
คะแนน
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศุกร์ เสาร์ ขาด ลา มาสาย ความสะอาด

1 5840110 นาย โกเมศ   นามโคตร ม.5/6 วม.ว
2 5510013 นาย สิรวชิญ์   บญุลอด ม.5/6 วม.ว
3 5510011 นาย สหสัวรรษ   จินดารัตน์ ม.5/6 วม.ว
4 5510237 นาย ภมูิพชิญ์     พไิลวงศ์ ม.5/6 วม.ว
5 5510033 นาย ธราธร   มุ่งหมาย ม.5/6 วม.ว
6 5510226 นาย ชูสกุล    สิงคิบตุร ม.5/6 วม.ว
7 5510222 นาย ปณุยกิจ   น้อยนนท์ ม.5/6 วม.ว
8 5510160 นาย ศิวกร   เทยีงดาห์ ม.5/6 วม.ว
9 5510002 นาย ชินดนัย  บบุผาทาเต ม.5/6 วม.ว

10 5410124 นาย สิรวชิญ์ ลาภพเิศษพนัธุ์ ม.6/6 วม.ว
11 5410111 นาย คณพศ แจ่มเพชร์ ม.6/6 วม.ว
12 5410146 นาย ธนวรรธก์ สาระขันธ์ ม.6/6 วม.ว
13 5410215 นาย ภทัรพล เทยีนศรี ม.6/6 วม.ว
14 5410033 นาย คามิน สีหะมงคล ม.6/6 วม.ว
15 5740033 นาย เรวตัร สัตถาวะโห ม.6/6 วม.ว
16 5740073 นาย เศรษฐพงศ์ สุวจิิตรพงษ์ ม.6/6 วม.ว
17 5410100 นาย ภาณุพล อันทรบตุร ม.6/6 วม.ว
18 5410074 นาย พชิญะ ต้ังแจ่มดีวฒันา ม.6/6 วม.ว
19 A110 นาย บณุยกร เศรษฐทตัต์ ม.4 วม.ว
20 นาย ภทัรพงศ์ เพิ่งจินดา ม.4 วม.ว
21 นาย วชิรวทิย์ ไชยค ามิ่ง ม.4 วม.ว

22 นาย ธรียุทธ ศรีจันทร์ ม.4 วม.ว

23 นาย นครินทร์ เจริญศิริ ม.4 วม.ว

24 นาย ประสิทธิ ์ ตันสังวร ม.4 วม.ว
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ลงชื่อกลับบา้น

ลงชื่อเข้าหอพัก

บันทึกการเขา้พักของนักเรียนในหอพักนาดนูระหว่างวันที.่..................................................................พ.ศ. ...............
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25 นาย พทิวสั ถิ่นแสนดี ม.4 วม.ว
26 นาย คณิศร ไชยพรม ม.4 วม.ว
27 นาย นฤชิต ชิณโณ ม.4 วม.ว
28 นาย อินทชั ศรีจ านง ม.4 วม.ว

29 นาย ธณัยภนัทร์ มีสารพนัธ์ ม.4 วม.ว
30 นาย ชยธร ซาชิโย ม.4 วม.ว

31 5410133 นาย ธนพล ไชยปญัญา ม.6/6 วม.ว
32 5410009 นาย จิรภทัร ภกูองไชย ม.6/6 วม.ว

33 นาย รัฐภมูิ สกุลรัลณ์ ม.4 นร.ใหม่

34 นาย ปณัณวฒัน์ มิระสงฆ์ ม.4 นร.ใหม่

35 นาย นวพล สุวรรณพนัธ์ ม.4 นร.ใหม่

36 นาย นนทกร รัตน์คนันท์ ม.4 นร.ใหม่
37 5410088 นาย กฤษกร ต่อสกุลแก้ว ม.6/6 วม.ว
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38 5740002 นาย ณปกรณ์ ธรรมสา ม.6/10 ไม่ได้จอง
39 5410066 นาย นนธวชั แสบงบาล ม.6/1 จอง
40 5740014 นาย สิริรัตน์ มิรัตนไพร ม.5/2 ไม่ได้จอง
41 5410266 นาย ศาสตราวฒิุ ซาตัน ม.5/5 ไม่ได้จอง
42 5410245 นาย วรพล บวัทอง ม.6/4 ไม่ได้จอง

43 5740070 นาย วฒันชัย ช่วยรักษา ม.6/4 ไม่ได้จอง
44 5410252 นาย ธนภทัร พรหมภทัร ม.6/4 ไม่ได้จอง
45 5410164 นาย ธนภทัร ภพูนันา ม.6/4 ไม่ได้จอง
46 ด.ช. ธรรมวทิย์ วรรณลา ม.4 จอง
47 ด.ช. วสุพล เพยีรชนะ ม.4 จอง
48 5740082 นาย วรีบตุร สโรม ม.6/2 ทนุพระเทพฯ
49 ทนุพระเทพฯ Mr. Ny Dynoeun M.5 ทนุพระเทพฯ
50 Mr. Lim Mengchheang M.4 ทนุพระเทพฯ
51 5740083 นาย ซงโกวทิ ไฮ ม.6/2 ทนุพระเทพฯ
52 Mr. Sreang Oudomsethya M.4 ทนุพระเทพฯ
53 ทนุพระเทพฯ Mr. Srey Ratana M.5 ทนุพระเทพฯ
54 Mr. Duch Chankomadararithysak M.4 ทนุพระเทพฯ
55 Mr. Net Ponleu M.4 ทนุพระเทพฯ
56 Mr. Tieng Khevin M.4 ทนุพระเทพฯ
57 Mr. Moeun Kolboth M.4 ทนุพระเทพฯ
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ชั้น 1 A 
ชั้น 1 B 

รวม 0

ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม 0

หมายเหตุ :ตัวอักษรสีแดงคือมีการเปล่ียนแปลง

B134


