
 
    Memorandum                           

19 September 2021 

Government Agency Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
Subject Report of the students who score less than 70% of the full marks 

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

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
 I, Miss Christine Terrado Sapitula, an English teacher in Special Programs teach English 

Grammar 3 (E20217) in M.2/9 and 10. The number of total students is 76. There are 4 students 

who score less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 
 
Toon (no. 9) 

 
2/9 

 
25 

- Non-compliance with 
Finals activities 
- Low Midterm score 

2 
 
Biw (No. 3) 

 
2/9 

 
38 

- Non-compliance with 
Finals activities 
- Absences 

3  

 
Bhram (no. 10) 

 
2/9 

 
44 

- Non-compliance with 
Midterm and Finals 
activities 
- Absences 

  4 
 
Pemai (no. 16) 

 
2/10 

 
30 

- Non-compliance with 
Finals activities 
- Absences 

Forwarded for your information,  

                      
                                

 
 



 

 
 

    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 3 (E22203) in M.2/11 and 12. The total number of students is 68. There are 2 

students who score less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 Tent (no. 19) 2/11 0 - Absent for a long time 
- Didn’t take the 
Midterm exam 
- Non-compliance with 
the Midterm and Finals 
tasks 

2 Tan (no. 17) 2/12 35 Non-compliance with 
the Midterm and Finals 
tasks 

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

   The Teacher in Special Programs 
 

 
 

 
 

      
       



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

              วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านางเมธาวี เกดา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11, 12  มีนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 7 คน  

แยกดังนี้  

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.โอมจินต์ จันทร์ณรงค์ ม.2/11 36 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ปราชญ ์ โยมจีน ม.2/11 16 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ชัยภัทร พรหมพงษ์ ม.2/11 29 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.กัณพล บุนนาค ม.2/12 30 ไม่ส่งงาน. ยังไม่สอบซ่อม 
ด.ช.นัธทวัฒน ์ กรุดสายสอาด ม.2/12 36 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ศุภวิศว ์ คงประดิษฐผล ม.2/12 37 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.รัชนนท ์ โสภะบุญ ม.2/12 30 ไม่ส่งงาน 

 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ       

 

              
                           (นางเมธาวี เกดา) 
                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 



 
    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 English 

Language Competency (E20219) in M.2/9 and 10. The number of total students is 73. There are 

9 students who score less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 Peto Boonwanich (Matthaai) 19292 2/9 46 Not complying with 
most of the tasks given 
in the class 

2 Nitikorn Suwannapai (Six) 19955 2/9 38 Not complying with 
most of the tasks given 
in the class and has a 
lot of absences 

3 Punnnawit Thanthon (Green) 19968 2/10 42 Not complying with 
most of the tasks given 
in the class and has a 
lot of absences 

4 Suphanan Muprasoethai (Pemai) 
19337 

2/10 44 Not complying with all 
the tasks given in the 
class and has few 
absences 

5 Jidapa Puttapong (Jeeda) 19346 2/10 42 Not complying with all 
the tasks given in the 
class and has a lot of 
absences 

6 Phattira Visuthipat (Earn) 19350 2/10 45 Not complying with 
most of the tasks given 
in the class 

7 Anchisa Seesai (Aun-Aun) 19353 2/10 45 Not complying with all 
the tasks given in the 
class 

8 Suranuch tontitravornwat (Boun)  
19894 

2/10 46 Not complying with 
most of the tasks given 
in the class 



No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

9 Khwankhao Thaikhiao (Rungkaw) 
19958 

2/10 45 Not complying with 
most of the tasks given 
in the class 

Forwarded for your information,  
      
 
 
                           
                               Earl Bonn C. Sadio 

   The Teacher in Special Programs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันท่ี ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    
เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 
…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 
เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี
          ดวยขาพเจา นายพชร ธุนาสูรย  ครูกลุ มสาระการเรียนรู การงานอาชีพ  สอนวิชาการงานอาชีพ 3 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง 4,5 มีนักเรียนท้ังหมด 50 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไมครบ 70%  
จำนวน 26 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

สุภเวช  สิงหะ 2/4 55 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ศรัณยพัชร จิตติวรภัทร 2/4 55 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
อภิวิชญ  อรุณรัตนโชติ 2/4 42 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ปาณชัย  ณ ภูเขียว 2/4 40 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
สรวิชญ  ประทุมแกว 2/4 55 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ศุภโชค  ดวงโสน 2/4 50 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ศุภกิจ  จันทรเพชร 2/4 50 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ศุภโชค  สุดสัมฤทธิ์ 2/4 47 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
กัญญาณัฐ  กิจถาวร 2/4 43 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ตนน้ำ มากทอง 2/4 55 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ธิดาพรรษา ศรีนอบนอม 2/4 46 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ปณณธร  กรเวช 2/5 50 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
กิตติภณ บุญกนิษฐ 2/5 51 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
กิตติภพ  พาณิชยบรรจง 2/5 44 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ธนวัฒน ชูชวย 2/5 28 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ธนาธิป ดวงมาลัย 2/5 31 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
รัตนชัย อบอุน 2/5 39 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
สิทธิชัย ดิษฐวุฒิ 2/5 27 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
กิตติกวิน เปนสุข 2/5 43 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ทินภัทร  เเสนสนอง 2/5 39 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
นันทภพ  รมโพธิ ์ 2/5 30 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
อุกฤช  จิตตรีงาม 2/5 45 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
พีระวฒัน  หวานน้ำ 2/5 49 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ภานุศานต  ฟกสังข 2/5 49 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
เมคินทร จันทมล 2/5 48 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 
ณัฐดนัย  ขาวขำ 2/5 46 ไมไดทาแบบทดสอบหรือทาคะแนนไมผาน 



 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                         (นายพชร ธุนาสูรย) 
                     ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 
 

 
 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

  วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ ๗๐% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจา นางสาวธนัฎฐชนก แกวมีศรี  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สอนวิชาภาษาจีน

อาน - เขียน ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๒ หอง ๔ ๘ มีนักเรียนทั้งหมด ๒๗ คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไมครบ 

๗๐% จำนวน  ๒  คน แยกดังนี้ 

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ช้ัน 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

๑ เด็กหญิงก่ิงดาว  วรรณโสภา ๒/๘ ๔๖ นักเรียนคางสงงาน ซ่ึงไดมีการติดตามตลอด 

๒ เด็กหญิงณัฐหทัย  ชาลีสาย ๒/๘ ๔๔ นักเรียนคางสงงาน ซ่ึงไดมีการติดตามตลอด 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวธนัฎฐชนก แกวมีศรี) 
          ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที ่๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านางสาวพรสิริ  สะหาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษ  

อ22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง2,4,6 และ 8 มีนักเรียนทั้งหมด 195 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 

70% จ านวน 11 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กหญิงนิชกานต ์ เกษรรัตน ์ 2/2 11 ไม่ส่งงาน 
เด็กชายคณศิร อันทชัย 2/4 22 ไม่ส่งงาน 
เด็กชายศุภเวช สิงหะ 2/4 12 ไม่ส่งงาน 
เด็กชายอภิวิชญ ์ อรุณรตันโชต ิ 2/4 12 ไม่ส่งงาน 
เด็กหญิงบัวบูชา บาตร์เงิน 2/4 18 ไม่ส่งงาน 
เด็กหญิงสุภชา พุ่มก าพล 2/4 12 ไม่ส่งงาน 
เด็กชายกีรต ิ วีตระกลู 2/6 14 ไม่ส่งงาน 
เด็กชายกัณตภณ ภูนาคพันธ์ 2/6 20 ไม่ส่งงาน 
เด็กชายธีร์ภัทร สกุลเดช 2/6 23 ไม่ส่งงาน 
เด็กชายศรายุธ  ขันเขต 2/6 10 ไม่ส่งงาน 
เด็กชายวีระภัทร หวามา 2/6 8 ไม่ส่งงาน และไม่เข้าเรียน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวพรสิริ  สะหาย) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวชนากาญจน์ ธรฤทธิ์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 กลุ่ม 1 และ ห้อง 9, 10   มีนักเรียนทั้งหมด 103 คน  
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 18 คน แยกดังนี ้

ล าดับ 
ชื่อ นามสกุล ชั้น 

คะแนนที่ได้ 
เหตุผล 

ที ่ (เต็ม 70 คะแนน) 
1 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีโชต ิ ม.2/1 35 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
2 เด็กหญิงปวันรตัน์  คงเทพ ม.2/1 34 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
3 เด็กหญิงธัญรดา  สันติทรัพยส์กุล ม.2/3 33 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
4 เด็กหญิงพรจนันท์  มดี ี ม.2/3 30 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
5 เด็กชายอุกฤช  จิตตรีงาม ม.2/5 17 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
6 เด็กชายภูดศิกุล  ขันถม ม.2/5 18 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
7 เด็กหญิงอัชฌพันธ์ุ  พลหาญ ม.2/5 28 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
8 เด็กหญิงกัลยรตัน์  ขานสันเทียะ ม.2/5 21 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
9 เด็กหญิงโชตยากร  เกษกัน ม.2/5 24 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
10 เด็กหญิงธีราธร  ทิพย์เลิศ ม.2/5 29 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
11 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  กวางทอง ม.2/7 31 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
12 เด็กหญิงณัฐวภัส  ก้านพลูกลาง ม.2/7 28 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
13 เด็กชายกันตวัฒน์  พงษ์ศรานนท์ ม.2/9 3 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
14 เด็กหญิงปวรศิา  สัตตวัตรกลุ ม.2/9 30 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
15 เด็กหญิงนภสักร  ยังมสีุข ม.2/9 32 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
16 เด็กหญิงจดิาภา  พุทธพงศ์ ม.2/10 30 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
17 เด็กหญิงภัทธิรา  วิสุทธิแพทย์ ม.2/10 32 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 
18 เด็กหญิงสุภัสสรา  วราห์ค า ม.2/10 32 ไม่ส่งงานสอบกลางภาค 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
            
               (นางสาวชนากาญจน์ ธรฤทธิ์) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเกบ็ 70% 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุ ี

          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวรัตนา  รุ่งรัศมี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สอนวิชาการงานอาชีพ4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1,2,3  มีนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 

11 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ- สกุล  ชั้น 
คะแนนท่ีได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

