
ภาคเรียนที่ 1 / 2563   ชั้น ม.2 / 1

แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น ณัฐิญา  โอภาส

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15070 เด็กชายธีธัช เจษฎาคุปต์1

15079 เด็กชายปัณณ์ อรุณศิริวงศ์2

15089 เด็กชายวรรณธวรรษ งามทรัพย์ทวีคูณ3

15110 เด็กชายดุลยวัต มีชัยเจริญ4

15126 เด็กชายพีรดนย์ ก้องเกียรติศักดิ์5

15154 เด็กชายชยุต พุ่มพวง6

15190 เด็กชายอนล วงศ์จักรแก้ว7

15199 เด็กชายกานต์เทพ วงษ์ทรัพย์ทวี8

15284 เด็กชายศักดิ์กรินทร์ พันธุ์ชอุ่ม9

15296 เด็กชายนภัสรพี กฤตภคะ10

15978 เด็กชายณราเมศ ทีฆธนานนท์11

16525 เด็กชายกันตพงศ์ คงประสานกาล12

17031 เด็กชายวชิรวิทย์ จันทร์วรชัยกุล13

17034 เด็กชายธนภูมิ มีนิล14

17041 เด็กชายกฤติน ลาภนิติมงคล15

17158 เด็กชายถิรวัฒน์ ประจักษ์วิกรานต์16



ภาคเรียนที่ 1 / 2563   ชั้น ม.2 / 2

แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น พรภวิษย์  เจตะวัฒนะ

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15065 เด็กชายรวิโรจน์ อนุตรานุกุล1

15075 เด็กชายสิทธินนท์ พชรอาชา2

15076 เด็กชายพิชญุตม์ ญาณบุตร3

15078 เด็กชายรวีโรจน์ เมฆชมภู4

15085 เด็กชายดิศพัชร วศินวสุกุล5

15095 เด็กชายณภัทร เอี่ยมอุดมลาภ6

15103 เด็กชายธนาคาร พาสุขสกุล7

15139 เด็กชายติณณภพ อัศวสัมฤทธิ์8

15144 เด็กชายธนกฤต นาคไพรัช9

15148 เด็กชายรัฐตวัน ดวงดาว10

15151 เด็กชายธาวิน ศุภางคเสน11

15155 เด็กชายจิณณธรรม อัศวานุชิต12

15161 เด็กชายปัณณวัฒน์ สิมะสุวรรณรงค์13

15196 เด็กชายธนัช โพธิ์ศรี14

15204 เด็กชายกฤติน สินน้อย15

15216 เด็กชายพีรวัส สุวัชรังกูร16

15235 เด็กชายณัฐวัฒน์ วัชทรีอุดมกาล17

15250 เด็กชายรัตนศักดิ์ แก้วปานกัน18

15258 เด็กชายปภากร อุชุปาละนันท์19

15274 เด็กชายสิทธิโชติ เรืองจันทร์20

15287 เด็กชายสิรวิชญ์ นกเทศ21

16015 เด็กชายภูมินทรณ์ วรกิจธนาอิทธิ์22

16319 เด็กชายภาม ปิงสุทธิวงศ์23

16799 เด็กชายอิทธิพัทธ์ แซ่เซียว24

16804 เด็กชายกฤษฎิ์ หิรัญวัชรพฤกษ์25

17016 เด็กชายชนกชนม์ ไชยมงคล26

17019 เด็กชายชยภัทร ว่องวาจานนท์27

17091 เด็กชายภูวนัตถ์ สร้อยน้อย28

17141 เด็กชายกิตติภัค สืบสงวน29



ภาคเรียนที่ 1 / 2563   ชั้น ม.2 / 3

แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น ประจญ  นิรันดร

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15084 เด็กชายศักย์ภเชษฐ์ ศิริฐิติ1

15097 เด็กชายไอศูรย์ ปรปักษ์ขาม2

15101 เด็กชายเธียรวิชญ์ ธรรมเนียมจัด3

15111 เด็กชายอนุภัทร อุดม4

15124 เด็กชายธนภูมิ พฤกษชาติ5

15127 เด็กชายกัญจน์นที สุวรรณคีรี6

15137 เด็กชายธนกร ชีวสกุลวงศ์7

15145 เด็กชายภัคพล วารีเกษม8

15146 เด็กชายธนบดี ศรีสุริยะปพน9

15157 เด็กชายวสวรัชญ์ วรพัฒน์สิริกร10

15173 เด็กชายเดชาธร จรเจริญ11

15191 เด็กชายกฤตเมธ วงจันทา12

15203 เด็กชายกษิดิศ พยัคฆนิธิ13

15230 เด็กชายกันตพัฒน์ วงศ์จำปา14

15236 เด็กชายธนดล หาญกล้า15

15240 เด็กชายยศวัฒน์ ธนวิทย์ศศิธร16

15259 เด็กชายจิรภัทร มัดสุรีย์17

15999 เด็กชายวิชาญ โกสินทรานนท์18

16229 เด็กชายจิรทีปต์ ศิริเกียรติสกุล19

16310 เด็กชายวีรภัทร ภิรมย์20

16879 เด็กชายณัทนอนนท์ ฉมาดล21

17026 เด็กชายอินทัช วรรณแสงขำ22
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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น นฤภู  ชีวะพงษ์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15074 เด็กชายรัชพล มุ่งมงคล1

15121 เด็กชายรณกร เกิดทรัพย์2

15128 เด็กชายกันตภณ วงศ์วรกุล3

15129 เด็กชายพศิน กิตยารักษ์4

15189 เด็กชายพีธัส แสงพารา5

15197 เด็กชายธนทัต หมั่นทองหลาง6

15220 เด็กชายเตชินท์ อนันต์ชัยวรกุล7

15221 เด็กชายอินทัช ฮวดสาขา8

15248 เด็กชายธัชพงศ์ สีเหลือง9

15254 เด็กชายลภน ปรัชญาทวีสุข10

16234 เด็กชายเดชาธร จันทร์เจริญ11

16517 เด็กชายกตาธิกาน ระดมเล็ก12

16792 เด็กชายนาราวินท์ วงศ์เวชวศิน13

17028 เด็กชายธนาคาร มีแสง14

17038 เด็กชายกิตติภพ ธรรมมนูญกุล15

17055 เด็กชายอัครพล พลายแก้ว16

17066 เด็กชายศุภกร หงษ์จำรัส17

17080 เด็กชายปวเรศ ตรงกิจรุ่งเรือง18

17084 เด็กชายศุฑัตพงษ์ อักษรขำ19

17085 เด็กชายธนกฤต สิริศักดานุสรณ์20

17086 เด็กชายกฤตชัย แก้วทองมา21

17087 เด็กชายณัฏฐพล พิเชษฐพันธ์22

17117 เด็กชายโลแรนโซ่ คีนส์23

17129 เด็กชายปัณณวัฒน์ คชภักดี24

17130 เด็กชายเตชินท์ เตชะธนบัตร25

17159 เด็กชายสรรพศิริ ฤทธิเกิด26

17166 เด็กชายธนวรรธน์ ด้วงไร27
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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น อัญนิชา  ธารมัติ

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15071 เด็กชายธนกร เตชะวิชาญ1

15082 เด็กชายธนกฤต สุขอร่าม2

15109 เด็กชายสัณหณัฐ เอี่ยมวณิชสกุล3

15160 เด็กชายดุษฎี โดดชัย4

15181 เด็กชายสัณฐิต ภูทิพย์5

152236 เด็กชายออรี่    ภาภัทร  ชาร์ดาแนนด์

15294 เด็กชายกิตติพศ ทองดี7

15295 เด็กชายสิริตติยะ กรรมารวนิช8

15302 เด็กชายอิทธิพัทธ์ อร่ามรัศมีกุล9

15314 เด็กชายกานต์ระพี ชายทวีป10

15330 เด็กชายสิทธิเชษฐ์ เสรีศุภโภคานนท์11

16585 เด็กชายปุณณวัฒน์ ชลายนนาวิน12

17036 เด็กชายชยุตพงศ์ อิทธิวรพงศ์13

17050 เด็กชายยูมิน นาแมงรัก14

17064 เด็กชายประชาธิปไตย รักษ์สุวรรณ15

17068 เด็กชายภูดิส จิตอดิสัย16

17081 เด็กชายภูมิพัฒน์ อังกาพย์17

17088 เด็กชายตฤณภัท กุลวิโรจน์18

17090 เด็กชายนฤชิต นฤชาสุชาติ19

17120 เด็กชายอินกฤศ เลิศอารยะพงษ์20

17123 เด็กชายภูริ จันทร์ขาว21

17155 เด็กชายจุลพงษ์ มะนะโส22

17157 เด็กชายพสิษฐ์ โสตถิชัยพันธุ์23

17160 เด็กชายกฤตพล บัวชุม24

17165 เด็กชายรัฐธรรมนูญ หิรัญอร25

17168 เด็กชายอดิลักษณ์ วราสินธุ์26

17169 เด็กชายสืบสกุล สมศิริ27
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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น นัฐพนธ์  จันทราษฎร์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15072 เด็กชายยศพนธ์ ชัยรัตน์1

15116 เด็กชายธีรวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ์2

15118 เด็กชายติณณภพ ซึ้งหทัย3

15131 เด็กชายปัณณวัฒน์ เดชประสิทธิ์4

15150 เด็กชายวรินทร คนล้ำ5

15177 เด็กชายยศกร ดารายน6

15182 เด็กชายจัตุภูมิ เส็งพานิช7

15206 เด็กชายกฤต ตันไพบูลย์กุล8

15229 เด็กชายพีระพัชร ปัณณพงศ์9

15241 เด็กชายญาณกร อักษรมัต10

15251 เด็กชายศุภณัฐ ทองพัฒน์11

15260 เด็กชายพชรดนัย ผลอุทิศ12

15326 เด็กชายภูวินท์ บทมาตย์13

15333 เด็กชายวริทธิ์ วิเศษวรานนท์14

17065 เด็กชายพีรดนย์ คุนุผกาพันธ์15

17072 เด็กชายภูริวัจน์ ถิรพงศ์ฐกรณ์16

17121 เด็กชายญาณภัทร สุวรรณสอาด17

17128 เด็กชายฆรเมธ ชูผลา18

17133 เด็กชายชยพล ศารทูลทัต19

17137 เด็กชายพีรนิษฐ์ รัชตธีรวัฒน์20

17142 เด็กชายมหานคร จรูญชาติ21

17150 เด็กชายก้องภพ สินประเสริฐกูล22

17152 เด็กชายชยกร ร่มโพธิ์23

17163 เด็กชายพงษ์วิชย์ ประเสริฐศักดิ์24

17167 เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์ เวฬุวะนาธร25

17175 เด็กชายชนะได ศรีมัจฉา26


