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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น วุฒิชัย  วงษ์เมือง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15745 เด็กชายปัณณ์ญพัธ ศรีหรั่งไพโรจน์1

15749 เด็กชายอรุณวิชญ์ อรุณสวัสดิ์2

15755 เด็กชายพัทธดนย์ สิงห์ชูวงศ์3

15766 เด็กชายพันภัต เจริญศรีชัยรัตน์4

15771 เด็กชายอชิระ พิชยะวงศ์นาถ5

15783 เด็กชายญาณเดช ฤทธิบัณฑิตย์6

15788 เด็กชายทัตเทพ องค์ธนะสุข7

15791 เด็กชายธิติภัทร ทองถาวร8

15793 เด็กชายชวิน ชุมทอง9

15810 เด็กชายศุภณัฐ โลกเจริญลาภ10

15818 เด็กชายนิพพิชฌน์ ไทยเที่ยง11

15822 เด็กชายสุรสิทธิ์ กิจส่งแสง12

15836 เด็กชายพีรัชชัย ถังทอง13

15846 เด็กชายภูษกุล ธนาภากรวิศาล14

15864 เด็กชายณัฏฐพล ศุภกิจจานุสรณ์15

15877 เด็กชายรัชพล ฟ้ากระจ่าง16

15884 เด็กชายชยพล คุ้มบุญมี17

15893 เด็กชายกฤตกรณ์ สุทธิวานิช18

15920 เด็กชายธนัทบัญญวัต ภาแก้ว19

15924 เด็กชายธนกฤติ พักรอด20

15963 เด็กชายศุภวิชญ์ บุญบำรุง21

15983 เด็กชายออมพณ เต็มอนุภาพกุล22

15991 เด็กชายณัชชวกร กุตตระ23

15995 เด็กชายนำโชค สืบทอง24

16022 เด็กชายฐิติวัฒน์ ลานนท์25

16201 เด็กชายธนกฤต ตั้งเจริญกิจ26

16223 เด็กชายศตายุ แซ่ภู่27

17100 เด็กชายกรวิชญ์ วงษ์ท้าว28

17147 เด็กชายณฐพล สิทธิโชคตระกูล29
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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น ธนพร  ยมะสมิต

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15744 เด็กชายพิตรพิบูล ศิริ1

15748 เด็กชายกันตวัฒน์ เจริญวงศ์2

15758 เด็กชายธิติพัทธ์ ชาป่ง3

15760 เด็กชายปรีติ บุญจันทร์4

15767 เด็กชายพชรพล เทียนรุ่งศรี5

15772 เด็กชายธเนศพล ทนันชัย6

15794 เด็กชายชัยวิชญ์ จรัญเรืองธีรกุล7

15800 เด็กชายสยาม ซานเชส8

15804 เด็กชายอภิวัฒน์ นันทไพฑูรย์9

15807 เด็กชายธนภัทร คู่บารมี10

15825 เด็กชายธนทัต โศภนคณาภรณ์11

15840 เด็กชายเจนวิทย์ โกศลชัยพันธุ์12

15845 เด็กชายชวกร สินธวานุกูล13

15857 เด็กชายศุภกร สุวัธนะเชาว์14

15868 เด็กชายณัฏฐ์ธวินน์ ธิติธำรงชัย15

15881 เด็กชายกฤชณัช ป้อมเด็ด16

15891 เด็กชายณัฐกิตติ์ แก้วเชิด17

15902 เด็กชายยศวัฒน์ บัวทอง18

15909 เด็กชายศราวิน อนุกูลสวัสดิ์19

15915 เด็กชายคณิน ศรีวงศ์พนาเวศ20

15921 เด็กชายจักรกฤษณ์ ฤทธิ์เรืองนาม21

15973 เด็กชายอนพัช ไชยสิทธิ์22

15985 เด็กชายกฤตเมธ อินทร23

15994 เด็กชายวรภัทร โพธิ์วิรัตน์24

16516 เด็กชายมารีน เพิร์ธ รอดประเสริฐ25

16582 เด็กชายเรย์อาน เช็คซ์26

16796 เด็กชายณัฐนันท์ ทองหลอม27

16805 นายอัยวิณย์ เมฆสิงห์วี28

17032 เด็กชายกฤษฎิพัศริย์ พจนารถ29

17104 เด็กชายธนพล ศีรีทศ30

17186 เด็กชายธนพนธ์ ฮอง31

17367 เด็กชายคูเปอร์ คูทอลยอฟ32
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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น ชัยณรงค์  นุ้ยแก้ว

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15756 เด็กชายนันทิพัฒน์ ชาป่ง1

