
    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..…………………………………………… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวศศิกานตร์  วีระวัฒน์โยธิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชาปฏิบัตินาฏศิลป์
ไทย1 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  .ห้อง 1/1-1/8 มีนักเรียนทั้งหมด 18 คน มีนักเรียนทีค่ะแนนเก็บไม่ครบ 70%  
จ านวน  11 คน แยกเป็นดังนี้ 

ที ่ ชั้น เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน เหตุผล 
1 1/3 27 ด.ญ.ธนารีย์  ดอกหอมกลาง 51 ส่งงานไม่ครบ 
2 1/4 34 ด.ญ.เมทิกา  กลั่นไพฑูรย์ 36 ส่งงานไม่ครบ 
3 1/4 44 ด.ญ.อินทุอร  ศโรทศ 0 ไม่ส่งงาน 
4 1/5 10 ด.ช.ณัฐกมล  เอ็งวงษ์ตระกูล 0 ไม่ส่งงาน 
5 1/6 39 ด.ญ.ภัทรนันท์  ยินดี 46 ส่งงานไม่ครบ 
6 1/6 42 ด.ญ.สกุลตลา  เอิบอิ่มฤทธิ์ 52 ส่งงานไม่ครบ 
7 1/6 43 ด.ญ.สโรชา  จอมใจเหล็ก 53 ส่งงานไม่ครบ 
8 1/7 9 ด.ช.ธนพล  ศรีด า 0 ไม่ส่งงาน 
9 1/7 35 ด.ญ.นภสอร  ดวงพล 51 ส่งงานไม่ครบ 
10 1/7 38 ด.ญ.ประกายฟ้า  ธนะโชค 45 ส่งงานไม่ครบ 
10 1/8 25 ด.ญ.กัญญารัตน์  สอนคลัง 0 ไม่ส่งงาน 
11 1/8 33 ด.ญ.ปวริศา  ชื่นแฉล้ม 53 ส่งงานไม่ครบ 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        
 
                    (นางสาวศศิกานตร์  วีระวัฒน์โยธิน) 
                               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 



 
 
 
 
ส่วนราชการ   โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
                                           วันที ่   ๒๐   กนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
เร่ือง    รายงานคะแนนเก็บ 70 % 
 
เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
 ดว้ยขา้พเจา้ นางชญานิษฐ์  เนืองทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ สอนวชิา ภาษาองักฤษอ่าน-เขยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 กลุ่ม 1มีนกัเรียนทัง้หมด 36 คน มีนกัเรียนท่ีคะแนนเก็บไมค่รบ 70 %   จ านวน  15   คน  แยกดงันี ้
 

 
ชื่อ 

 
นามสกลุ 

 
ชัน้ 

คะแนนท่ีได ้  
เหตผุล (เตม็ 70 

คะแนน) 
ด.ช.อติยะ จนัด ี ม.1/1 33 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ญ.กชมณฑนพ์ร จิตตรีสินธุ ์ ม.1/1 21 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ญ.กวินธิดา อินชิยา ม.1/1 35 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ญ.ญาฌจัฉรา หวงัพลายเจรญิสขุ ม.1/1 44 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ญ.อชิรญาณ ์ ไชยปัญญา ม.1/1 33 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ช.กฤษณะ ฉนุกลา้ ม.1/3 34 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ญ.สภุาวด ี สวนพรหม  29 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ญ.กญัญาณฐั มั่นยืน  36 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ช.ฉตัรขนก ดีช ู ม.1/5 47  
ด.ช.ธนพนัธุ ์ ไพชยนต ์  15 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ช.ประคณุ ทิมา  1 นกัเรียนกกัตวัเพราะเป็นกลุ่มเส่ียงโควิด 

แจง้ผูป้กครองใหน้กัเรียนตามงานแลว้ แต่ยงั
ไม่ส่งงาน 

 

บันทึกข้อความ 



 
    Memorandum                           

 
Government Agency Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 

20 September 2021 

Subject Report of the students who score less than 70% of the full marks 

…………………………………………………………………………………….……………………………..…………………………………………… 

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
 I, Mr. Earl Bonn C. Sadio, an English teacher in Special Programs teach Fundamental 

English (E21101) in M.1/9 and 10. The number of total students is 69. There are 4 students who 

score less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 Jiratchaya Pinyosermrat (Tangkwa) 
20050 

1/9 43 Not complying with all 
the tasks given in the 
class and has few 
absences 

2 Peerawich (Gus) 20057 1/10 41 Not complying with all 
the tasks given in the 
class 

3 Kanyanat Sirisangsawang (Sand) 
20061 

1/10 44 Not complying with all 
the tasks given in the 
class 

4 Ratanaporn (Ning) 20084 1/10 32 Totally absent since 
August up to the present 

Forwarded for your information,  
      
 
 
                           
                               Earl Bonn C. Sadio 

   The Teacher in Special Programs 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    Memorandum                           

 
Government Agency Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 

 20 September 2021 

Subject Report of the students who score less than 70% of the full marks 

…………………………………………………………………………………….……………………………..…………………………………………… 

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
 I, Miss Hazel Joy A. Dones, an English teacher in Special Programs teach English for 

Communication 1 (E21203) in M.1/11. The total number of students is 35. There are 2 students 

who score less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 Tengnung (no. 4) 1/11 25 - Low midterm score 
- Absent for a long time 
- Non-compliance with 
Finals tasks 

2 Puth (no. 8) 1/11 34 - Low midterm score 
- Non-compliance with 
Finals tasks 

Forwarded for your information,  
 
 
      
                            
               Ms. Hazel Joy A. Dones 

   The Teacher in Special Programs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2564  

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ พลเจียก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ม.1/11, ม.1/12 มีนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน 8 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น คะแนนที่ได ้ เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.นภัทร  แสนสุขสถิตย์ 1/11 39 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.พุฒิเมธ  พิริยะกุลชัย 1/11 44 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.นนทพัทธ์  รอดขาว 1/11 44 ขาดสอบแก้ 
ด.ญ.กัญญณิษา  ถูกจิตต์ 1/11 43 ขาดสอบแก้ 
ด.ญ.พัทน์ชามญชุ์  คงทน 1/11 42 ขาดสอบแก้ 
ด.ช รัชตพล  ศรีอาภรณ์ 1/11 34 ขาดสอบเก็บคะแนน และสอบแก้ 
ด.ญ.ชวิกา  ร่วมวงค์ 1/12 41 ขาดสอบแก้ 
ด.ญ.จินตภา   อบอุ่น 1/12 35 ขาดสอบเก็บคะแนน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
           (นายกิตติพงษ์ พลเจียก) 
                     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ 

 
นามสกลุ 

 
ชัน้ 

คะแนนท่ีได ้  
เหตผุล (เตม็ 70

คะแนน) 
ด.ช.ศภุวิชญ ์ เต็งจงด ี ม.1/5 26 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ช.ประภาณ ใจป ้ า ม.1/7 23 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ญ.กวิตา สดุตาธิคณุ  44  
ด.ญ.สขุิตา ชชัวาลกิจกลุ  34 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 

 
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนญุาต 

           
(ลงชื่อ) 

                 (นางชญานิษฐ์  เนืองทอง) 
                                                           ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2564  

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายกิตติพงษ์ พลเจียก ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ม.1/11, ม.1/12 มีนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน 1 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น คะแนนที่ได ้ เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช รัชตพล  ศรีอาภรณ์ 1/11 35 ขาดสอบแก้คะแนน  
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
           (นายกิตติพงษ์ พลเจียก) 
                     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
                                          วันที ่   ๒๐   กนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
เร่ือง    รายงานคะแนนเก็บ 70 % 
 
เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
 ดว้ยขา้พเจา้ นางชญานิษฐ์  เนืองทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ สอนวชิา ภาษาองักฤษอ่าน-เขยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 กลุ่ม 2  มีนกัเรียนทัง้หมด 31 คน มีนกัเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70 %   จ านวน  19 คน แยกดงันี ้
 

 
ชื่อ 

 
นามสกลุ 

 
ชัน้ 

คะแนนท่ีได ้  
เหตผุล (เตม็ 70 

คะแนน) 
ด.ช.ภมูิฐกานต ์ ไชยขนัธ ์ ม.1/2 41 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ญ.จิราพร กลิ่นอบุล  38 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ญ.ชลลดา ครุฑทิน  45  
ด.ญ.ธัญชณก ล่องแกว้  47  
ด.ช.ญาณาธิป นิยมจนัทร ์ ม.1/4 45  
ด.ช.รชัชานนท ์ เกียรตยิศไกรลาศ  44  
ด.ช.วีรภทัร ทรงรตัน ์  23 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้นกัเรียน

ท างานส่งไม่ครบ 
ด.ช.สรรพว์รตัม ์ ศิรไิพฑรูย ์  21 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้นกัเรียน

ท างานส่งไม่ครบ 
ด.ญ.แพรวา  รุน่แรก  29 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนท างานส่งไม่ครบ 
ด.ญ.วิราสินี วงษ์สรุนิทร ์  32 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนท างานส่งไม่ครบ 
ด.ช.เบนจามิน ชุ่มชาต ิ ม.1/6 45  
ด.ญ.ฐิติพรรณ นิมิตรด ารงคโ์ชค  34 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 

 
 
 
 
 
 



 
ชื่อ 

 
นามสกลุ 

 
ชัน้ 

คะแนนท่ีได ้  
เหตผุล (เตม็ 70 

คะแนน) 
ด.ช.ชนะพล ไชยเพชร ม.1/8 38 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ช.วิศวะ เฟ่ืองฟ ู  33 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนท างานส่งไม่ครบ 
ด.ญ.ณฐัภสัสร แก่นแกว้  39 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ญ.ธันยช์นก สทุธิสน  31 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ญ.พชัรา วงศน์กิร  46  
ด.ญ.อธิชา รมัมะสิงห ์  38 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ญ.อรจิรา ภิรมยท์อง  25 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนท างานส่งไม่ครบ 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

           
 
 
 

(ลงชื่อ) 
                 (นางชญานิษฐ์  เนืองทอง) 
                                                           ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้……………………………….. 
 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ ๒๐ เดือนกันยายนพ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านายอนันตโชค คล้ายมณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

        สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง13 มีนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีนักเรียนที่

คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 10 คน แยกดังนี ้

ช่ือ นามสกลุ ช้ัน 
คะแนนท่ีได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายกวินท์  จันทวงค์ 1/13 42 ขาดงานใน classroom 
เด็กชายรุ่งอาทิตย์  ภาคเดยีว 1/13 37 ขาดงานใน classroom 
เด็กชายวิกรม  กรอบทอง 1/13 42 ขาดงานใน classroom 
เด็กชายภัคพนน์ช่าง  ประดิษฐเจริญ 1/13 46 ขาดงานใน classroom 
เด็กชายสริวิชญ ์ สายมาอินทร ์ 1/13 46 ขาดงานใน classroom 
เด็กชายนภัทร  อธิขจรสุข 1/13 45 ขาดงานใน classroom 
เด็กชายภูเมธ ธนภัทรจิรโพธ 1/13 44 ขาดงานใน classroom 
เด็กชายธภัทร  ประจิมทิศ 1/13 45 ขาดงานใน classroom 
เด็กชายศัถย์ศรณ ์ ไกรศรธนะกุล 1/13 43 ขาดงานใน classroom 
เด็กชายนิติวัจฐ ์ หาทอง 1/13 44 ขาดงานใน classroom 
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (……………………………………..) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้……………………………….. 
 



 

    บันทึกข้อความ                           
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

         ด้วยข้าพเจ้า นายปิยะพล พลับวังกล่ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 

(ค21101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ม.1/6, 1/7 และ 1/8 มีนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีนักเรียนที่คะแนน

เก็บไม่ครบ 70% จำนวน 23 คน แยกดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

1 ด.ช.เฉลิมภูมิ ตาปิง ม.1/6 36 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
2 ด.ช.ณัฐพล ศรีอ้วน ม.1/6 33 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
3 ด.ช.ธรณ์ธันย ์ แจ่มพิศ ม.1/6 26 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
4 ด.ช.ปราโมทย ์ ตุ้มป ี ม.1/6 35 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
5 ด.ช.ศุภกฤต ผิวทอง ม.1/6 34 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
6 ด.ช.อภิวัฒน ์ เชื่องยาง ม.1/6 34 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
7 ด.ญ.ฐิติพรรณ นิมิตรดำรงค์โชค ม.1/6 32 ไม่ส่งงาน และไมท่ำแบบทดสอบเก็บคะแนน 
8 ด.ญ.ฐิติวรดา ระรื่นสุข ม.1/6 35 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
9 ด.ญ.นิดาภรณ ์ โอชา ม.1/6 29 ไม่ส่งงาน และไมท่ำแบบทดสอบเก็บคะแนน 
10 ด.ญ.พิชชาภา น้อมจันทึก ม.1/6 39 ไม่ส่งงาน 
11 ด.ช.ธนาวฒัน ์ เทรักสี ม.1/7 36 ไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
12 ด.ช.ธีรภัทร ์ ทับทิม ม.1/7 29 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
13 ด.ช.พฤฒ วิบูลย ์ ม.1/7 32 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
14 ด.ญ.กิตติยา แสนคำแก้ว ม.1/7 35 ส่งงานไม่ครบ และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
15 ด.ญ.จิรัชญา พิมพ์บาง ม.1/7 32 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
16 ด.ญ.นลินรัตน ์ เจตจำรูญ ม.1/7 33 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
17 ด.ญ.มินญาดา ชดช้อย ม.1/7 34 ส่งงานไม่ครบ และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
18 ด.ญ.สุขิตา ชัชวาลกิจกุล ม.1/7 39 ส่งงานไม่ครบ และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
19 ด.ช.ปฐพล พินโทแก้ว ม.1/8 38 ส่งงานไม่ครบ 
20 ด.ช.วิทยา ฐานะ ม.1/8 38 ส่งงานไม่ครบ 
21 ด.ช.ศุภกร คำน้อย ม.1/8 32 ไม่ส่งงาน และไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
22 ด.ช.สราสิษฐ ์ พัฒนปรียาวนิช ม.1/8 39 ไม่ซ่อมแบบทดสอบเก็บคะแนน 
23 ด.ญ.วรรณพร ระยับศรี ม.1/8 37 ไม่ส่งงาน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ         

 

                      (นายปิยะพล พลับวังกล่ำ) 
              ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

Jerome NEUEsnob .



 

    บันทึกข้อความ                           
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

         ด้วยข้าพเจ้า นายปิยะพล พลับวังกล่ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 

(ค21201) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่ 1 และ 2 มีนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 

70% จำนวน 13 คน แยกดังนี้ 

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 ด.ช.กฤษณ์ขจร บุญเทียม ม.1/2 35 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

2 ด.ช.พุฒิเมธ ยอดรักษ์ ม.1/3 38 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

3 ด.ญ.ปุณยภา มั่นจิตร ม.1/3 30 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

4 ด.ช.กิตติพันธ์ เที่ยงสุข ม.1/4 29 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

5 ด.ช.รัชชานนท์ ดิษเจริญ ม.1/4 12 นักเรียนไม่ส่งงานก่อนและหลังกลางภาค 

6 ด.ช.กษิดิ์เดช สัมมาทรัพย์ ม.1/5 31 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

7 ด.ช.ทัตเทพ ปัญญาประชุม ม.1/6 30 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

8 ด.ช.อภิวัฒน์ เชื่องยาง ม.1/6 30 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

9 ด.ช.ธีรภัทร์ ทับทิม ม.1/7 30 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

10 ด.ช.ปฐว ี ดาราฮีม ม.1/7 30 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

11 ด.ช.พฤฒินันท์ พิมพ์ดี ม.1/8 30 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

12 ด.ญ.ธัญจิรา สันติทรัพย์สกุล ม.1/8 33 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

13 ด.ญ.ภัทธิรา ดวงรัศมี ม.1/8 33 นักเรียนไม่ส่งงานหลังกลางภาค 
 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

           

    

                      (นายปิยะพล พลับวังกล่ำ) 

              ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

Gggand NEUESnah
.



