
ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.3 / 1

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น สิริวิมล  ท้วมแสง

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17178 เด็กชายณัฐสิทธิ์ ศรีปัญจพงษ์1

17181 เด็กชายรัชพล ยิ้มแย้ม2

17190 เด็กชายพณิช เลิศรัตนติกรกุล3

17195 เด็กชายภูชิน จิรากรธราดล4

17199 เด็กชายภุชงค์ สดภิบาล5

17203 เด็กชายนนทัช เอกมงคลชัย6

17208 เด็กชายธนดล นาวิภานนท์7

17217 เด็กชายกชเมธ จูศิริวงศ์8

17221 เด็กชายอธิษฐ์ จำปาทอง9

17225 เด็กชายปวันท์ชัย สุริยประภาดิลก10

17237 เด็กชายนภชล เหมะธุลิน11

17243 เด็กชายรพีพงศ์ ภิรมย์วรากร12

17245 เด็กชายวีรวิชญ์ ธรรมาลักษณ์13

17249 เด็กชายพอ อ่าวสาคร14

17252 เด็กชายปัณณวัชญ์ บุญอยู่15

17256 เด็กชายณัชวีร์ จิรรุ่งโรจน์16

17260 เด็กชายปริณพัชร์ มาลากุล ณ อยุธยา17

17267 เด็กชายอาชวี อรรถทวีสิน18

17273 เด็กชายจุฑาเทพ เมนะพันธ์19

17277 เด็กชายคณาวุฒิ ชูชื่น20

17282 เด็กชายธัชทฤต แซ่เบ๊21

17288 เด็กชายศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์22

17291 เด็กชายพันธุ์ธัช ใจเด็ด23

17299 เด็กชายวราวิชญ์ อินทรนนท์วิไล24

17310 เด็กชายณพล ขวัญบุญบำเพ็ญ25

17321 เด็กชายศุภวิชญ์ สีสืบพันธุ์26

17325 เด็กชายพชร เกตุแสง27

17342 เด็กชายธนดล พันธุ์มณี28

17389 เด็กชายทีปกร ประทีปถิ่นทอง29

17401 เด็กชายธณณ อดิศรพันธ์กุล30

17562 เด็กชายมนกร อนุมานศิริกุล31

17620 เด็กชายพศิน เพชรเกื้อหนุน32

17799 เด็กชายนรินทร์ เชี่ยวชาญทอง33

17870 เด็กชายภัฏ ด้วงตุ่น34

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.3 / 2

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น กรุณา  วงษ์พิไลวัฒน์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17179 เด็กชายณัฏวิโรจน์ อนุตรานุกุล1

17182 เด็กชายปีติรัตน์ รัตนวานิช2

17192 เด็กชายณิชกุล โศภนคณาภรณ์3

171964 เด็กชายวิเรี๊ยะ วินเนอร์  ตับ

17200 เด็กชายสิรวิทชญ์ เฉิน5

17205 เด็กชายปวรปรัชญ์ เพ็ชรนวล6

17209 เด็กชายกันดิศ พยัพเมฆ7

17213 เด็กชายนโม อภิพันธุ์8

17218 เด็กชายธนากร ยุวธนากร9

17222 เด็กชายปวรปรัช ทรัพย์พานิช10

17234 เด็กชายธนกฤต กนกกาญจนพงศ์11

17238 เด็กชายครองธนา เรามานะชัย12

17241 เด็กชายจิณณะ อุตรชน13

17242 เด็กชายยศกร สุวัฒนา14

17246 เด็กชายจิรกิตติ์ ก้านกิ่ง15

17250 เด็กชายทักษกร โตวิวัฒน์16

17254 เด็กชายพุฒิสรรค์ พันธพืช17

17258 เด็กชายฮาคู ดนพ อินามิเนะ18

17263 เด็กชายภัทรพล บูรณะโอสถ19

17270 เด็กชายกันต์พัศ จันทร์โชติ20

17275 เด็กชายภูมิภัทร ผลิตผลการพิมพ์21

17279 เด็กชายธราเทพ รัตนเรืองเดช22

17284 เด็กชายพรหมพิริยะ เจตะพันธุ์ยา23

17289 เด็กชายอธิสันต์ กรุดพันธ์24

17290 เด็กชายปรมะ ตันติไพบูลย์ธนะ25

17293 เด็กชายธนวัฒน์ บุริมสิทธิชัย26

17301 เด็กชายกริชธีร์ภัทร โพธิ์แก้ว27

17312 เด็กชายปัฐน์ ตั้งปนิธานดี28

17318 เด็กชายภัคพล เชี่ยววานิช29

17329 เด็กชายวิชญ์วิสิฐ อุดมบุญไว30

17374 เด็กชายภูมรินทร์ อินทสุก31

17405 เด็กชายรัชเศรษฐ์ โชควิริยะกรณ์32

17621 เด็กชายชัยกร เกษเสถียร33

17855 เด็กชายกันต์นที หลายศิริเรืองไร34

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.3 / 3

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น ศรินภัสร์  ไทยกวีพจน์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17180 เด็กชายชยางกูร หล้าทุม1