1. ด.ญ.ธัญพิชชา น้อยไม้ 2/2 18 ไม่ส่งงาน 
2. ด.ญ.อรกญัญารัศม ี วันทา 2/2 47 ไม่ส่งงาน 
3. ด.ญ.ชัญฉนันต์ วงษ์รัชต์วรา 2/2 20 ไม่ส่งงาน 
4. ด.ญ.ฤทัยรัตน์ เจดีย์ยศ 2/2 19 ไม่ส่งงาน 
5. ด.ญ.ฐิวรรณภรณ์ กุลศิรมิงคล 2/2 12 ไม่ส่งงาน 
6. ด.ญ.ณัฐธยาน์  เดชฤด ี 2/3 18 ไม่ส่งงาน 
7. ด.ญ.นภาพร โอภาสพงศ์ 2/3 18 ไม่ส่งงาน 
8. ด.ญ.ปรียาวด ี ทองสุข 2/3 48 ไม่ส่งงาน 
9. ด.ญ.กชนันท ์ เพชรม่อม 2/3 51 ไม่ส่งงาน 
10. ด.ญ.วรญา สุทธิสุนทร 2/3 16 ไม่ส่งงาน 
11. ด.ญ.รวินท์นิภา จรสัโสภณ 2/3 31 ไม่ส่งงาน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ       

     

           (นางสาวรัตนา  รุ่งรัศมี)  

                                     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวชนกกมล  ลาภหลาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ (ว22101) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 4 และ 7  มีนักเรียนทั้งหมด 98 คน มีนักเรียนที่คะแนน
เก็บไม่ครบ 70% จำนวน  23  คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. ด.ช.คณิศร  อันทชัย 2/4 27 ไม่ส่งงาน 
2. ด.ช.สุภเวช  สิงหะ 2/4 12 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
3. ด.ช.ศักรินทร์  ไขศรี 2/4 24 ไม่ส่งงาน 
4. ด.ช.ศุภโชค  ด้วงโสน 2/4 11 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
5. ด.ช.วัชรพงษ์  มณีพรรณ 2/4 27 ขาดสอบเก็บคะแนน 
6. ด.ญ.บัวบูชา  บาตร์เงิน 2/4 10 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
7. ด.ญ.ธิดาพรรษา  ศรีนอบน้อม 2/4 10 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
8. ด.ญ.สุภชา  พุ่มกำพล 2/4 20 ไม่ส่งงาน 
9. ด.ญ.มยุริน  คูณสมบัติ 2/4 26 ไม่ส่งงาน 
10. ด.ญ.ณัฏฐ์นภพร  สกุลดี 2/4 25 ไม่ส่งงาน 
11. ด.ญ.นรังสิญา  ธรรมประดิษฐ 2/4 10 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
12. ด.ญ.ปราณปรียา  ราหุลทัต 2/4 27 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
13. ด.ช.วสุพล  สมศรี 2/7 10 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
14. ด.ช.ธนวัฒน์  จุฑาสันต์ 2/7 8 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
15. ด.ช.ภธูานนท์  ศรีฟ้า 2/7 10 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
16. ด.ช.จีรวัฒน์  รุจิวงศ์ 2/7 10 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
17.ด.ช.นนท์ธยา  ต่างใจ 2/7 16 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
18. ด.ช.อนพัช  ธรรมประวัติ 2/7 19 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
19. ด.ญ.ฐิตาภรณ์  กวางทอง 2/7 26 ขาดสอบเก็บคะแนน 
20. ด.ญ.พลอยชมพู  เก่งรักษา 2/7 17 ขาดสอบเก็บคะแนน 
21. ด.ญ.ไปรยา  บุญเฉย 2/7 10 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 
22. ด.ญ.ณัฐวภัส  ก้านพลูกลาง 2/7 25 ไม่ส่งงาน 
23. ด.ญ.กันต์กนิษฐ์  ต้นลาภเจริญ 2/7 14 ไม่ส่งงาน, ขาดสอบเก็บคะแนน 

 
 
 



 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
               (นางสาวชนกกมล ลาภหลาย) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 
   

  บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   26  มีนาคม  2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายสุทัศน์ ช่อมะลิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน  
ท22101  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (2/3,2/7,2/10 ) มีนักเรียนทั้งหมด132 คน มีนักเรียนที่คะแนน 
เก็บไม่ครบ 70% จ านวน 18 คน รายชื่อดังนี้ 
 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท22101 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

1 ด.ญ.นฤภร  แว่นแก้ว ม.2/3 47 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
2 ด.ญ. นภาพร  โอภาสพงศ์ ม2/3 48 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
3 ด.ช.วสุพล  สมศรี ม2/7 35 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
4 ด.ช.ศิวะพล  พลอยสระศรี   ม2/7 35 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
5 ด.ช.จีรวัฒน์ รุจิวงศ ์ ม2/7 34 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
6 ด.ช. นนท์ธยา  ต่างใจ ม.2/7 35 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
7 ด.ช.ธนะรัชต์ หงษ์สุวรรณ ม.2/7 42 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
8 ด.ช.ธยศ ส้มลิ้ม ม.2/7 41 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
9 ด.ช. นันทภพ สามงามเหล็ก ม.2/7 43 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
10 ด.ช. หิรัญ ธนวัฒน์ชัยกุล ม.2/7 44 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
11 ด.ช.อนพัช ธรรมประวัติ 2./7    37 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 

 

 

          



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

12 ด.ญ. พลอยชมพู เก่งรักษา ม.2/7 35 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
13 ด.ญ. ไปรยา  บุญเฉย ม2/7 36 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
14 ด.ญ. ฐิติกัลยา  เพียลเก็บ ม2/7 45 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
15 ด.ญ.ณัฐวภัส ก้านพลูกลาง ม2/7 37 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
16 ด.ญ.น้อมเกล้า คันธคีรี ม2/7 42 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
17 ด.ญ.ภัทธิรา วิสุทธิแพทย์ ม.2/10 35 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
18 ด.ญ. ขวัญข้าว  ไทยเขียว ม.2/10 47 คะแนน ส่งชิ้นงานไม่ครบ 
     
     
     
     

 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

              
                    (นายสุทัศน์ ช่อมะลิ) 
           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                              
 

                                                                                              
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
             วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 
เรื่อง รายงานคะแนนเก็บ 70% 
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 

 ด้วยข้าพเจ้า นายศักดิพงศ์  ไชยมงคล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง ม.2/2, 4, 6, 8, 10, 12 มีนักเรียนทั้งหมด 265 คน ซึ่งมีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน 12 คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

วิชาสุขศึกษา     
1.ด.ญ.สุภชา พุ่มกำพล 2/4 21 ไม่ทำแบบทดสอบ 
2. ด.ญ.นรังสิญา ธรรมประดิษฐ 2/4 20 ไม่ทำแบบทดสอบ 
3.ด.ช.กันตภณ  ภูนาคพันธ์ 2/6 0 ไม่ทำแบบทดสอบ/ขาดเรียนบ่อย  
4.ด.ช.ธรีภัทร ์ สกุลเดช 2/6 18 ไม่ทำแบบทดสอบ  
5.ด.ช.สิทธภิัทร จุฑาสันต์ 2/6 26 ไม่ทำแบบทดสอบ  
6.ด.ช.อดิศร ธรรมประโยชน์ 2/6 14 ไม่ทำแบบทดสอบ  
7.ด.ช.วรีะภัทร์ หวามา 2/6 0 ไม่ทำแบบทดสอบ/ไม่เข้าเรียน 
8.ด.ช.ภาคิน สุขเกษม 2/6 30 ไม่ทำแบบทดสอบ 
9.ด.ช.พรพิพัฒน์ จันทร์ทัศน์ 2/6 28 ไม่ทำแบบทดสอบ 
10.ด.ญ.จีรนันท์ พรมนาถ 2/6 11 ไม่ทำแบบทดสอบ 
11.ด.ญ.อิสรีย์ เตชะมุ่งพูนกลาง 2/6 37 ไม่ทำแบบทดสอบ 
12.ด.ญ.นัชชา มาลี 2/6 27 ไม่ทำแบบทดสอบ 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

 (นายศักดิพงศ์  ไชยมงคล) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 
 



 
    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
ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (จ22203) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1 - 7 มีนักเรียนทั้งหมด 341 คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 59 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.รัฐศิลป์  ชัยเรืองกิตติ์ ม.2/2 29 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ  
ด.ญ.ชัญฉนันต์ วงษ์รัชต์วรา  ม.2/2 40 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ  

ด.ญ.ฐิวรรณ์ภรณ ์ กุลศิริมงคล  ม.2/2 32 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ  

ด.ช.สรวิศิษฐ์ ร ามะนู ม.2/3 38 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ  
ด.ญ.นฤภร แว่นแก้ว ม.2/3 26 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ  

ด.ญ.นภาพร โอภาสพงศ์ ม.2/3 35 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ  

ด.ช.ศรันยพัชร์ จิตติวรภัทร ม.2/4 41 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ  

ด.ญ.ธิดาพรรษา ศรีนอบน้อม  ม.2/4 30 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค  
ด.ช.กิตติภพ พาณิชย์บรรจง  ม.2/5 0 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.ธนวัฒน์ ชูช่วย ม.2/5 10 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.ธนาธิป ดวงมาลัย ม.2/5 35 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ช.สิทธชิัย ดิษฐวุฒิ ม.2/5 34 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ช.ทินภัทร  แสนสนอง  ม.2/5 11 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.นันทภพ ร่มโพธิ์ ม.2/5 38 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.อุกฤช จิตตรีงาม  ม.2/5 26 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ชยกร มลิลา  ม.2/5 20 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ณัฐฌานนท์ นาคคชฤทธิ์ ม.2/5 35 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ณัฐดนัย  ขาวข า ม.2/5 37 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.พลารักษ์ ตนพยอม  ม.2/5 13 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ภูดิศกุล ขันถม ม.2/5 33 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ธีรดนย์ ค ามณี  ม.2/5 26 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.ภัสสราทิพย์ ผิวอ่อน  ม.2/5 37 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.อัชฌพันธุ์ พลหาญ ม.2/5 36 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.เจตสุดา เหมพลชม  ม.2/5 32 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.วรรณฤดี บุดตา  ม.2/5 32 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.สิรัทยา  นฤคนธิ์ ม.2/5 16 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 



ด.ช.กีรติ วีตระกูล  ม.2/6 26 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.บุณยกร แก้วกระจ่าง  ม.2/6 35 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.พงษพร มากจันทร์ ม.2/6 14 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ศิริพงษ์ พรหมนิตย์ ม.2/6 13 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.กันตภณ ภูนาคพันธุ์ ม.2/6 0 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.รัชชานนท์ เพ็ชร์เสาร์ ม.2/6 31 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ช.ธีรภัทร์ สกุลเดช ม.2/6 0 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.สุทธภิัทร จุฑาสันต์ ม.2/6 30 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ศรายุธ ขันธเขต  ม.2/6 13 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.อดิศร  ธรรมประโยชน์ ม.2/6 10 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.วีระภัทร หวามา  ม.2/6 0 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.ภาคิน สุขเกษม ม.2/6 20 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ญ.จีรนันท์ พรมนาถ ม.2/6 10 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
ด.ญ.ขวัญจิรา  แก้วเหม ม.2/6 0 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ญ.ชรินรัตน ์ ถีระวงษ์ ม.2/6 27 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.นัชชา มาลี ม.2/6 30 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ณัฏฐ ์ พัฒนพิชธ ารงค์ ม.2/7 40 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.วสุพล  สมศรี ม.2/7 35 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ศิวะพล พลอยสระศรี  ม.2/7 11 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ชนพล พิงไทย  ม.2/7 36 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ธนวัฒน์ จุฑาสันต์ ม.2/7 25 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ภธูานนท์ ศรีฟ้า ม.2/7 0 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบและไม่มีคะแนนสอบกลางภาค 
ด.ช.จีรวฒัน์ รุจิวงศ ์ ม.2/7 11 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.นนท์ธยา ต่างใจ  ม.2/7 12 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.ธยศ ส้มลิ้ม ม.2/7 37 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ช.อนพัช  ธรรมประวัติ ม.2/7 20 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.อริสา  ขันธเขต  ม.2/7 36 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.ไปรยา  บุญเฉย  ม.2/7 14 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.ฐิติกัลยา  เพียรเก็บ  ม.2/7 37 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.ณัฐวภัส  ก้านพลูกลาง ม.2/7 26 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.ษศิพร  เกิดดี  ม.2/7 37 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ ต้นลาภเจริญ ม.2/7 17 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

ด.ญ.จิรัสย์ชญา ขจรทวีคุปต์ ม.2/7 30 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

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

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



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วย ข้าพเจ้านางสาวกนันท์ ก้านทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ห้อง 2/1,3,6,8 มีนักเรียนทั้งหมด  193  คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน 35 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ชยพล   แสนสุภา 2/3 45 ส่งงานไม่ครบ 
นฤภร   แว่นแก้ว 2/3 32 ส่งงานไม่ครบ 
ณัฏฐริกา   แสงขัติยะ 2/3 38 ส่งงานไม่ครบ 
กีรติ   วีตระกูล 2/6 30 ส่งงานไม่ครบ 
กฤตเมธ   ชินวัฒนา 2/6 38 ส่งงานไม่ครบ 
บุณยกร   แก้วกระจ่าง 2/6 39 ส่งงานไม่ครบ 
พงษพร   มากจันทร์ 2/6 33 ส่งงานไม่ครบ 
ศิริพงษ์   พรหมนิตย์ 2/6 36 ส่งงานไม่ครบ 
กันตภณ   ภูนาคพันธ์ุ 2/6 27 ส่งงานไม่ครบ 
จิราเดช   วงศ์กองแก้ว 2/6 36 ส่งงานไม่ครบ 
รัชชานนท์    เพ็ชร์เสาร ์ 2/6 35 ส่งงานไม่ครบ 
สันติศักด์ิ   จันทร์เพช 2/6 36 ส่งงานไม่ครบ 
ธีรภัทร์    สกุลเดช 2/6 36 ส่งงานไม่ครบ 
กฤษกร    ปิ่นสง   2/6 39 ส่งงานไม่ครบ 
ฐานพัฒน์   ไม้ดัดพันธ์ุ 2/6 31 ส่งงานไม่ครบ 
ศรายุธ   ขันธเขต 2/6 28 ส่งงานไม่ครบ 
อดิศร   ธรรมประโยชน์ 2/6 37 ส่งงานไม่ครบ 
เตวิช   พ่ึงแย้ม 2/6 30 ส่งงานไม่ครบ 
นนทพัทธ์   พานทอง 2/6 33 ส่งงานไม่ครบ 
วีระภัทร   หวามา 2/6 25 ส่งงานไม่ครบ 
ภาคิน   สุขเกษม 2/6 30 ส่งงานไม่ครบ 
วิลักษณา   ขวัญมงคล 2/6 37 ส่งงานไม่ครบ 
จีรนันท์   พรมนาถ 2/6 27 ส่งงานไม่ครบ 
ปาริฉัตร   สุภเจริญผล 2/6 34 ส่งงานไม่ครบ 
ขวัญจิรา   แก้วเหม 2/6 25 ส่งงานไม่ครบ 
อิสรีย์   เตชะมุ่งพูนกลาง 2/6 36 ส่งงานไม่ครบ 

 

  
 



ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ชรินรัตน์   ถีระวงษ์ 2/6 30 ส่งงานไม่ครบ 
นัชชา   มาลี 2/6 34 ส่งงานไม่ครบ 
ภีรุกานต์   บุญม ี 2/6 33 ส่งงานไม่ครบ 
ศริญญา   มะกรูดอินทร์ 2/6 45 ส่งงานไม่ครบ 
สิทธา   หวังผล 2/8 31 ส่งงานไม่ครบ 
วรางคณา   สารกุล 2/8 39 ส่งงานไม่ครบ 
ฐิติกานต์   ไทยแท้ 2/8 39 ส่งงานไม่ครบ 
ธนัสวรรณ   เกษนอก 2/8 38 ส่งงานไม่ครบ 
วรัญญา   พันธ์สมุทร 2/8 33 ส่งงานไม่ครบ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
              
                    (นางสาวกนกนันท์   ก้านทอง) 
                       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเกบ็ 70% 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุ ี

          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวรัตนา  รุ ่งรัศมี  ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สอนรายวิชางานธุรกิจ

อุตสาหกรรมการบริการ (วิชาเลือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 2 กลุ ่ม มีนักเรียนทั้งหมด 26 คน  

มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 15 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ- สกุล  ชั้น 
คะแนนท่ีได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

1. ด.ญ.นฤภร แว่นแก้ว 2/3 30 ไม่ส่งงาน 
2. ด.ช.ศิวัจน์ เกียรติธนภัสร ์ 2/5 20 ไม่ส่งงาน 
3. ด.ญ.ภัสสราทิพย์  ผิวอ่อน 2/5 40 ไม่ส่งงาน 
4. ด.ญ.รัชนากานต์ เย็นนาน 2/5 20 ไม่ส่งงาน 

5. ด.ช.พลารักษ์ ตนพยอม 2/5 0 
ไม่เข้าเรียน,ไม่สง่งาน, 
ไม่สอบกลางภาค 

6. ด.ช.รัตนชัย อบอุ่น 2/5 0 
ไม่เข้าเรียน,ไม่สง่งาน, 
ไม่สอบกลางภาค 

7. ด.ช.พีระวัฒน ์ หวาน้ำ 2/5 20 ไม่ส่งงาน 
8. ด.ช.ปวรพล สุขผล 2/6 21 ไม่ส่งงาน 

9. นายกันตภณ ภูนาคพันธ์ุ 2/6 0 
ไม่เข้าเรียน,ไม่สง่งาน, 
ไม่สอบกลางภาค 

10. ด.ญ.ไปรยา บุญเฉย 2/7 22 ไม่ส่งงาน 
11. ด.ญ.กันต์กนิษฐ ์ ต้นชาภเจริญ 2/7 5 ไม่ส่งงาน,ไม่สอบกลางภาค 
12. ด.ญ.น้อมเกล้า คันธคีรี 2/7 20 ไม่ส่งงาน 
13. ด.ช.วสุพล สมศร ี 2/7 10 ไม่ส่งงาน,ไม่สอบกลางภาค 
14. ด.ช.กฤตเมธ หาดทวายกาญจน ์ 2/7 20 ไม่ส่งงาน 

15. ด.ช.นนท์ธยา ต่างใจ 2/7 0 
ไม่เข้าเรียน,ไม่สง่งาน, 
ไม่สอบกลางภาค 

 



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ       

     

           (นางสาวรัตนา  รุ่งรัศมี)  

                                     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา 
 



 

    บันทึกข้อความ                           
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 17 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายอรรถชัย สีจันทร์ ครูกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ  สอนวิชางานอาหารไทย 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/6 มีนักเรียนทั้งหมด 1 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 1 คน 

แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ญ. ขวัญจิรา  แก้วเหม 2/6 10 ไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน  

     

     

     

     

     

 

              

 

                    (นายอรรถชัย สีจันทร์) 

                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๛น



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวชนากาญจน์ ธรฤทธิ์    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   สอนรายวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ห้อง 1,2,7,8   มีนักเรียนทั้งหมด 195 คน  
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 25 คน แยกดังนี ้

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ นามสกุล ชั้น คะแนนที่ได้ 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เหตุผล 

1 เด็กชายปุญชรัศมิ์  สิริบวรนันท ์ ม.2/2 33 ไม่ส่งงาน 

2 เด็กหญิงณิชกานต์ เกษรรัตน์ ม.2/2 39 ไม่ส่งงาน 

3 เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เจดีย์ยศ ม.2/2 41 ไม่ส่งงาน 
4 เด็กชายวสุพล  สมศรี ม.2/7 18 ไม่ส่งงาน 
5 เด็กชายศิวะพล  พลอยสระศร ี ม.2/7 25 ไม่ส่งงาน 
6 เด็กชายชนพล  พิงไทย ม.2/7 31 ไม่ส่งงาน 
7 เด็กชายธนวัฒน์  จุฑาสันต ์ ม.2/7 23 ไม่ส่งงาน 
8 เด็กชายภูธานนท์  ศรีฟ้า ม.2/7 8 ไม่ส่งงาน 
9 เด็กชายจีรวัฒน์  รุจิวงศ ์ ม.2/7 11 ไม่ส่งงาน 
10 เด็กชายนนท์ธยา  ต่างใจ ม.2/7 22 ไม่ส่งงาน 
11 เด็กชายธนกฤต  ป่ินทอง ม.2/7 29 ไม่ส่งงาน 
12 เด็กชายธยศ  ส้มลิ้ม ม.2/7 29 ไม่ส่งงาน 
13 เด็กชายอนพัช ธรรมประวัต ิ ม.2/7 11 ไม่ส่งงาน 
14 เด็กชายอริย์ธัช  เนียมวัฒนะ ม.2/7 32 ไม่ส่งงาน 
15 เด็กชายปวเรศ  ทองธรรมชาต ิ ม.2/7 34 ไม่ส่งงาน 
16 เด็กหญิงพลอยชมพู  เก่งรักษา ม.2/7 8 ไม่ส่งงาน 
17 เด็กหญิงญาณิศา  แตงประดิษฐ ์ ม.2/7 35 ไม่ส่งงาน 
18 เด็กหญิงไปรยา  บญุเฉย ม.2/7 24 ไม่ส่งงาน 
19 เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  สนองศรียุค ม.2/7 37 ไม่ส่งงาน 
20 เด็กหญิงณัฐวภัส  ก้านพลูกลาง ม.2/7 29 ไม่ส่งงาน 

 
 
 
 
 
 
 



 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ นามสกุล ชั้น คะแนนที่ได้ 

(เต็ม 70 คะแนน) 
เหตุผล 

21 เด็ดหญิงน้อมเกลา้ คนธคีร ี ม.2/7 33 ไม่ส่งงาน 
22 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ญาณไพศาล ม.2/7 31 ไม่ส่งงาน 
23 เด็กหญิงจริัสย์ชญา  ขจรทวีคุปต ์ ม.2/7 32 ไม่ส่งงาน 
24 เด็กชายสิทธา หวังผล ม.2/8 31 ไม่ส่งงาน 
25 เด็กหญิงณัฐหทัย ชาลสีาย ม.2/8 31 ไม่ส่งงาน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

            
               (นางสาวชนากาญจน์ ธรฤทธิ์) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      

 



 
 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20  เดือน  กันยายน พ.ศ. 2564  

เรื่อง  รายงานคะแนนเกบ็ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุ ี

          ด้วยข้าพเจ้า นางชัญญา  เพ็งมอ   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  งานห้องสมุด   สอนวิชา I20201  การศึกษา

ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ห้อง 1-7  มีนักเรียนทั้งหมด  341 คน  มีนักเรียนที่

คะแนนเก็บไม่ครบ 70%   จำนวน 7  คน  แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนท่ีได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. ด.ช.กันตภณ    (9) ภูภาคพันธ์ุ 2/6 35 ไม่ส่งงาน 
2. ด.ช.จิราเดช    (10) วงศ์กองแก้ว 2/6 35 ไม่ส่งงาน 
3. ด.ช.วีระภัทร   (27) หวามา 2/6 35 ไม่ส่งงาน 
4. ด.ช.ภาคิน      (29) สุขเกษม 2/6 35 ไม่ส่งงาน 
5. ด.ญ.ประภากร  (41) เหว่านาค 2/6 35 ไม่ส่งงาน 
6. ด.ญ.อนุธิดา     (42) แก้วม่วง 2/6 35 ไม่ส่งงาน 
7. ด.ญ.ภีรุกานต์   (45) บุญมี 2/6 35 ไม่ส่งงาน 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      

                    (นางชัญญา   เพ็งมอ) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานห้องสมุด 

 



  

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

            วันที ่  20 กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

          ดวยขาพเจา นางสาวเนตรนภา  เวียงคํา   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทส สอนวิชา

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 หอง 1-8  มีนักเรียนท้ังหมด  39  คน มีนักเรียนที่คะแนน

เก็บไมครบ 70% จํานวน 13  คน แยกดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

สุพิชญา แสนคํา 
ชัญฉนันต วงษรัชตวรา 
อภิวิชญ อรุณรตันโชต ิ
ศุภโชค ดวงโสน 
พิพัฒน คําใบส ี
นภัสสรณ คงใย 
เจตสดุา เหมพลชม 
จิราเดช วงศกองแกว 
ปาริฉัตร สุภเจริญผล 
ชรินรัตน ถีระวงษ 
อนพัช ธรรมประวัต ิ
ธนกฤต ปนทอง 
ธนะรัชต หงษสุวรรณ 

2/2 
2/2 
2/4 
2/4 
2/5 
2/5 
2/5 
2/6 
2/6 
2/6 
2/7 
2/7 
2/7 

0 
43 
42 
36 
0 
6 
0 
39 
27 
18 
0 
36 
41 

ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  

                    (นางสาวเนตรนภา  เวียงคาํ) 
                   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที ่19  เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายสุชิน  ฟักสังข์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ       สอนวิชาการงานอาชีพ3 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 .ห้อง1-2-3-6-7-8-9-10-11-12  มีนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่

ครบ 70% จ านวน .63. คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

นิชกานต ์ เกสรรัตน์ 2/2 54 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 
พาทินธิดา สมพันธ์ 2/2 52 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ไพลิน กมลลิ้มรัตน์ 2/3 54 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ปวรพล สุขผล 2/6 43 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

กฤตเมธ ชินวัฒนา 2/6 53 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

รัชชานนท์ เจริญลาภ 2/6 35 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

บุณยกร แก้วกระจ่าง 2/6 55 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

พงษพร มากจันทร์ 2/6 37 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ศิริพงษ์ พรหมนิตย์ 2/6 52 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

กันตภณ ภูนาคพันธุ์ 2/6 26 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

จิราเดช วงศ์กองแก้ว 2/6 45 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

รัชชานนท์  เพ็ชร์เสาร์ 2/6 16 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

กิตติพัฒน์ เฉื่อยฉ่ า 2/6 43 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ธีรภัทร์  สกุลเดช 2/6 23 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

สุทธิภัทร จุฑาสันต์ 2/6 35 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

กฤษกร  ปิ่นสง  2/6 54 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ภาคิน เทพอินทร์ 2/6 54 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ศรายุธ ขันธเขต 2/6 23 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

เศรษฐพงศ์ มาแสวง 2/6 53 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 



อดิศร ธรรมประโยชน์ 2/6 51 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

เตวิช พ่ึงแย้ม 2/6 53 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

กมลภพ มาลาเกษสุวรรณ 2/7 50 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ชินภัทร เจริญสุข 2/7 46 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ศิวะพล พลอยสระศรี 2/7 43 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ธนวัฒน ์ จุฑาสันต์ 2/7 46 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

นันทพงศ์ สามงามเหล็ก 2/7 53 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ภูธานนท์ ศรีฟ้า 2/7 48 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

กฤตเมธ หาดทวายกาญจน์ 2/7 49 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

จีรวัฒน ์ รุจิวงศ์ 2/7 10 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

นนท์ธยา  ต่างใจ 2/7 49 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ธนกฤต  ปิ่นทอง 2/7 55 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ธยศ ส้มลิ้ม 2/7 27 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

นันทภพ สามงามเหล็ก 2/7 44 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ปัณณวิชญ์ จันทรมณี 2/7 49 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ภัทร ภักดิ์สรสิทธิ์ 2/7 46 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

หิรัญ ธนวัฒน์ชัยกุล 2/7 48 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

อนพัช ธรรมประวัติ 2/7 10 ไม่ได้เข้าเรียนเลย 

บุณณพัฒน์ เกตุมาชม 2/8 55 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

สิทธา หวังผล 2/8 42 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

จิราวุธ มูลบุตร 2/8 55 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ภัทรพล บุญม่วง 2/8 55 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

มนัสนันท์ ประเสริฐสิต 2/8 51 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

วรางคณา สารกุล 2/8 44 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ชญานิศ บัวลอย 2/8 54 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ประกาศิต ดวงสุวรรณ 2/9 55 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ปิยวัฒน์ ธีวะสาสน์ 2/9 49 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

จิรภัทร ตันเลิศ 2/9 49 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ชัยกฤต จิพยัคฆ์ 2/9 52 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

เพโท บุญวนิช 2/9 44 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

กันตวัฒน์ พงษ์ศรานนท์ 2/9 44 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

พิชญาภา ลือแสน 2/9 42 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ลีโอเนล เฟอร์ทาโด 2/10 50 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ปัณณวิชญ์ ทานทน 2/10 51 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

สุภานัน หมู่ประเสริฐชัย 2/10 30 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 



บุญธปกรณ์ ถือทอง 2/11 55 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ชยพล นารถนรกิจ 2/12 45 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

นัธทวัฒน์  กรุดสายสอาด 2/12 54 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ปิยางกูร พันธ์ศิริ 2/12 54 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

มาริโอ มัสสุอุระ 2/12 50 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ยศวัจน์ พัฒนบุรินทร์ 2/12 52 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ศรุต สมศรีแก้ว 2/12 55 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ศิวกร   ธรรมนาม 2/12 55 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

ศุภวิศว์ คงประดิษฐผล 2/12 45 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

              
                    (นายสุชิน  ฟักสังข์) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางขนิษฐา อินนา ครูกลุ่มงานแนะแนว  สอนวิชากิจกรรมแนะแนว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 ห้อง 9 มีนักเรียนทัง้หมด 37 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 1 คน แยกดังนี ้
 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
จำนวนงาน

ทั้งหมด 5 ชิ้น เหตุผล 

ด.ช.กันตวัฒน ์ พงษ์ศรานนท์ 2/9 ไม่ส่งงาน 

นักเรียนเข้าเรียน 5 ครั้ง ขาดเรียนบ่อย  ต้ังแต่
เปิดเทอมพยายามติดต่อนักเรียนทางไลน์ แจ้งครู
ที่ปรึกษาให้ติดตามเรื่องการขาดเรียนและการส่ง
งาน ครูที่ปรึกษาได้ติดตามให้ แต่นักเรียนกไ็ม่
เข้าเรียนละไม่ส่งงานเช่นเคย 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นางขนิษฐา  อินนา) 
                 คร ูกลุ่มงานแนะแนว 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านายรพีพัทร์  โพธิ์ พุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สอนวิชา พ้ืนฐานดนตรี ศ22102 ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4-6 มีนักเรียนทั้งหมด 147คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  12 คน 

แยกเป็นดังนี้ 

ที ่ ชั้น เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน เหตุผล 
1 2/5 10 ด.ช.ทินภัทร  แสนสนอง 21 ส่งงานไม่ครบและไม่ค่อยเข้าเรียน 
2 2/5 20 ด.ช.ชยกร  มลิลา 21 ไม่ส่งงานและไม่เข้าเรียน 
3 2/5 42 ด.ญ.เจตสุดา  เหมพลชม 31 ส่งงานไม่ครบและไม่ค่อยเข้าเรียน 
4 2/6 7 ด.ช. พงษพร  มากจันทร์ 21 ไม่ส่งงานและไม่เข้าเรียน 
5 2/6 8 ด.ช. ศิริพงษ์  พรหมนิตย์ 21 ไม่ส่งงานและไม่เข้าเรียน 
6 2/6 9 ด.ช. กันตภณ  ภูนาคพันธุ์ 21 ส่งงานไม่ครบและไม่ค่อยเข้าเรียน 
7 2/6 14 ด.ช. ธีรภัทร์  สกุลเดช 21 ไม่ส่งงานและไม่เข้าเรียน 
8 2/6 16 ด.ช. สุทธิภัทร์  จุฑาสันต์ 21 ส่งงานไม่ครบและไม่ค่อยเข้าเรียน 
9 2/6 17 ด.ช. กฤษกร  ปิ่นสง 21 ไม่ส่งงานและไม่เข้าเรียน 
10 2/6 27 ด.ช. วีระภัทร  หวามา 21 ไม่ส่งงานและไม่เข้าเรียน 
11 2/6 34 ด.ญ. จีรนันท์ พรมนาถ 21 ส่งงานไม่ครบและไม่ค่อยเข้าเรียน 
12 2/6 37 ด.ญ. ขวัญจิรา  แก้วเหม 21 ไม่ส่งงานและไม่เข้าเรียน 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

        
          รพีพัทร์ โพธิพุ่์ม 
                            (นายรพีพัทร์ โพธิ์พุ่ม) 

        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางปาลิดา  ยงทวี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น                
สอนวิชาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 4 และ 8 มีนักเรียนท้ังหมด 32 คน มีนักเรียนท่ี
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 4 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ศักรินทร์ ไขศรี 2/4 15 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.พุฒิณัฏฐ์ พัทธธรรม 2/4 15 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.นรังสิยา ธรรมประดิษฐ 2/4 25 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ฐิติกานต์ ไทยแท้ 2/8 20 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ธนัสวรรณ เกษนอก 2/8 14 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 2 ห้อง 2/1-2/12 มีนักเรียนทั้งหมด 530 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% จำนวน  62  คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

ด.ญ.ชัญฉนันต ์ วงษ์รัชต์วรา ม.2/2 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ฤทัยรตัน ์ เจดีย์ยศ ม.2/2 30 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.สรวิศิษฎ ์ รำมะน ู ม.2/3 20 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ณัฐธยาน ์ เดชฤด ี ม.2/3 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.สุภเวช สิงหะ ม.2/4 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.สุพิชญา ทองพูน ม.2/4 30 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.รัตนชัย อบอุ่น ม.2/5 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.พลารักษ์ ตนพะยอม ม.2/5 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.เจตสดุา เหมพลชม ม.2/5 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.สิรัทยา นฤคนธิ ์ ม.2/5 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.รัชชานนท์ เจริญลาภ ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ศิริพงษ ์ พรหมนิตย ์ ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.กันตภณ ภูนาคพันธ์ุ ม.2/6 30 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.รัชชานนท์ เพ็ชร์เสาร ์ ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.สุทธิภัทร จุฑาสันต ์ ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ศรายุธ ขันธเขต ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.อดิศร ธรรมประโยชน์ ม.2/6 30 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.วีระภัทร หวามา ม.2/6 30 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ภาคิน สุขเกษม ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ขวัญจริา แก้วเหม ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.อิสรีย ์ เตชะมุ่งพูนกลาง ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ชรินรัตน ์ ถีระวงษ์ ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.นัชชา มาล ี ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ภรีุกานต ์ บุญม ี ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ญาณณิ โกฏแก้ว ม.2/6 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ศศิธร ชัยวงษ์ ม.2/6 30 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ณัฎฐ ์ พัฒนพนิชธำรง ม.2/7 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ชนพล พิงไทย ม.2/7 40 ไม่ส่งงาน 



ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ด.ช.ภูธานนท์ ศรีฟ้า ม.2/7 20 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.จีรวัฒน์ รุจิวงศ์ ม.2/7 20 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.นนท์ธยา ต่างใจ ม.2/7 20 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.อันพัช ธรรมประวัติ ม.2/7 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.พรภวิษญ์ ศิริโสม ม.2/7 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.พลอยชมพ ู เก่งรักษา ม.2/7 20 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ไปรยา บุญเฉย ม.2/7 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ฐิติกัลยา เพียรเก็บ ม.2/7 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ณัฐวภัส ก้านพลูกลาง ม.2/7 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.วรางคณา สารกุล ม.2/8 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.สิวพร วงศรีไข ม.2/8 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ธนัสวรรณ เกษนอก ม.2/8 30 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ณีรนุช นงนิ่ม ม.2/8 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.ปิยวัฒน ์ ธีวะสาสน์ ม.2/9 20 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.จิรภัทร ตันเลิศ ม.2/9 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.ชัยกฤต จิพยัคฆ์ ม.2/9 20 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.เพโท บุญวนิช ม.2/9 30 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.กันตวัฒน ์ พงษ์ศรานนท์ ม.2/9 30 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ปวริศา สัตตวัตรกุล ม.2/9 30 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.โชติกา ร่างเล็ก ม.2/9 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.พิชญาภา ลือแสน ม.2/9 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ณัฐรินีย์ สุรวัฒนสกุล ม.2/9 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.อชิรญา กลิ่นบัวงาม ม.2/9 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.นภัสกร ยังมีสุข ม.2/9 20 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ญาณากร แซ่เบ๊ ม.2/9 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.เขมิกา ชัยชนะ ม.2/9 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ชมพูนุท ธรรมสิริอนันต์ ม.2/9 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.สูริ วงศ์ไพบูลย์ ม.2/10 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.ลีโอเนล เฟอร์ทาโด ม.2/10 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.จิดาภา พุทธพงศ์ ม.2/10 20 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ภัทธิรา วิสุทธิแพทย์ ม.2/10 20 ไม่ส่งงาน 

ด.ช.รัชนนท ์ โสภะบุญ ม.2/12 40 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.อชิรญาณ์ ตระกูลประดิษฐ ม.2/12 20 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ.ปรียาภรณ์ กิจไพบูลย์รัตน์ ม.2/12 40 ไม่ส่งงาน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ             
                                                                             (นายณัฐพงษ์ กรุมรัมย์) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายณัฐพงษ์ กรุมรัมย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สอนวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/7 และห้อง 2/10  มีนักเรียนทั้งหมด 85 คน 
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน  6  คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

ด.ช.ภูธานนท์ ศรีฟ้า ม.2/7 20 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.นนท์ธยา ต่างใจ ม.2/7 20 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.อนพัช ธรรมประวัต ิ ม.2/7 30 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.พลอยชมพู เก่งรักษา ม.2/7 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ษศิพร เกิดด ี ม.2/7 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.จดิาภา พุทธพงศ์ ม.2/10 40 ไม่ส่งงาน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ             

                                                                              
                                                                               (นายณัฐพงษ์ กรุมรัมย์) 

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางวิภา พาหุสุวัณโณ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สอนวิชาสุขศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1,3,5,7,9,11 มีนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน 27 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

1.ด.ช.ธนวัฒน์  ชูช่วย 2/5 15 ไม่ท าแบบทดสอบ  
2.ด.ช.รัตนชัย อบอุ่น 2/5 21 ไม่ท าแบบทดสอบ  
3.ด.ช.อุกฤช จิตตรีงาม 2/5 8 ไม่ท าแบบทดสอบ  
4.ด.ช.ณัฐดนัย ขาวข า 2/5 30 ไม่ท าแบบทดสอบ  
5.ด.ช.พลารักษ์ ตนพยอม 2/5 20 ไม่ท าแบบทดสอบ 
6.ด.ช.พีรวัฒน ์ หวานน้ า 2/5 39 ไม่ท าแบบทดสอบ 
7.ด.ญ.กันติชา  น าวงศ์ษา 2/5 34 ไม่ท าแบบทดสอบ 
8.ด.ญ.ธีรธร ทิพย์เลิศ 2/5 43 ไม่ท าแบบทดสอบ 
9.ด.ญ.เจตสุดา เหมพลชม 2/5 25 ไม่ท าแบบทดสอบ 
10.ด.ช.วสุพล สมศรี 2/7 30 ไม่ท าแบบทดสอบ 
11.ด.ช.ศิวะพล พลอยสระศรี 2/7 21 ไม่ท าแบบทดสอบ 
12.ด.ช.ธนวัฒน ์ จุฑาสันต์ 2/7 29 ไม่ท าแบบทดสอบ 
13.ด.ช.ภธูานนท์ ศรีฟ้า 2/7 5 ไม่ท าแบบทดสอบ 
14.ด.ช.จีรวัฒน์ รุจิวงศ ์ 2/7 14 ไม่ท าแบบทดสอบ 
15.ด.ช.นนท์ธยา ต่างใจ 2/7 0 ไม่ท าแบบทดสอบ 
16.ด.ช.ธนกฤต ปิ่นทอง 2/7 38 ไม่ท าแบบทดสอบ 
17.ด.ช.ธนะรัชต์ หงษ์สุวรรณ 2/7 36 ไม่ท าแบบทดสอบ 
18. ด.ช.อนพัช ธรรมประวัติ 2/7 27 ไม่ท าแบบทดสอบ 
19.ด.ช.พรภวิษย ์ ศิริโสม 2/7 37 ไม่ท าแบบทดสอบ 
20ด.ช.ปวรินทร ์ ระโหฐาน 2/7 45 ไม่ท าแบบทดสอบ 
 
 
 
 



ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

21.ด.ญ.ฐิตาภรณ์ กวางทอง 2/7 39 ไม่ท าแบบทดสอบ 
22.ด.ญ.ณัฏฐชนันทน์ สมรรคเสวี 2/7 31 ไม่ท าแบบทดสอบ 
23.ด.ญ.พลอยชมพู เก่งรักษา 2/7 9 ไม่ท าแบบทดสอบ 
24.ด.ญ.อลิสา ขันธเขต 2/7 25 ไม่ท าแบบทดสอบ 
25.ด.ญ.ไปรยา บุญเฉย 2/7 19 ไม่ท าแบบทดสอบ 
26.ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ ต้นลาภเจริญ 2/7 27 ไม่ท าแบบทดสอบ 
27.ด.ญ.น้อมเกล้า คันธคีรี 2/7 37 ไม่ท าแบบทดสอบ 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ        
 

                     
                    (นางวิภา  พาหุสุวัณโณ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวสุคนธา บุญลือ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 5 มีนักเรียนท้ังหมด 49 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน 24 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายกิตติภณ บุญกนิษฐ ม.2/5 40 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายกิตติภพ พาณิชย์บรรจง ม.2/5 37 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายธนวัฒน์ ชูช่วย ม.2/5 37 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายธนาธิป ดวงมาลา ม.2/5 39 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายรัตนชัย อบอุ่น ม.2/5 33 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายสิทธิชัย ดิษฐวุฒิ ม.2/5 40 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายทินภัทร แสนสนอง ม.2/5 38 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายนันทภพ ร่มโพธ์ิ ม.2/5 40 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายอุกฤช จิตตรีงาม ม.2/5 38 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายศิวัจน์ เกียรตีธนภัสร์ ม.2/5 41 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายชยกร มลิสา ม.2/5 40 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายวัณณุวรรธณ์ อังกีรัตน์ ม.2/5 40 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายณัฐฌานนท์ นาคคชฤทธ์ ม.2/5 33 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายณัฐดนัย  ขาวข า ม.2/5 32 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายพลารักษ์ ตนพยอม ม.2/5 21 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กชายภูดิสกุล ขันถม ม.2/5 40 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงอัชฌพันธ์ พลหาญ ม.2/5 40 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงกันติชา น าวงศ์ษา ม.2/5 40 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ขานสันเทียะ ม.2/5 32 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงเจตสุดา เหมพลชม ม.2/5 10 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงโชตยากร เกษกัน ม.2/5 30 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงธีราธร ทิพย์เลิศ ม.2/5 38 ส่งงานไม่ครบ 
เด็กหญิงวรรณฤดี บุดตา ม.2/5 28 ส่งงานไม่ครบ 
เด้กหญิงสิรัทยา นฤคนธ์ิ ม.2/5 30 ส่งงานไม่ครบ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ     
 

                    (สุคนธา บุญลือ) 
          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 ..2..ห้อง..6,8,9,11.. มีนักเรียนท้ังหมด ..169...คน มีนักเรียนท่ี
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน ...34.... คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.กีรติ วีตระกูล ม.2/6 28 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ปวรพล สุขผล ม.2/6 46 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ศิริพงษ ์ พรหมนิตย์ ม.2/6 24 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ช.กันตภณ ภูนาคพันธ์ุ ม.2/6 8 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ช.จิราเดช วงศ์กองแก้ว ม.2/6 26 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ช.รัชชานนท์ เพ็ชร์เสาร ์ ม.2/6 26 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ช.สันติศักด์ิ จันทร์เพชร ม.2/6 31 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ช.กิตติพัฒน์ เฉ่ือยฉ่ำ ม.2/6 38 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ช.ธีรภัทร์ สกุลเดช ม.2/6 26 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ช.สุทธิภัทร จุฑาสันต์ ม.2/6 28 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ช.กฤษกร ปิ่นสง ม.2/6 43 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ฐานพัฒน์ ไม้ดัดพันธ์ุ ม.2/6 42 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ศรายุธ ขันธเขต ม.2/6 39 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.อดิศร ธรรมประโยชน์ ม.2/6 23 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ช.วีระภัทร หวามา ม.2/6 23 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ช.ภาคิน สุขเกษม ม.2/6 22 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.วิลักษณา ขวัญมงคล ม.2/6 47 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.จีรนันท์ พรมนาถ ม.2/6 27 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ปาริฉัตร สุภเจริญผล ม.2/6 34 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ขวัญจิรา แก้วเหม ม.2/6 23 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ญ.นิชชิตา ขุนวงษ์ ม.2/6 47 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ชรินรัตน์ ถีระวงษ์ ม.2/6 26 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ญ.นัชชา มาลี ม.2/6 17 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ศริญญา มะกรูดอินทร์ ม.2/6 31 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ญาณิณ โกฏิแก้ว ม.2/6 41 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ศศิธร ชัยวงษ์ ม.2/6 43 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.สิทธา หวังผล ม.2/8 30 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ภัทรพล บุญม่วง ม.2/8 40 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.วรางคณา สารกุล ม.2/8 43 ไม่ส่งงาน 



ด.ญ.ธนัสวรรณ เกษนอก ม.2/8 41 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.กันตวัฒน์ พงษ์ศรานนท์ ม.2/9 39 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.พิชญาภา ลือแสน ม.2/9 43 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ปราชญ์ โยมจีน ม.2/11 21 ไม่เข้าเรียนไม่ส่งงาน 
ด.ช.ชัยภัทร พรหมพงษ ์ ม.2/11 45 ไม่ส่งงาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นายธีรปพน  ปาลี) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายศกัดิพงศ์ ไชยมงคล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  สอนวิชาพลศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2-4-6-8-10-12 มีนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีนักเรียนที่คะแนน
เก็บไม่ครบ 70% จำนวน ...................... คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นิชกานต ์ เกษรรัตน ์ 2/2 23  ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
สุพิชญา แสนคำ 2/2 30 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ธัญพิชชา น้อยไม ้ 2/2 30 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
สุภเวช สิงหะ 2/4 28 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ณัฐชนน จันทร์แพทย์รักษ์ 2/4 25 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ศักรินทร ์ ไขศร ี 2/4 37 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ศุภโชค ด้วงโสน 2/4 32 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
บัวบูชา บาตร์เงิน 2/4 10 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
สุภชา พุ่มกำพล 2/4 29 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
นรังสิญา ธรรมประดิษฐ ์ 2/4 34 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
กีรต ิ วีตระกูร 2/6 10 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
รัชชานนท์ เจริญลาภ 2/6 24 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
พงษพร  มากจันทร ์ 2/6 24 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ศิริพงษ ์ พรหมนิตย ์ 2/6 11 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
กันตภณ ภูนาคพันธ์ุ 2/6 5 เข้าเรียนแค่ 2 ครั้ง/ไม่ส่งงานเลย 
จิราเดช วงศ์กองแก้ว 2/6 28 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
รัชชานนท์ เพ็ชร์เสาร ์ 2/6 23 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ธีรภัทร์  สกุลเดช 2/6 27 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
สุทธิภัทร  จุฑาสันต ์ 2/6 21 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
กฤษกร  ปิ่นสง 2/6 31 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ฐานพัฒน์ ไม้ดดัพันธ์ุ 2/6 36 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ศรายุธ ขันธเขต 2/6 30 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
อดิศร ธรรมประโยชน์ 2/6 10 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
วีระภัทร หวามา 2/6 4 เข้าเรียนแคค่รั้งเดยีว/ไมส่่งงานเลย 
ภาคิน สุขเกษม 2/6 18 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
พรพิพัฒน์ จันทร์ทัศน์ 2/6 27 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
จีรนันท์ พรมนาถ 2/6 15 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 



วิชญาพร พวงสวัสดิ ์ 2/6 32 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ขวัญจิรา แก้วเหม 2/6 20 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ประภากร เหว่านาค 2/6 33 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ชรินรัตน ์ ถีระวงษ์ 2/6 18 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
นัชชา มาล ี 2/6 11 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ภีรุกานต ์ บุญม ี 2/6 35 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ศศิธร ชัยวงษ์ 2/6 22 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
สิทธา หวังผล 2/8 18 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
วรางคณา สารกลุ 2/8 30 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ธนัสวรรณ เกษนอก 2/8 24 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
วรัญญา พันธ์สมุทร 2/8 28 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
สุภานัน หมู่ประเสริฐชัย 2/10 37 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
จิดาภา พุทธพงศ์ 2/10 10 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ภัทธิรา วิสุทธิแพทย์ 2/10 26 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
สุภสัสรา วราห์คำ 2/10 30 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
รัชนนท ์ โสภะบุญ 2/12 24 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ชยพล นารถนรกิจ 2/12 35 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
              
                    (ศักดิพงศ์ ไชยมงคล) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า....นางพีรยาณ์  ฐิติภัทร์วงศ์..............  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้..คณิตศาสตร์..........................        
สอนวิชา  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน(ค22101)   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...2...ห้อง   3,4  และ  5   
 มีนักเรียนทั้งหมด ..........145.........คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน ...........7........... คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ณัฐชนน จันทร์แพทย์รักษ์ 2/4 45 ส่งงานยังไม่ครบ 
ธิดาพรรษา ศรีนอบน้อม 2/4 40 ส่งงานยังไม่ครบ 
กิตติภณ บุญกนิษฐ 2/5 35 ส่งงานยังไม่ครบ 
กิตติภพ พาณิชย์บรรจง 2/5 37 ส่งงานยังไม่ครบ,ยังไม่ซ่อมกลางภาค 
ธนวัฒน์ ชูช่วย 2/5 42 ส่งงานยังไม่ครบ,ยังไม่ซ่อมกลางภาค 
รัตนชัย อบอุ่น 2/5 47 ส่งงานยังไม่ครบ 
พลารักษ์ ตนพยอม 2/5 35 ส่งงานยังไม่ครบ 
     
     
     
     
     
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                        ( นางพีรยาณ์  ฐิติภัทร์วงศ์ ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์ 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจานางสาวพิชชาภา ผกาผล ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย  สอนวิชาเคมี

เขมขน ว22202 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หอง 11 มีนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไมครบ 

70% จำนวน 4 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. ด.ช.นัทธ ี แชคู 2/11 26 ไมสงงาน 

2. ด.ช.ภรัณย ู เขียวชอุม 2/11 35 ไมสงงาน 

3. ด.ช. โอมจินต จันทรณรงค 2/11 28 ไมสงงาน 
4. ด.ช. ปราชญ โยมจีน 2/11 26 ไมสงงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวพิชชาภา   ผกาผล) 
     ครูกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย   



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี วันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจานางสาวพิชชาภา ผกาผล ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย  สอนวิชาเคมี

เขมขน ว22202ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง 12 มีนักเรียนท้ังหมด 34 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไมครบ 70% 

จำนวน 7 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. ด.ช.กัณพล บุนนาค 2/12 30 ไมสงงาน 

2. ด.ช.ชยพล นารถนรกิจ 2/12 33 ไมสงงาน 

3. ด.ช.นัธทวัฒน กรุดสายสอาด 2/12 29 ไมสงงาน 

4. ด.ช.ยศวัจน พัฒนบุรินทร 2/12 26 ไมสงงาน 

5. ด.ช.ศรุต สมศรีแกว 2/12 31 ไมสงงาน 

6. ด.ช.ศุภวิศว คงประดิษฐผล 2/12 38 ไมสงงาน 

7. ด.ช รัชนนท โสภะบุญ 2/12 35 ไมสงงาน 

     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวพิชชาภา   ผกาผล) 
     ครูกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย   



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้าสิบเอกหญิงธวรรณพรรณ  หมั่นเรียน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     สอนวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 , 2/10 , 2/11 , 2/12  มีนักเรียนทั้งหมด 142  คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 3 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายกันตวัฒน์   พงษ์ศรานนท์ ม.2/9 18 ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน , คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
เด็กหญิงจดิาภา พุทธพงศ์ 2/10 14 ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน , คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
เด็กชายปราชญ ์ โยมจีน 2/11 16 ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน , คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
             (สิบเอกหญิงธวรรณพรรณ  หมั่นเรียน) 
            ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

          ดวยขาพเจา นายพชร ธุนาสูรย  ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  สอนวิชางานชางไมเครื่องเรอืน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 หอง (กลุม 1,2) มีนักเรียนท้ังหมด 44 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไมครบ 70%  

จำนวน 30 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ภูชิษา   อันสนั่น 2/2 14 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 

 

ตรีเพชร โพธิ์แกว 2/3 44 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ศรัณยพัชร  จิตติวรภัทร 2/4 26 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ปาณชัย  ณ ภูเขียว 2/4 46 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
สุภชา  พุมกำพล 2/4 15 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
สุพิชญา  ทองพูน 2/4 45 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ธนาธิป  ดวงมาลัย 2/5 24 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ทินภัทร  เเสนสนอง 2/5 19 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
นันทภพ  รมโพธิ ์ 2/5 16 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ณัฐภูมิ  ศรีอินทร 2/5 44 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
นพเกา  ศุภนิรัติศัย 2/5 52 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
เมคินทร  จันทมล 2/5 43 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ณัฐดนัย  ขาวขำ 2/5 18 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
กีรติ  วีตระกูล 2/6 16 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
บุณยกร  แกวกระจาง 2/6 41 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
รัชชานนท  เพ็ชรเสาร 2/6 15 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
สันติศักด์ิ  จันทรเพชร 2/6 18 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ฐานพัฒน  ไทยดัดพันธุ 2/6 40 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
อดิศร  ธรรมประโยชน 2/6 18 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
วีรภัทร  หวามา 2/6 13 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ปภังกร  ลมลอย 2/6 50 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
นัชชา  มาลี 2/6 19 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ชินภัทร  เจริญสุข 2/7 42 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ศิวะพล  พลอยสระศรี 2/7 17 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
จีรวัฒน  รุจิวงศ 2/7 15 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 



ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ปวเรศ ทองธรรมชาติ 2/7 23 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ปาฏิหาริย ธนะโชค 2/7 24 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ณัฎฐชนันทน  สมรรคเสวี 2/7 48 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
พลอยชมพู เกงรักษา 2/7 15 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 
ภัทร  ภักด์ิสรสิทธิ์ 2/7 40 ไมไดทำแบบฝกหัดสง 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

              
                         (นายพชร ธุนาสูรย) 
                     ครูกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ 

 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า ว่าทีร่้อยตรีมนัส  วิสุทธิสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สอนวิชา 
พลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1-3-5-7-9-11 มีนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน ...................... คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

กิตติภพ พาณิชย์บรรจง 2/5 28  ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ทินภัทร เเสนสนอง 2/5 8 ไม่เข้าเรียน/ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
อุกฤช  จิตตรีงาม 2/5 13 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ชยกร  มลิลา 2/5 11 ไม่เข้าเรียน/ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ณัฐภูม ิ ศรีอินทร ์ 2/5 29 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ภานุศานต ์ ฟักสังข ์ 2/5 33 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
เมคินทร ์ จันทมล 2/5 31 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
พลารักษ์ ตนพยอม 2/5 11 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ภูดิศกุล ขันถม 2/5 15 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
รัชนากานต ์ เย็นนาน 2/5 29 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
เจตสดุา เหมพลชม 2/5 20 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
วรรณฤด ี บุดตา 2/5 7 ไม่เข้าเรียน/ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
วสุพล สมศร ี 2/7 8 เข้าเรียนแค่ 4 ครั้ง/ไม่ส่งงานเลย 
ศิวะพล พลอยสระศร ี 2/7 23 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ชนพล พิงไทย 2/7 28 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
อธิป สมิติวณัฑิกลุ 2/7 29 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ธนวัฒน์ จุฑาสันต ์ 2/7 24 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ภูธานนท์ ศรีฟ้า 2/7 5 เข้าเรียนแค่ 2 ครั้ง/ไม่ส่งงานเลย 
จีรวัฒน์ รุจิวงศ์ 2/7 4 ไม่เข้าเรียน/ไม่ส่งงานเลย 
นนท์ธยา ต่างใจ 2/7 12 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ภัทร ภักดิ์สรสิทธ์ิ 2/7 27 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
อนพัช ธรรมประวัต ิ 2/7 4 ไม่เข้าเรียน/ไม่ส่งงานเลย 
ปาฏิหารยิ ์ ชนะโชค 2/7 30 เข้าเรียนแคค่รั้งเดยีว/ไมส่่งงานเลย 
พลอยชมพ ู เก่งรักษา 2/7 24 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 



อริสา ขันธเขต 2/7 25 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ไปรยา บุญเฉย 2/7 17 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ณัฐวภสั ก้านพลูกลาง 2/7 14 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ษศิพร เกิดด ี 2/7 31 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
กันต์กนิษฐิ ์ ต้นลาภเจรญิ 2/7 22 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
น้อมเกล้า คันธคีร ี 2/7 31 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
พิมพ์ปวีณ ์ ญานไพศาล 2/7 31 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
จิรัสย์ชญา ขจรทวีคุปต ์ 2/7 25 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
กันตวัฒน ์ พงษ์ศรานนท์ 2/9 13 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 
ปราชญ ์ โยมจีน 2/11 15 ไม่ส่งงาน/ไมไ่ด้ทำแบบฝึกหัด 

 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
              
                    (ว่าที่ร้อยตรีมนัส  วิสุทธิสมุทร) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางชนิตา  วงศ์ศรัณย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา     สอน
วิชาเงินทองมีค่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 7 มีนักเรียนทั้งหมด 17 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน 1 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 60 คะแนน) 

ด.ช.ภูธานนท์   ศรีฟ้า 2/7 24 นักเรียนเข้าเรียน 1 ครั้ง พยายามติดต่อ 
    ได้คุยกับนักเรียนเห็นว่า ท างานก่อสร้าง 
    ต่างจังหวัด นร.อยู่กับยาย 
    พ่อเสียชีวิต แม่ท างานต่างจังหวัด 
    ให้โอกาสนักเรยีน พยายามติดต่อ ไม่รับสายเลย 
     
     
     
     
     
     
     
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางชนิตา  วงศ์ศรัณย์) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มวิชาธุรกิจ 

 



 
บันทึกข้อความ  

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

เรื่องรายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียนผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ด้วยข้าพเจ้าว่าที่ร.ต.ศุภณัฐ  ชัยฤทธิ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง2/1-2/6 
และ 2/12 มีนักเรียนทั้งหมด 227  คน มีนักเรียนทีค่ะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 3 คน แยกเป็นดังนี้ 

ที ่ ชั้น เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน เหตุผล 
1 2/4 20 ด.ญ บัวบูชา  บาตร์เงิน 10 ไมส่่งแบบทดสอบ 
2 2/5 6 ด.ช รัตนชัย  อบอุ่น 37 ไมส่่งแบบทดสอบ 
3 2/5   14 ด.ช อุกฤช    จิตตรีงาม    36 ไมส่่งแบบทดสอบ 
      
      

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        
        (ว่าที่ร.ต.ศุภณัฐ  ชัยฤทธิ์) 
              ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจุรีรัตน์  ปูพบุญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนวิชาภาษาไทย ท22101 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 ห้อง 5  มีนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 14 คน 
ดังน้ี 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.ด.ช.กิตติภพ  พาณิชย์บรรจง 2/5 17 ส่งงานไม่ครบ 
2.ด.ช.ธนาธิป    ดวงมาลัย  14 ส่งงานไม่ครบ 
3.ด.ช.รัตนชัย  อบอุ่น  15 ส่งงานไม่ครบ 
4.ด.ช.สิทธิชัย  ดิษฐวุฒิ  18 ส่งงานไม่ครบ 
5.ด.ช.ทินภัทร  เเสนสนอง  31 ส่งงานไม่ครบ 
6.ด.ช.อุกฤช  จิตตรึงาม  14 ส่งงานไม่ครบ 
7.ด.ช.ชยกร  มลิลา  3 ส่งงานไม่ครบ 
8.ด.ช.ภานุศานต์  ฟักสังข์  30 ส่งงานไม่ครบ 
9.ด.ช.ณัฐฌานนท์  นาคคชฤทธิ์  20 ส่งงานไม่ครบ 
10.ด.ช.ณัฐดนัย  ขาวขำ  16 ส่งงานไม่ครบ 
11.ด.ช.พลารักษ์  ตนพยอม  14 ส่งงานไม่ครบ 
12.ด.ญ.เจตสุดา  เหมพลชม  9 ส่งงานไม่ครบ 
13.ด.ญ.ธีราธร   ทิพย์เลิศ  20 ส่งงานไม่ครบ 
14.ด.ญ.วรรณฤดี  บุดตา  35 ส่งงานไม่ครบ 

 

  
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
           
             (นางสาวจุรีรัตน์  ปูพบุญ) 
        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นางมาลิสา  เครือเนตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     สอนวิชา

ฟิสิกส์เข้มข้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11 มีนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 

จ านวน 1 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ปราชญ์   โยมจีน 2/11 25 ไม่ส่งงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางมาลิสา  เครือเนตร) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

 



 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

  

เรื่องรายงานคะแนนเก็บ 70% 

…………………………………………………………………………………….

เรียนผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

ดวยขาพเจา นายเปยมปติ เต็มทอง  

รหัสวิชา อ22101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่

ที่คะแนนเก็บไมครบ 70% จํานวน 22

 
ลําดับ ชื่อ 

1 ด.ช.รัตนชัย อบอุน
2 ด.ช.ทินภัทร แสนสนอง
3 ด.ช.ชยกร มะลลิา
4 ด.ช.พลารักษ ตนพยอม
5 ด.ญ.นภสัสรณ คงใย
6 ด.ญ.เจตสดุา เหมพลชม
7 ด.ญ.วรรณฤด ี บุดตา
8 ด.ญ.สิรัทยา นฤคนธิ์
9 ด.ช.วสุพล สมศรี
10 ด.ช.ธนวฒัน จุฑาสันต
11 ด.ช.ภูธานนท ศรีฟา
12 ด.ช.กฤตเมธ หาดทวายกาญจน
13 ด.ช.จีรวัฒน รุจิวงศ
14 ด.ช.นนทธยา ตางใจ
15 ด.ช.ธนกฤต ปนทอง
16 ด.ช.อนพัช ธรรมประวัติ
17 ด.ช.อริยธัช เนียมวัฒนา
18 ด.ญ.ไปรยา บุญเฉย
19 ด.ญ.ณัฐวภสั กานพลูกลาง
20 ด.ญ.ษศิพร เกิดดี
21 ด.ญ.กันตกนิษฐ ตนลาภเจรญิ
22 ด.ญ.นอมเกลา คันธคี

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

     
     

 

บันทึกขอความ  

สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

  วันที ่ 20  เดือนกันยายน  

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

ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

เปยมปติ เต็มทอง  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  สอนวิชา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  หองม. 2/1, 2/3 ,2/5, 2/7  มีนักเรียนทั้งหมด

22 คน แยกดังนี้ 

นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได 
(เตม็ 70 
คะแนน) 

อบอุน 2/5 17 ขาดงานกอนกลางภาค
แสนสนอง 2/5 10 ขาดงานกอนกลางภาค
มะลลิา 2/5 8 ขาดงานกอนกลางภาค
ตนพยอม 2/5 9 ขาดงานกอนกลางภาค
คงใย 2/5 18 ขาดงานกอนกลางภาค
เหมพลชม 2/5 13 ขาดงานกอนกลางภาค
บุดตา 2/5 11 ขาดงานกอนกลางภาค
นฤคนธิ ์ 2/5 19 ขาดงานกอนกลางภาค
สมศร ี 2/7 15 ขาดงานกอนกลางภาค
จุฑาสันต 2/7 10 ขาดงานกอนกลางภาค
ศรีฟา 2/7 0 ขาดงานกอนกลางภาค
หาดทวายกาญจน 2/7 16 ขาดงานกอนกลางภาค
รุจิวงศ 2/7 8 ขาดงานกอนกลางภาค
ตางใจ 2/7 4 ขาดงานกอนกลางภาค
ปนทอง 2/7 21 ขาดงานกอนกลางภาค
ธรรมประวัต ิ 2/7 14 ขาดงานกอนกลางภาค
เนียมวัฒนา 2/7 14 ขาดงานกอนกลางภาค
บุญเฉย 2/7 5 ขาดงานกอนกลางภาค
กานพลูกลาง 2/7 13 ขาดงานกอนกลางภาค
เกิดด ี 2/7 14 ขาดงานกอนกลางภาค
ตนลาภเจรญิ 2/7 14 ขาดงานกอนกลางภาค
คันธครี ี 2/7 21 ขาดงานกอนกลางภาค

 

             (นายเปยมปติ เต็มทอง
   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

 

กันยายน  พ.ศ.2564 

……………………………..……………………………………… 

สอนวิชา ภาษาอังกฤษ  

มีนักเรียนทั้งหมด 194 คน มีนักเรียน

เหตุผล 

ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค/ ขาดสอบกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค/ ขาดสอบกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค/ ขาดสอบกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค/ ขาดสอบกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค/ ขาดสอบกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค/ ขาดสอบกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค/ ขาดสอบกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค/ ขาดสอบกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 
ขาดงานกอนกลางภาค 

นายเปยมปติ เต็มทอง) 
ภาษาตางประเทศ 



 
 

 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเกบ็ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุ ี
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวณัฐกฤตา ปาลี ครูกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม)       สอนวิชางาน
ผลิตเครื่องดื่ม ง20201 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปทีี่2 ห้อง1-7  มีนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนที่คะแนนเกบ็ไม่
ครบ 70% จ านวน  4  คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ญ.ฐิวรรณภรณ์ กุลศิริมงคล 2/2 47 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณัฐชนน จันทร์แพทย์รักษ์ 2/4 24 ไม่ส่งงานเลย 
ด.ช.รัชชานนท์ เจริญลาภ 2/6 53 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อธิป สมิติวัณฑิกุล 2/7 15 ไม่ส่งงานเลย 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวณัฐกฤตา ปาลี) 
                     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางพิมนุชา อู๊ดเจริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชาชีววิทยา
เข้มข้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง ม.2/11-12  มีนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 
70% จำนวน 2 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช. โอห์มจินต์ จันทร์ณรงค ์ ม. 2/11 34 หลังสอบกลางภาคไม่เคยส่งงานเลย 
ด.ช. ปราชญ์ โยมจีน ม. 2/11 24 หลังสอบกลางภาคไม่เคยส่งงานเลย 

 
 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
           (นางพิมนุชา  อู๊ดเจริญ) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางพิมนุชา อู ๊ดเจริญ ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง ม.2/2 , ม.2/9-12 มีนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีนักเรียนที่คะแนน
เก็บไม่ครบ 70% จำนวน 4 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ญ. ธัญพิชชา น้อยไม้ ม. 2/2 48 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. ฤทัยรัตน์ เจดีย์ยศ ม. 2/2 42 ส่งงานไม่ครบ 

ด.ญ. จิดาภา พุทธพงศ์ ม. 2/10 13 
เข้าเรียน แต่ก่อนสอบกลางภาคสง่งาน 1 ครั้ง/
หลังสอบกลางภาคไม่เคยส่งงานเลย 

ด.ช. ปราชญ์ โยมจีน ม. 2/11 46 ส่งงานไม่ครบ 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
           (นางพิมนุชา  อู๊ดเจริญ) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางน  าค้าง  วีระวัฒนวงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ธุรกิจ) สอนวิชาการงาน
อาชีพ4 ระดับชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง ม.2/4,ม.2/5, ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8, ม.2/9, ม.2/10, ม.2/11, ม.2/12,  
มีนักเรียนทั งหมด 189 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 35 คน แยกดังนี  

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ด.ช.ณัฐณานนท์ นาคคชฤทธิ์ ม.2/5 46 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ช.ณัฐดนัย ขาวข า 
ม.2/5 

43 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ช.พลารักษ์ ตนพยอม 
ม.2/5 

41 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ช.ภูดิศกลุ ขันถม 
ม.2/5 

45 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ภคมน มีไทย 
ม.2/5 

45 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.อัชณพันธุ ์ พลหาญ 
ม.2/5 

43 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.กลัยรตัน ์ ขานสันเทียะ 
ม.2/5 

46 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.เจตสดุา เหมพลชม 
ม.2/5 

10 
ค้างสอบกลางภาค และคะแนนเกบ็กลางภาค ใน
หนังสือเรียนหน่วยที่ 1 กิจกรรมที ่1-5 

ด.ญ.ภัทรนภา ปัสสุวรรณ 
ม.2/5 

40 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.โชตยากร เกษกัน 
ม.2/5 

43 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ธีราธร ทิพย์เลิศ 
ม.2/5 

50 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.วรรณฤด ี บุดดา 
ม.2/5 

40 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

 
 

  
 
              



    

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ด.ช.วีระภัทร หวามา ม.2/6 39 
ค้างสอบซ่อมกลางภาค และคะแนนเก็บกลาง
ภาค ในหนังสือเรยีนหน่วยท่ี 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ช.ภาคิน สุขเกษม 
ม.2/6 

48 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.จรีนันท ์ พรมนาถ 
ม.2/6 

40 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ปาริฉัตร สุภเจริญผล 
ม.2/6 

46 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.วิชญาพร พวงสวัสดิ ์
ม.2/6 

44 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ขวัญจริา แก้วเหม 
ม.2/6 

44 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ประภากร เหว่านาค 
ม.2/6 

40 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ขรินรัตน ์ ถีระวงษ์ 
ม.2/6 

38 
ค้างสอบซ่อมกลางภาค และคะแนนเก็บกลาง
ภาค ในหนังสือเรยีนหน่วยท่ี 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.นัชชา มาล ี
ม.2/6 

43 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ภรีุกานต ์ บุญม ี
ม.2/6 

41 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ศริญญา มะกรูดอินทร ์
ม.2/6 

42 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ญาณิน โกฎแก้ว 
ม.2/6 

40 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ศศิธร ชัยวงษ์ 
ม.2/6 

42 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ด.ช.ปาฎิหาริย ์ ธนะโชค ม.2/7 45 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ฐิตาภรณ ์ กวางทอง 
ม.2/7 

43 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.พลอยชมพู เก่งรักษา 
ม.2/7 

30 
ค้างสอบกลางภาค และค้างคะแนนเก็บกลาง
ภาค ในหนังสือเรยีนหน่วยท่ี 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.อรสิา ขันธเขต 
ม.2/7 

40 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ไปรยา บุญเฉย 
ม.2/7 

47 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.ณัฐวภสั ก้านพลูกลาง 
ม.2/7 

42 
ค้างคะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วย
ที่ 1 กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.กันต์กนิษฐ ์ ต้นลาภเจรญิ 
ม.2/7 

39 
ค้างสอบซ่อมกลางภาค และค้างคะแนนเก็บ
กลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วยที ่1 กิจกรรมที่ 
1-5 

ด.ญ.ธนัสวรรณ เกษนอก 
ม.2/8 

46 
คะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วยที่ 1 
กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.จดิาภา พุทธพงศ์ 
ม.2/10 

40 
คะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วยที่ 1 
กิจกรรมที่ 1-5 

ด.ญ.อัญชิสา สีใส 
ม.2/10 

43 
คะแนนเก็บกลางภาค ในหนังสือเรียนหน่วยที่ 1 
กิจกรรมที่ 1-5 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ                 
 
 

(นางน  าค้าง  วีระวัฒนวงศ)์ 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 



 

    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) 3 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 1-12 มีนักเรียนท้ังหมด 19 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่

ครบ 70% จำนวน 11 คน แยกดังนี้ 

ลำดับ ช่ือ - นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

1 เด็กชายวรพรต หนุนภักดี   2/2 50 ไม่ส่งงาน/แบบทดสอบ 
2 เด็กหญิงณัฐธยาน ์เดชฤดี 2/3 35 ไม่ส่งงาน/แบบทดสอบ 
3 เด็กชายศุภวิชญ์ บุญสุวรรณ 2/4 32 ไม่ส่งงาน/แบบทดสอบ 
4 เด็กชายธนวัฒน์ ชูช่วย 2/5 25 ไม่ส่งงาน/แบบทดสอบ 
5 เด็กชายบุณยกร แก้วกระจ่าง 2/6 26 ไม่ส่งงาน/แบบทดสอบ 
6 เด็กชายณัฏฐ์ พัฒนพนิชธำรงค์ 2/7 34 ไม่ส่งงาน/แบบทดสอบ 
7 เด็กชายชนพล พิงไทย 2/7 33 ไม่ส่งงาน/แบบทดสอบ 
8 เด็กชายกฤตเมธ หาดทวายกาญจน์ 2/7 48 ไม่ส่งงาน/แบบทดสอบ 
9 เด็กหญิง จิดาภา พุทธพงศ์ 2/10 32 ไม่ส่งงาน/แบบทดสอบ 
10 เด็กชายภานุวัฒน์ สบายใจ 2/11 33 ไม่ส่งงาน/แบบทดสอบ 
11 เด็กชายนัธทวัฒน์ กรุดสายสอาด 2/12 47 ไม่ส่งงาน/แบบทดสอบ 

  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   

            
                    (นายเชิดศักดิ์  ทองสิงห)์ 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันท่ี   20  กันยายน  2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวภัทรมณ  บุ้งทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชา
วิทยาการคำนวณและออกแบบ (ว22103) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 (2/2,3,4,6,7,8,10) มีนักเรียนท้ังหมด 327 
คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 10 คน แยกดังนี้ 

ลำดับท่ี ชื่อ - นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. ด.ช.วีระภัทร  หวานมา ม.2/6 47 งานยังส่งไม่ครบ 
2. ด.ช.จีรวัฒน์ รุจิวงศ์ ม.2/7 45 งานยังส่งไม่ครบ 
3. ด.ช.อนพัช ธรรมประวัติ ม.2/7 40 งานยังส่งไม่ครบ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
ท้ังนี้ข้าพเจ้าได้ติดตามนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ถึง  70% โดยได้กำหนดให้นักเรียนทำงานท่ียังส่งไม่ครบ และส่งงาน
ท่ีปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวภัทรมณ  บุ้งทอง) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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