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันท่ี 19  กันยายน พ.ศ. 2564  

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางจิราพร  ญานเพิ่ม ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 8,10,12,13  มีนักเรียนท้ังหมด  139 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่
ครบ 70% จำนวน 16 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช. กฤษฎาพฤฒ   สุวรรณสุข 1/8 17 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. กฤษฎาพัฒน์ สุวรรณสุข 1/8 44 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. ปฐพล พินโทแก้ว 1/8 2 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. วิทยา ฐานะ 1/8 30 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. วิศว เฟ่ืองฟู 1/8 39 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. ศุภกร คำน้อย 1/8 17 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. สราสิษฐ ์ พัฒนปรียาวนิช 1/8 38 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. ณัฐชยา   มีสมปลื้ม 1/8 42 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. ธัญจิรา สันติทรัพย์สกุล 1/8 42 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. ธันย์ชนก สุทธิสน 1/8 28 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. ปวริศา ชื่นแฉล้ม 1/8 29 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. วรรณพร ระยับศร ี 1/8 15 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. ธนวัฒน์ เพ็ชร์รัตน์ 1/10 38 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. กวินท์ จันทวงค์ 1/13 33 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. รุ่งอาทิตย์ ภาคเดียว 1/13 46 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. ศักย์ศรณ์ ไกรศรธนะกุล 1/13 44 ส่งงานไม่ครบ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
               จิราพร  ญานเพิ่ม 
                       (นางจิราพร  ญานเพิ่ม) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยาน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..………………………………… 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจา นางสาวกุลวดี  สันติกุล  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอน

วิชา ส 21101 สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 9,11,12 มีนักเรียนทั้งหมด 107 คน มี

นักเรียนที่คะแนนเก็บไมครบ 70% จำนวน 14 คน แยกดังน้ี 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.ด.ช.ธนวัฒน บุญสูตร 1/9 47 ไมสงงาน 

2.ด.ช.นิธิศ ตั้งสุณาวรรณ 1/9 44 ไมสงงาน 

3.ด.ช.ราชินทร แสงอราม 1/9 20 ไมสงงาน 

4.ด.ช.วงศกร นิลยนาท 1/9 44 ไมสงงาน 

5.ด.ช.วชรพล ณีวงษ 1/9 47 ไมสงงาน 

6.ด.ช.นภัทร แสนสุขสถิตย 1/11 28 ไมสงงาน 

7.ด.ช.นิธิศ เพ็ชรรัตน 1/11 45 ไมสงงาน 

8.ด.ช.พุฒิเมธ พิริยะกุลชัย 1/11 42 ไมสงงาน 

9.ด.ช.ธนกฤต เกิดวัฒนา 1/12 46 ไมสงงาน 

10.ด.ช.ธนดล ภาคพิบูลย 1/12 36 ไมสงงาน 

11.ด.ช.ธีระ สาสุธรรม 1/12 46 ไมสงงาน 

12.ด.ช.รัชตพล ศรีอาภรณ 1/12 44 ไมสงงาน 

13.ด.ช.บุนยธร กายเบญจงาม 1/12 43 ไมสงงาน 

14.ด.ญ.ชญานชุ สุทธิรักษ 1/12 43 ไมสงงาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                           (นางสาวกุลวดี  สันติกุล) 
              ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 
…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวณิชนันทน์ ศรีสว่าง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สอนวิชา
ภาษาจีนพ้ืนฐาน (จ21203) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 - 4 มีนักเรียนทั้งหมด 176 คน มีนักเรียนที่คะแนน
เก็บไม่ครบ 70% จ านวน 25 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.อติยะ  จันด ี ม.1/1 26 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ  
ด.ช.ชณพจจ์  ตันติพสุวรชัย ม.1/2 47 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ  
ด.ช.ภัทรชนน มหาชัย ม.1/2 36 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ  
ด.ช.ภูมิฐกานต ์ ไชยขันธ์ ม.1/2 39 คะแนน  ส่งช้ินงานไม่ครบ  
ด.ญ.ศริดา สุขเสน ม.1/2 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ  
ด.ช.พิสิษฐ์ ศุภรัตนลีลา ม.1/3 43 คะแนน  ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ช.กัลป์ยกฤศล ์ พันธุ์เจริญ ม.1/3 0 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค  
ด.ญ.กัญญาณัฐ มั่นยืน ม.1/3 36 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.เตชินท์ สุขคร ม.1/4  10 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.บดีศร  กาษรสุวรรณ ม.1/4 0 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.พรพิพัฒน์ พ่วงมงคล ม.1/4 40 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ช.พาสิษฐ์ ปันตุ๋น ม.1/4 35 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ช.มงคล มงคลชาต ิ ม.1/4 10 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.รัชชานนท์ เกียรตยิศไกรลาภ ม.1/4 44 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ช.รัชชานนท์  ดิษเจรญิ ม.1/4 0 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.วีรภัทร ปั้นทอง ม.1/4 40 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.สรรพ์วรัตม ์ ศิริไพฑรูย ์ ม.1/4 44 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ช.สิทธิชัย สุทธิพงษ ์ ม.1/4 0 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ญ.กลุปรียา  ธีโฆษิตสกลุ ม.1/4 14 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ญ.ชนัญชิฏา โสลุน ม.1/4 40 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ญ.แพรวา รุ่นแรก ม.1/4 43 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ญ.วิจติรา จ าปาทอง  ม.1/4 38 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ญ.วิราสิน ี วงษ์สุรินทร ์ ม.1/4 0 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ญ.วีรภัทรา ธนากฤตย์อานันท ์ ม.1/4 30 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ญ.สุดารัตน ์ สวนทรัพย ์ ม.1/4 20 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ           
                    (……………………………………..) 

   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู…้…………………………….. 



 

    บันทึกข้อความ                           
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 17 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายอรรถชัย สีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ  สอนวิชางานดอกไม้ใบตอง 1 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/6 มีนักเรียนทั้งหมด 1 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 1 คน 

แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช. คุณานนต์  วงศ์ม่าน 1/6 0 ไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน  

     

     

     

     

     

 

              

 

                    (นายอรรถชัย สีจันทร์) 

                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lmei



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี
          ด้วยข้าพเจ้า นางปาลิดา  ยงทวี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น        
สอนวิชา ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (ญ21201) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 5, 6, 7 และ 8 มีนักเรียนท้ังหมด 180 
คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 27 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.คณบดี   เจริญยศ 1/5 15 ไม่ส่งงาน  
ด.ช.ฆฤณา สารบุตร 1/5 10 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ฉัตรชนก ดีชู 1/5 0 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ณัฐกมล เอ็งวงษ์ตระกูล 1/5 0 ไมส่่งงาน 
ด.ช.ธณพันธ์ ไพชยนต์ 1/5 10 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.นฤสรณ์ วรรณรัตน์ 1/5 15 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ประคุณ ทิมา 1/5 0 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ปุญญวี กาญจนส าราญวงศ์ 1/5 10 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.พัสกร นาทองชัย 1/5 10 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.โสภณวิชญ์ ใจงาม 1/5 15 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ศุภวิชญ์ เต็งจงดี 1/5 10 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ณัฐพล ศรีอ้วน 1/6 0 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.อภิวัฒน์ เชื่องยาง 1/6 0 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ชัชพงษ ์ ชูรอด 1/7 25 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ประภาณ ใจป ้า 1/7 8 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.กิติกานต์ สมรรถกร 1/8 24 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.นรากร สังข์เฉย 1/8 22 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ปฐพล พินโทแก้ว 1/8 0 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.วิทยา ฐานะ 1/8 10 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.สราสิษฐ ์ พัฒนปรียาวนิช 1/8 10 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.จตุรพรรษ ธีระโรจนารัตน์ 1/8 25 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ณิชกานต์ ตลับนาค 1/8 25 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ธันย์ชนก สุทธิสน 1/8 0 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.แพรววนิต ผลให ้ 1/8 25 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ภัทธิรา ดวงรัศม ี 1/8 10 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.วรรณพร ระยับศร ี 1/8 10 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.อรจิรา ภิรมย์ทอง 1/8 25 ไม่ส่งงาน 
 
 



 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                           (นางปาลิดา  ยงทวี) 
                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายณัฐพงษ์ กรุมรัมย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/9 - 1/13  มีนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% จำนวน  16  คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

ด.ช.พีรวิชญ ื ก่อเกียรติจรูญ ม.1/10 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ปวรศิา แย้มมาล ี ม.1/10 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.มริันดา สุคณธมาลยั ม.1/10 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.สุภิชญญ์า วาสเซน ม.1/10 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ไอริณ เชื้อดี ม.1/10 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.นภัทร แสนสุขสถิตย ์ ม.1/11 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.พุฒิเมธ พิริยะกุลชัย ม.1/11 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ชิน ชัยเอกตระกลู ม.1/11 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.กัญญณิษา ถูกจิตต ์ ม.1/11 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.จริัฐฐิญา แก้วสวัสดิ ์ ม.1/11 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ปณุญดา ศรีวิลัย ม.1/12 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.สุประวณี ์ อาการส ม.1/12 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ชญานุช สุทธิรักษ ์ ม.1/12 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.จินตภา อบอุ่น ม.1/12 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ฐิติพงษ ์ บุญแท ้ ม.1/13 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.พศุตม ์ ดีทองอ่อน ม.1/13 40 ไม่ส่งงาน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ             

                                                                              
                                                                               (นายณัฐพงษ์ กรุมรัมย์) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ห้อง  1/1  มีนักเรียนทั้งหมด 22 คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 7 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.ณัฐพล ปภากรณ ์ ม.1/1 43 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ภาวัตสพล กองแก้ว ม.1/1 40 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ยุทธฉัตร อินทำ ม.1/1 45 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.รัฐกรณ์ เทศทอง ม.1/1 46 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.วรพล สลับลึก ม.1/1 38 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ญ.กชมณฑน์พร จิตตรีสินธ์ุ ม.1/1 40 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ญ.กวินธิดา อินชิยา ม.1/1 40 ยังไม่ได้ปลูกผัก 

 

 

      

 

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  1/2  มีนักเรียนทั้งหมด  22  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 1 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.ภูมิฐกานต์ ไชยขันธ์ ม.1/2 41 ยังไม่ได้ปลูกผัก 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  



 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  1/3  มีนักเรียนทั้งหมด  22  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 8 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.กฤษณะ ฉุนกล้า ม.1/3 43 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.พิสิษฐ์ ศุภรัตนลีลา ม.1/3 38 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.พุฒิเมธ ยอดรักษ์ ม.1/3 39 ยังไม่ได้ปลูกผัก / ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.ภาคิน หล้าคำคง ม.1/3 38 ยังไม่ได้ปลูกผัก / ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.เลนิน อัครรัตนดิลก ม.1/3 40 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.อภิวรรธน์ ตนประเสริฐ ม.1/3 42 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.กัลป์ยกฤศล์ พันธ์ุเจริญ ม.1/3 31 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.เดชาวัจน์ เพ่ิมสีหเจริญ ม.1/3 35 ยังไม่ได้ปลูกผัก 

 

 

 

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  



 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  1/4  มีนักเรียนทั้งหมด  22  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 13 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.จิรพันธ์ ยงศิริสมสกุล ม.1/4 40 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.จิระสิทธ์ิ จันดาชัย ม.1/4 37 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.จีรภัทร มูลเมือง ม.1/4 35 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.เตชินท์ สุขคร ม.1/4 36 ยังไม่ได้ปลูกผัก / ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.บดีศร กาษรสุวรรณ ม.1/4 29 ยังไม่ได้ปลูกผัก / ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.พรพิพัฒน์ พ่วงมงคล ม.1/4 29 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.พาสิษฐ์ ปั้นตุ๋น ม.1/4 37 ยังไม่ได้ปลูกผัก / ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.มงคล มงคลชาติ ม.1/4 26 ยังไม่ได้ปลูกผัก / ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.รัชชานนท์ ดิษเจริญ ม.1/4 19 ยังไม่ได้ปลูกผัก / ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.วีรภัทร ทรงรัตน์ ม.1/4 36 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.สิทธิชัย สุทธิพงษ์ ม.1/4 32 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.จีรวัฒน์ บุญสวัสด์ิ ม.1/4 43 ยังไม่ได้ปลูกผัก 

 

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  



 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  1/5  มีนักเรียนทั้งหมด  22  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 18 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.กษิด์ิเดช สัมมาทรัพย์ ม.1/5 41 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช ก้องภพ ทองสิงห ์ ม.1/5 39 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.กันติทัต ใจงาม ม.1/5 36 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.คณบดี  เจริญยศ ม.1/5 32 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.คณพศ เจริญศิร ิ ม.1/5 31 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ฆฤณา  สารบุตร ม.1/5 28 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ฉัตรชนก ดีชู ม.1/5 30 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ชนาศิษฏ์ ลายทอง ม.1/5 43 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ชูติโชติ ศรีอุบล ม.1/5 33 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ณัฐกมล เอ็งวงษ์ตระกูล ม.1/5 33 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ณัฐกิตต์  เเสงดาว ม.1/5 30 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธณพันธ์ุ  ไพชยนต์ ม.1/5 32 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธเนษฐ  ทองปลิว ม.1/5 36 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.นฤสรณ์ วรรณรัตน์ ม.1/5 32 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ปรเมศ  เจสระ ม.1/5 31 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ประคุณ  ทิมา ม.1/5 30 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ปุญญวี  กาญจนสำราญวงศ์ ม.1/5 31 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.พัสกร นาทองชัย ม.1/5 21 ยังไม่ได้ปลูกผัก/ไม่เข้าเรียน/ไม่สอบกลางภาค 

 

       



        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 

  



 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  1/6  มีนักเรียนทั้งหมด  22  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 12 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.เฉลิมภูมิ  ตาปิง ม.1/6 29 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ณรงค์ฤทธ์ิ  คงกัลป ์ ม.1/6 28 ยังไม่ได้ปลูกผัก / ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.ณัฐพล  ศรีอ้วน ม.1/6 36 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ทัตเทพ  ปัญญาประชุม ม.1/6 31 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธรณ์ธันย์  แจ่มพิศ ม.1/6 35 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.นำพล  พุกพิบูรณ์ ม.1/6 42 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ปราโมทย์  ตุ้มปี ม.1/6 24 ยังไม่ได้ปลูกผัก / ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.พฤทธ์ิ  คํามาตร ม.1/6 40 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ภูฟ้า  วงศ์การเวก ม.1/6 42 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.โรจนดำรง  วรรณณีต ม.1/6 40 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ศรายุทธ  อิ่นคำ ม.1/6 36 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ศุภกฤต  ผิวทอง ม.1/6 33 ยังไม่ได้ปลูกผัก 

          

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  



 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  1/7  มีนักเรียนทั้งหมด  22  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 13 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.กิตติวินท์  ทวีพรวัฒนกุล ม.1/7 43 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.คณิศร  ช่องท้วม ม.1/7 31 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ชัชพงศ์  ชูรอด ม.1/7 32 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ณกุลกฤติ  อินรุ่ง ม.1/7 44 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธนพล  ศรีดำ ม.1/7 39 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธนาพร  ชาญณรงค ์ ม.1/7 41 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธนาวัฒน์  เทรักสี ม.1/7 34 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธีรภัทร์  ทับทิม ม.1/7 23 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.นิธินันท์  วงศ์ประสม ม.1/7 43 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ปฐวี  ดาราฮีม ม.1/7 36 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ประภาณ  ใจป้ำ ม.1/7 39 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.พฤฒ  วิบูลย์ ม.1/7 33 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.วรวีร์  รัตนอุดม ม.1/7 35 ยังไม่ได้ปลูกผัก 

