
ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.1 / 1

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น อรัญญา  เตชะวณิช

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17645 เด็กชายปัญญะรัตน์ วิทยาวัชรินทร์1

17648 เด็กชายภูวดิษฐ์ อุดมผล2

17655 เด็กชายพรรพงษ์ ห่อทอง3

17658 เด็กชายธีธัช ทรัพย์เพิ่มพูล4

17664 เด็กชายดุษฎี ลิ้มโสภาธรรม5

17667 เด็กชายกิตติกวิน แดงพันธ์6

17669 เด็กชายพัชรพงษ์ วุฒิเกษ7

17673 เด็กชายปองคุณ ปัญทิโต8

17677 เด็กชายฉันทพัฒน์ ตรีพิพัธน์9

17681 เด็กชายคณิณ ลิขิตสัจจากุล10

17685 เด็กชายพุฒิธร ดอนสกุล11

17698 เด็กชายภูมมิ์ไท ศรีประมงค์12

17704 เด็กชายก้องภพ เอียวพันธ์13

17709 เด็กชายพัทธนันท์ ประยงค์รัตน์14

17712 เด็กชายทีปหฤษฎ์ สุริยเดชวงค์15

17714 เด็กชายธนพัฒน์ ฟุ้งเกียรติขจร16

17716 เด็กชายคุณานนท์ วงศ์ชัย17

17719 เด็กชายชินดนัย วศินวงศ์18

17725 เด็กชายปัณณวิชญ์ ประภากรวรกุล19

17729 เด็กชายอินทนนท์ ตั้งประเสริฐกุล20

17731 เด็กชายธีรกฤต โพธิ์แก้ว21

17733 เด็กชายกิตติภูมิฐ์ อำนวยชัยดิลก22

17735 เด็กชายวุฒิภัทร ธีระศิริศิลป์23

17740 เด็กชายณัฐวัฒน์ พัฒนพันธกิจ24

17744 เด็กชายณัฐพีร์ นิวาสนิลรัตน์25

17752 เด็กชายนราวิชญ์ พสิมพงษ์26

17775 เด็กชายปณิธาน พัจนสุนทร27

17782 เด็กชายยศวินทร์ นิรันดร์สุข28

17797 เด็กชายแทนคุณ ยังอยู่สุข29

17833 เด็กชายธันยปรัชญ์ ธานินทร์เดชานันท์30

1786731 เด็กชายกิตติธ์ณัทพสิษฐ์  ยาใจ

17869 เด็กชายพีรมณฑ์ เหลืองงามวิไลกูร32

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.1 / 2

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น ภาวิณี  พลชำนิ

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17644 เด็กชายเปรมปรีดิ์ เอี่ยมประเสริฐ1

17647 เด็กชายพุทธบุตร บุญธารา2

17649 เด็กชายวรกร สุวรรณเมธา3

17651 เด็กชายจิรเมธ บุญชูใจ4

17654 เด็กชายชยพัทธ์ ชัยมังคลานนท์5

17663 เด็กชายภาสวินท์ จิรวรพัฒน์6

17670 เด็กชายปภังกร กำไร7

17674 เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนสี8

17678 เด็กชายภูมิพัฒน์ ป้อทองคำ9

17682 เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีกาญจนาพงศ์10

17686 เด็กชายเจเดน ไรเดอร์ วิภานราภัย11

17692 เด็กชายธีศ์ภพ โรจนเรืองวงศ์12

17700 เด็กชายกฤตพล คชาชื่น13

17703 เด็กชายชวนากร ครสิงห์14

17705 เด็กชายตฤณ เกษเสถียร15

17708 เด็กชายณภัทร วุฒิพรหม16

17710 เด็กชายอธิเชฐ โตสงวน17

17715 เด็กชายรัญชน์พล ประเสริฐสม18

17721 เด็กชายวชิรรัตน์ สุทธิสุนทรินทร์19

17727 เด็กชายปรรณ ชินนิยมวณิช20

17736 เด็กชายธนกร ตันติสัตยกุล21

17741 เด็กชายณวิน วิจิตรนุกูลประดิษฐ์22

17746 เด็กชายปุณณ์ นพคุณ23

17751 เด็กชายภูรินท์ เชี่ยววานิช24

17757 เด็กชายศุภกร หอโสภณพงษ์25

17784 เด็กชายดีน โฮโรวิชส์26

17796 เด็กชายจักรกฤช พินิจชอบ27

17828 เด็กชายกีรติ แซ่ลิ้ม28

17850 เด็กชายภคภัทร ประทุมทอง29

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.1 / 3

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น อาภัสรา  เครือสุวรรณ์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17650 เด็กชายรชต วิจิตรพรกุล1