15757 เด็กชายอิทธิพัทธ์ ชาป่ง2

15762 เด็กชายอรรถกร เตียนพลกรัง3

15769 เด็กชายวรปรัชญ์ แสงศรี4

15773 เด็กชายกมลภู พูนพิพัฒน์กิจ5

15780 เด็กชายปัณณวิชญ์ อธิวัชร์ภาคิน6

15787 เด็กชายณัชพงศ์ เลิศล้ำ7

15792 เด็กชายอริยะ เฉิน8

15797 เด็กชายชยพล พงษ์เจริญไทย9

15802 เด็กชายกวินท์ บุญช่วย10

15808 เด็กชายณัฐพงศ์ อุทัยวนิชวัฒนา11

15813 เด็กชายยศะปัญญ์ ปลั่งศรีเจริญสุข12

15837 เด็กชายเดชพิสิษฐ์ จิตโสภีพงษ์13

15838 เด็กชายธีร์ทัศน์ จิตโสภีพงษ์14

15854 เด็กชายณภัทร ศรีขำ15

15855 เด็กชายสุรณ์โรจน์ ลัดดาวรากรณ์16

15872 เด็กชายณัฐศิวัช ดวงมณีรัตนชัย17

15904 เด็กชายกิตติพัฒน์ มัณฑะจิตร18

15910 เด็กชายวชิรวิชญ์ ยืนยงสุวรรณ19

15916 เด็กชายกรศกาณ โรหิตเสถียร20

15922 เด็กชายปุณณวิช บุญกอบ21

16239 เด็กชายกวินทร์เกียรติ โอสถอภิรักษ์22

16527 เด็กชายภูริณัฐ พิรุณ23

16827 เด็กชายศิวกร คำชมภู24

16828 เด็กชายชยุตพงศ์ หลำพรม25

16887 เด็กชายภูมิบดินทร์ เวชกระจ่าง26

17027 เด็กชายเพิ่มพูลสิณ เจริญนิธิธาดา27

17094 เด็กชายวิรัล อภิรักขิตบุญญา28

17103 เด็กชายจารุวงศ์ ไกรสูรย์29

17108 เด็กชายภาณุพงศ์ พบสระใหญ่30

17359 เด็กชายภาคิน ไชยบำรุง31



ภาคเรียนที่ 1 / 2563   ชั้น ป.6 / 4

แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น กาไล  ไชยรา

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15746 เด็กชายพัชรโรจน์ นาคพันธวงษ์1

15751 เด็กชายรัชพล สุธีพิเชฐภัณฑ์2

15754 เด็กชายจารุพัฒน์ อรุณเรือง3

15763 เด็กชายนิธิศ เอื้อกิจกุลทรัพย์4

15764 เด็กชายภรตต์ สางชัยภูมิ5

15770 เด็กชายภูริณัฐ สาระนาค6

15781 เด็กชายอนุรักษ์ ทวิ คลังบุญครอง7

15789 เด็กชายธัญโชติ จันทร์ธิวัตรกุล8

15795 เด็กชายพลภัช วงษ์วิไลวารินทร์9

15799 เด็กชายอณาคิณ พิริยะกุลชัย10

15805 เด็กชายณศรัณย์ จิระสุทธิโรจน์11

15809 เด็กชายสรัล เกื้อหนุน12

15812 เด็กชายวิธวินท์ วงษ์วิไลวารินทร์13

15820 เด็กชายมานิตย์ วราฤทธิ์หิรัญกุล14

15827 เด็กชายอัสมัท เบ็ญเราะมาน15

15829 เด็กชายธีร์ธาวิน ธุระธรรม16

15832 เด็กชายชปกรณ์ ไกรบุญ17

15844 เด็กชายภูริภัทร ล้อมรื่น18

15856 เด็กชายฐิติกร เลิศธนาภรณ์19

15862 เด็กชายศิณเชษฐ์ เจริญกิจไพเลิศ20

15867 เด็กชายกรวัชร ศรสงคราม21

15886 เด็กชายพชร พูลภัทรชีวิน22

15887 เด็กชายหฤษฎ์ กิมสิน23

15894 เด็กชายเมทัส กิจจารักษ์24

15895 เด็กชายกรณ์ ตั้งภักดี25

15903 เด็กชายณัฐพฤกธ์ สุขิตานนท์26

15908 เด็กชายธารา กรรณาลงกรณ์27

15925 เด็กชายภณธกัน วงศ์วรกุล28

15990 เด็กชายปานวัฒน์ ตั้งศิริกุศลวงศ์29

16013 เด็กชายหฤษฎ์ เซ็นติยะนนท์30

17099 เด็กชายไมคอน ดักลาส นอร์มานฮา คาร์โดโซ31

17107 เด็กชายปัณณวิชญ์ วงษ์ณะรัตน์32

17112 เด็กชายภูมินทร์ พิมพ์มี33

17264 เด็กชายธวัชชัย มะหิมา34
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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น ธนูทอง  วันชา

