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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น นริสศา  พุทธมนต์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

13852 เด็กชายศุภรเศรษฐ์ อมรรัตนโกศล1

13863 เด็กชายปฏิภาค จุลพลัง2

13869 นายหฤษฎ์ อัชฌาวนิชย์3

13870 เด็กชายกฤชประพัตธ์ เลิศประเสริฐภากร4

13875 เด็กชายณฐกฤต โอสนานนท์5

13876 เด็กชายภาณุพงศ์ ภมรบุปผาชาติ6

13877 เด็กชายมณฑ์ปราชญ์ ปรมาภูติ7

13884 เด็กชายชวิน ถนัดกสิกิจ8

13886 เด็กชายปวเรศ จิตการุณ9

13905 นายนนทพัทธ์ ตรีไพชยนต์ศักดิ์10

13918 เด็กชายดลธฤต ลิ้มเชาวน์11

13923 เด็กชายธนธร เชี่ยวธีรกุล12

13925 เด็กชายณัฐพัชร์ ตระกูลสุนทรชัย13

13928 เด็กชายภพรพี พิมพานทอง14

13934 นายธนภัทร์ รัตนวงศ์15

13936 เด็กชายปัณณวิชญ์ อิทธิบุญมี16

13944 เด็กชายบูรพา เบญจบรรพต17

13947 เด็กชายวรพล วัลลิภากร18

13951 เด็กชายธีรภัทร วัชรโกเมนกุล19

13958 เด็กชายณัฐพงศ์ ชื่นธีระวงศ์20

13971 เด็กชายฟูจิ บรรสพผล21

13986 เด็กชายปิติภูมิ พิเชียรพงษ์22

13991 นายภูวิศ เกิดปราโมทย์23

13992 เด็กชายภูริวัจน์ ฤดีจรัสวัลย์24

14005 นายอนาวิล อำพลวิริยะพันธ์25

14006 นายนภัทร ยนปลัดยศ26

14007 เด็กชายฉลองบุญ พนัสอำพน27

14009 เด็กชายปัญญ์ ธัญกิจจานุกิจ28

14061 เด็กชายณภัทร เจิดวิจิตร29

14065 นายจิรภัทร โชคเชาว์วรรธน์30

14093 นายกฤตเมธ ช้างเผือก31

14097 เด็กชายภูดิศ กิติสมประยูรกุล32

14113 นายศุภกร  พาเรโท โห33

14143 นายศิรภพ จุลละภมร34

16009 เด็กชายธนพนธ์ ไทยานุสร35

16263 เด็กชายกัณฑ์กฤช เหล่าพาณิชกร36

16273 นายสรัล บัวหภักดี37
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18/05/2020

ครูประจำชั้น นริสศา  พุทธมนต์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16277 นายธนธรณ์ ทรัพย์สิน38

16331 เด็กชายชวินธร ท้วมเพิ่มทรัพย์39

16350 เด็กชายไอยวิชญ์ สุวรรณนภาศรี40
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ครูประจำชั้น ภคญา  จงจิตดังจง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

13857 เด็กชายอติพล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา1

13899 เด็กชายภูริวัจน์ ศิริธัญวรรธน์2

13922 เด็กชายจิราเจต อินทสระ3

13939 เด็กชายกันตพัฒน์ ชูพรรคพานิช4

13970 นายภาณุสรณ์ หงสกุล5

13990 เด็กชายชนัตถ์ เหมทานนท์6

14045 เด็กชายธนะกฤษฏิ์ พรอริยโชคศิริ7

14059 เด็กชายจิรัฏฐ์ แสงวิทยานนท์8

14078 เด็กชายภัฏ ดารานันทน์9

14084 เด็กชายปันปิติ ลี้มงคล10

14096 เด็กชายพงษ์กมล แซ่คู11

14120 เด็กชายกฤติน ศิริกาญจนาวงศ์12

15036 เด็กชายรัฐฐกฤษฏ์ สนธิกิจพล13

15301 นายธีรทัศน์ ชัยปัญญา14

16006 นายกันตพงศ์ โภชนา15

16252 เด็กชายเขมพงศ์ พุทธรักษา16

16334 เด็กชายพบนรินทร์ เหล่านรินทวุฒิ17

16340 เด็กชายวีรภัทร บ้านสร้าง18

16348 นายณัฐเศรษฐ์ ชินบุตร19

17115 เด็กชายกฤษณพงศ์ ชาวสุรินทร์20

17116 เด็กชายธนณัฏฐ์ ตะวันกิจพงศ์21

17135 เด็กชายพีระพล พฤกษจะมาศ22
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18/05/2020

ครูประจำชั้น บุษรา  วงศ์พงศ์เกษม

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

13865 นายศรัณย์ แซ่เบ๊1

13898 เด็กชายเอเดน จันทร์จ้า2

13916 เด็กชายธนวัฒน์ กิจโภคเจริญ3

13927 เด็กชายเศรษฐศักดิ์ แซ่เล้า4

13933 เด็กชายชวินทร์ ศุภกิจนรเศรษฐ์5

13961 เด็กชายมิ่งเมือง ตงสาลี6

13984 เด็กชายธนพล เล็กเลิศสุนทร7

13989 นายศรัณยู ทาคายามะ8

14015 เด็กชายวิมุตติ เอี่ยมจันทร์9

14032 เด็กชายชรัฐพันธุ์ ทองแถม ณ อยุธยา10

14066 เด็กชายอิงควัต ดารายน11

14086 เด็กชายวัชระ จันทร์วงษ์12

14148 เด็กชายวิรัทธิ์พล เลิศศักดิ์13

15663 นายภควัต ประสมศรี14

16335 เด็กชายกิตติพิชญ์ คำตรง15

17089 เด็กชายปฏิพัทธ์ วัชรพงศ์พิมล16

17132 เด็กชายสิปปภาส บัวตา17

17164 เด็กชายอารยัน ปานเดย์18

17176 เด็กชายเปรมปรีดิ์ เมฆเสรีกุล19

17177 เด็กชายก้องกฤช เมฆเสรีกุล20

17327 เด็กชายชัยชนะ ผาตั้งเจดีย์ชัย21
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ครูประจำชั้น จำลอง  ขุนทองจันทร์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

13862 เด็กชายภาสกร ธาดาประทีป1

13868 เด็กชายเพชร นุยา2

13879 นายชญานนท์ โอฬารถาวรกุล3

13887 เด็กชายฐิติวริต เทียบปัทมะ4

13902 เด็กชายปณิธาน เกริกอาชาชัย5

13921 เด็กชายตุลธร แสงพิทักษ์6

13932 เด็กชายธนกฤต เตชะวิชาญ7

13942 เด็กชายจิตติพัฒน์ เชาวนศรีมานนท์8

13963 นายอธิป สุทธิสวัสดิ์9

13980 เด็กชายอริญศย์ เกตุเลขา10

13987 เด็กชายกันต์ วิรยศิริ11

14014 นายธนกร แซ่ลิ้ม12

14042 นายศศิศ บุราเกษ13

14057 เด็กชายใจ คอร์นทเวท14

14117 เด็กชายศุภกิตติ์ อมรเวช15

14118 เด็กชายธนธัส ทัศนะเจริญกิจ16

14156 เด็กชายทิเบต จันนารี17

14196 เด็กชายธนโชติ ตั้งใจทวีสุข18

15033 นายกายสิทธิ์ ลิ้มสว่างวงศ์19

15319 เด็กชายสมัชญ์ บัวสอาด20

15395 นายฐิติวัจน์ เรืองณรงค์21

15711 เด็กชายศุวิล มาเน22

16271 เด็กชายสญชัย อินทร์หา23

16322 เด็กชายศุภวิชญ์ วานิชผล24

16345 เด็กชายปฏิภัสร์ กี่สุ้น25

16346 เด็กชายกวิน ศรีรัตน์26

17125 เด็กชายธนวัฒน์ ศรีมาลา27

17138 เด็กชายชญานุตม์ แว่วศรี28

17145 เด็กชายคริษฐ์ พิบูลธรรม29

17162 เด็กชายพงษ์พิษณุ ศรีจันทร์30
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ครูประจำชั้น ขจรศักดิ์  จากกิ่งเรืองโรจน์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

13913 เด็กชายพลวัต สิโยพุทธวงศ์1

13949 นายปัณณวิชญ์ โพธิ์พันธ์2

13960 เด็กชายชานน หล่อพาณิชกุล3

13968 เด็กชายณัฐกิตติ์ รัตนรักษ์4

13974 นายริซกี จันทร์บุตร5

13983 เด็กชายจิรวัฒน์ แก้วคำ6

13999 เด็กชายธนกฤต ชัยธเนศพงศ์7

14013 เด็กชายคงสาย เกิดเกตุ8

14027 เด็กชายภรัณ กิจสุนทราภา9

14068 เด็กชายภคภูมิ สุภัคสถาพรพันธุ์10

14070 เด็กชายรัญชน์ วิวิธวรรธ์11

14081 เด็กชายเยือนจรัญ วรพัฒน์สิริกร12

14106 เด็กชายศรณ์ จัดเครือ13

14264 เด็กชายสุรวุฒิ ทั่งจันทร์14

14268 เด็กชายสมัชญ์ เหลืองวรานันท์15

14576 เด็กชายพุทธาภพ พุ่มมาลา16

15686 เด็กชายอิทธิ์ทณัฏฐ์ อินทร์แก้ว17

15988 เด็กชายอะตอมมุ ซาไก18

16251 เด็กชายพชรบดี ศศิโรจน์19

16256 เด็กชายภากร ไททนงค์20

16257 นายณัฐพงศ์ จิวสุวรรณ์21

16258 เด็กชายนิติพงษ์ อินทะมน22

16259 นายกุลภัทร์ แก่นไทย23

16262 นายภาคภูมิ เดชบุญ24

16267 นายธนาธร จิรวงศ์วาณิชย์25

16270 เด็กชายณภัทร หม่องดุ26

16272 เด็กชายชินดนัย นุ่มแจ่ม27

16275 นายป้องเกียรติ สหาวุธ28

16278 นายพิธาภัทร ภรณ์ศิริเวช29

16306 เด็กชายองอาจ ลัมมะทนต์30

16863 นายปุริมปัถย์ พุทธสิมมา31

17053 เด็กชายพร้อมพงษ์ บรรเจิดวัฒนกุล32

17059 เด็กชายคณธัช เลิศพิบูลชัย33


