16562 นายพรคม อัสดาธร29

16564 นายธิติพัทธ์ ฉายวุฒิกุลชัย30

16583 นายพลาธิป แซ่หวัง31

16860 นายภัทรพล ไตรธนสมบัติ32


