
ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.4 / 1

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น ประภา  อำไพวรพงษ์บูลย์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16896 เด็กชายรัญศ์ภวัต เลิศเกรียงไกรยิ่ง1

16905 เด็กชายวชิรวิทย์ ชื่นกำเหนิด2

16910 เด็กชายกรธัช วศินวสุกุล3

16913 เด็กชายศิวาวัฒน์ แก้วไผ่4

16915 เด็กชายญาณวัฒน์ เฟรตต้า5

16920 เด็กชายนฤชิต อ่องเอี่ยม6

16923 เด็กชายวรภพ ศิลป์ประเสริฐ7

16926 เด็กชายปุณณวิทย์ บุญอุดมทรัพย์8

16935 เด็กชายปริพรรห์ สวาสดิ์ญาติ9

16940 เด็กชายอัครวินท์ จรัญเรืองธีรกุล10

16945 เด็กชายตรัยชนนท์ อิทธิศิริรัตนาธร11

16951 เด็กชายวิชญ์พล โชติวรรณชูสกุล12

16956 เด็กชายภัทรพล จันทร์มาลา13

16963 เด็กชายสวัสดิพรรดิ์ สวัสดิ์14

16968 เด็กชายธีทัต พันธุ์สุผล15

16978 เด็กชายณัฐภาคย์ เนื้อนิ่มถาวร16

16988 เด็กชายเศรษฐณัช อรุณประเสริฐกุล17

17013 เด็กชายกฤษฎาพัฒน์ ศศิประพันธ์18

17044 เด็กชายธนกฤต สินน้อย19

17057 เด็กชายกันตภณ สุขุมศิริชาติ20

17069 เด็กชายภูดิส เล็กเลิศภิญโญ21

17139 เด็กชายสมชัย เสรีวิชย์22

17376 เด็กชายปิติพัฒน์ เอื้อวงศ์สิน23

17386 เด็กชายวรเมธ สาริกานนท์24

17465 เด็กชายอาณกร กิตติภิญโญ25

1761926 เด็กชายโอลิเวอร์ จาร์นี่  ดากา

17836 เด็กชายกฤษฎา รวีสวัสดิ์27

17874 เด็กชายปวรปรัชญ์ ทับสาย28

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.4 / 2

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น สุภาภรณ์  หมื่นสี

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16898 เด็กชายพชร กรัตนุตถะ1

16912 เด็กชายปัณณธร ธีรวัฒน์เสถียร2

16917 เด็กชายภานุพงศ์ สุวรรณการ3

16919 เด็กชายไพสิฐ แสวงสินกสิกิจ4

16927 เด็กชายอัครวินท์ จันดี5

16933 เด็กชายจิรัฎฐ์ ชาญธัญกรรม6

16934 เด็กชายนันทพัทธ์ บุญสิตานารา7

16942 เด็กชายพชรศักดิ์ โชคชัย8

16946 เด็กชายกตัญญู สุพรรณดี9

16950 เด็กชายเสมา ด้วงคต10

16953 เด็กชายวีรภัทร์ สูริประเสริฐ11

16959 เด็กชายสรวิชญ์ ภู่มานะ12

16961 เด็กชายปุญญพัฒน์ บุตรศรี13

16967 เด็กชายธนวัสส์ สิงหจันทร์14

16976 เด็กชายชิติพัทธ์ ศิริกิตติวัฒน์15

16980 เด็กชายวรัญญ์ วิเศษวรานนท์16

17000 เด็กชายเสฎฐวุฒิ โกมลจิระพัฒน์17

17017 เด็กชายปภาคิณ ไชยะเดช18

17040 เด็กชายธีธัช พงษ์ศักดิ์ชาติ19

17058 เด็กชายพุทธ โสพิน20

17071 เด็กชายก้องภพ ฤทธิ์วิเศษกุล21

17124 เด็กชายอนาวิล ปัญญารอด22

17156 เด็กชายตุลเทพ มะนะโส23

17262 เด็กชายวัสส์ภูมิ เตชะศุภรัตน์24

17330 เด็กชายรชฏ กาญจนพันธุ์25

17345 เด็กชายอาชวิณ อธิธนวรรธน์26

17553 เด็กชายแอชตั้น ปลีศิริ27

17666 เด็กชายกฤตภาส โชติกวณิชย์28

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.4 / 3

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น จิตราพร  เที่ยงทางธรรม

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16911 เด็กชายภูริ พงษ์เจริญไทย1

16921 เด็กชายศิรวิทย์ พงษ์อนันต์2

16924 เด็กชายกันต์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์3

16929 เด็กชายพอดี เตชพิสมัย4

16936 เด็กชายบุณยกร สุขสมบูรณ์5

16938 เด็กชายภาคิน ภัทรธราศักดิ์6

16949 เด็กชายวรเมศฐ์ บุญชูใจ7

16962 เด็กชายกิตติพัฒน์ รอดภัย8

16964 เด็กชายนะโม หิรัญวิจิตร9

16971 เด็กชายศุษิร แสงทองคำสุก10

16981 เด็กชายวศิน วิเศษวรานนท์11

16985 เด็กชายณฐกร นิยมญาติ12

16989 เด็กชายกวีปัญญา ดีหลี13

16996 เด็กชายภูริวัจน์ สถิตอิสราศักดิ์14

16997 เด็กชายชุติมันต์ สุรกิจโกศล15

17004 เด็กชายกฤตกรกฎ กาฬสุวรรณ16

17009 เด็กชายศรัณย์พงศ์ น้อยแสง17

17011 เด็กชายณฐพัชร์ เกียรติสงคราม18

17014 เด็กชายณัฎธพัฒน์ กลางวิสัย19

17018 เด็กชายพนรัญชน์ สุวรรณสถิตย์20

17021 เด็กชายนิธิป อรรณพไกรสร21

17047 เด็กชายพุฒิธร ฤตชยางกูล22

17061 เด็กชายภีมดล เลิศวิทย์วรเทพ23

17062 เด็กชายณฐาภพ พัฒน์ลำภู24

17063 เด็กชายอธิวัชโรจน์ ทวีเทพไทกุล25

17078 เด็กชายชนพัฒน์ ตั้งพรเจริญสุข26

17083 เด็กชายณัฐเศรษฐ เขียวพานิช27

17567 เด็กชายณฐส พิทักษ์วรรัตน์28

17769 เด็กชายทิณณพัทธ์ ประยูรพีรพุฒิ29

17837 เด็กชายปรเมต ภู่สุวรรณ30

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน



ภาคเรียนที่ 1 / 2565   ชั้น ป.4 / 4

แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น เอมอร  เลิศรัตนศาสตร์

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16916 เด็กชายธาดา หลิม1

16918 เด็กชายธนบดี ศรีม่วง2

16928 เด็กชายพลากร วุฒิเกษ3

16932 เด็กชายกัณฑ์อเนก เหลืองชูเกียรติ4

16941 เด็กชายนฤชิต สายแก้ว5

16943 เด็กชายศิรชัช ศรีรักษา6

16954 เด็กชายภัทร์นรินทร์ บูรณะเลิศไพศาล7

16957 เด็กชายเมธพนธ์ รุ่งวัฒนโยธิน8

16958 เด็กชายปัณณธร เพ็ชรนารี9

16960 เด็กชายเวหา สุนทรวัฒน์10

16977 เด็กชายอภิเชษช์ แซ่สง11

16987 เด็กชายอนาวิล กุศล12

16990 เด็กชายธนากร ล้วนธนาศิริ13

16991 เด็กชายกันตภณ ประสานศิลป์ชัย14

16994 เด็กชายเกริกไกรวัล สโรบล15

17003 เด็กชายชณนนท์ ไกรบุญ16

17005 เด็กชายธราเทพ หาญกล้า17

17007 เด็กชายพีระพัฒน์ โสภณกิจพิพัฒน์18

17008 เด็กชายพัสวีร์ ทองปิยะภูมิ19

17015 เด็กชายอธิศวัจน์พล นวลงาม20

17022 เด็กชายฉัตรชนก วงศ์ฉายา21

17045 เด็กชายนนธวัช บุญรอด22

17070 เด็กชายอาชัญ ผิวอ่อนดี23

17075 เด็กชายอัครวิทย์ ไกรอุดม24

17126 เด็กชายจิราพัชร์ พรหมะวีระ25

17127 เด็กชายวิสิฐ ลิ่วไอศวรรย์26

17151 เด็กชายณิม อภิศักดิ์ศิริกุล27

17171 เด็กชายพงษ์เตชินต์ มิลินธนาสิทธิ์28

17568 เด็กชายอนาวิล หมื่นโกฎิ29

17611 เด็กชายชนนนท์ ชาติพยัคฆ์30

17802 เด็กชายปัณณทัต สิริวรรณวัฒน์31

17845 เด็กชายณฐภัทร ดงปารี32

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน
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แบบบันทึก

20/05/2022

ครูประจำชั้น รจนา  จันทร์พับ

เลขประจำตัว ชื่อ - ชื่อสกุลลำ
ดับ

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

หมายเหตุ

16897 เด็กชายณปภัช หอมแก้ว1

16899 เด็กชายศิรณัฏฐ ขวัญมิตร2

16900 เด็กชายณัฐพัชร์ สัตย์เพริศพราย3

16901 เด็กชายศุภณัฐ เตชธนดิเรก4

16903 เด็กชายวริศ สุระวดี5

16904 เด็กชายกฤตธน กังวานเวชกุล6

16907 เด็กชายณกรณ์ ทัตตินาพานิช7

16922 เด็กชายพาสันติ์ ธนะไพศาลวัฒนา8

16925 เด็กชายกวีวัธน์ เสนาดี9

16931 เด็กชายชาคริต จันทร์แจ่มศิริกุล10

16944 เด็กชายวรวสุ ติระพรชัย11

16947 เด็กชายฉาดฉาย ปริบุญณะ12

16952 เด็กชายนพวีร์ ศิลปี13

16955 เด็กชายธีรัตม์ ใยสุ่น14

16965 เด็กชายธรรนารา ศรีอมร15

16966 เด็กชายภัทรวรรธน์ ประวาลพฤกษ์กุล16

16970 เด็กชายโทโมฮิโร่ ภควัต ฮาร่า17

16979 เด็กชายธัชพันธ์ สังฆรัตนะ18

16992 เด็กชายติณห์ทวี ทวีพรปฐมกุล19

16995 เด็กชายอชิรวัชร์ ยืนยงสุวรรณ20

16998 เด็กชายกิตติพิชญ์ พูลอร่าม21

17001 เด็กชายธีระพัทธ์ เครือทองศรี22

17012 เด็กชายปรินทร์ ทวีพิมลสัจจะ23

17054 เด็กชายภูมิ จารุประภากร24

17056 เด็กชายวรวิศุทธ์ มณีงาม25

17079 เด็กชายพีร์นิธิ อ่อนละเอียด26

17140 เด็กชายพรรษพงศ์ มูลคำ27

17204 เด็กชายโรเบิร์ต สอนโต28

17594 เด็กชายปริญ เตชปีติกุล29

17632 เด็กชายพิษณุพงศ์ มลิวัลย์30

17787 เด็กชายภูมิภัช ศรีจริยางกูร31

หมายเหตุ :  นักเรียนที่ไมมีรายชื่อ ใหผูปกครองติดตองานการเงิน


