
คะแนน

จ. อ. พ. พฤ. ศุกร์ เสาร์ อา. ขาด ลา มาสาย ความสะอาด
1
2

3 นาย ม. 5
4 นาย ม. 5
5
6

7 นาย กณัพฒัน์ ศิริขันธ์แสง ม. 5

8 ด.ช. เฉลิมศิริ ศิริขันธ์แสง ม. 3

9 นาย ม. 5
10 นาย ม. 5
11 นาย ฐิติภคั หตูาชัย ม. 5

12 นาย ม. 5

13 นาย ม. 5

14 นาย ธนโชค ค าปอ้ง ม. 5

15

16

17 นาย ศักดิธัช  ลาภบญุเรือง ม. 5

18 นาย วิศวะ  ศิริสินธุวนชิ ม. 5
19 นาย ภฑิล วิภาสวัสด์ิ ม. 5
20 นาย ภมูพิฒัน ์ช่อจ าปี ม. 5

A502

A503

A504

A505

A506

รวม

A501

หอ้งพกั อ.

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

ที่ ห้อง รหัสนักเรยีน ชื่อ - สกุล ชั้น รวม
สรุปลงชื่อกลบับา้น

ลงชื่อเขา้หอพัก

A507

A510

A508

A509

นาย กฤษดา รุ่งพฒันาชัยกยุ ม. 5

กษดิิศ  ศรีกงพลี
ธีระยุทธ บปุะเท

นาย พลากรณ์ ปิ้งตาเณร ม. 5

นครินทร์ สายรัตน์
ศักดินนท ์แกง้ค า

ปรุะชัย เกยีรติจรุงพนัธ์

ปาณัสม ์ค าภษูา

อ. พงศกร  แกว้วิเศษ



คะแนน

จ. อ. พ. พฤ. ศุกร์ เสาร์ อา. ขาด ลา มาสาย ความสะอาด
รวมที่ ห้อง รหัสนักเรยีน ชื่อ - สกุล ชั้น รวม

สรุปลงชื่อกลบับา้น
ลงชื่อเขา้หอพัก

21 นาย ม. 5
22 นาย ม. 5
23 นาย อนาวิล นนลือชา ม. 5

24 นาย ม. 5

26 นาย ม.5

27 นาย ม. 5

28 นาย ม.5
29 นาย ธราดล แกว้อนิตา ม.5
30 นาย ม.5
31 นาย ม.5
32 นาย ม.5
33 นาย ม.5
34 นาย ม.5
35 นาย สรวิศ ปะพลัง ม. 5

36 นาย ศิริวัฒน ์จันทร์เก ม. 5
37 ด.ช. ศิริวุฒิ จันทร์เก ม. 2

38 นาย ปณวัฒน์ นาสิงหท์อง ม. 5

39

A511

A512

B520

B519

A517

A513

A514

A515

A516

ปรัตถกร หอมหวน

นาย ภพูาน วิเชียรเพริศ25 ม. 5

สุทธิพงศ์ ภชูมศรี
กมัปนาท กลุไทย

อภสิิทธิ ์รัตนศรี

กานต์ วัชระอดุมกลุ

สิทธิโชค แพงจันทร์ศรี

เจษฎากร  ชาวด่าน 

หอ้งล้างหนา้

A518

หอ้งซักล้าง

ภสิูทธิ ์ภปูรางค์
ภทัร์ธีระ  เหลาสุภาพ

ชนญัญู ภอูอ่นศรี
พพิฒันพงษ ์ภารพนัธ์



คะแนน

จ. อ. พ. พฤ. ศุกร์ เสาร์ อา. ขาด ลา มาสาย ความสะอาด
รวมที่ ห้อง รหัสนักเรยีน ชื่อ - สกุล ชั้น รวม

สรุปลงชื่อกลบับา้น
ลงชื่อเขา้หอพัก

40 นาย กฤตยชญ์ หว้ยทราย ม. 6

41 นาย ยชวิชญ์ ดอนเหนอื ม. 6

42 นาย ฐปนนท์ สุวรรณลี ม. 6

43 นาย จักรพงษ์ เสริฐเลิศ ม. 6

44 นาย ปราบริปู บญุเจริญ ม. 6

45 นาย เมธาวี เทศารินทร์ ม. 6

46 นาย อธิบดี ถารัตน์ ม. 6

47 นาย สรวิศ สิทธิสาร ม. 6

48 นาย พรุิณเมตต์ กว้างสวาสด์ิ ม. 6

49 ม. 6

50 นาย วิภษูติ ถามลูเลศ ม. 6

51 นาย อกุฤษฏ์ ศรีละคุณ ม. 6

52 นาย พชร พลอยทบัทมิ ม. 6

53 นาย ธนภทัร ทพิศรีราช ม. 6

54 นาย ปณัณวัฒน์ มริะสงฆ์ ม. 6

55 นาย กนัตินนัท์ รินทอง ม. 6

56 นาย ธีรภทัร์ หลงมาดี ม. 6

57 นาย พงศกร ประยงค์รัตน์ ม. 6

58 นาย ฐิติภมูิ ขัณฑ์ชลา ม. 6

59 นาย ชานนท์ กมุภวาปี ม. 6

B525

B526

B527

B528

B529

B521

B522

B523

B524

B530



คะแนน

จ. อ. พ. พฤ. ศุกร์ เสาร์ อา. ขาด ลา มาสาย ความสะอาด
รวมที่ ห้อง รหัสนักเรยีน ชื่อ - สกุล ชั้น รวม

สรุปลงชื่อกลบับา้น
ลงชื่อเขา้หอพัก

60 นาย ชลสิทธิ์ ปรึกไธสง ม. 6

61 นาย รัฐภมูิ สกลุรัตน์ ม. 6

62 นาย เอกอนนัต์ มยัคุณอปุถัมภ์ ม. 6
63 นาย รพี จันทะวงค์ ม. 6
64 ด.ช. กานต์ณุพงศ์ โพธิว์ัน ม. 4
65 ด.ช. อติเทพ ภผูาสุข ม. 4
66 B534 ด.ช. ธนภทัร ทฤษฎี ม. 3
67 ด.ช. จิรันธนนิ นวลมิ่ง ม. 3
68 B535 นาย กฤตญชญ์ นากมุา ม.5/3
69 นาย ธรรมวิทย์ วรรณลา ม.5/4

70 B536 นาย คมกฤษ ลอมโฮม ม. 6
71 นาย นวพล สุวรรณพนัธ์ ม. 6

71

B533

B532

B531


