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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น ธีระยุทธ  พุทธานุกูล

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14709 เด็กชายจิรภัทร เดโชศิลป์1

14712 เด็กชายภานุพงศ์ ใจมีธรรมดี2

14728 เด็กชายปัญญวัฒณ์ อินทะศิริสกุล3

14769 เด็กชายคทาฤทธี อวยพร4

14770 เด็กชายปภังกร สุขสมเนตร์5

14777 เด็กชายชณัญญู ชินวุฒิ6

14778 เด็กชายภัคพนธ์ ภักติวงษ์7

14803 เด็กชายธิติพันธ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา8

14823 เด็กชายกันตินันท์ พรหมวรานนท์9

14836 เด็กชายธนกฤต โชตยาภรณ์10

14870 เด็กชายภูริวัฒน์ ฐิติภัทรเมธา11

15015 เด็กชายพัทธนินทร์ โสภณชนะรัชต์12

15967 เด็กชายชนวีร์ น้อยม่วง13

15971 เด็กชายอัครวัฒน์ สรรสิริเสริม14

15982 เด็กชายญาณิน ญาณอุบล15

16233 เด็กชายภูผา จิยะจันทน์16

16246 เด็กชายพจน์พัชระ สุโชวรพันธ์17

16769 เด็กชายสมิฏพงศ์ เหลืองอมรนารา18

16774 เด็กชายศวีระ ธรรมจริยาวัฒน์19

16782 เด็กชายวงศพัทธ์ จันทร์วันณา20

16877 เด็กชายศุภกร ลาภเจริญทรัพย์21

16889 เด็กชายทีปพิพัฒน์ อังศุจิตรารมณ์22
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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น วทัญญู  ศรีทอง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14698 เด็กชายศักดา วิจิตรพรกุล1

14704 เด็กชายสุวิจักขณ์ โชติพรหม2

14705 เด็กชายภาสกร ให้ศิริกุล3

14708 เด็กชายปรทัต อุดมเกียรติ4

14722 เด็กชายจิรภัทร ฉลวย5

14732 เด็กชายปรัญชัย เกริกอาชาชัย6

14734 เด็กชายวิรุฬห์ ธารินเจริญ7

14738 เด็กชายธนกฤต กัลปหา8

14764 เด็กชายวชิรวิชญ์ พรอดิสัย9

14785 เด็กชายปัณณทัต ม่วงสีตอง10

14786 เด็กชายสิทธา ฉัตตะวิริยะ11

14792 เด็กชายปรมัตถ์ อภิชัยเจริญกุล12

14798 เด็กชายสัณหณัฐ สุวรรณวัฒน์13

14812 เด็กชายพัสกร สุวรรณกุล14

14838 เด็กชายฐปนรรฆ์ ธรรมกิรติ15

14869 เด็กชายปวเรศ ประภาพรวรกุล16

14876 เด็กชายธนกฤต ศรีพัฒนวงศ์17

14887 เด็กชายณัฐวัตร เขียวพาณิช18

14895 เด็กชายณัฎฐวี นรารัตน์วงศ์19

14899 เด็กชายจิตติพัฒน์ ตรีรัตนธรรม20

14917 เด็กชายปวีร์ทัศน์ อนันตชัยมนตรี21

14926 เด็กชายธนกร ไตรวุฒิ22

14927 เด็กชายภูฟ้า คชสาร23

14928 เด็กชายนพวิทย์ เอื้อชัยกาญจน์24

15002 เด็กชายฤตพิพัฒน์ โพธิ์หิรัญ25

15051 เด็กชายจุฬ นิรมิตศุภเชษฐ์26

15322 เด็กชายติณณชาติ มนูญผล27

16313 เด็กชายภาคภูมิ หลิว28

16323 เด็กชายฮิโรคิ ยามาอุจิ29
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18/05/2020

ครูประจำชั้น ศิริลักษณ์  ตั้งตระกูล

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14696 เด็กชายกวิน วัชวงษ์1

14700 เด็กชายวศิน ไตรประคอง2

14716 เด็กชายวชิรวิทย์ งามทรัพย์ทวีคูณ3

14741 เด็กชายคงพชร รุ่งเรืองไพฑูรย์4

14744 เด็กชายพสิษฐ์ วงศ์เจริญชัย5

14784 เด็กชายจิรัฏฐ์ อุ่นจิตติกุล6

14793 เด็กชายณัทสพล จินจา7

14827 เด็กชายนรเณศฤ คูหาทอง8

14830 เด็กชายพสิษฐ์ จิวัธยากูล9

14854 เด็กชายกษิดิส บำรุงสุข10

14871 เด็กชายกฤติน จำรูญรัตน์11

14874 เด็กชายณรงค์รัชช์ นิธิพรวรางค์12

14875 เด็กชายนภัส เจียมรัตนะประทีป13

14885 เด็กชายอภิวิชญ์ เลิศบรรธนาวงศ์14

14886 เด็กชายกิตติพล ชัยคุณากร15

14908 เด็กชายไตร ไตรสุทันธ์16

14916 เด็กชายชยพล ลีบุญพงศ์17

14929 เด็กชายสัณห์ ทัศเศรษฐ18

14932 เด็กชายสิรวัฒน์ ภูวสิทธินันท์19

14957 เด็กชายธนดล ศุภพิโรจน์20

15312 เด็กชายวิภูร์ฤทธิ์ พุทธิพนาเวศ21

15666 เด็กชายจิรภัทร ชิวารักษ์22

15972 เด็กชายชวินธร พิทักษ์23

16532 เด็กชายณัฐพัฒน์ บุศยรัตน์24

16878 เด็กชายณัฐดนัย นิธิพิพัฒ25

16882 เด็กชายปัญญ์ จารุกะกุล26
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18/05/2020

ครูประจำชั้น เทวฤทธิ์  ยิ้มช้อย

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14703 เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์ บุตรศรี1

14714 เด็กชายภรภัทร แผ่นนภากนก2

14717 เด็กชายวราทิตย์ สุวรรณศร3

14730 เด็กชายมาวิณ บุญญะภานุพล4

14735 เด็กชายกุลธวัช มูลศาสตร์สาทร5

14736 เด็กชายภูดิศ จิรชัยธร6

14743 เด็กชายสุรวีย์ ศรีหรั่งไพโรจน์7

14752 เด็กชายธีรภัทร วัฒนกีสุนทร8

14753 เด็กชายสิรวิชญ์ สัตย์เพริศพราย9

14755 เด็กชายโชคชัย อัศวพรชัย10

14763 เด็กชายพชรพล โพธิปลัด11

14776 เด็กชายวีรภัทร จตุวัฒน์12

14791 เด็กชายวัชรวิศว์ กรดกางกั้น13

14795 เด็กชายชินาธิป จันทร์วิกูล14

14824 เด็กชายฐปนวัฒน์ นาคศิริ15

14846 เด็กชายต้นสัก อาเคียม16

14856 เด็กชายวิริทธิ์พล ด่านศรีบูรณ์17

14878 เด็กชายธนัฐ ธวัชนันทชัย18

14892 เด็กชายมุ่ง สีละพัฒน์19

14893 เด็กชายมั่น สีละพัฒน์20

14898 เด็กชายลีนวัตร เตชกัมพู21

14910 เด็กชายธนธัส ธีรสุนทรวัฒน์22

15962 เด็กชายณัฐภัทร ชารีโคตร23

16222 เด็กชายธีรภัทร แซ่ภู่24

16777 เด็กชายศุภณัฐ หล่อทองคำ25

16783 เด็กชายธีรภัทร คูณธนกุลวงศ์26

16842 เด็กชายอภิภู ฐนิตวรเดช27

16870 เด็กชายเจษฎา โคตรอาษา28

17052 เด็กชายศิรยุฐญ์ เหมจักร29
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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น อัจิมา  วงศ์ฉายา

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14725 เด็กชายทาคาอะกิ อันโด้1

14761 เด็กชายพันธ์พัทธ์ อิฐรัตน์2

14762 เด็กชายพัชรพล ลิ่มสุวรรณ3

14788 เด็กชายเอื้ออังกูร บุญจึงเจริญรัตน์4

14797 เด็กชายนาวี ประสิทธินาวา5

14800 เด็กชายธฤต ขอนแก้ว6

14801 เด็กชายอธิวัฒน์ ทัพรอด7

14802 เด็กชายธยาน์วิญญ์ ตั้งวิทยานุกูล8

14809 เด็กชายคณภัทร สุนาพันธุ์9

14811 เด็กชายเวชพิสิฐ เคนท้าว10

14822 เด็กชายปณต สวนสระแก้ว11

14828 เด็กชายประภัสสร บรรจงลักษมี12

14831 เด็กชายศุภกร กวีกิจจินดา13

14845 เด็กชายกษิดิศศ์ สางชัยภูมิ14

14847 เด็กชายโสภณวิชญ์ เลื่อนนภาวรรณ15

14848 เด็กชายชิษณุพงศ์ เลื่อนนภาวรรณ16

14852 เด็กชายณัฐธพัฒน์ อัจจิมาพร17

14857 เด็กชายชวัลวิทย์ ธีรพงษ์พิพัฒน์18

14891 เด็กชายพิตรพิบูล ภามี19

14918 เด็กชายศราวิน โพธิ์นาแค20

14920 เด็กชายพศิน กรณีสุข21

14934 เด็กชายธีธัช ลีลาสิรินุวงศ์22

14998 เด็กชายวุฒิเมศร์ พิริยะเดชพงศ์23

15980 เด็กชายกฤตณัฐ ชีนาเรือนทอง24

16210 เด็กชายณภัทร ศิริโชติรุ่งขจร25

16526 เด็กชายรัฐภูมิ นิลวณิชย์26

16566 เด็กชายธนกฤต โชติจันทร์ศิริสุข27

16768 เด็กชายศุภณัฐ ใหม่อ่อง28

16775 เด็กชายธัญญ์นิธิ เกียรตินัยดิษกุล29

16786 เด็กชายพีรวิชญ์ พัชรประภากร30

16834 เด็กชายตฤณ พิชัยณรงค์31
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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น ทอปัด  พ้นภัย

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

14749 เด็กชายพงศพัศ หอกคำ1

14765 เด็กชายธานินทัศน์ ภักดีศิริเกษม2

14766 เด็กชายฐิติพงศ์ เที่ยงตรงภิญโญ3

14773 เด็กชายณัฐพนธ์ ม่วงพันธุ์4

14806 เด็กชายนันทพันธ์ กุลสิริปัณณทัต5

14816 เด็กชายวิชญ์พล คูศุภรเจริญ6

14818 เด็กชายนิพิฐพนธ์ พะวงษ์7

14839 เด็กชายรวิภัทร กลางประพันธ์8

14850 เด็กชายศรัณยพงศ์ ธีรธนาฤกษ์9

14861 เด็กชายเกษม ปิ่นแก้ว10

14864 เด็กชายนนทศักดิ์ จตุรประเสริฐ11

14883 เด็กชายจุฑาพัชร ทับทอง12

14888 เด็กชายวิรัลพัชร โนรีแพทย์13

14896 เด็กชายธนากร ประดับศรี14

14922 เด็กชายประเสริฐการ สุขิตานนท์15

15013 เด็กชายหาญยุทธ ธรรมสระ16

15394 เด็กชายชัพวิชญ์ เตียวศักดาพิทักษ์17

15725 เด็กชายณัฐวุฒิ อินมะตูม18

16020 เด็กชายณัฐชนน ดาวประทีป19

16765 เด็กชายพีรพัฒน์ ชุมขำ20

16771 เด็กชายณัฐภูมิ ภูมิพระบุ21

16776 เด็กชายคณพศ คณาพิทักษ์22

16779 เด็กชายอิทธิวัฒน์ อรุณรัตนนุกุล23

16784 เด็กชายธนิสร อินทรนิโลดม24

16859 เด็กชายปัญญพัฒน์ เจริญขจรกุล25

16869 เด็กชายธนเทพ เจตนาพาณิชย์26

16880 เด็กชายพีรณัฐ แก้วแก่นเพชร27

16888 เด็กชายธนกร บุญเอกรัตน์28

16895 เด็กชายมุสตาฟา อัล-ซาฟาร์29