17652 เด็กชายรงกฤด จุรียะพันธ์2

17656 เด็กชายศศวัสส์ ศิวเวทพิกุล3

17661 เด็กชายนันทวัฒน์ เตชวิทย์วัฒน์4

17671 เด็กชายเธียรวิชญ์ หนูแดง5

17675 เด็กชายฐณวัฒน์ กิตติอิสริยาพล6

17679 เด็กชายณัฏฐ์ณรัน เสรีวัฒโนภาส7

17680 เด็กชายนฑี นเตโอ้ เกอนาร์8

17683 เด็กชายณฐพล ระนาดแก้ว9

17687 เด็กชายธนธรรม คุณาธิคม10

17691 เด็กชายภพทอง วงศ์แก่นสาร11

17693 เด็กชายปัญณวัฒน์ กาญจนาพันธ์โชค12

17702 เด็กชายธรรศ ตั้งปนิธานดี13

17706 เด็กชายญาณวัฒน์ ภูเขาทอง14

17711 เด็กชายภวัต สิงห์ประยูร15

17717 เด็กชายกันต์ธีร์ ชูไชย16

17723 เด็กชายประภาวริศ สุขสุมิตร17

17728 เด็กชายณธกร น้อยสอาด18

17737 เด็กชายสรธร ธราสิริจิรโชติ19

17739 เด็กชายพีรวิชญ์ สงวนศิลป์20

17742 เด็กชายธรรมธัช ไกรสิทธิศิรินทร21

17748 เด็กชายพชร บุณยนนท์22

17750 เด็กชายพงศ์ณริณทร์ ทานน้ำใจ23

17754 เด็กชายชัยกร ธรรมทินโน24

17762 เด็กชายณพัต ศุภวิฑูรย์25

17798 เด็กชายสุวิศิษฏ์ นัยนานนท์26

17838 เด็กชายศรุตม์ ชัยประภา27

17871 เด็กชายณภณภ์ จรรยาศิริกุล28

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.1 / 4

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น ลาวัลย์  จันทร์กระจ่าง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17646 เด็กชายณภัทร ย้วยความดี1

17653 เด็กชายปิยวรรธ สุวรรณศรี2

17657 เด็กชายณภัทร ภัทรกรธนกิจ3

17659 เด็กชายชยพล ทิพย์ประเสริฐสุข4

17660 เด็กชายอัสซาล ยาประจันทร์5

17662 เด็กชายสิพัศเธียร มีราศรี6

17665 เด็กชายปัณณวัทน์ เสนะวีณิน7

17668 เด็กชายภูนรินทร์ สุวรรณวงศ์8

17672 เด็กชายนภทีป์ พงศ์สมบัติวัฒนา9

17676 เด็กชายถาวรพัฒน์ ทองคง10

17684 เด็กชายณคุณ พัชรอาภา11

17690 เด็กชายเอกกวินทร์ สันติกร12

17694 เด็กชายชญทัต ขันธ์เครือ13

17707 เด็กชายกันตภณ พลเวียงธรรม14

17713 เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เสวตวิวัฒน์15

17718 เด็กชายธนัช เขียวบำรุง16

17720 เด็กชายกฤตานน พ่อบุญมี17

17722 เด็กชายปรินทร ฝึกใจดี18

17724 เด็กชายจอร์แดน ธนูสนธิ์ เบ๊19

17730 เด็กชายพาศิลป์ ด้วงคต20

17743 เด็กชายจิรศักดิ์ ไตรทิพพิสมัย21

17745 เด็กชายธรรมาธีร์ ทองปาน22

17747 เด็กชายรวิภาส รัตน์ประสาทพร23

17753 เด็กชายยุติธรรม ศุภเลิศกิจจา24

17756 เด็กชายธีรุตม์ คล่องกิจการค้า25

17759 เด็กชายอชิตพล เงินเจริญ26

17788 เด็กชายธนภัทร พิรุณ27

17791 เด็กชายณฐพงศ์ บูรณะประเสริฐสุข28

17830 เด็กชายเฟาซี จันทร์บุตร29

17860 เด็กชายคุณากร แต้มช่วย30

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน