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  



 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  1/8  มีนักเรียนทั้งหมด  23  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 15 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.กิติกานต์  สมรรถกร ม.1/8 33 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธงชัย  ประดับศุข ม.1/8 37 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธนบดี  ธนวัฒน์ชัยกุล ม.1/8 37 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธนภูมิ  พ่ึงเฮง ม.1/8 38 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธีรัตน์  มากล้น ม.1/8 43 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.นรากร  สังข์เฉย ม.1/8 34 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ปฐพล  พินโทเเก้ว ม.1/8 34 ยังไม่ได้ปลูกผัก/ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.พชร  ศรีเทพ ม.1/8 40 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.พฤกษ์  จิตต้ังธรรมกุล ม.1/8 33 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.พฤฒินันท์  พิมพ์ดี ม.1/8 34 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ภูวเดช  ไชยศิร ิ ม.1/8 36 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.วิทยา  ฐานะ ม.1/8 37 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.วิศว  เฟ่ืองฟู ม.1/8 35 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ศุภกร  คำน้อย ม.1/8 32 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.สารสิษฐ์  พัฒนปรียาวนิช ม.1/8 32 ยังไม่ได้ปลูกผัก 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  



 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง  1/9  มีนักเรียนทั้งหมด  18  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน  4 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.พิสิษฐ์ ผจงธนสฤษฎ ์ ม.1/9 40 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.วงศกร นิลยนาท ม.1/9 39 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.วชรพล ณีวงษ์ ม.1/9 41 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ญ.จีรัชญ์ณา บุญนำ ม.1/9 31 ยังไม่ได้ปลูกผัก/ไม่เข้าเรียน 

 

 

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
  



 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  1  ห้อง  1/10  มีนักเรียนทั้งหมด  17  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 9 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.ฉันทพัฒน์  ช่วยนะ ม.1/10 43 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ชยุตม์  ขาวสอาด ม.1/10 41 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ธนวัฒน์  เพ็ชร์รัตน์ ม.1/10 36 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.พีรวิชญ์  ก่อเกียรติจรูญ ม.1/10 42 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ภูผา  อุตเสนา ม.1/10 34 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ญ.ณํฏฐ์ชยาน์  เทียนทอง ม.1/10 39 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ญ.ณัฐชญา รักไทย ม.1/10 39 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ญ.ณิชากานต์  ดนูวัส ม.1/10 40 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ญ.ดลพร  เกิดน้อย ม.1/10 43 ยังไม่ได้ปลูกผัก 

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  



 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  1  ห้อง  1/11  มีนักเรียนทั้งหมด  18  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  7 0%  

จำนวน 5 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.ธนกฤต ภูมิธีรเลิศรักษ ์ ม.1/11 43 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.นภัทร แสนสุขสถิตย์ ม.1/11 41 ยังไม่ได้ปลูกผัก/ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.พุฒิเมธ พิริยะกุลชัย ม.1/11 47 ยังไม่ได้ปลูกผัก/ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.เทียนหอม ฤาชัยสา ม.1/11 37 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ชิษณุพงศ ์ หลวงบำรุง ม.1/11 41 ยังไม่ได้ปลูกผัก 

 

 

 

           

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  



 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  1  ห้อง  1/12  มีนักเรียนทั้งหมด  17  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 3 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.ธนดล ภาคพิบูลย์ ม.1/12 36 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.รัชตพล ศรีอาภรณ ์ ม.1/12 43 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.บุนยธร กายเบญจงาม ม.1/12 40 ยังไม่ได้ปลูกผัก 

 

 

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

  



 

 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการงานอาชีพ 1  

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  1  ห้อง  1/13  มีนักเรียนทั้งหมด  13  คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 5 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.กวินท์  จันทวงค์ ม.1/13 33 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.ฐิติพงษ์  บุญเเท้ ม.1/13 41 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช พศุตม์  ดีทองอ่อน ม.1/13 36 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.วิกรม  กรอบทอง ม.1/13 41 ยังไม่ได้ปลูกผัก 
ด.ช.สรรพัชญ์  ศิริศลิป ์ ม.1/13 42 ยังไม่ได้ปลูกผัก 

 

 

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายททนที  ทวีโชติ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (เกษตร) สอนวิชาการจัดสวนถาด 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  1  ห้อง  1/1-1/8  มีนักเรียนทั้งหมด 44 คน  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ  70%  

จำนวน 27  คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ญ.ศริดา สุขเสน ม.1/2 44 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.อริสา จำเนียร ม.1/2 42 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ศุภกฤต โพลงพลับ ม.1/3 32 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ณัฎฐนิชา นิลทร ม.1/3 47 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.นวิญา การพิธี ม.1/3 33 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ภัทรภร ผาวัน ม.1/3 30 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.อรวินทร์ ลาดศิลา ม.1/3 47 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.จิรพันธ์ ยงศิริสมสกุล ม.1/4 43 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ชนัญชิฎา โสลุน ม.1/4 18 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณัฐกิตต์ แสงดาว ม.1/5 9 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธเนษฐ ทองปลิว ม.1/5 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.นฤสรณ์ วรรณรัตน์ ม.1/5 7 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.นิภาดา สุกแดง ม.1/5 23 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.นำพล พุกพิบูรณ์ ม.1/6 35 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.นวรัตน์ ทอประเสริฐ ม.1/6 22 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.พิชชาภา น้อมจันทึก ม.1/6 15 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กริชวิชา นวนบุตรดี ม.1/7 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.เกียรติพงศ์ โตเจริญ ม.1/7 34 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พชรพล แผ่นทอง ม.1/7 35 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.วรวีร์ รัตนอุดม ม.1/7 35 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อชวิน ศรีล้ำ ม.1/7 38 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.กัญญ์ณัชชา พาจะโปะ ม.1/7 42 ส่งงานไม่ครบ 



ด.ญ.กิตติยา แสนคำแก้ว ม.1/7 26 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.รมิตา หนูแดง ม.1/7 46 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กฤษฎาพฤฒ สุวรรณสุข ม.1/8 14 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ศุภกร คำน้อย ม.1/8 11 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ปฐพล พินโทแก้ว ม.1/8 4 ส่งงานไม่ครบ / ไม่เข้าเรียน 

 

 

      

 

 

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              

                         (นายททนที   ทวีโชติ) 
   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ ............ เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า น.ส.นันทภัค ทศคำไสย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1,2,9,11 มีนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% จำนวน  16 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.จิรลานนท์  พงศ์ประภากรณ ์ ม.1/1 43 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ช. ณัฐพล ปภาพจน ์ ม.1/1 34 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ช.ภาวัตสพล กองแก้ว ม.1/1 38 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ช.อัครวินท ์ ศรีพงศ์สุทธ์ิ ม.1/1 37 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ญ.กรรกฏ สุขเจรญิทรัพย ์ ม.1/1 42 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ญ.กัญญาพัชร เกตุนวม ม.1/1 42 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ช.ชณพจจ ์ ตันติพสุวรชัย ม.1/2 41 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ช.สุระทัด แก้วทอง ม.1/2 43 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ช.นิธิศ  ตั้งสุณาวรรณ ม.1/9 43 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ช.วงศกร  นิลยนาท ม.1/9 37 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ช.วชรพล  ณีวงษ ์ ม.1/9 41 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ญ.จรีัชญ์ณา  บุญนำ ม.1/9 41 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ญ.ภคัขวัญ  ประสมเพชร ม.1/9 38 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ญ.วรรษชล  วรรณชาร ี ม.1/9 46 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ช.พุฒิเมธ  พิริยะกุลชัย ม.1/11 26 ส่งงานยังไม่ครบ 
ด.ช.เทียนหอม  ฤาชัยสา ม.1/11 35 ส่งงานยังไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (น.ส.นันทภัค ทศคำไสย์) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันท่ี .19.. เดือน..กันยายน..พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า...นายธีรปพน  ปาลี..  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้..สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม...        
สอนวิชา..สังคมศึกษาฯ.. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ..1..ห้อง..10,13.. มีนักเรียนทั้งหมด ..59....คน มีนักเรียนท่ี
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน ....20..... คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ชยุตม์ ขาวสอาด ม.1/10 46 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ธนวัฒน์ เพ็ชร์รัตน์ ม.1/10 25 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.พีรวิชญ์ ก่อเกียรติจรูญ ม.1/10 42 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ภูผา อุตเสนา ม.1/10 38 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.รัชพล โสดากุล ม.1/10 44 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.กัญญณัฐ สิริแสงสว่าง ม.1/10 29 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.กีรติกา ดวงจันทร์ ม.1/10 46 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ณัฏฐ์ชยาน์ เทียนทอง ม.1/10 41 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ไอริณ เชื้อดี ม.1/10 47 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.รตนพร สมพงศ์พาณิชย์ ม.1/10 27 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ประการัง เดชะคุณ ม.1/10 39 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.กวินท์ จันทวงศ์ ม.1/13 34 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.รุ่งอาทิตย์ ภาคเดียว ม.1/13 41 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ภัคพนน์ ช่างประดิษฐเจริญ ม.1/13 45 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ชนินทร สีวิลัย ม.1/13 42 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.สิรวิชญ์ สายมาอินทร์ ม.1/13 45 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.นภัทร อธิขจรสุข ม.1/13 42 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.พีรพัฒน์ เพชรเกตุ ม.1/13 47 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ธนภัทร ประจิมทิศ ม.1/13 46 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ศัถย์ศรณ์ ไกรศรธนะกูล ม.1/13 42 ไม่ส่งงาน 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
              
                    (นายธีรปพน  ปาลี) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางวรรณาพร  สาระใต้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สอนวิชาสุขศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 มีนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 
70% จ านวน 1 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ด.ช.ประคณุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักเรียนไม่ท าแบบทดสอบและไมส่อบกลางภาค 
นักเรียนเข้าเรียนปกติ ครผูู้สอนไดต้ิดตาม
นักเรียนมาเป็นระยะดังนี้ 
1.ติดตามกับนักเรียน ครูได้แจ้งงานท่ีค้างและ
นักเรียนรับปากท่ีจะด าเนินการแตไ่ม่ยอมท าส่ง 
2.ติดตามกับครูที่ปรึกษา ได้ขอความอนุเคราะห์
คุณครูที่ปรึกษาช่วยติดตามและขอเบอร์โทรศัพท์
ผู้ปกครอง นักเรียนกย็ังไม่ท างานส่ง 
3.ติดตามกับผู้ปกครองทางโทรศัพท์
0838299794 และไลน์ คณุพ่อของนักเรียน 
รับปากจะให้นักเรียนท างานส่งแตน่ักเรียนก็ไม่
ท า จนถึงทุกวันน้ีค่ะ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
               (นางวรรณาพร  สาระใต้) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันท่ี   ๒๐ เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า วิไลลักษณ์ ท่าพริก ครู กลุ่มวิชา งานห้องสมุด  สอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ห้อง1/1 ,3 
,5. 7 และ 9 มีนักเรียนท้ังหมด  214  คน มีนักเรยีนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน   16     คน แยกดังนี ้

ล าดับ
ท่ี ชื่อ นามสกุล ชั้น 

คะแนนที่ได้ 
เหตุผล (เต็ม 70 

คะแนน) 
1 ด.ช.ภาคิน  หล้าค าคง 1/3 52 ส่งงานไม่ครบ 
2 ด.ช.ฉัตรชนก  ดีชู 1/5 51 ส่งงานไม่ครบ 
3 ด.ช.ประคุณ  ทิมา 1/5 37 ส่งงานไม่ครบ 
4 ด.ช.ชัชพงศ์  ชูรอด 1/7 45 ส่งงานไม่ครบ,ไม่ท าแบบทดสอบ 
5 ด.ช.ธนพล  ศรีด า 1/7 40 ส่งงานไม่ครบ 
6 ด.ช.ธนาวัฒน์  เทรักสี 1/7 51 ส่งงานไม่ครบ 
7 ด.ช.ธีรภัทร์  ทับทิม 1/7 27 ส่งงานไม่ครบ,ไม่ท าแบบทดสอบ 
8 ด.ช.ปฐวี  ดาราฮีม 1/7 53 ส่งงานไม่ครบ 
9 ด.ช.ประภาณ  ใจป ้า 1/7 38 ส่งงานไม่ครบ 
10 ด.ช.วรวีร์  รัตนอุดม 1/7 41 ส่งงานไม่ครบ 
11 ด.ช.พศุตม์  วิบูลย์ 1/7 47 ส่งงานไม่ครบ 
12 ด.ญ.จิรัชญา  พิมพ์บาง 1/7 27 ส่งงานไม่ครบ 
13 ด.ญ.นลินรัตน์  เจตจ ารูญ 1/7 41 ส่งงานไม่ครบ 
14 ด.ญ.ประกายฟ้า  ธนะโชค 1/7 42 ส่งงานไม่ครบ 
15 ด.ญ.มินญาดา  ชดช้อย 1/7 45 ส่งงานไม่ครบ 
16 ด.ญ.สุขิตา  ชัชวาลกิจกุล 1/7 50 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาววิไลลักษณ์ ท่าพริก) 
                            ครูกลุ่มวิชา งานห้องสมุด 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่.......๒๐..... เดือน....ก.ย.....พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า...นาวาอากาศโท พินิศ รัตนปรมากุล....  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้.วิทยาศาสตร์.........................        
สอนวิชา..วิทยาศาสตร์ประยุกต์......... ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......๑.....ห้อง........๑๓............ มีนักเรียนทั้งหมด ....
๒๖...คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บต่ ากว่า 70% ของคะแนนเก็บ 70 คะแนน (คิดเป็นคะแนน 49 คะแนน) จ านวน 
...๔...... คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.รุ่งอาทิตย ์ ภาคเดยีว 1/13 40 
1. ได้คะแนนสอบกลางภาคน้อย / สอบแก้
แล้วแต่คะแนนไมเ่พิ่ม 
2. คะแนนสอบระหว่างเรียนต่ า 

ด.ช.วิกรม กรอบทอง 1/13 35 
1. ได้คะแนนสอบกลางภาคน้อย / สอบแก้
แล้วแต่คะแนนไมเ่พิ่ม 
2. คะแนนสอบระหว่างเรียนต่ า 

ด.ช.ธรภัทร ประจิมทิศ 1/13 40 
1. คะแนนสอบระหว่างเรียนต่ า 
2. ส่งการบ้านไมค่รบ 

ด.ช.ศัถย์ศรณ ์ ไกรศรธนะกุล 1/13 45 
1. ได้คะแนนสอบกลางภาคน้อย / สอบแก้
แล้วแต่คะแนนไมเ่พิ่ม 
2. คะแนนสอบระหว่างเรียนต่ า 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
          นาวาอากาศโท พินิศ รัตนปรมากุล   
                        (พินิศ รัตนปรมากุล) 
            ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่20 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวธันยพร เหมพิจิตร  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม 
สอนวิชาเขียนแบบเบื้องต้น รหัสวิชา ง20228 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/1-1/8 มีนักเรียนทั้งหมด 35 คน 
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  5  คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช. จิระสิทธ์ิ จันดาชัย ม.1/4 30 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. วีรภัทรา ธนากฤตย์อานันท ์ ม.1/4 20 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 
ด.ช. ณรงค์ฤทธิ ์ คงกัลป์ ม.1/6 20 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 
ด.ญ. อัฐภญิญา สุวรรณแสง ม.1/6 35 ไม่ส่งงาน 
ด.ช. พฤฒ วิบูลย ์ ม.1/7 37 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 
ด.ช. สารศิษฐ์ พัฒนปรียาวนิช ม.1/8 32 ไม่ส่งงาน 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร) 
                      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
                   กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    บันทึกขอความ                           
 

สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564   

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

          ดวยขาพเจา นางสาวอรสินี  ทองแรง ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  

(ท21101) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 1/1, 1/4, 1/5, 1/9 มีนักเรียนท้ังหมด 169 คน มีนักเรียนท่ีมีคะแนน

เก็บไมครบ 70% จำนวน 112 คน ดังนี้ 
 

  

 

 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ นามสกุล ช้ัน 

คะแนนท่ีได 

เหตุผล (เต็ม 70 

คะแนน) 