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15765 เด็กชายกิตติพัทธ์ เสียมไหม1

15785 เด็กชายภาสวิชญ์ สุรชีวพล2

15803 เด็กชายชนม์ณพัฒน์ แจ้งวงศ์ชัย3

15814 เด็กชายชีวิน ปรีชาพานิช4

15819 เด็กชายศิระ อมรเลิศปัญญา5

15824 เด็กชายณัช อินมะตูม6

15826 เด็กชายณัฐชนน สกุลรวย7

15834 เด็กชายวรรัตน์ สัจธรรม8

15848 เด็กชายปรากฎการณ์ สมิตินันทน์9

15853 เด็กชายสิปปกร ธรรมากุลวิชช์10

15859 เด็กชายพงพี สุรางค์ศรีรัฐ11

15861 เด็กชายธนวัฒน์ วัชระกิติพงศ์12

15865 เด็กชายเปรมปวริศ กิจวิถี13

15869 เด็กชายเมธัส วงศ์ทางทองดี14

15870 เด็กชายมานัส วงศ์ทางทองดี15

15882 เด็กชายสุวิจักขณ์ ศรีสุวรรณเกศ16

15888 เด็กชายภาคภูมิ สถิตย์สุข17

15898 เด็กชายพงศ์วิทย์ ไชยสวัสดิโชติ18

15900 เด็กชายสรัล กลิ่นหอม19

15913 เด็กชายไชยชยุตม์ สุวรรณทัต20

15917 เด็กชายณฐภัทร ภู่ประเสริฐ21

15919 เด็กชายกฤศณัฎฐ์ จิรภากุล22

15970 เด็กชายอนวัช อุดม23

15974 เด็กชายศรณะ โตคำงาม24

16017 เด็กชายกฤตภาส เก็บเงิน25

16813 เด็กชายปกป้อง บุณยะรัตเวช26

16838 เด็กชายรุจิภาส ดีจริยา27

17024 เด็กชายณัฐชนน แซ่ซือ28

17096 เด็กชายนพคุณ พวงทอง29

17106 เด็กชายคามิน เย็นทูล30

17114 เด็กชายวิศรุต ภูมิศรีแก้ว31
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แบบบันทึก

18/05/2020

ครูประจำชั้น สุวรรณา  จาบทอง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

15747 เด็กชายฐาปนวัฒน์ นวสกุลเกียรติ1

15768 เด็กชายครองภพ เรามานะชัย2

15778 เด็กชายกฤษฏิ์ทัศน์ กาลพงษ์วาร3

15779 เด็กชายชินภัทร จันทร์วิกูล4

15782 เด็กชายจอมทัพ มงคลแก้วทรัพย์5

15784 เด็กชายวงศธร หลักดี6

15806 เด็กชายพีรวิชญ์ ดำริพาณิชย์7

15811 เด็กชายก้องภพ แสนทวีสุข8

15815 เด็กชายณฤทธิ์ สายแก้ว9

15839 เด็กชายพลวรรธน์ วิวัฒนากรวงศ์10

15842 เด็กชายปัณณ์พัฒน์ ฉัตรศิริรัตน์11

15847 เด็กชายธายุกร เสาวมล12

15852 เด็กชายณัฐชนน แก้วอุ่นเมือง13

15858 เด็กชายวรินทร อินทรนิโลดม14

15863 เด็กชายกฤษฏิ์ สิหนาทกถากุล15

15873 เด็กชายปราชญ์ สิงห์โตทอง16

15880 เด็กชายภูธนา โนรีแพทย์17

15883 เด็กชายชยธร สุคนธสิงห์18

15892 เด็กชายณัชพล ณ ลำปาง19

15901 เด็กชายพีรวิชญ์ ขนอนเวช20

15907 เด็กชายศิวัชร์ เจียมรัตนะประทีป21

15918 เด็กชายศิรวิชญ์ จินตภานุ22

17073 เด็กชายภูมิพัฒน์ ถิรพงศ์ฐกรณ์23

17102 เด็กชายธนภัทร เพชรวงษ์24

17111 เด็กชายชัยวัฒน์ เงินมา25

17136 เด็กชายธนภัทร จุฬาธนกิจ26

17337 เด็กชายรเมศ เรียบร้อย27

17353 เด็กชายกีรติ เกิดบัณฑิตย์28

17360 เด็กชายวงศธร ทองมีเหลือ29

17368 เด็กชายยศนันท์ รักพงษ์ไทย30


