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

1 นาย ม. 5/6

2 นาย ม. 5/6

3 นาย ม. 5/6

4 นาย ม. 5/6

5 นาย ม. 5/6

6 นาย ศุกฤษฏิ์  ไชยชมพู ม. 5/6

7 นาย นันธณัฏฐ์  สามติุรัมย์ ม. 5/6

8 นาย ทรัพย์ศิริ ศรีษะโคตรบบุผาทาเต ม. 4/6

9 นาย จักรพงษ์ บบุผามาลัย ม. 5/6

10 นาย ปฏภิาณ สิทธิสุรินทร์ ม. 5/6

11 นาย ธันย์ณภนัทร มสีารพนัธ์ ม. 6/6

12 นาย ชยธร ซาชิโย ม. 6/6

13 นาย บณุยกร เศรษฐทตัต์ ม. 6/6

14 นาย ภทัรพงศ์ เพิ่งจินดา ม. 6/6

15 นาย นฤชิต ชิณโณ ม. 6/6

บันทึกการเขา้พักของนักเรยีนในหอพักนาดนู สัปดาห์ที่ …... ระหว่างวันที.่.............................พ.ศ. ………..

ที่ หอ้ง รหสันักเรียน ชื่อ - สกุล ชั้น รวม
สรุป

รวม
ลงชื่อกลบับา้น

ลงชื่อเขา้หอพัก

A307

A301

อ. 3 อ.นพนนัท ์คณิตไธสง

A302

A303

พรหมพิริยะ สมบูรณ์กิจ

ธนบูลย์ ชินศิริ

ชนะ  ชนะบุญ

สิรวชิญ์  มะธปิะโน

ณัฐวิทย์ วงศ์กระบากถาวร

A304

A305

A306

A308



จ. อ. พ. พฤ. ศุกร์ เสาร์ อา. ขาด ลา มาสาย
ที่ หอ้ง รหสันักเรียน ชื่อ - สกุล ชั้น รวม

สรุป
รวม

ลงชื่อกลบับา้น
ลงชื่อเขา้หอพัก

16 นาย อนิทชั ศรีจ านงค์ ม. 6/6

17 นาย นครินทร์ เจริญศิริ ม. 6/6

18 นาย ประสิทธิ ์ ตันสังวร ม. 6/6

19 นาย พทิวัส ถิ่นแสนดี ม. 6/6

20 นาย คณิศร ไชยพรม ม. 6/6

21 นาย วชิรวิทย์ ไชยค ามิ่ง ม. 6/6

22 นาย ธีรยุทธ ศรีจันทร์ ม. 6/6

23 นาย เด็กชายกฤษกร วาสุเทพรักษ์ ม. 4/6

24 นาย เด็กชายชวนิ บุตรดีสุวรรณ ม. 4/6

25 นาย เด็กชายอภนิันท์ ยะวรรณ ม. 4/6

26 นาย เด็กชายสดุดี มากสวสัด์ิ ม. 4/6

27 นาย เด็กชายไอศูรย์ จันทะเสน ม. 4/6

28 นาย เด็กชายธนพัฒน์ อ่อนบัวขาว ม. 4/6

29 นาย เด็กชายภากร เอกบวรวงศ์ ม. 4/6

30 นาย เด็กชายชาติอลงกรณ์ จันทจร ม. 4/6

31 นาย เด็กชายธนาธปิ บุญเพ็ง ม. 4/6

32 นาย เด็กชายภริูวฒัน์ แสนค าภา ม. 4/6

33 นาย ปฏภิาณ  เยือง ม. 4/6

A314

A315

A312

A317

A313

A308

A309

A310

A311

A316



จ. อ. พ. พฤ. ศุกร์ เสาร์ อา. ขาด ลา มาสาย
ที่ หอ้ง รหสันักเรียน ชื่อ - สกุล ชั้น รวม

สรุป
รวม

ลงชื่อกลบับา้น
ลงชื่อเขา้หอพัก

34 นาย เด็กชายฐิติภทัร แสงงาม ม. 4/6

35 นาย เด็กชายกฤตพร มาลา ม. 4/6

36 นาย เด็กชายฤทธกฤต เวยีงบาล ม. 4/6

37 ด.ช. ตะวนั ภวูจิิตร ม. 3
38 ด.ช. จักรพรรด์ิ  ภวูจิิตร ม. 2

39 ด.ช. ทีปรกร  ส าราญพงษ์ ม. 2
40 ด.ช. ชวกร  บุดดีด่อน ม. 2

41 ด.ช. สถาปัตย์  รักษาเคน ม. 2

42 ด.ช. เทวฤทธิ ์ ศรีเสมอ ม. 2

43 ด.ช. ยุทธนา สาไชยันต์ ม. 2

44 ด.ช. ปฏภิาณ  เยือง ม. 2

45 ด.ช. กิติเมศวร์  เจริญธวชัพงษ์ ม. 2

46 ด.ช. ชนเมธ  รินทราช ม. 2

47 ด.ช. รณรต วงษ์ผักเบี้ย ม. 2

48 ด.ช. รพีพัฒน์ จันทิมา ม. 2

หอ้งล้างหนา้

B320

B321

B319

B318

หอ้งซักล้าง

B322

B323

B324

A317



จ. อ. พ. พฤ. ศุกร์ เสาร์ อา. ขาด ลา มาสาย
ที่ หอ้ง รหสันักเรียน ชื่อ - สกุล ชั้น รวม

สรุป
รวม

ลงชื่อกลบับา้น
ลงชื่อเขา้หอพัก

49 ด.ช. คณิศร  แสงงาม ม. 2

50 ด.ช. ธนภมูิ  จันดีกระยอม ม. 2

51 ด.ช. ธรีภทัร  ค าแสน ม. 2

52 ด.ช. ธีธัช ดงเรืองศรี ม. 3

53 นาย ม. 5

54 ด.ช. คชาภมูิ สุริยพงศ์พรรณ ม. 4

55 ด.ช. ฐากูร เอ็นสาร ม. 3

56 ด.ช. ณัฐภมูนิทร์ แกว้ค าใส ม. 3

ด.ช. ธงทอง สังฆะ ม. 3

58 ด.ช. ยศภทัร ขามรัตน์ ม. 3

58 ด.ช. จารุวัฒน์ สุระเสน ม. 3

58 ด.ช. ณัฐสิทธิ์ วชิัยโย ม. 3

58 ด.ช. รุ่งอรุณ คุ้มสุวรรณ ม. 3

58 ด.ช. รณกร เศรษฐกิจ ม. 3

58 ด.ช. สุชาครีย์ คาดีวี ม. 3

ด.ช. วิญญชล คงทรัพย์ ม. 3

B327

B328

B329

B330

B331

พุฒิพงศ์ แก้วภา

B332

B333

B325

B326

57

59



จ. อ. พ. พฤ. ศุกร์ เสาร์ อา. ขาด ลา มาสาย
ที่ หอ้ง รหสันักเรียน ชื่อ - สกุล ชั้น รวม

สรุป
รวม

ลงชื่อกลบับา้น
ลงชื่อเขา้หอพัก

61 ด.ช. ภาคภมูิ คัมภริานนท์ ม. 3

62 ด.ช. ธนานนท์ วงษ์สีหา ม. 3

ชั้น 3A 62

ชั้น 3B

รวม 0

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

รวม 0

B334 ม. 3ด.ช.

หมายเหตุ :ตัวอกัษรสีแดงคือมกีารเปล่ียนแปลง

B335

เนติชน แสนบุดดา
60



คะแนน

ความสะอาด



คะแนน

ความสะอาด

เทยีวบา้น

ชอบเทยีวบา้น



คะแนน

ความสะอาด



คะแนน

ความสะอาด



คะแนน

ความสะอาด