1 ด.ช.จิรลานนท   พงศประภากรณ  ม.1/1 31 สงงานไมครบ 

2 ด.ช.ฐิติคุณ  จริยนุชพงศ  ม.1/1 44.5 สงงานไมครบ 

3 ด.ช.ณัฐพล ปภาพจน  ม.1/1 18.5 สงงานไมครบ 

4 ด.ช.ธนวฒัน มูสโกภาศ  ม.1/1 23.5 สงงานไมครบ 

5 ด.ช.พงศพัศ การินทร  ม.1/1 39 สงงานไมครบ 

6 ด.ช.ภาวัตสพล กองแกว  ม.1/1 25.5 สงงานไมครบ 

7 ด.ช.ยุทธฉัตร อินทำ  ม.1/1 32.5 สงงานไมครบ 

8 ด.ช.รัฐกรณ เทศทอง  ม.1/1 42.5 สงงานไมครบ 

9 ด.ช.วรพล สลับลึก  ม.1/1 19 สงงานไมครบ 

10 ด.ช.อติยะ จันดี  ม.1/1 24.5 สงงานไมครบ 

11 ด.ช.อัครวินท ศรีพงศสุทธิ์  ม.1/1 47.5 สงงานไมครบ 

12 ด.ช.วุฒิภัทร แสนทรัพย  ม.1/1 44.5 สงงานไมครบ 

13 ด.ญ.กชมณฑนพร จิตตรีสินธุ  ม.1/1 13.5 สงงานไมครบ 

14 ด.ญ.กัญญาพัชร เกตุนวม  ม.1/1 35 สงงานไมครบ 



15 ด.ญ.ชมพูนุท มณีทอง ม.1/1 48.5 สงงานไมครบ 

16 ด.ญ.ญาณัจฉรา หวงัพลายเจริญสุข ม.1/1 27 สงงานไมครบ 

17 ด.ญ.นภสร บุญมาก  ม.1/1 43 สงงานไมครบ 

19 ด.ญ.ปุณยาภา ศรีจนัทร์  ม.1/1 39.5 สงงานไมครบ 

20 ด.ญ.พรปวีณ์ พูลสวสัดิ์  ม.1/1 38.5 สงงานไมครบ 

21 ด.ญ.พฒัน์นรี ศรีเพียรเอม  ม.1/1 43.5 สงงานไมครบ 

22 ด.ญ.อรินทร์รัตน์ ยิสารคุณ  ม.1/1 35 สงงานไมครบ 

23 ด.ญ.วิไรวรรณ นิมานะ  ม.1/1 47.5 สงงานไมครบ 

24 ด.ญ.มณฑิฌา ภิรมยเ์ณร  ม.1/1 44 สงงานไมครบ 

25 ด.ช.กิตติพนัธ์ เท่ียงสุข  ม.1/4 32 สงงานไมครบ 

26 ด.ช.จารุเดช อดุลเดชจรัส  ม.1/4 18 สงงานไมครบ 

27 ด.ช.จิรพนัธ์ ยงศิริสมสกุล  ม.1/4 32 สงงานไมครบ 

28 ด.ช.จิระสิทธ์ิ จนัดาชยั  ม.1/4 25.5 สงงานไมครบ 

29 ด.ช.จีรภทัร มูลเมือง  ม.1/4 24.5 สงงานไมครบ 

30 ด.ช.ชนาธิป ธรรมธารา  ม.1/4 40.5 สงงานไมครบ 

31 ด.ช.ญาณาธิป นิยมจนัทร์  ม.1/4 14 สงงานไมครบ 

32 ด.ช.เตชินท ์ สุขคร  ม.1/4 25.5 สงงานไมครบ 

33 ด.ช.บดีศร กาษรสุวรรณ  ม.1/4 8.5 สงงานไมครบ 

34 ด.ช.ปุณณวิชญ ์ ศรีกระจา่ง  ม.1/4 37.5 สงงานไมครบ 

35 ด.ช.พรพิพฒัน์ พ่วงมงคล  ม.1/4 18 สงงานไมครบ 

36 ด.ช.พาสิษฐ์ ปันตุ่น  ม.1/4 25.5 สงงานไมครบ 

37 ด.ช.ภูวดล คํ้าชู  ม.1/4 51 สงงานไมครบ 

38 ด.ช.มงคล มงคลชาติ  ม.1/4 18 สงงานไมครบ 

39 ด.ช.รัชชานนท ์ เกียรติยศไกรลาศ  ม.1/4 40 สงงานไมครบ 

40 ด.ช.รัชชานนท ์ ดิษเจริญ  ม.1/4 0 สงงานไมครบ 

41 ด.ช.วีรภทัร ทรงรัตน์  ม.1/4 21 สงงานไมครบ 

42 ด.ช.วีรภทัร ป้ันทอง  ม.1/4 7 สงงานไมครบ 

43 ด.ช.สรรพว์รัตม ์ ศิริไพฑูรย ์  ม.1/4 22 สงงานไมครบ 

44 ด.ช.สิทธิชยั สุทธิพงษ ์  ม.1/4 9 สงงานไมครบ 

45 ด.ญ.กฤตินี รุยนัต ์  ม.1/4 45.5 สงงานไมครบ 

46 ด.ญ.กลัยรัตน์ แจง้ห้วย  ม.1/4 28.5 สงงานไมครบ 

47 ด.ญ.กุลปริยา ธีโฆษิตสกลุ  ม.1/4 10 สงงานไมครบ 

48 ด.ญ.จนิสา สามนปาล  ม.1/4 37 สงงานไมครบ 

49 ด.ญ.จิณภาดา มติธรรมานนท ์  ม.1/4 29 สงงานไมครบ 

50 ด.ญ.จิดาภา อุระอิต  ม.1/4 19 สงงานไมครบ 



51 ด.ญ.ชนญัชิฏา โสลุน  ม.1/4 17.5 สงงานไมครบ 

52 ด.ญ.ฐิติมา ทรัพยส์กุล  ม.1/4 28.5 สงงานไมครบ 

53 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พิมอรัญ  ม.1/4 21.5 สงงานไมครบ 

54 ด.ญ.แพรวา รุ่นแรก  ม.1/4 26 สงงานไมครบ 

55 ด.ญ.มินตรา ฤกษส์ง่า  ม.1/4 47 สงงานไมครบ 

56 ด.ญ.เมทิกา กลัน่ไพฑูรย ์  ม.1/4 22 สงงานไมครบ 

57 ด.ญ.วิจิตรา จาํปาทอง  ม.1/4 21.5 สงงานไมครบ 

58 ด.ญ.วิราสินี วงษสุ์รินทร์  ม.1/4 10.5 สงงานไมครบ 

59 ด.ญ.วีรภทัรา ธนากฤตยอ์านนัท ์  ม.1/4 14 สงงานไมครบ 

60 ด.ญ.สัณห์ฤทยั จนัทร์สําราญ  ม.1/4 46 สงงานไมครบ 

61 ด.ญ.สุดารัตน์ สวนทรัพย ์  ม.1/4 17 สงงานไมครบ 

62 ด.ญ.อนาลิสต ์ หิรัญอนนัตพ์งศ ์  ม.1/4 29 สงงานไมครบ 

63 ด.ญ.อาทิตญา ทิพยม์ณฑา  ม.1/4 11.5 สงงานไมครบ 

64 ด.ญ.อินทุอร ศิโรทศ  ม.1/4 15.5 สงงานไมครบ 

65 ด.ช.กษิดิ์ เดช สัมมาทรัพย ์  ม.1/5 20 สงงานไมครบ 

66 ด.ช.กอ้งภพ ทองสิงห์  ม.1/5 27.5 สงงานไมครบ 

67 ด.ช.กนัติทตั ใจงาม  ม.1/5 27.5 สงงานไมครบ 

68 ด.ช.คณบด ี เจริญยศ  ม.1/5 17 สงงานไมครบ 

69 ด.ช.คณพศ เจริญศิริ  ม.1/5 36.5 สงงานไมครบ 

70 ด.ช.ฆฤณา สารบุตร  ม.1/5 12 สงงานไมครบ 

71 ด.ช.ฉัตรชนก ดีชู  ม.1/5 9.5 สงงานไมครบ 

72 ด.ช.ชนาศิษฏ ์ ลายทอง  ม.1/5 48.5 สงงานไมครบ 

73 ด.ช.ชูติโชติ ศรีอุบล  ม.1/5 34.5 สงงานไมครบ 

74 ด.ช.ณัฐกมล เอ็งวงษต์ระกูล  ม.1/5 9 สงงานไมครบ 

75 ด.ช.ณัฐกิตต ์ แสงดาว  ม.1/5 11 สงงานไมครบ 

76 ด.ช.ธณพนัธุ์ ไพชยนต์  ม.1/5 5.5 สงงานไมครบ 

77 ด.ช.ธเนษฐ ทองปลิว  ม.1/5 16 สงงานไมครบ 

78 ด.ช.ธีรชยั นาคบาง  ม.1/5 31.5 สงงานไมครบ 

79 ด.ช.นฤสรณ์ วรรณรัตน์  ม.1/5 24 สงงานไมครบ 

80 ด.ช.ปรเมศ เจสระ  ม.1/5 12.5 สงงานไมครบ 

81 ด.ช.ประคุณ ทิมา  ม.1/5 13 สงงานไมครบ 

82 ด.ช.ปุญญว ี กาญจนสําราญวงศ ์  ม.1/5 12 สงงานไมครบ 

83 ด.ช.พสักร นาทองชยั  ม.1/5 9.5 สงงานไมครบ 

84 ด.ช.ภศนท แกว้สีนวน  ม.1/5 46.5 สงงานไมครบ 

85 ด.ช.โสภณวิชญ ์ ใจงาม  ม.1/5 28.5 สงงานไมครบ 



 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                      อรสินี  ทองแรง 

                    (นางสาวอรสินี  ทองแรง) 

                      ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

86 ด.ช.ศุภวิชญ ์ เต็งจงดี  ม.1/5 10 สงงานไมครบ 

87 ด.ญ.จรรยวรรธรน์ พนัธุมาศ  ม.1/5 19.5 สงงานไมครบ 

88 ด.ญ.ชยาภรณ์ ขติัสุรินทร์  ม.1/5 25.5 สงงานไมครบ 

89 ด.ญ.ชรีรัตน์ หงษว์ิไล  ม.1/5 27.5 สงงานไมครบ 

90 ด.ญ.ชลิตวรรณ พุฒซ้อน  ม.1/5 28 สงงานไมครบ 

91 ด.ญ.ฐิติวรดา ทองด ี  ม.1/5 19.5 สงงานไมครบ 

92 ด.ญ.ณฐมน ชาติเชยแดง  ม.1/5 47 สงงานไมครบ 

93 ด.ญ.ณธิดา สุขเกษม  ม.1/5 44.5 สงงานไมครบ 

94 ด.ญ.ณัฐฐาน์ ศิรภรณ์พฒัน์  ม.1/5 42 สงงานไมครบ 

95 ด.ญ.ณิชาภทัร ตั้งรุจิกุล  ม.1/5 47 สงงานไมครบ 

96 ด.ญ.นิภาดา สุกแดง  ม.1/5 31 สงงานไมครบ 

97 ด.ญ.พิชชาภา แสงจนัทร์  ม.1/5 45.5 สงงานไมครบ 

98 ด.ญ.พิชชาภา ไขกลางดอน  ม.1/5 42.5 สงงานไมครบ 

99 ด.ญ.วรรณภทัร พลหาญ  ม.1/5 48 สงงานไมครบ 

100 ด.ญ.นคนนัทภรณ์ ไข่หงษ ์  ม.1/5 22.5 สงงานไมครบ 

101 ด.ญ.เอมิกา แสงดารา  ม.1/5 28 สงงานไมครบ 

102 ด.ช.ธนวฒัน์ บุญสูตร  ม.1/9 24 สงงานไมครบ 

103 ด.ช.ราชินทร์ แสงอร่าม  ม.1/9 20 สงงานไมครบ 

104 ด.ช.วงศกร นิลยนาท  ม.1/9 24 สงงานไมครบ 

105 ด.ช.วชรพล ณีวงษ ์  ม.1/9 26 สงงานไมครบ 

106 ด.ช.แอชเชอร์ พูลศาสตร์  ม.1/9 28 สงงานไมครบ 

107 ด.ญ.จีรัชญณ์า บุญนาํ  ม.1/9 29 สงงานไมครบ 

108 ด.ญ.ธนิษฐา กิจประเสริฐ  ม.1/9 34 สงงานไมครบ 

109 ด.ญ.ภคัขวญั ประสมเพชร  ม.1/9 27 สงงานไมครบ 

110 ด.ญ.ลิตา เขมพฒัน์ธาดา  ม.1/9 39 สงงานไมครบ 

111 ด.ญ.ณัฐวรรณ จาํปาหอม  ม.1/9 42 สงงานไมครบ 

112 ด.ญ.จิรัชยา ภิญโญเสริมรัตน์  ม.1/9 45 สงงานไมครบ 



 

    บันทึกขอความ                           
 

สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

          ดวยขาพเจา นางสาวอรสินี  ทองแรง ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สอนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 หอง 1/1, 1/4, 1/5, 1/9 มีนักเรียนทั้งหมด 169 คน และ วิชาการเขียนเบื้องตน 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 4/5, 4/8, 4/11 มีนักเรียนท้ังหมด 123 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไมครบ 70% 

จำนวน 123 คน ดังนี้ 

1. วิชาภาษาไทย (ท21101) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 1/1, 1/4, 1/5, 1/9 จำนวน  112  คน  
 

  

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ นามสกุล ช้ัน 

คะแนนท่ีได 

เหตุผล (เต็ม 70 

คะแนน) 

1 ด.ช.จิรลานนท   พงศประภากรณ  ม.1/1 31 สงงานไมครบ 

2 ด.ช.ฐิติคุณ  จริยนุชพงศ  ม.1/1 44.5 สงงานไมครบ 

3 ด.ช.ณัฐพล ปภาพจน  ม.1/1 18.5 สงงานไมครบ 

4 ด.ช.ธนวฒัน มูสโกภาศ  ม.1/1 23.5 สงงานไมครบ 

5 ด.ช.พงศพัศ การินทร  ม.1/1 39 สงงานไมครบ 

6 ด.ช.ภาวัตสพล กองแกว  ม.1/1 25.5 สงงานไมครบ 

7 ด.ช.ยุทธฉัตร อินทำ  ม.1/1 32.5 สงงานไมครบ 

8 ด.ช.รัฐกรณ เทศทอง  ม.1/1 42.5 สงงานไมครบ 

9 ด.ช.วรพล สลับลึก  ม.1/1 19 สงงานไมครบ 

10 ด.ช.อติยะ จันดี  ม.1/1 24.5 สงงานไมครบ 

11 ด.ช.อัครวินท ศรีพงศสุทธิ์  ม.1/1 47.5 สงงานไมครบ 

12 ด.ช.วุฒิภัทร แสนทรัพย  ม.1/1 44.5 สงงานไมครบ 

13 ด.ญ.กชมณฑนพร จิตตรีสินธุ  ม.1/1 13.5 สงงานไมครบ 

14 ด.ญ.กัญญาพัชร เกตุนวม  ม.1/1 35 สงงานไมครบ 



15 ด.ญ.ชมพูนุท มณีทอง ม.1/1 48.5 สงงานไมครบ 

16 ด.ญ.ญาณัจฉรา หวงัพลายเจริญสุข ม.1/1 27 สงงานไมครบ 

17 ด.ญ.นภสร บุญมาก  ม.1/1 43 สงงานไมครบ 

19 ด.ญ.ปุณยาภา ศรีจนัทร์  ม.1/1 39.5 สงงานไมครบ 

20 ด.ญ.พรปวีณ์ พูลสวสัดิ์  ม.1/1 38.5 สงงานไมครบ 

21 ด.ญ.พฒัน์นรี ศรีเพียรเอม  ม.1/1 43.5 สงงานไมครบ 

22 ด.ญ.อรินทร์รัตน์ ยิสารคุณ  ม.1/1 35 สงงานไมครบ 

23 ด.ญ.วิไรวรรณ นิมานะ  ม.1/1 47.5 สงงานไมครบ 

24 ด.ญ.มณฑิฌา ภิรมยเ์ณร  ม.1/1 44 สงงานไมครบ 

25 ด.ช.กิตติพนัธ์ เท่ียงสุข  ม.1/4 32 สงงานไมครบ 

26 ด.ช.จารุเดช อดุลเดชจรัส  ม.1/4 18 สงงานไมครบ 

27 ด.ช.จิรพนัธ์ ยงศิริสมสกุล  ม.1/4 32 สงงานไมครบ 

28 ด.ช.จิระสิทธ์ิ จนัดาชยั  ม.1/4 25.5 สงงานไมครบ 

29 ด.ช.จีรภทัร มูลเมือง  ม.1/4 24.5 สงงานไมครบ 

30 ด.ช.ชนาธิป ธรรมธารา  ม.1/4 40.5 สงงานไมครบ 

31 ด.ช.ญาณาธิป นิยมจนัทร์  ม.1/4 14 สงงานไมครบ 

32 ด.ช.เตชินท ์ สุขคร  ม.1/4 25.5 สงงานไมครบ 

33 ด.ช.บดีศร กาษรสุวรรณ  ม.1/4 8.5 สงงานไมครบ 

34 ด.ช.ปุณณวิชญ ์ ศรีกระจา่ง  ม.1/4 37.5 สงงานไมครบ 

35 ด.ช.พรพิพฒัน์ พ่วงมงคล  ม.1/4 18 สงงานไมครบ 

36 ด.ช.พาสิษฐ์ ปันตุ่น  ม.1/4 25.5 สงงานไมครบ 

37 ด.ช.ภูวดล คํ้าชู  ม.1/4 51 สงงานไมครบ 

38 ด.ช.มงคล มงคลชาติ  ม.1/4 18 สงงานไมครบ 

39 ด.ช.รัชชานนท ์ เกียรติยศไกรลาศ  ม.1/4 40 สงงานไมครบ 

40 ด.ช.รัชชานนท ์ ดิษเจริญ  ม.1/4 0 สงงานไมครบ 

41 ด.ช.วีรภทัร ทรงรัตน์  ม.1/4 21 สงงานไมครบ 

42 ด.ช.วีรภทัร ป้ันทอง  ม.1/4 7 สงงานไมครบ 

43 ด.ช.สรรพว์รัตม ์ ศิริไพฑูรย ์  ม.1/4 22 สงงานไมครบ 

44 ด.ช.สิทธิชยั สุทธิพงษ ์  ม.1/4 9 สงงานไมครบ 

45 ด.ญ.กฤตินี รุยนัต ์  ม.1/4 45.5 สงงานไมครบ 

46 ด.ญ.กลัยรัตน์ แจง้ห้วย  ม.1/4 28.5 สงงานไมครบ 

47 ด.ญ.กุลปริยา ธีโฆษิตสกลุ  ม.1/4 10 สงงานไมครบ 

48 ด.ญ.จนิสา สามนปาล  ม.1/4 37 สงงานไมครบ 

49 ด.ญ.จิณภาดา มติธรรมานนท ์  ม.1/4 29 สงงานไมครบ 

50 ด.ญ.จิดาภา อุระอิต  ม.1/4 19 สงงานไมครบ 



51 ด.ญ.ชนญัชิฏา โสลุน  ม.1/4 17.5 สงงานไมครบ 

52 ด.ญ.ฐิติมา ทรัพยส์กุล  ม.1/4 28.5 สงงานไมครบ 

53 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พิมอรัญ  ม.1/4 21.5 สงงานไมครบ 

54 ด.ญ.แพรวา รุ่นแรก  ม.1/4 26 สงงานไมครบ 

55 ด.ญ.มินตรา ฤกษส์ง่า  ม.1/4 47 สงงานไมครบ 

56 ด.ญ.เมทิกา กลัน่ไพฑูรย ์  ม.1/4 22 สงงานไมครบ 

57 ด.ญ.วิจิตรา จาํปาทอง  ม.1/4 21.5 สงงานไมครบ 

58 ด.ญ.วิราสินี วงษสุ์รินทร์  ม.1/4 10.5 สงงานไมครบ 

59 ด.ญ.วีรภทัรา ธนากฤตยอ์านนัท ์  ม.1/4 14 สงงานไมครบ 

60 ด.ญ.สัณห์ฤทยั จนัทร์สําราญ  ม.1/4 46 สงงานไมครบ 

61 ด.ญ.สุดารัตน์ สวนทรัพย ์  ม.1/4 17 สงงานไมครบ 

62 ด.ญ.อนาลิสต ์ หิรัญอนนัตพ์งศ ์  ม.1/4 29 สงงานไมครบ 

63 ด.ญ.อาทิตญา ทิพยม์ณฑา  ม.1/4 11.5 สงงานไมครบ 

64 ด.ญ.อินทุอร ศิโรทศ  ม.1/4 15.5 สงงานไมครบ 

65 ด.ช.กษิดิ์ เดช สัมมาทรัพย ์  ม.1/5 20 สงงานไมครบ 

66 ด.ช.กอ้งภพ ทองสิงห์  ม.1/5 27.5 สงงานไมครบ 

67 ด.ช.กนัติทตั ใจงาม  ม.1/5 27.5 สงงานไมครบ 

68 ด.ช.คณบด ี เจริญยศ  ม.1/5 17 สงงานไมครบ 

69 ด.ช.คณพศ เจริญศิริ  ม.1/5 36.5 สงงานไมครบ 

70 ด.ช.ฆฤณา สารบุตร  ม.1/5 12 สงงานไมครบ 

71 ด.ช.ฉัตรชนก ดีชู  ม.1/5 9.5 สงงานไมครบ 

72 ด.ช.ชนาศิษฏ ์ ลายทอง  ม.1/5 48.5 สงงานไมครบ 

73 ด.ช.ชูติโชติ ศรีอุบล  ม.1/5 34.5 สงงานไมครบ 

74 ด.ช.ณัฐกมล เอ็งวงษต์ระกูล  ม.1/5 9 สงงานไมครบ 

75 ด.ช.ณัฐกิตต ์ แสงดาว  ม.1/5 11 สงงานไมครบ 

76 ด.ช.ธณพนัธุ์ ไพชยนต์  ม.1/5 5.5 สงงานไมครบ 

77 ด.ช.ธเนษฐ ทองปลิว  ม.1/5 16 สงงานไมครบ 

78 ด.ช.ธีรชยั นาคบาง  ม.1/5 31.5 สงงานไมครบ 

79 ด.ช.นฤสรณ์ วรรณรัตน์  ม.1/5 24 สงงานไมครบ 

80 ด.ช.ปรเมศ เจสระ  ม.1/5 12.5 สงงานไมครบ 

81 ด.ช.ประคุณ ทิมา  ม.1/5 13 สงงานไมครบ 

82 ด.ช.ปุญญว ี กาญจนสําราญวงศ ์  ม.1/5 12 สงงานไมครบ 

83 ด.ช.พสักร นาทองชยั  ม.1/5 9.5 สงงานไมครบ 

84 ด.ช.ภศนท แกว้สีนวน  ม.1/5 46.5 สงงานไมครบ 

85 ด.ช.โสภณวิชญ ์ ใจงาม  ม.1/5 28.5 สงงานไมครบ 



 

 

 

 

 

 

 

86 ด.ช.ศุภวิชญ ์ เต็งจงดี  ม.1/5 10 สงงานไมครบ 

87 ด.ญ.จรรยวรรธรน์ พนัธุมาศ  ม.1/5 19.5 สงงานไมครบ 

88 ด.ญ.ชยาภรณ์ ขติัสุรินทร์  ม.1/5 25.5 สงงานไมครบ 

89 ด.ญ.ชรีรัตน์ หงษว์ิไล  ม.1/5 27.5 สงงานไมครบ 

90 ด.ญ.ชลิตวรรณ พุฒซ้อน  ม.1/5 28 สงงานไมครบ 

91 ด.ญ.ฐิติวรดา ทองด ี  ม.1/5 19.5 สงงานไมครบ 

92 ด.ญ.ณฐมน ชาติเชยแดง  ม.1/5 47 สงงานไมครบ 

93 ด.ญ.ณธิดา สุขเกษม  ม.1/5 44.5 สงงานไมครบ 

94 ด.ญ.ณัฐฐาน์ ศิรภรณ์พฒัน์  ม.1/5 42 สงงานไมครบ 

95 ด.ญ.ณิชาภทัร ตั้งรุจิกุล  ม.1/5 47 สงงานไมครบ 

96 ด.ญ.นิภาดา สุกแดง  ม.1/5 31 สงงานไมครบ 

97 ด.ญ.พิชชาภา แสงจนัทร์  ม.1/5 45.5 สงงานไมครบ 

98 ด.ญ.พิชชาภา ไขกลางดอน  ม.1/5 42.5 สงงานไมครบ 

99 ด.ญ.วรรณภทัร พลหาญ  ม.1/5 48 สงงานไมครบ 

100 ด.ญ.นคนนัทภรณ์ ไข่หงษ ์  ม.1/5 22.5 สงงานไมครบ 

101 ด.ญ.เอมิกา แสงดารา  ม.1/5 28 สงงานไมครบ 

102 ด.ช.ธนวฒัน์ บุญสูตร  ม.1/9 24 สงงานไมครบ 

103 ด.ช.ราชินทร์ แสงอร่าม  ม.1/9 20 สงงานไมครบ 

104 ด.ช.วงศกร นิลยนาท  ม.1/9 24 สงงานไมครบ 

105 ด.ช.วชรพล ณีวงษ ์  ม.1/9 26 สงงานไมครบ 

106 ด.ช.แอชเชอร์ พูลศาสตร์  ม.1/9 28 สงงานไมครบ 

107 ด.ญ.จีรัชญณ์า บุญนาํ  ม.1/9 29 สงงานไมครบ 

108 ด.ญ.ธนิษฐา กิจประเสริฐ  ม.1/9 34 สงงานไมครบ 

109 ด.ญ.ภคัขวญั ประสมเพชร  ม.1/9 27 สงงานไมครบ 

110 ด.ญ.ลิตา เขมพฒัน์ธาดา  ม.1/9 39 สงงานไมครบ 

111 ด.ญ.ณัฐวรรณ จาํปาหอม  ม.1/9 42 สงงานไมครบ 

112 ด.ญ.จิรัชยา ภิญโญเสริมรัตน์  ม.1/9 45 สงงานไมครบ 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่20 เดือน กันยายน พ.ศ.2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางอัจฉราวดี  สุขไสใจ ครูกลุ่มงานห้องสมุด สอนห้องสมุดและการสืบค้นสารสนเทศ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 , 4, 6 , 8  มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 17  คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ด.ช. รัชชานนท์ ดิษเจรญิ ม.1/4 13 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ญ. วีรภัทรา ธนากฤตย์อานัน ม.1/4 14 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ช.เฉลิมภูม ิ ตาปิง ม.1/6 19 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ช.ณัฐพล ศรีอ้วน ม.1/6 12 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ญ.ธรณ์ธันย ์ แจ่มพิศ ม.1/6 32 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ญ.ปราโมทย ์ ตุ้มป ี ม.1/6 21 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ญ.ศภุกฤต ผิวทอง ม.1/6 27 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ญ.อภิวัฒน ์ เชื่องยาง ม.1/6 21 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ญ.ฐิติพรรณ นิทิตรด ารงโชค ม.1/6 31 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ญ.ฐิติวรดา ระรืร่สุข ม.1/6 17 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ญ.ฐิติวรรณ ทะนิวรรณ ์ ม.1/6 37 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ญ.นวรตัน ์ ทอประเสริฐ ม.1/6 28 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ช. วิทยา  ฐานะ ม.1/8 40 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ญ. กัญญารตัน ์ สอนคลัง ม.1/8 43 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ญ.วรรณพร ระยับศร ี ม.1/8 35 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ช. ธนวัฒน์ เพ็ชร์รัตน ์ ม.1/10 32 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
ด.ช. พีรวิชญ์ ก่อเกียรติจรูญ ม.1/10 42 ไม่ส่งกิจกรรม และใบงาน 
 
 

  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                 
 
 

(นางอัจฉราวดี  สุขไสใจ) 
                            ครูกลุ่มงานห้องสมุด 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ ......................โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี.................................................................. 
ท่ี........................................................................ วันท่ี............ 20 กันยายน 2564 ……………………………………. 
เรื่อง ........รายงานนักเรียนคะแนนเก็บไม่ครบ 70%........................................................................................ 
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี 
 

          ด้วยข้าพเจ้า นางสาววัลยา สิงห์แก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชา
เทคโนโลยีสร้างสรรค์ 1  (ว20284) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 – 8 มีนักเรียนท้ังหมด 57 คน มีนักเรียน
ท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 36 คน ดังนี้ 
 

ที่ 
 

 ชื่อ - สกุล  ช้ัน คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% 

สาเหตุ 

 เต็ม  ได้  
1 เด็กชาย ณัฐพล ปภาพจน์ ม.1/1 80 31 ส่งงานไม่ครบ 

2 เด็กชาย พรภวิษย ์ ประยูรรัตน ์ ม.1/2 80 45 ส่งงานไม่ครบ 

3 เด็กหญิง นันทรัตน ์ สุจริยานุรักษ์ ม.1/2 80 46 ส่งงานไม่ครบ 

4 เด็กชาย จิรธัช สมานสงคราม ม.1/3 80 17 ไม่ส่งงาน 

5 เด็กชาย พิสิษฐ์ ศุภรัตนลีลา ม.1/3 80 31 ส่งงานไม่ครบ 

6 เด็กชาย อภิวรรธน ์ ตนประเสริฐ ม.1/3 80 31 ส่งงานไม่ครบ 

7 เด็กชาย กัลยกฤศล์ พันธ์ุเจริญ ม.1/3 80 27 ส่งงานไม่ครบ 

8 เด็กชาย จารุเดช อดุลเดชจรัส ม.1/4 80 12 ไม่ส่งงาน 

9 เด็กชาย จีรภัทร มูลเมือง ม.1/4 80 29 ส่งงานไม่ครบ 

10 เด็กชาย เตชินท์ สุขคร ม.1/4 80 25 ส่งงานไม่ครบ 

11 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ ศรีกระจ่าง ม.1/4 80 42 ส่งงานไม่ครบ 

12 เด็กชาย พชรนันต์ เพ็ชรรุ่ง ม.1/4 80 42 ส่งงานไม่ครบ 

13 เด็กชาย มงคล มงคลชาติ ม.1/4 80 0 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 

14 เด็กชาย วีรภัทร ปั้นทอง ม.1/4 80 0 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 

15 เด็กหญิง จิดาภา อุระอิต ม.1/4 80 33 ส่งงานไม่ครบ 

16 เด็กหญิง ฐิติมา ทรัพย์สกุล ม.1/4 80 42 ส่งงานไม่ครบ 

17 เด็กหญิง วิจิตรา จำปาทอง ม.1/4 80 0 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 

18 เด็กหญิง อนาลิสต์ หิรัญอนันต์พงศ์ ม.1/4 80 33 ส่งงานไม่ครบ 

19 เด็กชาย ฆฤณา สารบุตร ม.1/5 80 22 ส่งงานไม่ครบ 

20 เด็กชาย ชูติโชติ ศรีอุบล ม.1/5 80 20 ส่งงานไม่ครบ 

21 เด็กชาย ธีรชัย นาคบาง ม.1/5 80 37 ส่งงานไม่ครบ 

22 เด็กชาย พัสกร นาทองชัย ม.1/5 80 0 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 

23 เด็กชาย โสภณวิชญ์ ใจงาม ม.1/5 80 15 ไม่ส่งงาน 

24 เด็กชาย กวิน ลีฬฒญาณานนท์ ม.1/6 80 29 ส่งงานไม่ครบ 

25 เด็กชาย ธรณ์ธันย ์ แจ่มพิศ ม.1/6 80 0 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 



ที่ 
 

 ชื่อ - สกุล 
 

ช้ัน คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% 

สาเหตุ 

 เต็ม  ได้  
26 เด็กชาย ธรธันย ์ ช้างมงคล ม.1/6 80 45 ส่งงานไม่ครบ / ไม่สอบกลางภาค 
27 เด็กชาย ปราโมท์ ตุ้มปี ม.1/6 80 0 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 
28 เด็กชาย สิริวัฒน ์ ช่างภู่ ม.1/6 80 48 ส่งงานไม่ครบ 
29 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า เกษแก้ว ม.1/6 80 11 ไม่ส่งงาน 
30 เด็กหญิง ฐิติวรดา ระรื่นสุข ม.1/6 80 0 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 
31 เด็กชาย เดชภณ ช่างเหล็ก ม.1/7 80 25 ส่งงานไม่ครบ 
32 เด็กชาย ประกายวิทย์ แซ่คู ม.1/7 80 27 ส่งงานไม่ครบ 
33 เด็กชาย กฤษฎาพัฒน ์ สุวรรณสุข ม.1/8 80 22 ส่งงานไม่ครบ 
34 เด็กชาย ธนภูม ิ พึ่งเฮง ม.1/8 80 25 ส่งงานไม่ครบ 
35 เด็กหญิง แพรววนิต ผลให้ ม.1/8 80 37 ส่งงานไม่ครบ 
36 เด็กหญิง วรรณพร ระยับศรี ม.1/8 80 0 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 

 
 

ท้ังนี้ข้าพเจ้าได้ติดตามนักเรียนท่ีคะแนนไม่ถึง 70% โดยกำหนดให้นักเรียนทำงานท่ีค้างส่งภายใน 
วันท่ี 4 ตุลาคม 2564  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
              
 
                    (นางสาววัลยา สิงห์แก้ว) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ ......................โรงเรียนนวมนิทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี.................................................................. 
ท่ี........................................................................ วันท่ี............ 20 กันยายน 2564 ……………………………………. 
เรื่อง ........รายงานนักเรียนคะแนนเก็บไม่ครบ 70%........................................................................................ 
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี 
 

          ด้วยข้าพเจ้า นางสาววัลยา สิงห์แก้ว ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชา
วิทยาการคำนวณและออกแบบ (ว21103) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 และ 10  
มีนักเรียนท้ังหมด 342 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 222 คน ดังนี้ 
 

ที่ 
 

 ชื่อ - สกุล  ช้ัน คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% 

สาเหตุ 

 เต็ม  ได้  
1 เด็กชาย ฐิติคุณ จริยนุชพงศ์ ม.1/1 80 49 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

2 เด็กชาย ณัฐพล ปภาพจน์ ม.1/1 80 52 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

3 เด็กชาย พงศพัศ การินทร์ ม.1/1 80 40 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

4 เด็กชาย ภาวัตสพล กองแก้ว ม.1/1 80 37 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

5 เด็กชาย รัฐกรณ์ เทศทอง ม.1/1 80 44 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

6 เด็กชาย วรพล สลับลึก ม.1/1 80 40 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

7 เด็กชาย อติยะ จันดี ม.1/1 80 52 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

8 เด็กชาย วุฒิภัทร แสนทรัพย์ ม.1/1 80 52 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

9 เด็กหญิง กชมณฑน์พร จิตตรีสินธ์ุ ม.1/1 80 28 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

10 เด็กหญิง กรรกฎ สุขเจริญทรัพย์ ม.1/1 80 54 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

11 เด็กหญิง กวินธิดา อินชิยา ม.1/1 80 36 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

12 เด็กหญิง กัญญาพัชร เกตุนวม ม.1/1 80 55 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

13 เด็กหญิง กัลย์สุดา เพชรต้ิน ม.1/1 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

14 เด็กหญิง ชมพูนุท มณีทอง ม.1/1 80 51 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

15 เด็กหญิง ญาณัจฉรา หวังพลายเจริญสุข ม.1/1 80 48 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

16 เด็กหญิง นภสร บุญมาก ม.1/1 80 38 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

17 เด็กหญิง พัฒน์นร ี ศรีเพียรเอม ม.1/1 80 54 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

18 เด็กหญิง หทัยชนก ชมเชย ม.1/1 80 42 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

19 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ไชยปัญญา ม.1/1 80 37 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

20 เด็กหญิง วิไรวรรณ นิมานะ ม.1/1 80 47 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

21 เด็กหญิง มณฑิฌา ภิรมย์เณร ม.1/1 80 46 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

22 เด็กชาย ชณพจจ์ ตันติพสุวรชัย ม.1/2 80 52 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

23 เด็กชาย ปภังกร บุญปกครอง ม.1/2 80 32 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

24 เด็กชาย พรสรวง วิสัชนาม ม.1/2 80 49 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

25 เด็กชาย ภัทรชนน มหาชัย ม.1/2 80 32 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
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ครบ 70% 

สาเหตุ 

 เต็ม  ได้  
26 เด็กชาย มหิศวร ราโช ม.1/2 80 36 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
27 เด็กชาย รัตนพล แผลงงาม ม.1/2 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
28 เด็กชาย วรัญญ ู งามทรายทอง ม.1/2 80 48 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
29 เด็กชาย พีรพัฒน ์ ศรีทอง ม.1/2 80 46 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
30 เด็กหญิง จิราพร กล่ินอุบล ม.1/2 80 46 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
31 เด็กหญิง ธัญชณก ล่องแก้ว ม.1/2 80 53 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
32 เด็กหญิง นันทรัตน ์ สุจริยานุรักษ์ ม.1/2 80 37 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
33 เด็กหญิง ปุญญิสา แข็งแรง ม.1/2 80 45 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
34 เด็กหญิง ภรัณดา กอมะณี ม.1/2 80 38 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
35 เด็กหญิง วรันยา กลางประพันธ ์ ม.1/2 80 44 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
36 เด็กหญิง วีราณัฏฐ นุชนุ่ม ม.1/2 80 55 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
37 เด็กหญิง อริสา จำเนียร ม.1/2 80 35 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
38 เด็กหญิง อัจฉราณี อ่องนาวา ม.1/2 80 38 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
39 เด็กชาย กฤษณะ ฉุนกล้า ม.1/3 80 45 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
40 เด็กชาย จักรภัทร บรรจงช่วย ม.1/3 80 30 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
41 เด็กชาย จิรธัช สมานสงคราม ม.1/3 80 21 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
42 เด็กชาย นฤบดินทร์ เนียมรอด ม.1/3 80 47 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
43 เด็กชาย ปัณณธร ฐิติทรงวุฒิ ม.1/3 80 44 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
44 เด็กชาย พุฒิเมธ ยอดรักษ์ ม.1/3 80 26 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
45 เด็กชาย ภาคิน หล้าคำคง ม.1/3 80 32 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
46 เด็กชาย เลนิน อัครรัตนดิลก ม.1/3 80 39 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
47 เด็กชาย ศิระ วงศ์สุวัฒน ์ ม.1/3 80 32 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
48 เด็กชาย ศุภกฤต โพลงพลับ ม.1/3 80 37 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
49 เด็กชาย อภิวรรธน ์ ตนประเสริฐ ม.1/3 80 47 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
50 เด็กชาย กัลป์ยกฤศล์ พันธ์ุเจริญ ม.1/3 80 7 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 

51 เด็กชาย เดชาวัจน์ เพิ่มสีหเจริญ ม.1/3 80 37 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
52 เด็กหญิง กัญญาวีร ์ ศุภผล ม.1/3 80 46 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
53 เด็กหญิง กานต์ณิชา เกศทอง ม.1/3 80 44 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
54 เด็กหญิง ธัญญพร หวานฉ่ำ ม.1/3 80 27 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
55 เด็กหญิง นวิญา การพิธ ี ม.1/3 80 40 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
56 เด็กหญิง ปทิตตา ศรีประสม ม.1/3 80 30 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
57 เด็กหญิง พิชญา มุละสิวะ ม.1/3 80 26 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
58 เด็กหญิง พิชญาภา ขุนวงษ ์ ม.1/3 80 43 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
59 เด็กหญิง ภัทรภร ผาวัน ม.1/3 80 40 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
60 เด็กหญิง วารุณี อินทรประสาท ม.1/3 80 30 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
61 เด็กหญิง สุภาวดี สวนพรหม ม.1/3 80 40 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
62 เด็กหญิง อรวรินทร ์ ลาดศิลา ม.1/3 80 48 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
63 เด็กหญิง ปุณยภา มั่นจิตร ม.1/3 80 43 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
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64 เด็กหญิง วรรณภัสษา ชิวปรีชา ม.1/3 80 42 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
65 เด็กหญิง กัญญาณัฐ มั่นยืน ม.1/3 80 35 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
66 เด็กชาย กิตติพันธ์ เท่ียงสุข ม.1/4 80 39 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
67 เด็กชาย จารุเดช อดุลเดชจรัส ม.1/4 80 17 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
68 เด็กชาย จิรพันธ ์ ยงศิริสมสกุล ม.1/4 80 52 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
69 เด็กชาย จิระสิทธิ์ จันดาชัย ม.1/4 80 39 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
70 เด็กชาย จีรภัทร มูลเมือง ม.1/4 80 45 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
71 เด็กชาย ญาณาธิป นิยมจันทร์ ม.1/4 80 44 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
72 เด็กชาย เตชินท์ สุขคร ม.1/4 80 34 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
73 เด็กชาย บดีศร กาษรสุวรรณ ม.1/4 80 24 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
74 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ ศรีกระจ่าง ม.1/4 80 43 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
75 เด็กชาย พชรนันต์ เพ็ชรรุ่ง ม.1/4 80 45 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
76 เด็กชาย พรพิพัฒน ์ พ่วงมงคล ม.1/4 80 29 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
77 เด็กชาย พาสิษฐ์ ปันตุ่น ม.1/4 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
78 เด็กชาย มงคล มงคลชาติ ม.1/4 80 13 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
79 เด็กชาย รัชชานนท์ ดิษเจริญ ม.1/4 80 2 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 
80 เด็กชาย วีรภัทร ทรงรัตน ์ ม.1/4 80 38 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
81 เด็กชาย วีรภัทร ปั้นทอง ม.1/4 80 28 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
82 เด็กชาย สรรพ์วรัตน ์ ศิริไพฑูรย ์ ม.1/4 80 37 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
83 เด็กชาย สิทธิชัย สุทธิพงษ์ ม.1/4 80 31 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
84 เด็กหญิง กฤตินี รุยันต์ ม.1/4 80 52 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
85 เด็กหญิง กัลยรัตน์ แจ้งห้วย ม.1/4 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
86 เด็กหญิง กุลปริยา ธีรโฆษิตสกุล ม.1/4 80 36 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
87 เด็กหญิง จนิสา สามนปาล ม.1/4 80 46 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
88 เด็กหญิง จิณภาดา มติธรรมานนท์ ม.1/4 80 50 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
89 เด็กหญิง จิดาภา อุระอิต ม.1/4 80 47 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
90 เด็กหญิง ชนัญชิฎา โสลุน ม.1/4 80 29 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
91 เด็กหญิง ฐิติมา ทรัพย์สกุล ม.1/4 80 42 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
92 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พิมอรัญ ม.1/4 80 45 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
93 เด็กหญิง แพรวา รุ่นแรก ม.1/4 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
94 เด็กหญิง มินตรา ฤกษ์สง่า ม.1/4 80 49 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
95 เด็กหญิง เมทิกา กล่ันไพฑูรย ์ ม.1/4 80 33 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
96 เด็กหญิง วิจิตรา จำปาทอง ม.1/4 80 8 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 
97 เด็กหญิง วิราสินี วงษ์สุรินทร ์ ม.1/4 80 18 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
98 เด็กหญิง วีรภัทรา ธนากฤตย์อานันท์ ม.1/4 80 15 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 
99 เด็กหญิง สัณห์ฤทัย จันทร์สำราญ ม.1/4 80 39 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

100 เด็กหญิง สุดารัตน์ สวนทรัพย์ ม.1/4 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
102 เด็กหญิง อนาลิสต์ หิรัญอนันต์พงศ์ ม.1/4 80 39 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 



ที่ 
 

 ชื่อ - สกุล 
 

ช้ัน คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% 

สาเหตุ 

 เต็ม  ได้  
103 เด็กหญิง อนุธิดา จิตช่ืน ม.1/4 80 43 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
104 เด็กหญิง อรุชา ศรีอติคุณ ม.1/4 80 44 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
105 เด็กหญิง อาทิตญา ทิพย์มณฑา ม.1/4 80 38 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
106 เด็กหญิง อินทุอร ศิโรทศ ม.1/4 80 33 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
107 เด็กชาย กวิน ลีฬฒญาณานนท์ ม.1/6 80 29 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
108 เด็กชาย คุณานนต์ วงศ์ม่าน ม.1/6 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
109 เด็กชาย เฉลิมภูมิ ตาปิง ม.1/6 80 13 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
110 เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ คงกัลป์ ม.1/6 80 28 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
111 เด็กชาย ณัฐพล ศรีอ้วน ม.1/6 80 10 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 
112 เด็กชาย ทัตเทพ ปัญญาประชุม ม.1/6 80 35 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
113 เด็กชาย ธนเทพ สุขสิทธิ ม.1/6 80 40 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
114 เด็กชาย ธรณ์ธันย ์ แจ่มพิศ ม.1/6 80 31 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
115 เด็กชาย ธรธันย ์ ช้างมงคล ม.1/6 80 53 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
116 เด็กชาย นำพล พุกพิบูรณ์ ม.1/6 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
117 เด็กชาย เบนจามิน ชุ่มชาติ ม.1/6 80 52 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
118 เด็กชาย ปราโมทย์ ตุ้มปี ม.1/6 80 3 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 
119 เด็กชาย พฤทธิ์ คำมาตร ม.1/6 80 37 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
120 เด็กชาย โรจนดำรง วรรณณีต ม.1/6 80 36 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
121 เด็กชาย ศรายุทธ อิ่นคำ ม.1/6 80 50 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
122 เด็กชาย ศุภกฤต ผิวทอง ม.1/6 80 13 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 
123 เด็กชาย สิริวัฒน ์ ช่างภู่ ม.1/6 80 43 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
124 เด็กชาย อภิวัมน ์ เช่ืองยาง ม.1/6 80 18 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
125 เด็กหญิง กาญจน์เกล้า เกษแก้ว ม.1/6 80 49 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
126 เด็กหญิง ฐิติพรรณ นิมิตรดำรงค์โชค ม.1/6 80 25 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
127 เด็กหญิง ฐิติวรดา ระรื่นสุข ม.1/6 80 19 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
128 เด็กหญิง ธิดาวรรณ ทะนิวรรณ์ ม.1/6 80 48 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
129 เด็กหญิง นภณัฐ รสิตานนท์ ม.1/6 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
130 เด็กหญิง นวรัตน ์ ทอประเสริฐ ม.1/6 80 25 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
131 เด็กหญิง นิดาภรณ์ โอชา ม.1/6 80 13 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 
132 เด็กหญิง พิชชาภา น้อมจันทึก ม.1/6 80 29 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
133 เด็กหญิง ลภัสรดา แจ่มสุวรรณ์ ม.1/6 80 29 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
134 เด็กหญิง ศิรินภา สุลินทบูรณ์ ม.1/6 80 39 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
135 เด็กหญิง สโรชา จอมใจเหล็ก ม.1/6 80 32 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
136 เด็กชาย กริชวิชา นวนบุตรดี ม.1/7 80 30 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
137 เด็กชาย กันตพัฒน ์ เพ็ชรรุ่ง ม.1/7 80 35 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
138 เด็กชาย กิตติวินท์ ทวีพรวัฒนกุล ม.1/7 80 51 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
139 เด็กชาย คณิศร ช่องท้วม ม.1/7 80 29 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
140 เด็กชาย ชัชพงศ์ ชูรอด ม.1/7 80 21 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
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141 เด็กชาย ณกุลกฤติ อินรุ่ง ม.1/7 80 26 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
142 เด็กชาย เดชภณ ช่างเหล็ก ม.1/7 80 24 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
143 เด็กชาย ธนพล ศรีดำ ม.1/7 80 21 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
144 เด็กชาย ธนาพร ชาญณรงค์ ม.1/7 80 35 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
145 เด็กชาย ธนาวัฒน ์ เทรักสี ม.1/7 80 26 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
146 เด็กชาย ธีรภัทร์ ทับทิม ม.1/7 80 3 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 
147 เด็กชาย ปฐวี ดาราฮีม ม.1/7 80 31 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
148 เด็กชาย ประกายวิทย์ แซ่คู ม.1/7 80 46 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
149 เด็กชาย ประภาณ ใจป้ำ ม.1/7 80 28 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
150 เด็กชาย พชรพล แผ่นทอง ม.1/7 80 39 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
151 เด็กชาย พฤฒ วิบูลย์ ม.1/7 80 21 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
152 เด็กชาย วรวีร ์ รัตนอุดม ม.1/7 80 18 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 
153 เด็กชาย ศุภฤกษ์ รษบุตร ม.1/7 80 55 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
154 เด็กชาย ศุภากร ชลทะนุบำรุง ม.1/7 80 50 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
155 เด็กชาย อชวิน ศรีล้ำ ม.1/7 80 19 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
156 เด็กชาย พศุตม์ วิบูลย์ ม.1/7 80 27 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
157 เด็กหญิง กวิตา สุดตาธิคุณ ม.1/7 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
158 เด็กหญิง กัญญ์ณัชชา พาจะโปะ ม.1/7 80 29 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
159 เด็กหญิง กิตติยา แสนคำแก้ว ม.1/7 80 24 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
160 เด็กหญิง จิรัชญา พิมพ์บาง ม.1/7 80 27 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
161 เด็กหญิง นภสอร ดวงพล ม.1/7 80 32 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
162 เด็กหญิง นภาพร สาตะมาน ม.1/7 80 30 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
163 เด็กหญิง นลินรัตน ์ เจตจำรูญ ม.1/7 80 26 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
164 เด็กหญิง ประกายฟ้า ธนะโชค ม.1/7 80 19 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
165 เด็กหญิง พิชญธิดา ชาอุ่น ม.1/7 80 36 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
166 เด็กหญิง พิมพ์ทิพย์ ทองย้อย ม.1/7 80 54 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
167 เด็กหญิง มินญาดา ชดช้อย ม.1/7 80 6 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 
168 เด็กหญิง รมิตา หนูแดง ม.1/7 80 49 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
169 เด็กหญิง ศุณัฏฐา ฤทธิ์กลเ ม.1/7 80 25 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
170 เด็กหญิง สุขิตา ชัชวาลกิจกุล ม.1/7 80 29 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
171 เด็กชาย กฤษฎาพฤฒ สุวรรณสุข ม.1/8 80 33 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
172 เด็กชาย กฤษฎาพัฒน ์ สุวรรณสุข ม.1/8 80 35 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
173 เด็กชาย ก้องภพ ขำสุด ม.1/8 80 22 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
174 เด็กชาย ธนบดี ธนวัฒน์ชัยกุล ม.1/8 80 35 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
175 เด็กชาย ธนภูม ิ พึ่งเฮง ม.1/8 80 23 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
176 เด็กชาย ธีรัตน ์ มากล้น ม.1/8 80 40 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
177 เด็กชาย นรากร สังข์เฉย ม.1/8 80 19 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
178 เด็กชาย ปฐพล พินโทแก้ว ม.1/8 80 5 ไม่สอบกลางภาค /ไม่ทำแบบทดสอบ 
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179 เด็กชาย พชร ศรีเทพ ม.1/8 80 31 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
180 เด็กชาย พฤกษ ์ จิตต้ังธรรมกุล ม.1/8 80 20 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
181 เด็กชาย พฤฒินันท์ พิมพ์ดี ม.1/8 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
182 เด็กชาย ภูวเดช ไชยศิริ ม.1/8 80 29 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
183 เด็กชาย วิทยา ฐานะ ม.1/8 80 17 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
184 เด็กชาย วิศว เฟื่องฟ ู ม.1/8 80 16 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
185 เด็กชาย ศุภกร คำน้อย ม.1/8 80 27 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
186 เด็กชาย สราสิษฐ์ พัฒนปรียาวนิช ม.1/8 80 14 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
187 เด็กชาย สุทธิรักษ์ เทศอินทร์ ม.1/8 80 46 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
188 เด็กหญิง กัญญารัตน ์ สอนคลัง ม.1/8 80 24 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
189 เด็กหญิง จตุรพรรษ ธีระโรจนารัตน ์ ม.1/8 80 39 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
190 เด็กหญิง เฌอปาณณ์ เผือกเหลือง ม.1/8 80 18 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
191 เด็กหญิง ณัชชา ทวีสิทธิธำรง ม.1/8 80 22 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
192 เด็กหญิง ณัฐชยา มีสมปล้ืม ม.1/8 80 28 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
193 เด็กหญิง ณิชกานต์ ตลับนาค ม.1/8 80 27 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
194 เด็กหญิง ธัญจิรา สันติทรัพย์สกุล ม.1/8 80 28 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
195 เด็กหญิง ธีนย์ชนก สุทธิสน ม.1/8 80 14 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
196 เด็กหญิง ปวริศา ช่ืนแฉล้ม ม.1/8 80 21 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
197 เด็กหญิง แพรววนิต ผลให้ ม.1/8 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
198 เด็กหญิง ภัทธิรา ดวงรัสมี ม.1/8 80 26 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
199 เด็กหญิง เมทิกา บรรจงศิริ ม.1/8 80 29 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
200 เด็กหญิง วรรณพร ระยับศรี ม.1/8 80 19 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
201 เด็กหญิง ศิริพิชชา เปียมาลย์ ม.1/8 80 26 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
202 เด็กหญิง อธิชา รัมมะสิงห ์ ม.1/8 80 49 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
203 เด็กหญิง อรจิรา ภิรมย์ทอง ม.1/8 80 28 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
204 เด็กชาย ฉันทพัฒน ์ ช่วยนะ ม.1/10 80 29 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
205 เด็กชาย ชยุตม์ ขาวสะอาด ม.1/10 80 32 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
206 เด็กชาย ทยากร รุ่งวิสัย ม.1/10 80 53 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
207 เด็กชาย ธนวัฒน ์ เพ็ชร์รัตน์ ม.1/10 80 27 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
208 เด็กชาย พีรวิชญ ์ ก่อเกียรติจรูญ ม.1/10 80 30 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
209 เด็กชาย ภูผา อุตเสนา ม.1/10 80 26 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
210 เด็กชาย รัชพล โสดากุล ม.1/10 80 46 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
211 เด็กหญิง กัญญณัฐ สิริแสงสว่าง ม.1/10 80 27 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
212 เด็กหญิง กีรติกา ดวงจันทร์ ม.1/10 80 50 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
213 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชยาน์ เทียนทอง ม.1/10 80 34 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
214 เด็กหญิง ดลพร เกิดน้อย ม.1/10 80 49 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
215 เด็กหญิง ปัณณพร อัศวบุญมี ม.1/10 80 51 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
216 เด็กหญิง พิชญาภร ชูเพชร ม.1/10 80 49 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
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217 เด็กหญิง พิมพ์มณี ดำรงทวีศักดิ์ ม.1/10 80 44 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
218 เด็กหญิง มาติกา สุนทรทิพย์ ม.1/10 80 36 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
219 เด็กหญิง สุรดา ยิ้มแย้ม ม.1/10 80 41 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
220 เด็กหญิง ไอริน เช้ือดี ม.1/10 80 50 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
221 เด็กหญิง รตนพร สมพงศ์พาณิชย์ ม.1/10 80 23 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 
222 เด็กหญิง ประการัง เดชะคุณ ม.1/10 80 32 ทำแบบทดสอบประจำหน่วยไม่ครบ 

 
 

ท้ังนี้ข้าพเจ้าได้ติดตามนักเรียนท่ีคะแนนไม่ถึง 70% โดยกำหนดให้นักเรียนทำงานท่ีค้างส่งภายใน 
วันท่ี 4 ตุลาคม 2564  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 
              
 
                    (นางสาววัลยา สิงห์แก้ว) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 19  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       สอนวิชา ภาษาไทย
พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง 2   มีนักเรียนทั้งหมด   44   คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน    7   คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายกฤษณ์ขจร  บุญเทียม 1/2 18       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายภัทรชนน  มหาชัย 1/2 45       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายมหิศวร  ราโช 1/2 39       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายรัตนพล  แผลงงาม 1/2 48       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงภรัณดา  กอมะณี 1/2 43       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงอริสา  จำเนียร 1/2 41       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงอัจฉราณี  อ่องนาวา 1/2 37       ส่งงานไม่ครบ 
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 

 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 19  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       สอนวิชา ภาษาไทย
พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง 7   มีนักเรียนทั้งหมด   45   คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน   31   คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายกันตพัฒน์ เพ็ชรรุ่ง 1/7 47       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายกิตติวินท์ ทวีพรวัฒนกุล 1/7 48       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายเกียรติพงศ์  โตเจริญ 1/7 39       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายคณิศร ซองท้วม 1/7 21       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายชัชพงศ์ ชูรอด 1/7 23       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายณกุลกฤติ อินรุ่ง 1/7 47       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายธนพล ศรีดำ 1/7 14       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายธนาพร ชาญณรงค ์ 1/7 24       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายธนาวัฒน ์ เทรักส ี 1/7 23       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายธีรภัทร ์ ทับทิม 1/7 10       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายนิธินันท ์ วงศ์ประสม 1/7 30       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายปฐว ี ดาราฮีม 1/7 33       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายประภาณ ใจป้ำ 1/7 12       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายพชรพล แผ่นทอง 1/7 17       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายพรพิพัฒน์ กุลไชย 1/7 43       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายพฤฒ วิบูลย ์ 1/7 25       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายวรวีร ์ รัตนอุดม 1/7 28       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายอชวิน ศรีล้ำ 1/7 18       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายพศุตม ์ วิบูลย ์ 1/7 27       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงกวินนาฎ ทรัพย์พล 1/7 44       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา จะพาโป๊ะ 1/7 48       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงกิตติยา แสนคำแก้ว 1/7 37       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงจริัชญา พิมพ์บาง 1/7 12       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงนภสอร ดวงพล 1/7 43       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงนภาพร สาตะมาน 1/7 43       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงนลินรัตน ์ เจตจำรูญ 1/7 11       ส่งงานไม่ครบ 

 
 
 



 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กหญิงประกายฟ้า ธนโชค 1/7 24       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงพิชญธิดา ชาอุ่น 1/7 20       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงมินญาดา ชดช้อย 1/7 40       ส่งงานไม่ครบ     
เด็กหญิงศุณัฏฐา ฤทธิ์กล้า 1/7 20       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงสุขิตา ชัชวาลกิจกุล 1/7 38       ส่งงานไม่ครบ 
           

 
 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 19  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       สอนวิชา ภาษาไทย
พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง 8   มีนักเรียนทั้งหมด   44   คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน   34   คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายกฤษฎาพฤฒ  สุวรรณสุข 1/8 16       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายกฤษฎาพัฒน ์ สุวรรณสุข 1/8 24       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายกิตติกานต์ สมรรถกร 1/8 23       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายชนะพล ไชยเพชร 1/8 40       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายธนบดี ธนวัฒน์ชัยกุล 1/8 32       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายธนภูมิ พ่ึงเฮง 1/8 26       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายธีรัตน์ มากล้น 1/8 43       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายนรากร สังข์เฉย 1/8 30       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายปฐพล พินโทแก้ว 1/8 11       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายพชร ศรีเทพ 1/8 18       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายพฤกษ์ ตั้งจิตธรรมกุล 1/8 45       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายพฤฒินันท์ พิมพ์ดี 1/8 23       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายวิทยา ฐานะ 1/8 10       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายวิศว เฟ่ืองฟู 1/8 46       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายศุภกร คำน้อย 1/8 10       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายสราสิษฐ์ พัฒนปรียาวนิช 1/8 15       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายสุทธิรักษ ์ เทศอินทร์ 1/8 32       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงกัญญารตัน ์ สอนคลัง 1/8 32       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงจตุรพรรษ ธีระโรจนารตัน ์ 1/8 18       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงเฌอปาณณ ์ เผือกเหลือง 1/8 29       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงณัชชา ทวีสิทธิธำรง 1/8 22       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงณัฐชยา มีสมปลื้ม 1/8 24       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงณัฐภสัสร แก่นแก้ว 1/8 32       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงณิชกานต ์ ตลับนาค 1/8 18       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงธัญจิรา สันติทรัพยส์กุล 1/8 40       ส่งงานไม่ครบ 

 
 



 
 
 

 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กหญิงธัญชนก สุทธิสน 1/8 13       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงปวริศา ชื่นแฉล้ม 1/8 14       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงแพรววนิต ผลให้ 1/8 23       ส่งงานไม่ครบ     
เด็กหญิงภัทธิรา ดวงรัศมี 1/8 14       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงเมทิกา บรรจงศิริ 1/8 28       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงวรรณพร ระยับศรี 1/8 13       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงศิริพิชชา เปียมาลย์ 1/8 48       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงอธิชา รัมมะสิงห์ 1/8 28       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงอรจิรา ภิรมย์ทอง 1/8 28       ส่งงานไม่ครบ 
     
     
           

 
 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 19  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       สอนวิชา ภาษาไทย
พ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง 11   มีนักเรียนทั้งหมด   35   คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน   5   คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายนภัทร แสนสุขสถิตย์ 1/11 17       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายนิธิศ เพ็ชรรัตน์ 1/11 48       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายพลกฤต แสงประดิษฐ์ 1/11 36       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายพุฒิเมธ พิริยะกุลชัย 1/11 26       ส่งงานไม่ครบ 
เดก็ชายเทียนหอม ฤาชัยสา 1/11 26       ส่งงานไม่ครบ 
           
           
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 



 

 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 19  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย       สอนวิชา ภาษาไทย
พ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ห้อง 12   มีนักเรียนทั้งหมด   35   คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน  12    คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายธนกฤต เกิดวัฒนา 1/12 44       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายธนดล ภาคพิบูลย์ 1/12 26       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายธีระ สาสุธรรม 1/12 42       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายรัชตพล ศรีอาภรณ์ 1/12 32       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงบุนยธร กายเบญจงาม 1/12 38       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงปุณญดา ศรีวิลัย 1/12 44       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงปุลปัญญา นามสินธุ์ 1/12 48       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงศจีนันท ์ สิทธิศักดิ ์ 1/12 41       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงสิริกุล คชายั่งยืน 1/12 24       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงชวิกา ร่วมวงค์ 1/12 36       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงกัญญาภคั ยั่งยืน 1/12 33       ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงจินตภา อบอุ่น 1/12 23       ส่งงานไม่ครบ   
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 



 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่19 เดือน กันยายน พ.ศ.2564  

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางน  าค้าง  วีระวัฒนวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอน
วิชาสังคมศึกษา ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ม.1/1, ม.1/3 มีนักเรียนทั งหมด 88 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บ
ไม่ครบ 70% จ านวน 2 คน แยกดังนี  

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ญ.กชมณฑน์พร   จิตตรสีินธุ ์ ม.1/1 38 ค้างคะแนนเก็บกลางภาค งานในสมุด5งาน 

ด.ช.จิรธัช สมานสงคราม ม.1/3 33 
ค้างซ่อมข้อสอบกลางภาค และคะแนนเก็บกลาง
ภาค งานในสมุด5งาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
           (นางน  าค้าง  วรีระวัฒนวงศ์) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 19 เดือน กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเกบ็ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุ ี
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวณัฐกฤตา ปาลี ครูกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(คหกรรม) สอนวิชาการงาน
อาชีพ รหัสง21102 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1หอ้ง 1 -7  มีนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% จ านวน 39 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.ด.ญ.กัลย์สุดา  เพชรติ้น 1/1 43 ส่งงานไม่ครบ 
2.ด.ญ.ชมพูนุท  มณีทอง 1/1 40 ส่งงานไม่ครบ 
3.ด.ญ.ญาณัจฉรา หวังพลายเจริญ 1/1 39 ส่งงานไม่ครบ 
4.ด.ญ.อชิรญาน์  ไชยปัญญา 1/1 42 ส่งงานไม่ครบ 
5. ด.ญ.อัจฉราณี อ่องนาวา 1/2 43 ส่งงานไม่ครบ 
6.ด.ญ.นวิญา  การพิธี 1/3 32 ส่งงานไม่ครบ 
7.ด.ญ.วารุณี อินทรประสาท 1/3 37 ส่งงานไม่ครบ 
8.ด.ญ.สุภาวดี  สวนพรหม 1/3 15 ส่งงานไม่ครบ 
9.ด.ญ.วรรณภัสษา ชิวปรีชา 1/3 37 ส่งงานไม่ครบ 

10.ด.ญ.กุลปริยา ธีโฆษิตสกุล 1/4 22 
ส่งงานไม่ครบ ขาดสอบกลางภาค ตามสอบ
แล้วแต่ไม่ท าข้อสอบ 

11.ด.ญ.ชนัญชิฏา  โสลุน 1/4 38 ส่งงานไม่ครบ 
12.ด.ญ. วิจิตรา  จ าปาทอง 1/4 39 ส่งงานไม่ครบ 
     
13.ด.ญ.สัณห์ฤทัย จันทร์ส าราญ 1/4 39 ส่งงานไม่ครบ 
14.ด.ญ.สุดารัตน์  สวนทรัพย์ 1/4 34 ส่งงานไม่ครบ 
15.ด.ญ.อนาลิสต์ หิรัญอนันตพงศ์ 1/4 41 ส่งงานไม่ครบ 
16.ด.ญ.อินทุอร ศิโรทศ 1/4 20 ส่งงานไม่ครบ 
17.ด.ช.โสภณวิชญ์  ใจงาม 1/5 23 ส่งงานไม่ครบ 
18.ด.ช.ศุภวิชญ์  เต็งจงดี 1/5 24 ส่งงานไม่ครบ 
19.ด.ญ.นิภาดา สุกแดง 1/5 33 ส่งงานไม่ครบ 
20.ด.ช.ศุภวัฒน์ ทาสีแก้ว 1/6 33 ส่งงานไม่ครบ 
21.ด.ช.อภิวัฒน์  เชื่องยาง 1/6 10 ไม่ส่งงานเลย 
22.ด.ญ.ฐิติพรรณ นิมิตรด ารงค์โชค 1/6 30 ส่งงานไม่ครบ 
23.ด.ญ.ฐิติวรดา ระรื่นสุข 1/6 32  
24.ด.ญ.นภณัฐ  รสิตานนท์ 1/6 45  
25.ด.ญ.นวรัตน์  ทอประเสริฐ 1/6 14 ไม่ส่งงานเลย  
26.ด.ญ.นิดาภรณ์  โอชา 1/6 13 ไม่ส่งงานเลย 
27.ด.ญ.พิชชาภา น้อมจันทึก 1/6  ส่งงานไม่ครบ 



28.ด.ญ.ลภัสรดา  แจ่มสุวรรณ์ 1/6 29 ส่งงานไม่ครบ 
29.ด.ญ.อัฐภิญญา สุวรรณแสง 1/6 32 ส่งงานไม่ครบ 
30.ด.ช.อชวิน  ศรีล้ า 1/7 34 ส่งงานไม่ครบ 
31.ด.ช.พศุตม์ วิบูลย์ 1/7 38 ส่งงานไม่ครบ 
32.ด.ญ.กิตติยา แสนค าแก้ว 1/7 13 ไม่ส่งงานเลย 
33.ด.ญ.จิรัชญา  พิมพ์บาง 1/7 0 ไม่ส่งงานเลย ไม่สอบกลางภาค 
34.ด.ญ.นลินรัตน์ เจตจ ารูญ 1/7 10 ไม่ส่งงานเลย 
35.ด.ญ.ประกายฟ้า ธนะโชค 1/7 37 ส่งงานไม่ครบ 
36.ด.ญ.พิชญธิดา ชาอุ่น 1/7 37 ส่งงานไม่ครบ 
37.ด.ญ.มินญาดา ชดช้อย 1/7 32 ส่งงานไม่ครบ 
38.ด.ญ.ศุณัฏฐา ฤทธ์ิกล้า 1/7 34 ส่งงานไม่ครบ 
39.ด.ญ.สุขิตา  ชัชวาลกิจกุล 1/7 42 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวณัฐกฤตา ปาลี) 
                   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายเชิดศักดิ์ ทองสิงห์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชา

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1-12 มีนักเรียนท้ังหมด 35 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่

ครบ 70% จำนวน 12 คน แยกดังนี้ 

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

1 เด็กชายอัครวินท์ ศรีพงศ์สุทธิ์ 1/1 40 ไม่ส่งงาน 
2 เด็กชายปภังกร บุญปกครอง 1/2 41 ไม่ส่งงาน 
3 เด็กชายรัชชานนท์ เกียรติยศไกรลาศ 1/4 46 ไม่ส่งงาน 
4 เด็กชายธณพันธุ์ ไพชยนต์ 1/5 33 ไม่ส่งงาน 
5 เด็กชายนิธินันท์ วงศ์ประสม 1/7 30 ไม่ส่งงาน 
6 เด็กชายปฐวี ดาราฮีม 1/7 42 ไม่ส่งงาน 
7 เด็กหญิง ศิริพิชชา  เปียมาลย์ 1/8 29 ไม่ส่งงาน 
8 เด็กชายชิษณุพงศ์ หลวงบำรุง 1/11 37 ไม่ส่งงาน 
9 เด็กหญิง ทัตพรนวพรรษ สมประสงค์ 1/11 43 ไม่ส่งงาน 
10 เด็กชายธนกฤต เกิดวัฒนา 1/12 33 ไม่ส่งงาน 
11 เด็กหญิง พิชญธิดา จันทราชา 1/12 32 ไม่ส่งงาน 
12 เด็กหญิง สุประวีณ์ อาการส 1/12 41 ไม่ส่งงาน 

  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

            
                    (นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห)์ 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



  บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   20  กันยายน  2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางนาตยา  มียศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท21101  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (1/3,1/6,1/10,1/13) มีนักเรียนทั้งหมด  148 คน มีนักเรียนที่คะแนน 
เก็บไม่ครบ 70% จ านวน 59 คน รายชื่อดังนี้ 
 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 ด.ช.กฤษณะ  ฉุนกล้า ม.1/3 41 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
2 ด.ช.นฤบดินทร์  เนียมรอด ม.1/3 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
3 ด.ช.พิสิษฐ์  ศุภรัตนลลีา ม.1/3 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
4 ด.ช.พุฒิเมธ  ยอดรักษ์ ม.1/3 37 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
5 ด.ช.ภาคิน  หล้าค าคง ม.1/3 48 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
6 ด.ช.ศิระ  วงศ์สุวัฒน ์ ม.1/3 45 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
7 ด.ช.อภิวรรธน์  ตนประเสริฐ ม.1/3 47 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
8 ด.ช.กัลป์ยกฤศล์  พันธ์เจริญ ม.1/3 25 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
9 ด.ช.เดชาวัจน์  เพิ่มสหีเจริญ ม.1/3 39 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
10 ด.ญ.กานต์ณิชา  เกศทอง ม.1/3 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
11 ด.ญ.ธัญญพร  หวานฉ่ า ม.1/3 43 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
12 ด.ญ.นวิญา  การพธ ี ม.1/3 36 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
13 ด.ญ.พิชญาภา  ขุนวงษ ์ ม.1/3 43 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
14 ด.ญ.ภัทรพร  ผาวัน ม.1/3 38 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
15 ด.ญ.วารุณี  อินทรประสิทธ์ิ ม.1/3 44 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
16 ด.ญ.วรรณภัสษา  ชิวปรีชา   ม.1/3 31 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
17 ด.ญ.กัญญาณัฐ  มั่นยืน ม.1/3 44 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
18 ด.ช.เฉลิมภูมิ  ตาปิง ม.1/6 38 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
19 ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์  คงกัลป ์ ม.1/6 34 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
20 ด.ช.ณัฐพล  ศรีอ้วน ม.1/6 19 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

21 ด.ช.ธรณ์ธันย์  แจม่พิศ ม.1/6  42 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
22 ด.ช.ธรธันย์  ช้างมงคล ม.1/6  46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
23 ด.ช.ปราโมทย์  ตุ้มป ี ม.1/6  32 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
24 ด.ช.พฤทธ์ิ  ค ามาตร ม.1/6 31 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
25 ด.ช.ศภกฤต  ผิวทอง ม.1/6 30 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
26 ด.ช.สิริวัฒน์  ช่างภู ่ ม.1/6  44 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
27 ด.ช.อภิวัฒน์  เช่ืองยาง ม.1/6 43 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
28 ด.ญ.กาญจน์เกล้า  เกษแก้ว ม.1/6 29 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
29 ด.ญ.ฐิติพรรณ  นิมิตรด ารงโชค ม.1/6 45 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
30 ด.ญ.ฐิติวรดา  ระรื่นสุข ม.1/6 42 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
31 ด.ญ.ธิดาวรรณ  ทะนิวรรณ ์ ม.1/6 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
32 ด.ญ.นวรตัน์  ทอประเสริฐ ม.1/6 37คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
33 ด.ญ.นิดาภรณ์  โอชา ม.1/6 36 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
34 ด.ญ.ปาริชา  ชมเชยรัตน ์ ม.1/6 40คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
35 ด.ญ.พิชชาภา  น้อมจันทึก ม.1/6 32 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
36 ด.ญ.ลภสัรดา  แจม่สุวรรณ ม.1/6 39คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
37 ด.ญ.อัญภิญญา  สุวรรณแสง ม.1/6 30 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
38 ด.ช.ฉันทพัฒน์  ช่วยนะ ม.1/10 45 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
39 ด.ช.ชยุตม์  ขาวสอาด ม.1/10 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
40 ด.ช.ทยากร  รุ่งวิสัย ม.1/10 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
41 ด.ช.ธนวัฒน์  เพ็ชร์รัตน ์ ม.1/10 34 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
42 ด.ช.พีรวิชญ์  ก่อเกียรติจรูญ ม.1/10 32 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
43 ด.ช.ภูผา  อุตเสนา ม.1/10 37 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
44 ด.ญ.กัญญาณัฐ  สิริแสงสว่าง ม.1/10 39 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
45 ด.ญ.ณัฏฐ์ชยาน์  เทียนทอง ม.1/10 42 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
46 ด.ญ.พิมพ์มณี  ด ารงทวีศักดิ ์ ม.1/10 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
47 ด.ญ.รตพร  สมพงศ์พาณิชย ์ ม.1/10 35 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
48 ด.ญ.ประการัง  เดชะคุณ ม.1/10 35 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
49 ด.ช.กวิน  จันทวงศ์ ม.1/13 44 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
50 ด.ช.ทอแสง  คูณชัย ม.1/13 47 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
51 ด.ช.พศุตม์  ดีทองอ่อน ม.1/13 45คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
52 ด.ช.รุ่งอาทิตย์  ภาคเดียว ม.1/13 38 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
53 ด.ช.วิกรม  กรอบทอง ม.1/13 43 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
54 ด.ช.ชนินทร  สีวิลัย ม.1/13 33 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
55 ด.ช.สิรวิชญ์  สายมาอินทร ์ ม.1/13 44 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
56 ด.ช.นภัทร  อธิขจรสุข ม.1/13 42 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
57 ด.ช.ภูเมธ  ธนภัทรจิรโพธ ม.1/13  35 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
58 ด.ช.ธรภัทร  ประจิมทิศ ม.1/13 30 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
59 ด.ช.ศัถย์ศรณ์  ไกรศรธนะกลุ ม.1/13  37 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

           
          มีต่อหน้า 3 

          
 



 
 
 
 

         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
              
                    (นางนาตยา  มียศ) 
           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                              
 

                                                                                              
 

 
 



 
บันทึกข้อความ  

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
   วันที่ 20  เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง รายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….……………………………..…………………………………………… 

เรียนผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสิริกรณ์  สร้อยศิรินุกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชาชีววิทยา
เข้มข้น 1  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง1/11-1/12 มีนักเรียนทั้งหมด 70  คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% จ านวน 36 คน แยกเป็นดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนนที่ได้ 
 

เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน ) 
1 ด.ช.นภัทร แสนสุขสถิตย์ 1/11 19 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
2 ด.ช.นิธิศ เพ็ชรรัตน ์ 1/11 22 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
3 ด.ช.พลกฤต แสงประดิษฐ์ 1/11 34 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
4 ด.ช.พุฒิเมธ พิริยะกุลชัย 1/11 19 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
5 ด.ช.ภพล เจริญวงค ์ 1/11 42 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
6 ด.ช. รชต รังคะภูติ 1/11 45 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
7 ด.ช.นนทพัทธ์ รอดขาว 1/11 32 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
8 ด.ข.เทียนหอม ฤาชัยสา 1/11 25 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
9 ด.ช.ชิษณุพงศ์ หลวงบ ารุง 1/11 47 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
10 ด.ญ.กัญญณิษ ถูกจิตต์ 1/11 47 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
11 ด.ญชุติกาญจน์ วงศ์วัชรโชติ 1/11 47 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
12 ด.ญ.พรปริยา กาญจนอนันต์ 1/11 45 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
13 ด.ญ.พัทน์ชามญชุ์ คงทน 1/11 30 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
14 ด.ญ.สุปภาวี โหงอ่อน 1/11 30 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
15 ด.ญ.ทัตพรนวพรรษ สมประสงค์ 1/11 36 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
16 ด.ญ.ปาณิสรา กาเผือก 1/11 23 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
17 ดช. ณัฐวัฒน์ เทียนถาวร 1/12 35 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
18 ด.ช.ธนกฤต เกิดวัฒนา 1/12 28 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
19 ด.ช.ธนดล ภาคพิบูลย์ 1/12 22 ยังไม่ส่งใบงาน,สอบย่อยและชิ้นงาน 
20 ด.ช.ธีระ สาสธุรรม 1/12 36 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
21 ด.ช รัชตพล ศรีอาภรณ์ 1/12 34 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
22 ด.ช.บุนยธร กายเบญจวาม 1/12 31 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
23 เด็กหญิงธนัญชนก เทศพันธ์ 1/12 37 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
24 ด.ญ.ธนิสรา จิตตาพินิจมาศ 1/12 39 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 



25 ด.ญ.ธัญพร แย้วงษ์ 1/12 46 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
26 ด.ญ.ปุณญดา ศรีวิลัย 1/12 40 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
27 ด.ญ.ปุลปัญญา นามสินธุ์ 1/12 31 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
28 ด.ญ.มีนภัตรา สอนเสนา 1/12 35 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
29 ด.ญ.ศจีนันท์  สิทธิศักดิ์ 1/12 34 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
30 ด.ญ.สุประวีณ์ อาการส 1/12 46 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
31 ด.ญ ชญานุช สุทธิรักษ์ 1/12 23 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
32 ด.ญ.สิริกุล คชายั่งยืน 1/12 22 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
33 ด.ญ.ชวิกา  ร่วมวงค ์ 1/12 44 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
34 ด.ญ.กัญญาภัค มั่นยืน 1/12 45 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
35 ด.ญ.นันท์นภัส ธาตุวิสัย 1/12 33 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
36 ด.ญ.จินตภา อบอุ่น 1/12 17 ยังไม่ส่งใบงาน,สอบย่อยและชิ้นงาน 
 

นักเรียนทั้ง 36 คน ได้ด าเนินการแก้ไขคะแนนเก็บครบตามเกณฑ์ทุกคน 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        
                    (นางสาวสิริกรณ์ สร้อยศิรินุกูล) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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