17183 เด็กชายอริย์ธัช วดีศิริศักดิ์2

17188 เด็กชายกลทีบ์ ชำนาญกิจ3

17194 เด็กชายภูริศิษฏ์ ทองมี4

17198 เด็กชายภูธีรัช ชีวะสิทธิโชติ5

17202 เด็กชายปัณณ์ กิตติไพศาลกุล6

17207 เด็กชายปพนธันย์ พินทุเมฆินทร์7

17216 เด็กชายติณณติ ทวีติณณนันท์8

17220 เด็กชายอัครินทร์ พฤกษชาติ9

17224 เด็กชายรณกร เสาวมล10

17230 เด็กชายตฤณกฤษ ติรณวิญญา11

17231 เด็กชายศิวกร เนตรประสม12

17232 เด็กชายชัชพล สุภาพรอต13

17236 เด็กชายธีรพิพัฒน์ ทองใบปราสาท14

17239 เด็กชายพิธาดา สระทองไหม15

17247 เด็กชายปวริศร มัณฑะจิตร16

17251 เด็กชายโชติธาณัฐ คณาลัยวุฒิพงศ์17

17255 เด็กชายนภนต์ ใหญ่กว่าวงษ์18

17259 เด็กชายพรรษปกรณ์ โพธิปลัด19

17265 เด็กชายปัณณวิชญ์ ทรงแสงธรรม20

17272 เด็กชายชนภัทธ วนาศิลป์ศิริวงศ์21

17276 เด็กชายรัฐสรณ์ อนันต์ธนานุกูล22

17280 เด็กชายณฐกร วิรุฬห์ธนวงศ์23

17285 เด็กชายกอบุญ กาญจนโกศล24

17297 เด็กชายพีรวิชญ์ พูลเพิ่ม25

17311 เด็กชายปกรณ์เกียรติ ดังดี26

17324 เด็กชายศิวัช อุดมไพบูลย์วงศ์27

17335 เด็กชายอัครวิชญ์ ธนะภรณ์สุวรรณ28

17348 เด็กชายฉัฐเดชา คำสงค์29

17350 เด็กชายนพรัตน์ ลำพุทธา30

17783 เด็กชายภูวกร กัณหาวงศ์31

17794 เด็กชายพศิน ลิปิวัฒนา32

17839 เด็กชายปรมัตถ์ ภู่สุวรรณ33

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.3 / 4

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น ภาวนา  ยุ่นประยงค์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

17189 เด็กชายเปรม พิบูลศิริ1

17191 เด็กชายวุฒิภัทร โรจน์รุ่งฤกษ์2

17193 เด็กชายภาคิณ สอนดี3

17197 เด็กชายณปปภัช ปรางจันทร์4

17201 เด็กชายตฤณ ปานบ้านแพ้ว5

17206 เด็กชายณัฐรัชต์ เสรีธนาวงศ์6

17210 เด็กชายชัญชนิต เพชรโชติ7

17215 เด็กชายจิรภาส พรชื่น8

17219 เด็กชายณณัฏฐ์ จรูญรัตนพินิจ9

17223 เด็กชายวราทร สมุทรธนานนท์10

17226 เด็กชายณไท อมรพัชระ11

17227 เด็กชายธนกฤต สังสีแก้ว12

17235 เด็กชายอชิรวิชย์ หมวกผัน13

17240 เด็กชายศุภวิชญ์ เตียวหมายนุกูล14

17244 เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีวิโรจน์15

17248 เด็กชายพฤกษ์พิพัฒน์ พุ่มแก้ว16

17257 เด็กชายณธัมณ์ พนาลิกุล17

17261 เด็กชายชยพล พยุงกรพินธุ์18

17268 เด็กชายณัฐพัชร์ พจนสุวรรณชัย19

17274 เด็กชายธนดล ชัยวงศ์20

17278 เด็กชายธนมิตต์ บุ้นประสิทธิ์ชัย21

17283 เด็กชายจิรภัทร ธัญสุนทรนันทน์22

17286 เด็กชายอับดุลเลาะห์ อินเด23

17292 เด็กชายทิวัตถ์ เทียนวัง24

17296 เด็กชายอชิรเศรษฐ์ ทุนคุ้มทอง25

17302 เด็กชายอนันตา วรสง่าศิลป์26

17315 เด็กชายกฤษพิสิษฐ์ โชคศิลปสาท27

17322 เด็กชายชยุต ประภาพรวรกุล28

17328 เด็กชายปภังกร จุลสุคนธ์29

17349 เด็กชายภูริภัสร์ ปาทาน30

17352 เด็กชายสพลดนัย เงินเจริญ31

17616 เด็กชายสุทธิภัทร จารึกฐิติ32

17763 เด็กชายพิธา รุทธิ์วารี33

17785 เด็กชายคิมภ์ คัชมาตย์34

17800 เด็กชายเกียรติชัย รัศมิทัต35

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน


