
 
    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 

Fundamental English (E23101) in 3/9 and 10. The number of total students is 76. There are 2 

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

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 

 
Earth (no. 15) 

 
3/9 

 
38 

- Non-compliance with 
Midterm and Finals 
activities 
- Absences  

 
2 

 
Praewa (no. 29) 

 
3/10 

 
45 

- Non-compliance Finals 
activities 
- Absences 

Forwarded for your information,  

                      
                        

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่๒๐ เดือนกันยายนพ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านายอนันตโชค คล้ายมณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
        สอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง10 มีนักเรียนทั้งหมด 37 คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 10 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.เกียรตินิวัฒน์ กองรัตน ์ 3/10 28 ขาดงานใน classroom 
ด.ช.ณัฐชานนท์ คงทอง 3/10 42 ขาดงานใน classroom 
ด.ช.ธนาดล ชูหิรัญ 3/10 35 ขาดงานใน classroom 
ด.ช.สิปปกร นันทวงศ์ 3/10 21 ขาดงานใน classroom 
ด.ญ.นีรชา บุษปะเกศ 3/10 20 ขาดงานใน classroom 
ด.ญ.พัสวรินทร ์ เตชะปัญญาวงศ ์ 3/10 43 ขาดงานใน classroom 
ด.ญ.แพรวา วงษ์สุทิน 3/10 38 ขาดงานใน classroom 
ด.ญ.ศศิกานต ์ สุดประเสริฐศักดิ ์ 3/10 46 ขาดงานใน classroom 
ด.ญ.ณิศชญาเมลเบอะ  เพนเบอร์ธ ี 3/10 40 ขาดงานใน classroom 
ด.ช.พชรพล ชูวงษ์ 3/10 38 ขาดงานใน classroom 
     
     
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่๒๐ เดือนกันยายนพ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านายอนันตโชค คล้ายมณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
        สอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 9 มีนักเรียนทั้งหมด 39 คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 3 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ญ.มหาสมุทร  ศรีขาว 3/9 36 ขาดงานใน classroom 
ด.ญ.อภิชา พิณโรจน ์ 3/9 14 ขาดงานใน classroom 
ด.ญ.ฐิตาภา โพธิ์เย็น 3/9 46 ขาดงานใน classroom 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

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

 
 

 

 
    บันทึกข้อความ                           

 



ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่๒๐ เดือนกันยายนพ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านายอนันตโชค คล้ายมณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
        สอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง2 มีนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 9 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกลุ ช้ัน 
คะแนนท่ีได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ณัฏฐนนท ์ ศรีอ้น 3/2 39 ขาดงานใน classroom 
ด.ช.ภีมพัฒน์ ปั่นกรวด 3/2 44 ขาดงานใน classroom 
ด.ช.กรวิชญ ์ แต่งทรัพย์ 3/2 31 ขาดงานใน classroom 
ด.ช.สิทธารถ เชยทอง 3/2 25 ขาดงานใน classroom 
ด.ช.ชาคริต ศรีตลานุกต์ 3/2 24 ขาดงานใน classroom 
ด.ช.ภาคภูม ิ โอ่เจริญ 3/2 41 ขาดงานใน classroom 
ด.ญ.กชนล เพชรม่อม 3/2 42 ขาดงานใน classroom 
ด.ญ.ญารินดา ศรีหานาม 3/2 46 ขาดงานใน classroom 
ด.ญ.กอบกาญจน์  ชีม่วง 3/2 43 ขาดงานใน classroom 
     
     
     
 
 

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



 

 
    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 3 ห้อง ม.3/5 มีนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  26
คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ธนภัทร โคตรโสดา ม.3/5 41 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.เกล้ามงคล อยู่ลือชา ม.3/5 34 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ชนินธร นครไทย ม.3/5 32 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ทัพตะวัน จังตระกูล ม.3/5 42 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.มนุชาธิป เนตรทิพย์ ม.3/5 44 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ณัฎฐ ์ เธียรธีรวิทย ์ ม.3/5 19 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.นนธวัช ฉ่ าครุฑ ม.3/5 32 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.นิติภูม ิ วรรณจาโร ม.3/5 42 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.พัฒนศักดิ์ บ ารุงทิพย์วิทยา ม.3/5 41 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ศุภณัฐ ธรรมการภักดี ม.3/5 22 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.กฤษณโชติ บุญอ ารุง ม.3/5 43 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.กิติศักดิ์ จิตต์วิเศษ ม.3/5 33 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.กองทัพ ล าเลียงพล ม.3/5 16 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.นนทวัฒน์ ศรีอ้วน ม.3/5 38 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.กานต์ดนัย ลิ้มพาสุข ม.3/5 41 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ธิตินัฐต ์ บัวจ ารัส ม.3/5 37 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.เอกรินทร์ แซ่ลิ้ม ม.3/5 21 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.อคเนย์ กิจวิจิตร์ ม.3/5 28 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ชิษณุพงศ์ อุปชิต ม.3/5 19 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ฑีฆทัศน์ ชูมะณี ม.3/5 33 ขาดสอบเก็บคะแนน 

 
 
 
 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ ๒๐ เดือนกันยายนพ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านายอนันตโชค คล้ายมณี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

        สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง4 มีนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนที่

คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 12 คน แยกดังนี ้

ช่ือ นามสกลุ ช้ัน 
คะแนนท่ีได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

ด.ช.รัฐพล  ธนวัฒน์ภิญญา 3/4 34 ขาดงานใน classroom 

ด.ช.คณาวัฒน์  บุญมาก 3/4 25 ขาดงานใน classroom 

ด.ช.ฐนวัฒน์  ตรีสารศรี 3/4 29 ขาดงานใน classroom 

ด.ช.พรหมวิช  เเตงขุด 3/4 36 ขาดงานใน classroom 

ด.ช.ภูเบศ  พากเพียร 3/4 32 ขาดงานใน classroom 

ด.ช.วีระพล  พุทธสงกรานต์ 3/4 30 ขาดงานใน classroom 

ด.ช.ณัฐดนัย  เพ็งมาศ 3/4 35 ขาดงานใน classroom 

ด.ช.นพฤทธิ์   กัลยา 3/4 35 ขาดงานใน classroom 

ด.ช.วรภพ  วรชินา 3/4 24 ขาดงานใน classroom 

ด.ญ.ตระหนักจิตร  ล้วนรัตน์ 3/4 25 ขาดงานใน classroom 

ด.ญ.กานต์ดา  วงษ์สุภา 3/4 39 ขาดงานใน classroom 

ด.ญ.ธนัชชา  อุ่มสกุล 3/4 35 ขาดงานใน classroom 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

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



ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ภูริพันธ ์ วู้กา้น ม.3/5 16 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.อิสรีย์ บ ารุงพงษ์ ม.3/5 19 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.น้ าเพชร ชาดี ม.3/5 40 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.ณัฐนิชา พรมพัตร ม.3/5 25 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.พิมพิศา สดมสุข ม.3/5 23 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.จัญญาพร ขานสันเทียะ ม.3/5 33 ขาดสอบเก็บคะแนน 

 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
           (นายกิตติพงษ์ พลเจียก) 
                     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
    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 3 ห้อง ม.3/6 มีนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 24
คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ศิริภูม ิ ชูชื่น ม.3/6 41 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.กษิเดช ศรีเผือก ม.3/6 33 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.จิรเดช ธนูศิลป์ ม.3/6 31 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.เชี่ยวชาญ เฮียงโฮม ม.3/6 27 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ธารากร ล่องแก้ว ม.3/6 16 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.นพรรณพ คล้ายสุบรรณ ม.3/6 17 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ณภัทร แก่นแสง ม.3/6 31 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.พัทธดนย์ วรทิพย์ ม.3/6 34 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.อนุชิต อ่อนตา ม.3/6 34 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ธนณัฏฐ์ สุขพระหันต์ ม.3/6 30 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.สิรภพ เพชรสังข์ ม.3/6 31 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.กีรติกร ขวัญกอง ม.3/6 22 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ธนากร โลหากาศ ม.3/6 23 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ณัฐพนธ ์ ไชยชาญ ม.3/6 40 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.ณัชพงศ์ ฐานิจสระ ม.3/6 22 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ช.สุเมธ ด าเลิศ ม.3/6 44 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.ชนากานต์ งามจิตสุขศรี ม.3/6 39 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.เนตรนภา ดวงแก้ว ม.3/6 26 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.ณัฐพร สุขสุมิตร์ ม.3/6 38 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.จีรนันท์ สังข์สุวรรณ์ ม.3/6 43 ขาดสอบเก็บคะแนน 

 
 
 
 
 



ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ญ.บุณยอร วงศ์วุฒิ ม.3/6 36 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.พิชญาภา เกตุชูโชติ ม.3/6 24 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.กชวรรณ ราญรอน ม.3/6 37 ขาดสอบเก็บคะแนน 
ด.ญ.ขวัญธิดา ผิวทองงาม ม.3/6 16 ขาดสอบเก็บคะแนน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
           (นายกิตติพงษ์ พลเจียก) 
                     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   20  กันยายน  2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางนภัสวรรณ  นามวงษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชาฟิสิกส์
เข้มข้น (ว23201) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3/11, ม.3/12) จำนวน 69 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 
70% จำนวน 4 คน แยกดังนี ้
 

ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

1.  เด็กชายพรหมมินทร์ อุทัย (10) ม.3/11 37 ไม่ส่งงานและคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 
2.  เด็กชายสุรยุทธ์ พระจันทร์ศรี (13) ม.3/12 42 ไม่ส่งงาน 
3.  เด็กชายภากร อาภาสุโกศล (15) ม.3/12 45 คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 
4.  เด็กหญิงฑิตยา ฉายแสง (20) ม.3/12 39 ไม่ส่งงานและคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

   
           (นางนภัสวรรณ  นามวงษา) 
                   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่๑๙  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาววรัญญา พงษ์พิพัฒน์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาจีน
อ่าน-เขียน จ23201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 8 มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 
70% จำนวน 4 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ปฏิพล   เนินสุข 3/8 10 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.จิรภิญญา   พลเดช 3/8 47 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.วรัตติกานต์   น่าบัณฑิต 3/8 35 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ชัญชา   แดงสว่าง 3/8 38 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                         วรัญญา  พงษ์พิพัฒน ์

                                                                                (นางสาววรัญญา  พงษ์พิพัฒน์) 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่๑๙  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาววรัญญา พงษ์พิพัฒน์   ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)       
สอนวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร3 จ23203 ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/1-3/7 มีนักเรียนทั้งหมด  321 คน 
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 155  คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ธนธรณ์   สถิตชัย 3/1 43 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ญาณัจฉรา  ธรรมดี 3/1 48 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.นิพิษฐา  ฉางหมอก 3/1 39 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.จิรนันท์  ชูศรีสิทธิ 3/1 44 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ภีมพัฒน์  ปันกรวด 3/2 43 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กษม  ตรีสารศรี 3/2 26 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พีรวัส  สำเภาแก้ว 3/2 44 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ชาคริต  ศรีตลานุกต์ 3/2 27 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.วริษฐ์  จิระโชติมากันต์ 3/2 27 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ชยังกูร  ปั้นเกล้า 3/2 40 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธนพัทน์  ภูติภิณโยวัฒน์ 3/2 43 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อนันต์สิทธิ์  พลอยเจ๊ก 3/2 35 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ภาคภูมิ  โอ่เจริญ 3/2 41 เข้าเรียนแต่ยังส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.จิรวัฒน์  สุขเวชกิจ 3/3 23 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.รติพงษ์  กมลเกียรติพัฒน์ 3/3 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.นิภัทร  สนสกุล 3/3 21 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พชร  เหมเกียรติกุล 3/3 44 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ศุภณัฐ  เผือกกลาง 3/3 39 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธนานันต์  คุ้มเกตุ 3/3 48 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ธัญวรัตน์  สุวรรณประดิษฐ์ 3/3 47 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.จิรฎา  เอี่ยมสำอาง 3/3 47 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ภัทรพรรณ  พลายชมภู 3/3 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.รัฐพล  ธนวัฒน์ภิญญา 3/4 36 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ภาณวิทย์  เจริญนพคุณ 3/4 36 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.วีรภัทร  เฉลยชนม์ 3/4 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ฐนวัฒน์  ตรีสารศรี 3/4 21 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ภูเบศ  พากเพียร 3/4 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.วีระพล  พุทธสงกรานต์ 3/4 19 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อภิซากร  ธนาวุฒิมงคล 3/4 39 ส่งงานไม่ครบ 



ด.ช.ธีระพงศ์ ต้นทอง ต้นทอง 3/4 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พีรวิชญ์  เผือกขวัญยืน 3/4 33 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ศภกร  จันทึก 3/4 42 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณัฐดนัย  เพ็งมาศ 3/4 25 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ดวงหนุน  ฝั่งนิล 3/4 25 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ปฏิภัทร์  มั่นกำเนิด 3/4 45 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อัษฎาวธ  สีซำนิ 3/4 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กมลภพ  เที่ยงกมล 3/4 26 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ตระหนักจิตร  ล้วนรัตน์ 3/4 31 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ธัญพัฒน์  อังกูรดิษฐพงศ์ 3/4 44 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ปุณรัตน์  บัวจงกล 3/4 32 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.พรสินี  ดำรงเวชศักดิ์ 3/4 38 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธนภัทร โคตรโสดา 3/5 26 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อติวัณณ์ วีระทัต 3/5 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.เกล้ามงคล อยู่ลือชา 3/5 14 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ทัพตะวัน จังตระกูล 3/5 47 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.มนชาธิป เนตรทิพย์ 3/5 23 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณัฏฐ ์ เธียรธีรวิทย์ 3/5 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.นนธวัช ฉ่ำครฑ 3/5 17 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.นิติภม ิ วรรณจาโร 3/5 19 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พัฒนศักดิ์ บำรุงทิพย์วิทยา 3/5 17 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.วิชญะ พรหมมาศ 3/5 42 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ศุภณัฐ ธรรมการภักดี 3/5 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.สิริวัฒน์ เทียมขนทด 3/5 26 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กฤษณโชติ บุญอำรุง 3/5 39 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กิติศักดิ์ จิตต์วิเศษ 3/5 29 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธนพัฒน์ มาลารัตน์ 3/5 22 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พงศกร ยกยอดี 3/5 26 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.สิทธิศักดิ์ โคตรศรีวงษ์ 3/5 42 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กองทัพ ลำเลียงพล 3/5 17 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธนันชัย เพ็ญสวัสดิ์ 3/5 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.นนทวัฒน์ ศรีอ้วน 3/5 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กานต์ดนัย ลิ้มพาสุข 3/5 23 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธิตินัฐต์ บัวจำรัส 3/5 30 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.เอกรินทร์ แช่ลิ้ม 3/5 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อคเนย ์ กิจวิจิตร์ 3/5 14 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ซิษณพงศ์ อุปซิต 3/5 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ทีมทัศน์ ชูมะณี 3/5 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ภูริพันธ์ วู้ก้าน 3/5 16 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.อิสรีย์ บำรุงพงษ ์ 3/5 18 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.กชนันท์ สาแก้ว 3/5 17 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.นำเพชร ชาดี 3/5 19 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ณัฐนิชา พรมพัตร 3/5 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.พิมพิศา สดมสุข 3/5 14 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.จัญญาพร ขานสันเทียะ 3/5 23 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.สุมิตา ประภาใส 3/5 35 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ศิริภูมิ ชูชื่น 3/6 35 ส่งงานไม่ครบ 



ด.ช.กษิเดช ศรีเผือก 3/6 22 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.จิรเดช ธนศิลป์ 3/6 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.เชี่ยวชาญ เฮียงโฮม 3/6 16 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธารากร ล่องแก้ว 3/6 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.นพรรณพ คล้ายสุบรรณ 3/6 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.สกรรจ ์ ทวานนท์ 3/6 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อรรถพล เนียมนิล 3/6 43 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กฤติพงศ์ บัวลาด 3/6 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณภัทร แก่นแสง 3/6 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พงศ์ปาณัสม์ มิตรภักดี 3/6 24 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พัทธดนย์ วรพิทย์ 3/6 20 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พีรพันธ ์ แซ่เฮง 3/6 24 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พีรวัส สังสุวรรณ 3/6 30 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อนชิต อ่อนตา 3/6 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ซ.ธนณัฏฐ์ สุขพระหันต์ 3/6 17 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.สิรภพ เพชรสังข์ 3/6 37 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กีรติกร ขวัญกอง 3/6 23 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณรงค์ฤทธิ ์ จันทรมนตรี 3/6 29 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธนากร โลหากาศ 3/6 39 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณัฏฐ์วัฒน์ เผือกศรี 3/6 28 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณัฐพนธ์ ไชยชาญ 3/6 23 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ซ.เอกภพ พิมพิลา 3/6 15 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณชพงศ ์ ฐานิจสระ 3/6 20 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.สุเมธ ดำเลิศ 3/6 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ชนากานต ์ งามจิตสุขศร ี 3/6 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.เนตรนภา ดวงแก้ว 3/6 24 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.พิรญาณ์ ศิลาโรจน ์ 3/6 39 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.สุพรรณหงส์ ปลั่งกลาง 3/6 23 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.จีรนันท์ สังข์สุวรรณ์ 3/6 41 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.บุณยอร วงศ์วุฒิ 3/6 25 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.พิชญาภา เกตุชูโซติ 3/6 28 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.สุพิชญา พรหมหมวก 3/6 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.กชวรรณ ราญรอน 3/6 30 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ขวัญธิดา ผิวทองงาม 3/6 15 ส่งงานไม่ครบ 
น.ส.นิชชาณัท เทศน้อย 3/6 25 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พัสกร ซยางกูรณอยุธยา 3/6 28 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อรรถพล เนียมนิล 3/6 43 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.นครินทร์ มันคงดี 3/7 42 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.นาเมือง นาเมืองรักษ์ 3/7 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.วิชญะ สุบิน 3/7 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กานต์นที โรจน์รักษ์ 3/7 24 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.จิรายุทธ วงศ์แสนสุข 3/7 29 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พิทยุตม์ พยุงวงศ์ 3/7 42 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ภัทรพล พรหมปรีชาเลิศ 3/7 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อนภาพ เทพพูลผล 3/7 22 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กัณฑ์อเนก มั่นเศรษฐ์โชด 3/7 30 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.คุโณดม ไตรวุฒิลาภ 3/7 44 ส่งงานไม่ครบ 



ด.ช.เจตนิพัทธ ์ ศรีพินิจ 3/7 39 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.นัทธวัฒน์ แสงวิโรจน์ 3/7 26 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.นันทภพ นนทรีย์ 3/7 33 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พิริยะ โฮมจูมจัง 3/7 23 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ทยากร เสือหัน 3/7 33 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธนพล เมฆขนทด 3/7 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธิติพันธ ์ สุราราช 3/7 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ภูเบศ วิชชโอฬารกุล 3/7 48 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.เจตน์จันทร์ สมตัว 3/7 38 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณัจวัช ทองเนียม 3/7 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.เทพรัตน์ แสนแสง 3/7 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พีรณัฐ แก้วเทศ 3/7 23 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ขัตติญะ มุนีรักษา 3/7 25 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธนภมิ พานอก 3/7 24 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พีรยุทธ สิริโสม 3/7 45 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.พิชญานันท์ ไวจุพา 3/7 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.เปรมฤดี วรรธนะศักดิ์ 3/7 19 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.สุณิสา หอมละออ 3/7 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ธัญรดา สุรินทะ 3/7 35 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ปุณยาพร มีกุศล 3/7 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.รมย์ชลีพร เชื้อหนองใฮ 3/7 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.อาทิตยา หนุนทอง 3/7 35 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.อินธิรา ศิริษา 3/7 44 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ขวัญจิรชนม์ วรคันทักษ์ 3/7 18 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.อุษณกร ภู่แก้ว 3/7 35 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
           
                         วรัญญา  พงษ์พิพัฒน ์

                                                                                (นางสาววรัญญา  พงษ์พิพัฒน์) 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที ่๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านางสาวพรสิริ  สะหาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-

เขียน อ23201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1-8 มีนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 

70% จ านวน 3 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กหญิงอิสรีย ์ บ ารุงพงษ์ 3/5 0 ไม่เคยเข้าเรียน และไมส่อบกลางภาค 
เด็กหญิงศศิวิมล ทองบุ 3/5 0 ไม่เคยเข้าเรียน และไมส่อบกลางภาค 
เด็กหญิงพิมพิศา สดมสุข 3/5 0 ไม่เคยเข้าเรียน และไมส่อบกลางภาค 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวพรสิริ  สะหาย) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 



 
  บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
        วันที่  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564 
เรื่อง     รายงานคะแนนเก็บ 70 %  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 
 ด้วยข้าพเจ้า นายทิฐิ สุจิมหันต์   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สอนวิชาพลศึกษา 
(พ23102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/1-3/12 มีนักเรียนทั้งหมด 521 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่
ครบ 70 % จำนวน  43  คน แยกดังนี้ 
 
ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 

1 ดวงหนุน ฝังนิล 3/4 19.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
2 กมลภพ เที่ยงกมล 3/4 20 ไม่สอบเก็บคะแนน 
3 มนุชาธิป เนตรทิพย์ 3/5 20 ไม่สอบเก็บคะแนน 
4 ณัฏฐ์ เธียรธีรวิทย ์ 3/5 9 ไม่สอบเก็บคะแนน 
5 นนธวัช ฉ่ำครุฑ 3/5 14 ไม่สอบเก็บคะแนน 
6 นิติภูม ิวรรณจาโร 3/5 20 ไม่สอบเก็บคะแนน 
7 ศุภณัฐ ธรรมการภักดี 3/5 8.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
8 พงศกร ยกยอดี 3/5 17 ไม่สอบเก็บคะแนน 
9 ธนันชัย เพ็ญสวัสดิ ์ 3/5 16 ไม่สอบเก็บคะแนน 
10 นนทวัฒน์ ศรีอ้วน 3/5 10 ไม่สอบเก็บคะแนน 
11 เอกรินทร์ แซ่ลิ้ม 3/5 8.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
12 อคเนย์ กิจวิจิตร์ 3/5 9 ไม่สอบเก็บคะแนน 
13 ชิษณุพงศ์ อุปชิต 3/5 16.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
14 ฑีฆทัศน ์ชูมะณี 3/5 17.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
15 ภูริพันธ์ วู้ก้าน 3/5 8.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
16 อิสรีย์ บำรุงพงษ์ 3/5 10 ไม่สอบเก็บคะแนน 
17 พิมพิศา สดมสุข 3/5 0 ไม่สอบเก็บคะแนน 
18 ศศิวิมล ทองบุ 3/5 10 ไม่สอบเก็บคะแนน 
19 ศิริภูมิ ชูชื่น 3/6 9 ไม่สอบเก็บคะแนน 
20 จิรเดช ธนูศิลป ์ 3/6 0 ไม่สอบเก็บคะแนน 
21 ธารากร ล่องแก้ว 3/6 0 ไม่สอบเก็บคะแนน 
22 ณภัทร แก่นแสง 3/6 8.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 



ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 
23 พัทธดนย์ วรทิพย์ 3/6 10 ไม่สอบเก็บคะแนน 
24 พีรพันธ์ แซ่เฮง 3/6 13.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
25 อนุชิต อ่อนตา 3/6 9 ไม่สอบเก็บคะแนน 
26 ธณณัฏฐ์ สุขพระหันต์ 3/6 10 ไม่สอบเก็บคะแนน 
27 กีรติกร ขวัญกอง 3/6 9.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
28 ธนากร โลหากาศ 3/6 10 ไม่สอบเก็บคะแนน 
29 ณัฏฐ์วัฒน์ เผือกศรี 3/6 17.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
30 ชนากานต์ งามจิตสุขศรี 3/6 17.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
31 พิชญาภา เกตุชูโชค 3/6  10 ไม่สอบเก็บคะแนน 
32 กชวรรณ ราญรอน 3/6 0 ไม่สอบเก็บคะแนน 
33 ขวัญธิดา ผิวทองงาม 3/6 0 ไม่สอบเก็บคะแนน 
34 กานต์นที โรจน์รักษ์ 3/7 8.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
35 จิรายุทธ วงศ์แสนสุข 3/7 15 ไม่สอบเก็บคะแนน 
36 สุณิสา หอมลออ 3/7 9 ไม่สอบเก็บคะแนน 
37 รมยช์ลีพร เชื้อหนองใฮ 3/7 18 ไม่สอบเก็บคะแนน 
38 ปุริม ชัยยา 3/8 15 ไม่สอบเก็บคะแนน 
39 อภิชา พิณโรจน์ 3/9 8.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
40 สิปปกร นันทวงศ์ 3/10 18.5 ไม่สอบเก็บคะแนน 
41 พรหมมินทร์ อุทัย 3/11 16 ไม่สอบเก็บคะแนน 
42 ภากร อาภาสุโกศล 3/12 10 ไม่สอบเก็บคะแนน 
43 ฑิตยา ฉายแสง 3/12 15 ไม่สอบเก็บคะแนน 

 
    
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
  
      ลงชื่อ ............................................ ครูผู้สอน 
       ( นายทิฐิ สุจิมหันต์ ) 

          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางจิราพร  ญานเพิ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ห้อง 1,6  มีนักเรียนท้ังหมด  95 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน 25  คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช. อังกูร จิวเดช 3/1 39 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. กษิเดช ศรีเผือก 3/6 43 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. จิรเดช ธนูศิลป์ 3/6 34 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. เชี่ยวชาญ เฮียงโฮม 3/6 19 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. ธารากร ล่องแก้ว 3/6 9 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. นพรรณพ คล้ายสุบรรณ 3/6 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. ณภัทร แก่นแสง 3/6 13 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. พัทธดนย์ วรพิทย์ 3/6 29 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. พีรพันธ์ิ แซ่เฮง 3/6 2 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. อนุชิต อ่อนตา 3/6 12 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. ธนณฏัฐ์ สุขพระหันต์ 3/6 24 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. สิรภพ เพชรสังข์ 3/6 26 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. กีรติกร ขวัญกอง 3/6 0 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. ธนากร โลหากาศ 3/6 39 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ เผือกศร ี 3/6 47 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. เอกภพ พิมพิลา 3/6 40 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. ณัชพงศ์ ฐานิจสระ 3/6 20 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. สุเมธ ดำเลิศ 3/6 42 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช. ชนากานต์ งามจิตสุขศร ี 3/6 38 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. เนตรนภา ดวงแก้ว 3/6 27 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. พิรญาณ์ ศิลาโรจน์ 3/6 46 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. บุญยอร วงศ์วุฒิ 3/6 45 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. พิชญาภา เกตุชูโชติ 3/6 24 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. กชวรรณ ราญรอน 3/6 20 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ. ขวัญธิดา ผิวทองงาม 3/6 14 ส่งงานไม่ครบ 

 

  
 



 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
               จิราพร  ญานเพิ่ม 
                       (นางจิราพร  ญานเพิ่ม) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 
…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวปาริชาต  เกษเจริญคุณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณและออกแบบ ว23103 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 ห้อง 1,2,3,4,5,10,11          
มีนักเรียนท้ังหมด 308 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 70 คน แยกดังนี้ 
 

ท่ี ชั้น 
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ – สกุล 

คะแนนเก็บไม่ถึง70% 
เหตุผล (ไม่ถึง 56 คะแนน) 

เต็ม ได้ 
1 ม.3/1 20168 เด็กชาย อังกูร จิวเดช 80 37 ส่งงานไม่ครบ 
2 ม.3/1 18495 เด็กหญิง ชญาภา แพงจ่อย 80 50 ส่งงานไม่ครบ 
3 ม.3/2 18570 เด็กชาย กรวิชญ ์ แต่งทรัพย์ 80 54 ส่งงานไม่ครบ 
4 ม.3/2 18579 เด็กชาย พีรวัส สำเภาแก้ว 80 47 ส่งงานไม่ครบ 
5 ม.3/2 18583 เด็กชาย สิทธารถ เชยทอง 80 54 ส่งงานไม่ครบ 
6 ม.3/2 18684 เด็กชาย วริษฐ์ จิระโชติมากันต์ 80 55 ส่งงานไม่ครบ 
7 ม.3/2 18738 เด็กชาย อนันต์สิทธิ์ พลอยเจ๊ก 80 39 ส่งงานไม่ครบ 
8 ม.3/2 18543 เด็กหญิง กชนล เพชรม่อม 80 54 ส่งงานไม่ครบ 
9 ม.3/2 18784 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ สมประสงค์ 80 53 ส่งงานไม่ครบ 
10 ม.3/2 18790 เด็กหญิง ภัทรภร มีสวัสด์ิ 80 51 ส่งงานไม่ครบ 
11 ม.3/3 18476 เด็กชาย จิรวัฒน ์ สุขเวชกิจ 80 50 ส่งงานไม่ครบ 
12 ม.3/3 18487 เด็กชาย รติพงษ ์ กมลเกียรติพัฒน ์ 80 25 ส่งงานไม่ครบ 
13 ม.3/3 18531 เด็กชาย นิภัทร สนสกุล 80 42 ส่งงานไม่ครบ 
14 ม.3/3 18560 เด็กหญิง พรชิตา มะยาระ 80 44 ส่งงานไม่ครบ 
15 ม.3/3 18597 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ ภู่คำจันทร์ 80 46 ส่งงานไม่ครบ 
16 ม.3/3 18609 เด็กหญิง ศศินิภา มาช้าง 80 51 ส่งงานไม่ครบ 
17 ม.3/3 18832 เด็กหญิง ธมลวรรณพร สินอำพล 80 47 ส่งงานไม่ครบ 
18 ม.3/3 18837 เด็กหญิง ภัทรพรรณ พลายชมภู 80 54 ส่งงานไม่ครบ 



ท่ี ชั้น 
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ – สกุล 

คะแนนเก็บไม่ถึง70% 
เหตุผล (ไม่ถึง 56 คะแนน) 

เต็ม ได้ 
19 ม.3/4 18488 เด็กชาย รัฐพล ธนวัฒน์ภิญญา 80 17 ส่งงานไม่ครบ 
20 ม.3/4 18538 เด็กชาย วีรภัทร เฉลยชนม์ 80 28 ส่งงานไม่ครบ 
21 ม.3/4 18572 เด็กชาย คณาวัฒน์ บุญมาก 80 34 ส่งงานไม่ครบ 
22 ม.3/4 18574 เด็กชาย ฐนวัฒน ์ ตรีสารศรี 80 32 ส่งงานไม่ครบ 
23 ม.3/4 18577 เด็กชาย พรหมวิช แตงขุด 80 25 ส่งงานไม่ครบ 
24 ม.3/4 18582 เด็กชาย วีระพล พุทธสงกรานต์ 80 49 ส่งงานไม่ครบ 
25 ม.3/4 18628 เด็กชาย ธีระพงศ์ ต้นทอง 80 54 ส่งงานไม่ครบ 
26 ม.3/4 18669 เด็กชาย ณัฐดนัย เพ็งมาศ 80 55 ส่งงานไม่ครบ 
27 ม.3/4 18675 เด็กชาย ปฏิภัทร์ มั่นกำเนิด 80 54 ส่งงานไม่ครบ 
28 ม.3/4 18721 เด็กชาย นพฤทธิ์ กัลยา 80 31 ส่งงานไม่ครบ 
29 ม.3/4 18730 เด็กชาย วรภพ วรชินา 80 47 ส่งงานไม่ครบ 
30 ม.3/4 18802 เด็กชาย กมลภพ เท่ียงกมล 80 35 ส่งงานไม่ครบ 
31 ม.3/4 18494 เด็กหญิง จิดาภา สงพันธุ ์ 80 34 ส่งงานไม่ครบ 
32 ม.3/4 18595 เด็กหญิง ตระหนักจิตร ล้วนรัตน์ 80 32 ส่งงานไม่ครบ 
33 ม.3/4 18692 เด็กหญิง กานต์ดา วงษ์สุภา 80 50 ส่งงานไม่ครบ 
34 ม.3/4 18779 เด็กหญิง ธนัชชา อุ่มสกุล 80 15 ส่งงานไม่ครบ 
35 ม.3/4 18833 เด็กหญิง ธัญพัฒน ์ อังกูรดิษฐพงศ์ 80 46 ส่งงานไม่ครบ 
36 ม.3/4 18835 เด็กหญิง ปุณรัตน์ บัวจงกล 80 40 ส่งงานไม่ครบ 
37 ม.3/5 18541 เด็กชาย อติวัณณ์ วีระทัต 80 52 ส่งงานไม่ครบ 
38 ม.3/5 18621 เด็กชาย ชนินธร นครไทย 80 45 ส่งงานไม่ครบ 
39 ม.3/5 18668 เด็กชาย ณัฏฐ์ เธียรธีรวิทย ์ 80 27 ส่งงานไม่ครบ 
40 ม.3/5 18672 เด็กชาย นนธวัช ฉ่ำครุฑ 80 48 ส่งงานไม่ครบ 
41 ม.3/5 18674 เด็กชาย นิติภูมิ วรรณจาโร 80 54 ส่งงานไม่ครบ 
42 ม.3/5 18677 เด็กชาย พัฒนศักดิ์ บำรุงทิพย์วิทยา 80 39 ส่งงานไม่ครบ 
43 ม.3/5 18686 เด็กชาย ศุภณัฐ ธรรมการภักด ี 80 38 ส่งงานไม่ครบ 
44 ม.3/5 18725 เด็กชาย พงศกร ยกยอด ี 80 42 ส่งงานไม่ครบ 
45 ม.3/5 18756 เด็กชาย กองทัพ ลำเลียงพล 80 30 ส่งงานไม่ครบ 
46 ม.3/5 18766 เด็กชาย นนทวัฒน ์ ศรีอ้วน 80 37 ส่งงานไม่ครบ 
47 ม.3/5 18823 เด็กชาย เอกรินทร์ แซ่ล้ิม 80 10 ส่งงานไม่ครบ 
48 ม.3/5 19011 เด็กชาย อคเนย์ กิจวิจิตร์ 80 26 ส่งงานไม่ครบ 
49 ม.3/5 19193 เด็กชาย ชิษณุพงศ์ อุปชิต 80 44 ส่งงานไม่ครบ 



ท่ี ชั้น 
เลข

ประจำตัว 
ชื่อ – สกุล 

คะแนนเก็บไม่ถึง70% 
เหตุผล (ไม่ถึง 56 คะแนน) 

เต็ม ได้ 
50 ม.3/5 19194 เด็กชาย ฑีฆทัศน์ ชูมะณี 80 15 ส่งงานไม่ครบ 
51 ม.3/5 19952 เด็กชาย ภูริพันธ ์ วู้ก้าน 80 41 ส่งงานไม่ครบ 
52 ม.3/5 18616 เด็กหญิง อิสรีย์ บำรุงพงษ ์ 80 35 ส่งงานไม่ครบ 
53 ม.3/5 18641 เด็กหญิง กชนันท์ สาแก้ว 80 31 ส่งงานไม่ครบ 
54 ม.3/5 18701 เด็กหญิง น้ำเพชร ชาดี 80 48 ส่งงานไม่ครบ 
55 ม.3/5 18744 เด็กหญิง ณัฐนิชา พรมพัตร 80 34 ส่งงานไม่ครบ 
56 ม.3/5 18749 เด็กหญิง พิมพิศา สดมสุข 80 10 ส่งงานไม่ครบ 
57 ม.3/10 18887 เด็กชาย เกียรตินิวัฒน ์ กองรัตน ์ 80 53 ส่งงานไม่ครบ 
58 ม.3/10 18889 เด็กชาย ชัยธัช เมฆขุนทด 80 34 ส่งงานไม่ครบ 
59 ม.3/10 18892 เด็กชาย ธนาดล ชูหิรัญ 80 48 ส่งงานไม่ครบ 
60 ม.3/10 18895 เด็กชาย นนท์ปวิธ พุทธววรณะ 80 51 ส่งงานไม่ครบ 
61 ม.3/10 18897 เด็กชาย เบนจามิน ซิออซอน 80 54 ส่งงานไม่ครบ 
62 ม.3/10 18899 เด็กชาย พชรพล ชูวงษ์ 80 53 ส่งงานไม่ครบ 
63 ม.3/10 18903 เด็กชาย สิปปกร นันทวงศ์ 80 50 ส่งงานไม่ครบ 
64 ม.3/10 18913 เด็กหญิง พัสวรินทร์ เตชะปัญญาวงศ์ 80 11 ส่งงานไม่ครบ 
65 ม.3/10 18917 เด็กหญิง แพรวา วงษ์สุทิน 80 34 ส่งงานไม่ครบ 
66 ม.3/10 18919 เด็กหญิง ศศิกานต์ สุดประเสริฐศักดิ์ 80 40 ส่งงานไม่ครบ 
67 ม.3/10 19196 เด็กหญิง ณิศชญา เมลเบอะ เพนเบอร์ธี 80 41 ส่งงานไม่ครบ 
68 ม.3/11 18936 เด็กชาย พรหมมินทร ์ อุทัย 80 19 ส่งงานไม่ครบ 
69 ม.3/11 18939 เด็กชาย ศุภณัฐ เกษมสันต์ ณ อยุธยา 80 47 ส่งงานไม่ครบ 
70 ม.3/11 18942 เด็กชาย สิรภพ พิศประเทือง 80 33 ส่งงานไม่ครบ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                (นางสาวปาริชาต เกษเจริญคุณ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วย ข้าพเจ้านางสาวกนันท์ ก้านทอง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/4,12 มีนักเรียนทั้งหมด  82 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 
22 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

รัฐพล   ธนวัฒน์ภิญญา 3/4 40 ส่งงานไม่ครบ 
ภาณุวิทย์   เจริญนพคุณ 3/4 42 ส่งงานไม่ครบ 
วีรภัทร   เฉลยชนม์ 3/4 46 ส่งงานไม่ครบ 
คณาวัฒน์   บุญมาก 3/4 34 ส่งงานไม่ครบ 
ฐนวัฒน์   ตรีสารศร ี 3/4 27 ส่งงานไม่ครบ 
พรหมวิช   แตงขุด 3/4 37 ส่งงานไม่ครบ 
ภูเบศ   พากเพียร 3/4 34 ส่งงานไม่ครบ 
วีระพล   พุทธสงกรานต์ 3/4 46 ส่งงานไม่ครบ 
อนิวัตต์ิ   รอดย้ิม 3/4 45 ส่งงานไม่ครบ 
ณัฐวัสส์   บูรณ์ธนันชัย 3/4 33 ส่งงานไม่ครบ 
นพฤทธ์ิ   กัลยา 3/4 31 ส่งงานไม่ครบ 
วรภพ   วรชินา 3/4 32 ส่งงานไม่ครบ 
วินนชา   ลิ้มสกุล 3/4 45 ส่งงานไม่ครบ 
อัษฎาวุธ   สีชํานิ 3/4 36 ส่งงานไม่ครบ 
กมลภพ   เท่ียงกมล 3/4 40 ส่งงานไม่ครบ 
จิดาภา   สงพันธ์ุ 3/4 40 ส่งงานไม่ครบ 
ตระหนักจิตร   ล้วนรัตน์ 3/4 33 ส่งงานไม่ครบ 
กานต์ดา   วงษ์สุภา 3/4 36 ส่งงานไม่ครบ 
ธนัชชา   อุ่มสกุล 3/4 31 ส่งงานไม่ครบ 
ปุณรัตน์     บัวจงกล 3/4 38 ส่งงานไม่ครบ 
ภากร   อาภาสุโกศล 3/6 40 ส่งงานไม่ครบ 
ฑิตยา   ฉายแสง 3/6 40 ส่งงานไม่ครบ 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                    (นางสาวกนกนันท์   ก้านทอง) 
                       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยขา้พเจ้า นางสาววาสนา โชติวุฒิพัฒนา ครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย  สอนวิชาภาษาไทย  
(ท23101) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1, 5, 7, 9, 11 มีนักเรียนทั้งหมด  213 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บ 
ไม่ครบ 70% จำนวน 28 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ณัฏฐ์  เธียรธีรวิทย ์ ม.3/5 39 ไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน  
ด.ช.ศุภณัฐ  ธรรมการภักด ี ม.3/5 37 ไม่เข้าเรียน ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กองทัพ  ลำเลียงพล ม.3/5 22 ไม่ค่อยเข้าเรียน ไม่ส่งงานไม่ครบ  
ด.ช.เอกรินทร์  แซ่ลิ้ม ม.3/5 32 ไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ชิษณุพงศ์  อุปชิต ม.3/5 46 ไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ทีฆทัศน์  ชูมะณ ี ม.3/5 39 ไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ภูริพันธ์  วู้ก้าน ม.3/5 39 ไม่เข้าเรียน ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.น้ำเพชร  ชาดี ม.3/5 47 ทำคะแนนสอบได้ไม่ด ี
ด.ญ.พิมพิศา  สดมสุข ม.3/5 15 ไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน  
ด.ช.นาเมือง  นาเมืองรักษ ์ ม.3/7 42 ไม่ค่อยเข้าเรียน ทำคะแนนสอบได้ไม่ดี 
ด.ช.วิชญะ  สุบิน ม.3/7 44 ไม่ค่อยเข้าเรียน ทำคะแนนสอบได้ไม่ดี 
ด.ช.กานต์นที  โรจน์รักษ ์ ม.3/7 41 ไม่ค่อยเข้าเรียน ทำคะแนนสอบได้ไม่ดี 
ด.ช.จิรายุทธ  วงศ์แสนสุข ม.3/7 43 ไม่เข้าเรียน ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พิทยุตม์  พยุงวงศ์ ม.3/7 47 ไม่ค่อยเข้าเรียน ทำคะแนนสอบได้ไม่ดี 
ด.ช.อนุภาพ  เทพพูลผล ม.3/7 48 ไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน  
ด.ช.นัทธวัฒน์  แสงวิโรจน ์ ม.3/7 43 ไม่ค่อยเข้าเรียน ทำคะแนนสอบได้ไม่ดี 
ด.ช.นันทภพ  นนทรีย ์ ม.3/7 45 ทำคะแนนสอบได้ไม่ด ี
ด.ช.พิริยะ  โฮมจูมจัง ม.3/7 47 ทำคะแนนสอบได้ไม่ด ี
ด.ช ธิติพันธ์  สุราราช ม.3/7 41 ไม่เข้าเรียน ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ภูเบศ  วิชชโอฬารกุล ม.3/7 48 ทำคะแนนสอบได้ไม่ด ี
ด.ช.เจตน์จันทร์  สมตัว ม.3/7 45 ทำคะแนนสอบได้ไม่ด ี
ด.ช.ณัฐวัช  ทองเนียม ม.3/7 24 ไม่เข้าเรียน ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธนภูมิ  พานอก ม.3/7 43 ทำคะแนนสอบได้ไม่ด ี
ด.ช.พีรยุทธ  สิริโสม ม.3/7 43 ทำคะแนนสอบได้ไม่ด ี
ด.ญ.เปรมฤดี  วรรธนะศักด์ิ ม.3/7 47 ทำคะแนนสอบได้ไม่ด ี
ด.ญ.ธัญรดา  สุรินทะ ม.3/7 45 ทำคะแนนสอบได้ไม่ด ี



 

  

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ญ.รมย์ชลีพร เชื้อหนองใฮ ม.3/7 43 ไม่ค่อยเข้าเรียน ไม่ส่งงานไม่ครบ  
ด.ญ.รมิตา พุ่มเชย ม.3/7 41 ทำคะแนนสอบได้ไม่ด ี

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
              
               (นางสาววาสนา โชติวุฒิพัฒนา) 
                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 



 

    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 3 ห้อง 1, 5, 7, 8 มีนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 64 คน 

แยกดังนี้  
 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

ด.ช.เกล้ามงคล  อยู่ลือชา ม.3/5 14 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.ชนินธร  นครไทย ม.3/5 31 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.มนุชาธิป  เนตรทิพย์ ม.3/5 22 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.ณัฏฐ์  เธียรธีรวิทย ์ ม.3/5 7 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.นนธวัช  ฉํ่าครุฑ ม.3/5 13 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.นิติภูมิ  วรรณจาโร ม.3/5 26 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.พัฒนศักดิ์  บํารุงทิพย์วิทยา ม.3/5 10 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.ศุภณัฐ  ธรรมการภักดี ม.3/5 8 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.สิรวิัฒน์  เทียมขุนทด ม.3/5 33 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.กิติศักดิ์  จิตต์วิเศษ ม.3/5 29 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.ธนพัฒน์  มาลารัตน์ ม.3/5 22 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.พงศกร  ยกยอดี ม.3/5 36 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.กองทัพ  ลําเลียงพล ม.3/5 9 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.นนทวัฒน์  ศรีอ้วน ม.3/5 17 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.กานต์ดนัย  ลิ้มพาสุข ม.3/5 34 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.ธิตินัฐต ์ บัวจํารัส ม.3/5 38 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.เอกรินทร์  แซ่ลิ้ม ม.3/5 0 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.อคเนย์  กิจวิจิตร์ ม.3/5 14 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 



ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

ด.ช.ชิษณุพงศ์  อุปชิต ม.3/5 0 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.ฑีฆทัศน์  ชูมะณี ม.3/5 7 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.ภูริพันธ์  วู้ก้าน ม.3/5 6 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ญ.อิสรีย์  บํารุงพงษ์ ม.3/5 31 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ญ.กชนันท์  สาแก้ว ม.3/5 15 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ญ.นํ้าเพชร  ชาดี ม.3/5 32 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ญ.ณัฐนิชา  พรมพัตร ม.3/5 10 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ญ.พิมพิศา  สดมสุข ม.3/5 6 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ญ.จัญญาพร  ขานสันเทียะ ม.3/5 28 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ญ.มาริสา  แสงเมือง ม.3/5 32 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ญ.สุมิตา   ประภาใส ม.3/5 31 ไมส่่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ญ.ศศิวิมล   ทองบุ ม.3/5 17 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.นครินทร์  มั่นคงดี ม.3/7 30 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.นาเมือง  นาเมืองรักษ์ ม.3/7 32 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.วชิญะ  สุบิน ม.3/7 9 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.กานต์นที  โรจน์รักษ์ ม.3/7 9 ไมส่่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.จิรายุทธ  วงศ์แสนสุข ม.3/7 22 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.พิทยุตม์  พยุงวงศ์ ม.3/7 33 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.อนุภาพ  เทพพูลผล ม.3/7 15 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.กัณฑ์อเนก  มั่นเศรษฐ์โชต ม.3/7 26 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.คุโณดม  ไตรวุฒิลาภ ม.3/7 34 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.เจตนิพัทธ์  ศรีพินิจ ม.3/7 31 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.นัทธวัฒน์  แสงวิโรจน ์ ม.3/7 18 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.นันทภพ  นนทรีย์ ม.3/7 25 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.พิริยะ  โฮมจูมจัง ม.3/7 27 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.ธนพล  เมฆขุนทด ม.3/7 2 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.ธิติพันธ์  สุราราช ม.3/7 9 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.ภูเบศ  วิชชโอฬารกุล ม.3/7 30 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.ณัฐวชั  ทองเนียม ม.3/7 11 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
ด.ช.เทพรัตน์  แสนแสง ม.3/7 17 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ช.อัครินทร ์ พนาพิทักษ์กุล  32 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

      



ชื่อ นามสกุล 
ช้ัน คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

ด.ช.ขัตติญะ  มุนีรักษา ม.3/7 17 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ช.ธนภูมิ  พานอก ม.3/7 13 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ช.พีรยุทธ  สิริโสม ม.3/7 27 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.ชัญญพัชร์  ด้วงเงิน ม.3/7 30 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.พิชญานันท์  ไวจุฬา ม.3/7 12 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.เปรมฤดี  วรรธนะศักดิ์ ม.3/7 13 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.สุณิสา  หอมละออ ม.3/7 21 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.ธัญรดา  สุรินทะ ม.3/7 23 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.ปุณยาพร  มีกุศล ม.3/7 37 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.รมย์ชลีพร  เชื้อหนองใฮ ม.3/7 34 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.อาทิตยา  หนุนทอง ม.3/7 35 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.อินธิรา  ศิริษา ม.3/7 34 ไมส่่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.ขวัญจิรชนม์  วรคันทักษ์ ม.3/7 23 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.อุษณกร  ภู่เเก้ว ม.3/7 37 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 

ด.ญ.ญาดาวริน  ฉลอง ม.3/7 36 ไม่ส่งงาน. ตกของ teacher 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                           (นางเมธาวี เกดา) 
                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวณัฏฐ์หทัย ยอดเมือง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม     
สอนรายวิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที3่ ห้อง 4,5,6 ,9,12   มีนักเรียนทั้งหมด 215 คน  
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 47 คน แยกดังนี ้
ล าดับ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
ที ่ (เต็ม 70 คะแนน) 
1 เด็กชายวีรภัทร เฉลยชนม์ ม.3/4 23 ไม่ส่งงาน 
2 เด็กชายวีระพล พุทธสงกรานต ์ ม.3/4 24 ไม่ส่งงาน 
3 เด็กชายคณาวัฒน์  บุญมาก ม.3/4 17 ไม่ส่งงาน 
4 เด็กชายพรหมวิช แตงขุด ม.3/4 14 ไม่ส่งงาน 
5 เด็กชายฐนวัฒน ์ ตรีสารศร ี ม.3/4 18 ไม่ส่งงาน 
6 เด็กชายอนิวัตติ ์ รอดยิ้ม ม.3/4 16 ไม่ส่งงาน 
7 เด็กชายณัฐดนัย เพ็งมาศ ม.3/4 14 ไม่ส่งงาน 
8 เด็กชายนพฤทธ์ิ กัลยา ม.3/4 15 ไม่ส่งงาน 
9 เด็กชายวรภพ วรชินา ม.3/4 15 ไม่ส่งงาน 
10 เด็กชายอัษฎาวุธ สีช านิ ม.3/4 20 ไม่ส่งงาน 
11 เด็กชายกมลภพ เที่ยงกมล ม.3/4 14 ไม่ส่งงาน 
12 เด็กหญิงตระหนักจติร ล้วนรัตน ์ ม.3/4 14 ไม่ส่งงาน 
13 เด็กหญิงปณุรตัน์   บัวจงกล ม.3/4 13 ไม่ส่งงาน 
14 เด็กชายภูเบศ พากเพียร ม.3/4 20 ไม่ส่งงาน 
15 เด็กชายเกล้ามงคล อยู่ลือชา ม.3/5 19 ไม่ส่งงาน 
16 เด็กชายณฏัฐ ์ เธียรธีรวิทย ์ ม.3/5 9 ไม่ส่งงาน 
17 เด็กชายนิติภมู ิ วรรณจาโร ม.3/5 17 ไม่ส่งงาน 
18 เด็กหญิง น้ าเพชร ชาดี ม.3/5 15 ไม่ส่งงาน 
19 เด็กชายศุภณัฐ  ธรรมการภักด ี ม.3/5 15 ไม่ส่งงาน 
20 เด็กชายธนพัฒน์ มาลารัตน ์ ม.3/5 15 ไม่ส่งงาน 
21 เด็กชายกองทัพ ล าเลียงพล ม.3/5 6 ไม่ส่งงาน 
22 เด็กชายกานตด์นัย ลิ้มพาสุข ม.3/5 18 ไม่ส่งงาน 
23 เด็กชายเอกรินทร์  แซ่ลิ้ม ม.3/5 0 ไม่ส่งงาน 
24 เด็กชายชิษณุพงศ ์ อุปชิต ม.3/5 0 ไม่ส่งงาน 
25 เด็กชายภรูิพันธ ์ วู้ก้าน ม.3/5 12 ไม่ส่งงาน 
26 เด็กหญิงอิสรีย์  บ ารุงพงษ์ ม.3/5 8 ไม่ส่งงาน 

 
 
 



 
 
ล าดับ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
ที ่ (เต็ม 70 คะแนน) 
27 เด็กหญิงณัฐนิชา พรมพัตร ม.3/5 13 ไม่ส่งงาน 
28 เด็กหญิงพิมพิศา สดมสุข ม.3/5 15 ไม่ส่งงาน 
29 เด็กหญิงจญัญาพร ขานสันเทียะ ม.3/5 13 ไม่ส่งงาน 
30 เด็กชายกษิเดช ศรีเผือก ม.3/6 12 ไม่ส่งงาน 
31 เด็กชายเช่ียวชาญ เฮียงโฮม ม.3/6 7 ไม่ส่งงาน 
32 เด็กชายธารากร  ล่องแก้ว ม.3/6 9 ไม่ส่งงาน 
33 เด็กชายนพรรณพ คล้ายสุบรรณ ม.3/6 7 ไม่ส่งงาน 
34 เด็กชายสกรรจ ์ ทวานนท์ ม.3/6 12 ไม่ส่งงาน 
35 เด็กชายณภัทร แก่นแสง ม.3/6 8 ไม่ส่งงาน 
36 เด็กชายพัทธดนย ์ วรพิทย์ ม.3/6 6 ไม่ส่งงาน 
37 เด็กชายพีรพันธ์ิ แซ่เฮง ม.3/6 12 ไม่ส่งงาน 
38 เด็กชายอนุชิต อ่อนตา ม.3/6 5 ไม่ส่งงาน 
39 เด็กชายธนณฏัฐ ์ สุขพระหันต ์ ม.3/6 18 ไม่ส่งงาน 
40 เด็กชายสริภพ เพชรสังข์ ม.3/6 18 ไม่ส่งงาน 
41 เด็กชายกีรติกร ขวัญกอง ม.3/6 6 ไม่ส่งงาน 
42 เด็กชายณฏัฐ์วัฒน์ เผือกศร ี ม.3/6 8 ไม่ส่งงาน 
43 เด็กหญิงเนตรนภา ดวงแก้ว ม.3/6 7 ไม่ส่งงาน 
44 เด็กหญิงณัฐพร สุขสุมติร ์ ม.3/6 10 ไม่ส่งงาน 
45 เด็กหญิงบณุยอร วงศ์วุฒิ ม.3/6 15 ไม่ส่งงาน 
46 เด็กหญิงขวัญธดิา ผิวทองงาม ม.3/6 14 ไม่ส่งงาน 
47 เด็กชายอภิชา พิณโรจน ์ ม.3/9 15 ไม่ส่งงาน 

     
     
     

 
 
 
 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
            
               (นางสาวณัฏฐ์หทัย ยอดเมือง) 
       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      

 



  

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

            วันที ่  20 กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

          ดวยขาพเจา นางสาวเนตรนภา  เวียงคํา   ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทส สอนวิชา

ภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 หอง 3/2,3,4,6  มีนักเรียนทั้งหมด  189  คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บ

ไมครบ 70% จํานวน 94  คน แยกดังนี ้

ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

เด็กชายณฏัฐนนท ศรีอน 
เด็กชายกรวิชญ แตงทรัพย 
เด็กชายสิทธารถ เชยทอง 
เด็กชายวริษฐ จิระโชตมิากันต 
เด็กชายธนพัทน ภูติภณิโยวัฒน 
เด็กชายอนันตสิทธิ ์ พลอยเจก 
เด็กหญิงกชนล เพชรมอม 
เด็กหญิงวภิาวรรณ บุญอุปาละ 
เด็กหญิงกอบกาญจน ชีมวง 
เด็กหญิงอัจฉราภา อินทรชูเดช 

3/2 
3/2 
3/2 
3/2 
3/2 
3/2 
3/2 
3/2 
3/2 
3/2 

31 
43 
47 
37 
45 
40 
30 
47 
41 
36 

ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 

เด็กชายรติพงษ กมลเกียรติพัฒน 
เด็กชายสมประสงค บุญตวง 
เด็กชายนิภัทร สนสกุล 
เด็กชายพัชรพล สุวรรณวงศ 
เด็กชายศุภณัฐ เผือกกลาง 
เด็กชายสิทธิพล วันมานะนาค 
เด็กหญิงชนันธร กลอมเจริญ 
เด็กหญิงพรชิตา มะยาระ 
เด็กหญิงศศินิภา มาชาง 
เด็กหญิงภัทรพรรณ พลายชมภ ู
เด็กหญิงปณฑารยี อภิธรรมวงศ 

3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 
3/3 

46 
44 
41 
46 
39 
47 
44 
24 
42 
41 
47 

ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 

เด็กชายรัฐพล ธนวัฒนภิญญา 
เด็กชายภาณุวิทย เจริญนพคณุ 
เด็กชายวีรภัทร เฉลยชนม 
เด็กชายคณาวัฒน บุญมาก 
เด็กชายฐนวัฒน ตรีสารศร ี
เด็กชายพรหมวิช แตงขุด 
เด็กชายภูเบศ พากเพียร 
เด็กชายอนิวัตติ ์ รอดยิ้ม 

3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 

15 
39 
43 
23 
41 
32 
40 
34 

ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 
ขาดสงงาน 



ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

เด็กชายธีระพงศ ตนทอง 
เด็กชายพีรวิชญ เผือกขวัญยืน 
เด็กชายศุภกร จันทึก 
เด็กชายณัฐดนัย เพ็งมาศ 
เด็กชายดวงหนุน ฝงนิล 
เด็กชายปฏภิทัร มั่นกําเนิด 
เด็กชายณัฐวสัส บูรณธนันชัย 
เด็กชายนพฤทธิ ์ กัลยา 
เด็กชายวรภพ วรชินา 
เด็กชายวินนชา ลิ้มสกุล 
เด็กชายอัษฎาวุธ สีชํานิ 
เด็กชายกมลภพ เที่ยงกมล 
เด็กชายภาสกร จันทนะสุต 
เด็กหญิงจิดาภา สงพันธุ 
เด็กหญิงตระหนักจติร  ลวนรัตน 
เด็กหญิงนิชาดา แซอ้ึง 
เด็กหญิงภคัจิรา สุสิงห 
เด็กหญิงมนตสริ ิ เขียวโพธิ ์
เด็กหญิงกานตดา วงษสุภา 
เด็กหญิงณิชาดา บุญเรืองศร ี
เด็กหญิงธนัชชา อุมสกุล 
เด็กหญิงธญัพัฒน อังกูรดิษฐพงศ 
เด็กหญิงปุณรตัน บัวจงกล 
เด็กหญิงพรสิน ี ดํารงเวชศักดิ ์
เด็กหญิงเมวรินทร ทองดี 

3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 
3/4 

32 
23 
45 
39 
32 
44 
38 
22 
17 
48 
29 
28 
37 
23 
34 
28 
32 
26 
34 
23 
14 
40 
17 
47 
33 

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

เด็กชายศิรภูิม ิ ชูชื่น 
เด็กชายกษิเดช ศรีเผือก 
เด็กชายจิรเดช ธนูศิลป 
เด็กชายเช่ียวชาญ เฮียงโฮม 
เด็กชายธารากร ลองแกว 
เด็กชายนพรรณพ คลายสุบรรณ 
เด็กชายสกรรจ ทวานนท 
เด็กชายอรรถพล เนียมนิล 
เด็กชายกฤติพงศ บัวลาด 
เด็กชายณภัทร แกนแสง 
เด็กชายพงศปาณสัม มติรภักด ี
เด็กชายพัทธดนย วรพิทย 
เด็กชายพีรพันธิ ์ แซเฮง 
เด็กชายพีรวัส สังสุวรรณ 
เด็กชายอนุชิต ออนตา 
เด็กชายธนณฏัฐ สุขพระหันต 
เด็กชายสิรภพ เพชรสังข 
เด็กชายสิริราช แสนบรรเทา 
เด็กชายกีรติกร ขวัญกอง 

3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 

 

33 
28 
12 
5 
6 
8 
13 
36 
45 
15 
33 
13 
23 
32 
13 
20 
27 
33 
14 

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



ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

เด็กชายณรงคฤทธิ ์ จันทรมนตร ี
เด็กชายธนากร โลหากาศ 
เด็กชาย บัญญพล แข็งธัญการ 
เด็กชายณฎัฐวัฒน เผือกศร ี
เด็กชายณัฐพนธ ไชยชาญ 
เด็กชายภคพล กองชิน 
เด็กชายเอกภพ พิมพิลา 
เด็กชายณัชพงศ ฐานิจสระ 
เด็กชายสุเมธ ดําเลศิ 
เด็กหญิงชนากานต งามจิตสุขศร ี
เด็กหญิงเนตรนภา ดวงแกว 
เด็กหญิงณัฐพร สุขสุมติร 
เด็กหญิงพิรญาณ ศิลาโรจน 
เด็กหญิงจีรนันท สังขสุวรรณ 
เด็กหญิงบุญยอร วงศวุฒ ิ
เด็กหญิงพิชญาภา เกตุชูโชต ิ
เด็กหญิงสุพิชญา พรหมหมวก 
เด็กหญิงอภสิรา แซเจ่ีย 
เด็กหญิงกชวรรณ ราญรอน 
เด็กหญิงขวัญธดิา ผิวทองงาม 
นางสาวนิชชาณัท เทศนอย 

3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 
3/6 

26 
29 
35 
37 
27 
26 
36 
15 
8 
22 
9 
30 
44 
27 
29 
10 
29 
34 
13 
16 
20 

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

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

  

                    (นางสาวเนตรนภา  เวียงคาํ) 
                   ครกูลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 



 

    บันทึกข้อความ                           
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่  ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นางบัณฑิตา พันนารัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอนวิชา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

รหัสวิชา ค23201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้อง 9-12, เลือกเสรีกลุ่มที่1-2  มีนักเรียนทั้งหมด  27 คน มี

นักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 1 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนท่ีได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายนพรรณพ  คล้ายสุบรรณ ม.3/6 31 ขาดส่งแบบฝึกหัดก่อนกลางภาคและปลายภาค 

     

     

     

     

     

     

     

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                        

                 (นางบัณฑิตา  พันนารัตน์) 

          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายวโรดม กาญจนลาภ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
สอนวิชา ญ23201 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 4 , 8 มีนักเรียนทั้งหมด 34 คน  
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 3 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายคณาวัฒน์ บุญมาก 3/4 43 ไม่สอบอ่านบัตรคำศัพท์คาตาคานะ 
เด็กชายนพฤทธิ์ กัลยา 3/4 29 ไม่สอบอ่านบัตรคำศัพท์คาตาคานะ / ไม่ส่งงาน 
เด็กชายวรภพ วรชินา 3/4 32 ไม่ส่งงาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
              
 

(นายวโรดม  กาญจนลาภ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางวิภา พาหุสุวัณโณ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สอนวิชาสุขศึกษา 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/1-3/12 มีนักเรียนทั้งหมด 522 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน 28 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.ด.ช.นพฤทธิ ์ กัลยา 3/4 12 ไม่ท าแบบทดสอบ 
2.ด.ชรัฐพล ธนวัฒน์ภิญโญ 3/4 29 ไม่ท าแบบทดสอบ ขาดเรียนบ่อย 
3.วีระพล พุทธสงกรานต ์ 3/4 34 ไม่ท าแบบทดสอบ ขาดเรียนบ่อย 
4.ด.ช.ดวงหนุน ฝังนิล 3/4 31 ไม่ท าแบบทดสอบ ขาดเรียนบ่อย 
5.ด.ช.ณัฏฐ์  เธียรธีรวิทย ์ 3/5 0 ไม่เข้าเรียน ไม่ท าแบบทดสอบ 
6.ด.ช.ศุภนัฐ ธรรมการภักดี. 3/5 0 ไม่เข้าเรียน ไม่ท าแบบทดสอบ 
7.ด.ช.เอกรินทร ์ แซ่ซิ้ม 3/5 0 ขาดเรียนบ่อย ไม่ท าแบบทดสอบ 
8.ด.ช.ชิษณุพงศ์ อุปชิต 3/5 0 ไม่เข้าเรียน ไม่ท าแบบทดสอบ 
9.ด.ช.ภูริพันธ ์ วู้ก้าน 3/5 0 ไม่เข้าเรียน ไม่ท าแบบทดสอบ 
10.ด.ญ.อิสรยี ์ บ ารุงพงษ ์ 3/5 0 ไม่ท าแบบทดสอบ 
11.ด.ญ.ณัฐนิชา  พรมพัตร 3/5 0 ขาดเรียนบ่อย ไม่ท าแบบทดสอบ 
12.ด.ญ.พิมพิศา สดมสุข 3/5 0 ไม่เข้าเรียน ไม่ท าแบบทดสอบ 
13ด.ช.เชี่ยวชาญ. เฮียงโฮม 3/6 44 ขาดเรียนบ่อย ไม่ท าแบบทดสอบ 
14.ด.ช.ธารากร ล่องแก้ว 3/6 0 ไม่เข้าเรียน ไม่ท าแบบทดสอบ 
15.ด.ช.นพรรณพ คล้ายสุบรรณ 3/6 0 ไม่ท าแบบทดสอบ 
16.ด.ช.ณภัทร แก่นแสง 3/6 0 ไม่เข้าเรียน ไม่ท าแบบทดสอบ 
17.ด.ช.พีรพันธิ ์ แซ่เฮง 3/6 30 ขาดเรียนบ่อย ไม่ท าแบบทดสอบ 
18.ด.ช.กีรติกร ขวัญกอง 3/6 0 ไม่เข้าเรียน ไม่ท าแบบทดสอบ 
19.ด.ช.ธนากร โลหากาศ 3/6 0 ไม่เข้าเรียน ไม่ท าแบบทดสอบ 
20.ด.ช.ณัฏวัฒน ์ เผือกศร ี 3/6 0 ไม่เข้าเรียน ไม่ท าแบบทดสอบ 
21.ด.ญ.เนตรนภา ดวงแก้ว 3/6 19 ขาดเรียนบ่อย ไม่ท าแบบทดสอบ 
22.ด.ญ.ณัฐพร สุขสุมติร ์ 3/6 39 ขาดเรียนบ่อย ไม่ท าแบบทดสอบ 
23.ด.ญ.ขวัญธิดา ผิวทองงาม 3/6 0 ไม่ท าแบบทดสอบ 
24.ด.ช.ธิติพันธ ์ สุราราช 3/7 42 ขาดเรียนบ่อย ไม่ท าแบบทดสอบ 
25.ด.ช.ณัฐวัชร ทองเนียม 3/7 27 ขาดเรียนบ่อย ไม่ท าแบบทดสอบ 
26.ด.ช.เทพรัตน ์ แสนแสง 3/7 12 ขาดเรียนบ่อย ไม่ท าแบบทดสอบ 
 
 

  



 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

27.ด.ญ.พิชญานันท ์ ไวจุฬา 3/7 43 ไม่ท าแบบทดสอบ ขาดเรียนบ่อย 
28.ด.ญ.ธัญรดา สุรินทะ 3/7 29 ไม่ท าแบบทดสอบ ขาดเรียนบ่อย 
     
     
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                     
                    (นางวิภา  พาหุสุวัณโณ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
                       วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564    
เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 
………………………………………………….....………………………………….……………………………..……………………………………… 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวศิริพร  ทาสมบูรณ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
สอนวิชาประวัติศาสตร์ ส23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/1 - 3/12 มีนักเรียนทั ้งหมด 521 คน           
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 28 คน แยกดังนี้ 
 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

1. ด.ช.ณัฏฐ์  เธียรธีวิทย ์ ม.3/5 33 ไม่ส่งงาน 
2. ด.ช.ศุภณัฐ ธรรมการภักดี ม.3/5 33 ไม่ส่งงาน 
3. ด.ช.กองทัพ ลำเลียงพล ม.3/5 25 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
4. ด.ช.เอกรินทร์ แซ่ลิ่ม ม.3/5 25 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
5. ด.ช.ชิษณุพงศ์ อุปชิต ม.3/5 25 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
6. ด.ญ.อิสรีย์ บำรุงพงษ์ ม.3/5 27 ไม่สอบกลางภาค 
7. ด.ญ.ณัฐนิชา  พรมพัตร ม.3/5 27 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
8. ด.ญ.พิมพิศา สดมสุข ม.3/5 27 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
9. ด.ญ.จัญญาพร ขานสันเทียะ ม.3/5 40 ไม่สอบกลางภาค 
10. ด.ช.จิรเดช ธนูศิลป์ ม.3/6 26 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
11.ด.ช.ธารากร ล่องแก้ว ม.3/6 26 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
12. ด.ช.ณภัทร แก่นแสง ม.3/6 26 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
13. ด.ช.พีรพันธิ์ แซ่เฮง ม.3/6 35 ไม่ส่งงาน 
14. ด.ช.กีรติกร ขวัญกอง ม.3/6 33 ไม่ส่งงาน 
15. ด.ช.ธนากร โลหากาศ ม.3/6 30 ไม่ส่งงาน 
16. ด.ช.ณัฏฐว์ัฒน์ เผือกศรี ม.3/6 23 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
17. ด.ช.ณัชพงศ์ ฐานิจสระ ม.3/6 27 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
18. ด.ญ.เนตรนภา ดวงแก้ว ม.3/6 32 ไม่ส่งงาน 
19. ด.ญ.พิชญาภา เกตุชูโชติ ม.3/6 26 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
20. ด.ญ.ขวัญธิดา ผิวทองงาม ม.3/6 34 ไม่ส่งงาน 
21. ด.ช.กานต์นที โรจน์รักษ์ ม.3/7 29 ไม่ส่งงาน 
22. ด.ช.เทพรัตน์ แสนแสง ม.3/7 31 ไม่ส่งงาน 
23. ด.ช.ศักย์ศรณ์ ผ่องโอภาส ม.3/9 26 ทำแบบฝึกหัดไม่ครบ 
24. ด.ญ.อภิชา  พิณโรจน์ ม.3/9 10 ไม่ทำแบบฝึกหัด 



25. ด.ญ.วริสา ฤทธิแสง ม.3/9 9 ทำแบบฝึกหัดไม่ครบ 
26. ด.ญ.แพรวา วงษ์สุทิน ม.3/10 10 ไม่ทำแบบฝึกหัด 
27.ด.ช.พรหมมินทร์ อุทัย ม.3/11 15 ทำแบบฝึกหัดไม่ครบ 
28. ด.ช.ภากร อาภาสุโกศล ม.3/12 10 ไม่ทำแบบฝึกหัด 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ     

  

                        (นางสาวศิริพร ทาสมบูรณ์) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
 

 



    บันทึกข้อความ                           
 

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวอรุณี  กงลา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (ธุรกิจศึกษา)        
สอนวิชา การขาย  ง20277  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้อง ม.3/1-ม.3/7 มีนักเรียนทั้งหมด 56  คน         
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 18 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

1. ด.ช.รติพงษ์ กมลเกียรติพัฒน์ ม.3/3 37 ไม่ส่งงาน 
2. ด.ช.พีรวิชญ ์ เผือกขวัญยืน ม.3/4 37 ไม่ส่งงาน 
3. ด.ช.ณัฐดนัย เพ็งมาศ ม.3/4 18 ไม่ส่งงาน 
4. ด.ญ.มนต์สิร ิ เขียวโพธิ์ ม.3/4 23 ไม่ส่งงาน 
5. ด.ช.นิตภิูมิ วรรณจาโร ม.3/5 32 ไม่ส่งงาน 
6. ด.ช.พงศกร ยกยอดี ม.3/5 30 ไม่ส่งงาน 
7. ด.ช.ฑีฆทัศน์ ชูมะณี ม.3/5 20 ไม่ส่งงาน 
8. ด.ช.กษิเดช ศรีเผือก ม.3/6 35 ไม่ส่งงาน 
9. ด.ช.ณภัทร แก่นแสงทอง ม.3/6 13 ไม่ส่งงาน 
10. ด.ช.สุเมธ ดำเลิศ ม.3/6 33 ไม่ส่งงาน 
11. ด.ญ.ขวัญธิดา ผิวทองงาม ม.3/6 17 ไม่ส่งงาน 
12. ด.ช.ณัฏฐวัฒน ์ เผือกศรี ม.3/6 31 ไม่ส่งงาน 
13. ด.ช.พิริยะ โฮมจูงจัง ม.3/7 31 ไม่ส่งงาน 
14. ด.ช.ธิติพันธ ์ สุราราช ม.3/7 19 ไม่ส่งงาน 
15. ด.ช.อัครินทร์ พนาพิทักษ์กุล ม.3/7 35 ไม่ส่งงาน 
16. ด.ญ.สุณิสา หอมละออ ม.3/7 37 ไม่ส่งงาน 
17. ด.ญ.ธัญรดา สุรินทะ ม.3/7 38 ไม่ส่งงาน 
18. ด.ช.ขัตติญะ มุนีรักษา ม.3/7 33 ไม่ส่งงาน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

              
                           ( นางสาวอรุณี    กงลา ) 
            ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (ธุรกิจศึกษา) 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจินตนา  แก้วพวง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ รหัส ว23101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3,5,7,9,10,11 มีนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีนักเรียน
ที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน  64  คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.เด็กชายรติพงษ ์  กมลเกียรติพัฒน ์ ม.3/3 40 -ไม่ส่งงานหน่วยท่ี 3 เรื่องแสง 
2.เด็กชายเกลม้งคล  อยู่ลือชา ม.3/5 42 -ส่งงานไม่ครบ,ไมเ่ข้าทำแบบทดสอบหน่วยท่ี 4 
3.เด็กชายณฏัฐ ์  เธียรธีรวิทย ์ ม.3/5 12 -ไม่ส่งงานตั้งแต่บทที่ 1-4 
4.เด็กชายนนธวัช ฉ่ำครุฑ ม.3/5 45 - ขาดส่งงานบทที่ 3 เรื่องคลื่น 
5.เด็กชายพัฒนศักดิ ์ บำรุงทิพย์วิทยา ม.3/5 35 -ขาดสอบท้ายบทที่ 4 เรื่องระบบสุริยะของเรา 
6.เด็กชายศุภณัฐ   ธรรมการภักด ี ม.3/5 18 -ไม่ส่งงานตั้งแต่บทที่ 1-4 
7.เด็กชายพงศกร  ยกยอด ี ม.3/5 36 -ขาดงานเรื่องคลื่นและไม่ทำแบบทดสอบบทที่4 
8.เด็กชายกองทัพ  ลำเลียงพล ม.3/5 21 -ขาดสง่งานบทที ่1-4 
9.เด็กชายนนทวัฒน ์ ศรีอ้วน ม.3/5 42 -ขาดส่งงานบทที่ 3 
10.เด็กชายกานต์ดนัย ลิ้มพาสุข ม.3/5 46 -ขาดส่งงานบทที่2-3 
11.เด็กชายเอกรินทร์  แซ่ลิ้ม ม.3/5 8 -ส่งงานไม่ครบ  แบบฝึกหัดทุกงาน 
12.เด็กชายอคเนย ์  กิจวิจิตร ์ ม.3/5 38 -ส่งงานไม่ครบ แบบฝึกหัดบทที่ 3 
13.เด็กชายชิษณุพงศ์ อุปชิต ม.3/5 40 -ส่งงานไม่ครบ แบบฝึกหัดบทท่ี 1-3 
14.เด็กชายฑีฆทัศน ์ ชูมะณ ี ม.3/5 29 -ส่งงานไม่ครบ บทท่ี 3 คลื่นและแสง 
15.เด็กชายภูริพันธ ์ วู้ก้าน ม.3/5 11 -ส่งงานไม่ครบ ทุกงาน 
16.เด็กหญิงอิสรยี์   บำรุงพงษ์ ม.3/5 29 -ส่งงานไม่ครบ ขาดแบบฝึกบทที่ 3และเรื่องแสง 
17.เด็กหญิงกชนันท์ สาแก้ว ม.3/5 33 -ส่งงานไม่ครบขาดสรุปคลื่น/แบบทดสอบบทที4่ 
18.เด็กหญิงณัฐนิชา  พรมพัตร ม.3/5 13 -ส่งงานไม่ครบ ทุกงาน 
19.เด็กหญิงพิมพิศา  สดมสุข ม.3/5 13 -ส่งงานไม่ครบ ทุกงาน 
20.เด็กหญิงมาริสา  แสงเมือง ม.3/5 36 -ส่งงานไม่ครบขาดแบบทดสอบเรือ่งแสง 
21.เด็กชายนครินทร ์ มั่นคงด ี ม.3/7 40 -ส่งงานไม่ครบขาดบทสรุปคลื่นแสงระบบสรุิยะ 
22.เด็กชายวิชญะ  สุบิน ม.3/7 37 -ส่งงานไม่ครบ แบบฝึกหัดทุกงาน 
23.เด็กชายกานต์นที โรจน์รักษ ์ ม.3/7 42 -ส่งงานไม่ครบ ทุกงาน 
34.เด็กชายจิรายุทธ  วงศ์แสนสุข ม.3/7 29 -ส่งงานไม่ครบ แบบฝึกท่ี 3และแบบทดสอบ3-4 
35เด็กชายอนุภาพ  เทพพูลผล ม.3/7 36 -ส่งงานไม่ครบ/แบบฝึกหัดบทท่ี2และ3 
36.เด็กชายทยากร เสือหัน ม.3/7 40 -ส่งงานไม่ครบ/2.3-2.4/บทท่ี 3 คลื่น 3,4,สรุป 
37.เด็กชายธนพล  เมฆขุนทด ม.3/7 33 -ส่งงานไม่ครบ/แบบฝึกหัดทุกงาน 
38.เด็กชายธิติพันธ ์ สุราราช ม.3/7 27 -ส่งงานไม่ครบ/ทุกงาน/แบบทดสอบเรื่องแสง 
39.เด็กชายภูเบศ  วิชชโอฬารกุล ม.3/7 43 -ส่งงานไม่ครบ/2.1-2.3/แบบสรุปเรื่องคลื่น 



ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

40.เด็กชายเจตน์จันทร ์ สมตัว ม.3/7 45 -ส่งงานไม่ครบ/แบบฝึก2.4-2.5 /แบบฝึกบท 3 
41.เด็กชายชยกฤตรณกิจ ประกอบวร ม.3/7 47 -ส่งงานไม่ครบ แบบฝึกหัดบทท่ี 2-3 
42.เด็กชายณัฐวัช ทองเนียม ม.3/7 20 -ส่งงานไม่ครบ ทุกงานท่ีเป็นแบบฝึกหัด 
43.เด็กชายเทพรัตน ์ แสนแสง ม.3/7 33 -ส่งงานไม่ครบ/ไม่ทำแบบทดสอบหน่วยท่ี 4 
44.เด็กชายขัตติญะ  มุนีรักษา ม.3/7 29 -ส่งงานไม่ครบ/ขาดสอบระบบสรุยิะหน่วยท่ี 4 
45.เด็กชายธนภูม ิ พานอก ม.3/7 37 -ส่งงานไม่ครบ ขาดสรปุบทท่ี 3 คลื่นและงาน2.5 
46.ด.ญ.พิชญานันท ์ ไวจุฬา ม.3/7 46 -ส่งงานไม่ครบ ไม่ทำแบบทดสอบเรื่องแสง 
47.เด็กหญิงเปรมฤด ี วรรธนะศักดิ ์ ม.3/7 24 -ส่งงานไม่ครบ งานบทที่ 1-4 
48เด็กหญิงสณุิสา หอมละออ ม.3/7 44 -ส่งงานไม่ครบ บทที่ 2 
49.เด็กหญิงปุณยาพร มีกุศล ม.3/7 45 -ส่งงานไม่ครบ ไม่ทำแบบทดสอบเรื่องแสง 
50.ด.ญ.ขวัญจริชนม ์ วรคันทักษ์ ม.3/7 44 -ส่งงานไม่ครบ 
51.เด็กชายรัชชานนท์ เลี่ยมศิริรตัน ์ ม.3/9 48 -ส่งงานไม่ครบขาดงานเรื่องคลื่น 
52.เด็กชายศักย์ศรณ ์ ผ่องโอภาส ม.3/9 46 -ส่งงานไม่ครบขาดงานเรื่องแสง 
53.เด็กชายสิริพัฒน์  มาทะจันทร ์ ม.3/9 46 -ส่งงานไม่ครบขาดงานเรื่องแสง 
54.เด็กชายหิรัญ  ทานะเวช ม.3/9 47 -ส่งงานไม่ครบ ขาดการหักเหแสง 
55.เด็กชายอภิชา พิณโรจน ์ ม.3/9 16 -ส่งงานไม่ครบ ทุกงาน 
56.ด.ช.เกียรตินิวัฒน์ กองรัตน์ ม.3/10 28 -ส่งงานไม่ครบขาดงานเรื่องแสง 
57.เด็กชายชัยธัช เมฆขุนทด ม.3/10 44 -ส่งงานไม่ครบขาดงานเรื่องแสง 
58.เด็กชายนนท์ปวิธ พุทธววรณะ ม.3/10 45 -ส่งงานไม่ครบขาดงานเรื่องแสง 
59.เด็กชายพชรพล  ชูวงษ์ ม.3/10 40 -ส่งงานไม่ครบขาดงานเรื่องแสง 
60.เด็กชายสิปปกร  นันทวงศ์ ม.3/10 36 -ส่งงานไม่ครบขาดงานเรื่องแสง 
61.เด็กหญิงนีรชา  บุษปะเกศ ม.3/10 44 -ส่งงานไม่ครบขาดงานเรื่องแสง 
62.เด็กหญิงพัสวรินทร ์ เตชะปัญญาวงศ ์ ม.3/10 37 -ส่งงานไม่ครบขาดงานเรื่องแสง 
63.เด็กหญิงแพรวา  วงษ์สุทิน ม.3/10 33 -ส่งงานไม่ครบขาดงานเรื่องแสง 
64.ด.ช.พรหมมินทร ์ อุทัย ม.3/11 43 -ส่งงานไม่ครบ ขาดงานการหักเหแสง 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                             
                    (นางสาวจินตนา  แก้วพวง) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า  นางสาววิภาภรณ์  พนมพงษ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม      
สอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11 มีนักเรียนทั้งหมด 306 คน มีนักเรียน
ที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน  34  คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

สิทธารถ  เชยทอง 3/2 41 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
รติพงษ์  กมลเกียรติพัฒน ์ 3/3 43 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
วิชญะ  สุบิน 3/7 45 ไม่เข้าเรียน, ไมส่ามารถติดตามได ้
กานต์นที   โรจน์รักษ ์ 3/7 18 ไม่เข้าเรียน, ไมส่ามารถติดตามได ้
จิรายุทธ  วงศ์แสนสุข 3/7 29 ไม่เข้าเรียน, ไมส่ามารถติดตามได ้
อนุภาพ  เทพพูลผล 3/7 41 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
กัณฑ์อเนก  มั่นเศรษฐ์โชต 3/7 40 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
คุโณดม  ไตรวุฒิลาภ 3/7 46 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
นัทธวัฒน์  แสงวิโรจน ์ 3/7 49 ไม่เข้าเรียน, ตดิตามแล้วแต่ไมส่่ง 
พิริยะ  โฮมจมูจัง 3/7 45 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
ธนพล  เมฆขุนทด 3/7 42 ไม่เข้าเรียน, กักตัว 
ธิติพันธ ์ สุราราช 3/7 24 ไม่เข้าเรียน, ตดิตามแล้วแต่ไมส่่ง 
ชยกฤต  ประกอบวรรณกิจ 3/7 43 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
ณัฐวัช  ทองเนียม 3/7 21 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
เทพรัตน์  แสนแสง 3/7 42 ไม่เข้าเรียน, ไมส่ามารถติดตามได ้
พีรณัฐ  แก้วเทศ 3/7 48 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
อัครินทร์  พนาพิทักษ์กุล 3/7 46 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
ขัตติญะ  มุนีรักษา 3/7 30 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
ธนภูมิ  พานอก 3/7 35 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
พิชญานันท์  ไวจุฬา 3/7 42 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
เปรมฤดี  วรรธนะศักดิ ์ 3/7 34 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
ปุณยาพร  มีกุศล 3/7 42 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
เกียรตินิวัฒน์  กองรัตน์ 3/10 18 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
ชัยธัช  เมฆฃุนทด 3/10 41 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
ณัฐชานนท์  คงทอง 3/10 33 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
นนท์ปวิธ  พุทธวรรณะ 3/10 45 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
พชรพล ชูวงษ์ 3/10 29 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
สิปปกร  นันทวงศ์ 3/10 13 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
นีรชา  บุษปะเกศ 3/10 48 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 



พัสวรินทร์  เตชะปัญญาวงศ ์ 3/10 31 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
แพรวา  วงษ์สุทิน 3/10 23 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
ศศิกานต์  สุดประเสริฐศักดิ ์ 3/10 27 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
ณิศชญา  เมลเบอะ เพนเบอร์ธ ี 3/10 39 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 
พรหมมินทร์  อุทัย 3/11 37 ติดตามแล้วแตไ่มส่่ง 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
             (นางสาววิภาภรณ์  พนมพงษ์) 
        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   



  
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่  ๑๘    เดือน. กันยายน.พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางมณี  สมบูรณ์บดีบุตร   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - ธุรกิจศึกษา    สอนวิชา
งานบริการท่องเที่ยว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ห้อง 3/1 – 3/7. มีนักเรียนทั้งหมด  40  คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 18  คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

ด.ญ.กานดา วงษ์สุภา 3/4 51 เหตุผลที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เนื่องจาก 
ด.ญ.ปุณรัตน์ บัวจงกล 3/4 28 1 ไม่เข้าเรียน 
ด.ช.พัฒนศักดิ์ บ ารุงทิพย์วิทยา 3/5 48 2 เข้าเรียนแต่ไม่ส่งงาน 
ด.ช.ศุภณัฐ ธรรมการภักดี 3/5 45 3 ครูผู้สอนตักเตือนแล้วรับทราบแต่ไม่ท า 
ด.ช.ธนันชัย เพ็ญสวัสดิ์ 3/5 50 4 ไม่ทราบสาเหตุ 
ด.ญ.กชนันท์ สาแก้ว 3/5 46  
ด.ญ.น้ าเพชร ชาดี 3/5 45 การแก้ปัญหาของครูผู้สอน 
ด.ญ.ณัฐนิชา พรมพัตร 3/5 31 1 แจ้งครูที่ปรึกษาให้ช่วยติดตาม นร.เฉย 
ด.ญ.หทัยภัทร คงสัง 3/5 41 2 โทรติดตามทางผู้ปกครองโดยตรงและตัว 
ด.ช.เชี่ยวชาญ เฮียงโฮม 3/6 38 นักเรียนโดยตรงแต่นักเรียนนิ่งเฉย 
ด.ญ.พัทธดนย์ วรพิทย์ 3/6 25 3 มีนักเรียน. 2 คนอยู่มี ในกลุ่มเสี่ยง แต่หาย 
ด.ญ.ณัฐพร สุขสุมิตร์ 3/6 49 แล้ว ก็ไม่ติดตามงาน 
ด.ญ.บุญยอร วงศ์วุฒิ 3/6 43 4 ประเภทนิ่งไม่ตอบไม่ตอบ  ไม่รู้ไม่ชี้ ไม่สน 
ด.ญ.พิชญาภา เกตุชูโชติ 3/6 46 5 มีนักเรียนบางคนก าลังติดตามงานส่ง 
ด.ช.กานต์นที โรจน์รักษ์ 3/7 35  
ด.ช.ธนภูมิ พานอก 3/7 52  
ด.ญ.พิชญานันท์ ไวจุฬา 3/7 47  
ด.ญ.ปุณยาพร มีกุศล 3/7 35  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
                    (นางมณี  สมบูรณ์บดีบุตร) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพ - ธุรกิจ
ศึกษา 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่17 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางธัญญพัทธ์ จิระวุฒิพันธุ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ .การงานอาชีพ(คหกรรม)      สอน
วิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 .ห้อง 3/1-3/12 มีนักเรียนทั้งหมด 264 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บ
ไม่ครบ 70% จ านวน  41 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.จิรวัฒน์   สุขเวชกิจ 3/3 52 
 ด.ญ.พรชิตา มะยาระ 3/3 54  

ด.ช.รัฐพล ธนวัฒน์ภิญญา 3/4 54  
ด.ช.คณาวัฒน ์ บุญมาก 3/4 40  
ด.ช.วีรพล พุทธสงกรานต ์ 3/4 50  
ด.ช.อนิวัตติ ์ รอดยิ้ม 3/4 50  
ด.ช.ปฏิภัทร ์ มั่นก าเนิด 3/4 48  
ด.ช.ณัฎฐ ์ เธียรธีรวิทย ์ 3/5 35  
ด.ช.นนธวัช ฉ่ าครุฑ 3/5 40  
ด.ช.พัฒนศักดิ ์ บ ารุงทิพย์วิทย์ 3/5 41  
ด.ช.ศุภณัฐ ธรรมการภักด ี 3/5 35  
ด.ช.ธนพัฒน ์ มาลารัตน ์ 3/5 35  
ด.ช.อัศจรรย ์ วิเศษนันท ์ 3/5 49  
ด.ช.กองทัพ ล าเลียงพล 3/5 35  
ด.ช.ศิริภมู ิ ชูช่ืน 3/6 35  
ด.ช.กษิเดช ศรีเผือก 3/6 47  
ด.ช.จิรเดช ธนูศิลป ์ 3/6 35  
ด.ช.เชี่ยวชาญ เฮียงโฮม 3/6 45  
ด.ช.ธารากร ล่องแก้ว 3/6 35  
ด.ช.นพรรณพ คล้ายสุบรรณ 3/6 35  
ด.ช.สกรรจ ์ ทวานนท์ 3/6 35  
ด.ช.ณภัทร แก่นแสง 3/6 35  
ด.ช.พัทธดนย์ วรพิทย์ 3/6 40  
ด.ช.พีรพันธิ ์ แซ่เฮง 3/6 35  
ด.ช.อนุชิต อ่อนตา 3/6 35  
ด.ช.กีรติกร ขวัญกอง 3/6 35  
ด.ช.ธนากร โลหากาศ 3/6 49  
 

  



ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ช.นาเมือง นาเมืองรักษ์ 3/7 41  

ด.ช.วิชญะ สุบิน 3/7 43  

ด.ช.กานต์นท ี โรจน์รักษ ์ 3/7 35  

ด.ช.อนุภาพ เทพพูลผล 3/7 40  

ด.ช.คุโณดม ไตรวุฒิลาภ 3/7 35  

ด.ช.นัทธวัฒน์ แสงวิโรจน์ 3/7 40  

ด.ช.ธิติพันธ ์ สุราราช 3/7 35  

ด.ช.ชยกฤต ประกอบวรรณกิจ 3/7 48  

ด.ช.ณัฐวัช ทองเนียม 3/7 35  

ด.ช.อภิชา พิณโรจน์ 3/9 49  

ด.ช.เกียรตินิวัฒน์ กองรัตน ์ 3/10 45  

ด.ช.พรหมมินทร์ อุทัย 3/11 47  

ด.ช.สุรยุทธ พระจันทร์ศรี 3/12 50  

ด.ช.ภากร อาภาสุโกศล 3/12 43  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางธัญญพัทธ์ จิระวุฒิพันธุ์) 
                      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า.นางสุภัทรา  อ่ิมอ่ า.....  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย        สอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ..3....ห้อง.4   มีนักเรียนทั้งหมด .........47.......คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70%  
จ านวน 11. คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

    
 ดช.ฐนวัฒน์ ตรีสารศร ี  44  

ดช.พรหมวิช แตงขุด  39  
ดช.วีระพล พุทธสงกรานต ์  33  
     
ดช.ณัฐดนัย เพ็งมาศ  47  
ดช.นพฤทธิ ์ กัลยา  29  
ดช.วรภพ วรชินา  33  
ดช.อัษฎาวุธ สึช าน ิ  41  
ดช.กมลภพ เที่ยงกมล  47  
ดญ.ตระหนักจติร ล้วนรัตน ์  31  
ดญ.ธนัชชา อุ่มสกุล  35  
ดญ.ปุณรัตน์ บัวจงกล          40  

     
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
             (…สุภัทรา  อ่ิมอ่ า..) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.. 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 19 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564   

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านายเฉลิมชัย เคลือบวิจิตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ       สอนวิชาพื้นฐานดนตรี3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 7 มีนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 1 คน 
แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ณัฐวัช  ทองเนียม 3/7 13 ไม่เข้าเรียน  
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นายเฉลิมชัย เคลือบวิจิตร) 
                          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่๒๐ เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางเมตตา เรืองวังสรรค์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      สอนวิชานาฏศิลป์  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ห้อง   ม.3/1-3/6 มีนักเรียนทั้งหมด 284 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน 30 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ด.ช.คณาวัฒน ์ บุญมาก ม.3/4 46 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.วรภพ  วรชินา ม.3/4 48 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ธนัชชา อุ่มสกุล ม.3/4 53 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.เกล้ามงคล อยู่ลือชา ม.3/5 45 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ชนินทร นครไทย ม.3/5 26 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ทัพตะวัน จังตระกลู ม.3/5 52 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณัฎฐ ์ เธียรธีรวิทย ์ ม.3/5 21 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ศุภณัฐ ธรรมการภักด ี ม.3/5 42 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.เอกรินทร ์ แซ่ลิ้ม ม.3/5 37 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ชิษณุพงศ ์ อุปชิต ม.3/5 40 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ฑีฆทัศน ์ ชูมะณ ี ม.3/5 29 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ภูริพันธ ์ วู้ก้าน ม.3/5 13 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.อิสรีย ์ บ ารุงพงษ์ ม.3/5 33 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ณัฐนิชา   พรมพัตร ม.3/5 33 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.พิมพิศา สดมสุข ม.3/5 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ศิริภมู ิ ชูช่ืน ม.3/6 45 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.กษิเดช ศรีเผือก ม.3/6 46 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.จิรเดช ธนูศิลป ม.3/6 50 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.เชี่ยวชาญ เฮียงโฮม ม.3/6 38 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ธารากร ล่องแก้ว ม.3/6 0 ไม่ส่งงาน 
ด.ช.นพรรณพ คล้ายสุบรรณ ม.3/6 29 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.สกรรจ ์ ทวานนท์ ม.3/6 47 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.พัทธดนย์ วาพิทย ์ ม.3/6 47 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.อนุชิต อ่อนตา ม.3/6 34 ส่งงานไม่ครบ 

 
 
 
 



 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ด.ช.กีรติกร ขวัญกอง ม.3/6 10 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ช.ณัชพงศ์ ฐานิสสระ ม.3/6 48 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ชนากานต ์ งามจิตสุขศร ี ม.3/6 43 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ณัฐพร สุขสุมติร ์ ม.3/6 39 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.พิชญาภา เกตุชูโชต ิ ม.3/6 51 ส่งงานไม่ครบ 
ด.ญ.ขวัญธดิา ผิวทองงาม ม.3/6 28 ส่งงานไม่ครบ 
     
     
     

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
              
                    (นางเมตตา   เรืองวังสรรค์) 
                          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 



                                                                                          
                                                   ๑๗           กันยายน  
 
 
 
 
                                          ดร. จุไรลักษณ์ มุขเชิด                                                ภาษาต่างประเทศ                
             ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ่าน-เขียน) อ23201.              3                    11 

         1          34 

                          ดร, จุไรลักษณ์ มุขเชิด 
                           ภาษาต่างประเทศ 

 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า......................................... ..........................  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้............................        
สอนวิชา........................................ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............หอ้ง.................................... มีนักเรียนทั้งหมด 
........................คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน ...................... คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายพรหมมินทร ์ อุทัย ม.3/11 34 ขาดส่งงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
                                                   ๑๗           กันยายน  
 
 
 
 
                                          ดร. จุไรลักษณ์ มุขเชิด                                                ภาษาต่างประเทศ                
             ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ 23101              3                    11 

         1          34 

                          ดร, จุไรลักษณ์ มุขเชิด 
                           ภาษาต่างประเทศ 

 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า...................................................................  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้..................... .......        
สอนวิชา........................................ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............ห้อง................. ................... มีนักเรียนท้ังหมด 
........................คน มีนกัเรยีนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน ...................... คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายพรหมมินทร ์ อุทัย ม.3/11 34 ขาดส่งงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                          
                                                   ๑๗           กันยายน  
 
 
 
 
                                          ดร. จุไรลักษณ์ มุขเชิด                                                ภาษาต่างประเทศ                
             ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม (อ่าน-เขียน) อ23201.              3                    12 

         1          35 

                          ดร, จุไรลักษณ์ มุขเชิด 
                           ภาษาต่างประเทศ 

 

 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า...................................................................  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้..................... .......        
สอนวิชา........................................ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............ห้อง.................................... มีนักเรียนทั้งหมด 
........................คน มีนกัเรยีนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน ...................... คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายภากร อาภาสุโกศล ม.3/12 41 ขาดส่งงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

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

 



 
    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 
สอนวิชาการงานอาชีพ6 รหัสวิชา ง23102 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/1-3/12 มีนักเรียนทั้งหมด 258 คน 
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  78 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

ด.ญ. กอบกาญจน ์ ชีม่วง ม.3/2 37 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. ศศินภิา มาช้าง ม.3/3 24 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. ปุญชญา ขันธรรม ม.3/3 34 ไม่ส่งงาน 
ด.ช. กมลภพ เที่ยงกมล ม.3/4 29 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. สมิตานัน ทบทะราบ ม.3/4 31 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. ตระหนักจติร ล้วนรัตน ์ ม.3/4 26 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. ณิชาดา บุญเรืองศร ี ม.3/4 31 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. ธนัชชา อุ่มสกุล ม.3/4 25 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. ธัญพัฒน ์ อังกูรดิษฐพงศ์ ม.3/4 32 ไม่ส่งงาน 
ด.ช. ธิตินัฐต ์ บัวจ ารัส ม.3/5 34 ไม่ส่งงาน 
ด.ช. เอกรินทร ์ แซ่ลิ้ม ม.3/5 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 
ด.ช. อคเนย ์ กิจวิจิตร ์ ม.3/5 4 ไม่ส่งงาน 
ด.ช. ชิษณุพงศ ์ อุปชิต ม.3/5 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 
ด.ช. ทีฆทัศน ์ ชูมะณ ี ม.3/5 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 
ด.ช. ภูริพันธ ์ วู้ก้าน ม.3/5 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 
ด.ญ. อิสรีย ์ บ ารุงพงษ ์ ม.3/5 10 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 
ด.ญ. กชนันท์ สาแก้ว ม.3/5 17 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. ปพชญา ป้องเพ็ชร์ ม.3/5 27 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. ณัฐกฤตา จารุสกลุ ม.3/5 19 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. น้ าเพชร ซาด ี ม.3/5 33 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. ณัฐนิชา พรมพัตร ม.3/5 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 
ด.ญ. พิมพิศา สดมสุข ม.3/5 7 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. จัญญาพร ขานสันเทียะ ม.3/5 10 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ.ปวราพร มั่นสกุล ม.3/5 27 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. มาริสา แสงเมือง ม.3/5 33 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. สมุิตา ประภาใส ม.3/5 26 ไม่ส่งงาน 
ด.ญ. ศศิวิมล ทองบุ ม.3/5 16 ไม่ส่งงาน 
 

  



ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ด.ญ. หทัยภัทร คงสัง ม.3/5 37 ไม่ส่งงาน 

ด.ช. ณัฏฐ์วัฒน์ เผือกศรี ม.3/6 14 ไม่ส่งงาน 

ด.ช. ณัฐพนธ ์ ไชยชาญ ม.3/6 15 ไม่ส่งงาน 

ด.ช. ภคพล กองชิน ม.3/6 18 ไม่ส่งงาน 

ด.ช. ณัฐพงศ์ ฐานิจสระ ม.3/6 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 

ด.ช. สุเมธ ด าเลิศ ม.3/6 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 

ด.ญ. ชนากานต์ งามจิตสุขศรี ม.3/6 16 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. เนตรนภา ดวงแก้ว ม.3/6 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 

ด.ญ. ณัฐพร สุขสุมิตร์ ม.3/6 10 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. พิรญาณ์ ศิลาโรจน์ ม.3/6 30 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. สุพรรณหงส ์ ปลั่งกลาง ม.3/6 30 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. จีรนันท์ สังข์สุวรรณ ม.3/6 25 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. บุณยอร วงศ์วุฒิ ม.3/6 23 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. พิชญาภา เกตุชูโชต ิ ม.3/6 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 

ด.ญ. อภิสรา แซ่เจี่ย ม.3/6 27 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. กชวรรณ ราญรอน ม.3/6 15 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 

ด.ญ. ขวัญธิดา ผิวทองงาม ม.3/6 12 ไม่ส่งงาน 

น.ส. นิชชาณัท เทศน้อย ม.3/6 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 

ด.ช. ณัฐวัช ทองเนียม ม.3/7 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 

ด.ช. เทพรัตน ์ แสนแสง ม.3/7 10 ไม่ส่งงาน 

ด.ช. พีรณัฐ แก้วเทศ ม.3/7 14 ไม่ส่งงาน 

ด.ช. อัครินทร์ พนาพิทักษ์กุล ม.3/7 30 ไม่ส่งงาน 

ด.ช. ขัตติญะ มุนีรักษา ม.3/7 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 

ด.ช. ธนภูมิ พานอก ม.3/7 8 ไม่ส่งงาน 

ด.ช. พีรยุทธ สิริโสม ม.3/7 36 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. ชัญญพัชร์ ด้วงเงิน ม.3/7 12 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. พิชญานันท ์ ไวจุฬา ม.3/7 10 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. เปรมฤดี วรรธนะศักดิ์ ม.3/7 25 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. สุณิสา หอมละออ ม.3/7 14 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. ธัญรดา สุรินทะ ม.3/7 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบกลางภาค 

ด.ญ. ปุณยาพร มีกุศล ม.3/7 18 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. รมย์ชลีพร เชื้อหนองใส ม.3/7 21 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. อาทิตยา หนุนทอง ม.3/7 25 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. อินธิรา ศิริษา ม.3/7 38 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. ขวัญจิรชนม ์ วรคันทักษ ์ ม.3/7 7 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. รมิตา พุ่มเชย ม.3/7 22 ไม่ส่งงาน 



 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

ด.ญ. ญาดาวริน ฉลอง ม.3/7 20 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. อัยรินทร์ โชติชัยวิไลรัตน์ ม.3/8 31 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. สิตานัน ส าราญกิจ ม.3/8 35 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. สุปวีณ์กร สายหนู ม.3/8 35 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. อรวรีย์ ถีระรักษ์ ม.3/8 38 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. กนกวรรณ พุธมี ม.3/8 34 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. เบญญาภา เจ็ดวรรณะ ม.3/9 35 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. ปณาลี สักกีพันธ ์ ม.3/9 30 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. รุจยา ประทะทอง ม.3/9 21 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. วริสา ฤทธิแสง ม.3/9 31 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. วิชญ์ชยาภรณ์ เนตร์สีเงิน ม.3/9 36 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. นีรชา บุษปะเกศ ม.3/10 29 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. พัสวรินทร์ เตชะปัญญาวงศ์ ม.3/10 30 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. แพรวา วงษ์สุทิน ม.3/10 13 ไม่ส่งงาน 

ด.ญ. ฑิตยา ฉายแสง ม.3/12 27 ไม่ส่งงาน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวธันยพร  เหมพิจิตร) 
                      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
                   กลุ่มวิชาอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    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       สอนวิชาการงานช่างไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 .ห้อง 1-7 มีนักเรียนทั้งหมด 28 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่

ครบ 70% จ านวน 15  คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

วีระพล พุทธสงกรานต์ 3/4 24 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 
ณัฐวัสส ์ บูรณ์ธนันชัย 3/4 55 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 
ณัฏฐ์ เธียรธีรวิทย ์ 3/5 18 ไม่เข้าเรียนเลย 
นนทวัฒน์ ศรีอ้วน 3/5 53 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

เอกรินทร์  แซ่ลิ้ม 3/5 10 ไม่เข้าเรียนเลย 

ชิษณุพงศ์ อุปชิต 3/5 33 ไม่เข้าเรียนเลย 

ภูริพันธ์ วู้ก้าน 3/5 10 ไม่เข้าเรียนเลย 
จิรเดช ธนูศิลป์ 3/6 36 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 
พีรวัส สังสุวรรณ 3/6 46 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 
เนตรนภา ดวงแก้ว 3/6 31 ไม่เข้าเรียนเลย 
นครินทร์ มั่นคงดี 3/7 50 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 
นาเมือง นาเมืองรักษ์ 3/7 43 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 
วิชญะ สุบิน 3/7 44 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 
ณัฐวัช ทองเนียม 3/7 47 ไม่เข้าเรียนเลย 
เทพรัตน์ แสนแสง 3/7 19 ไม่ได้ท าแบบทดสอบหรือท าคะแนนไม่ผ่าน 

 

 

 



 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

              
                    (นายสุชิน  ฟักสังข์) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า..นาวิน  มดตะน้อย.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        สอนวิชา เคมี
เข้มข้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 .ห้อง...ม.3/11 , 12.. มีนักเรียนทั้งหมด .69..คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 
70% จ านวน ........7....... คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.พรหมมินทร์ อุทัย ม.3/11 27 ไม่ส่งงาน ไม่สอบแก้ตัวคะแนนเก็บ 
ด.ช.สิรภพ พิศประเทือง ม.3/11 35 ด าเนินการสอบแก้ตัวยังไม่เรียบร้อย 
ด.ช.ปิติ  ศรตลานุกต์ ม.3/12 38 ด าเนินการสอบแก้ตัวยังไม่เรียบร้อย 
ด.ช.ภาณุภัทร ตุลาธาร ม.3/12 34 ด าเนินการสอบแก้ตัวยังไม่เรียบร้อย 

ด.ช.สุรยุทธ์ พระจันทร์ศรี 
ม.3/12 34 

ไม่ส่งงานและด าเนินการสอบแก้ตัวยังไม่
เรียบร้อย 

ด.ช.ภากร อาภาสุโกศล 
ม.3/12 28 

ไม่ซ่อมกลางภาค  ไม่ส่งงาน  ยังไม่สอบ
เก็บคะแนน 

ด.ญ.ฑิตยา ฉายแสง ม.3/12 38 ไม่ส่งงาน 
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (…นายนาวิน  มดตะน้อย..) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
 

 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเกบ็ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุ ี
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวณัฐกฤตา  ปาลี   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คหกรรม)        สอนวิชา
งานขนมไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง1-7 มีนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน 1 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ด.ช.ธนพล เมฆขุนทด 3/7 20 ไม่ส่งงานเลย 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวณัฐกฤตา ปาลี ) 
                     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

 
 

 



 
    บันทึกข้อความ                          

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   ๒๐  กันยายน  ๒๕๖๔ 
เรื่อง  รายงานคะแนนเกบ็ 70% 
…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบรุ ี
 

          ด้วยข้าพเจ้านางสาวปัทมา  บุญยวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชา
วิทยาการคำนวณและออกแบบ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3/6, 3/7, 3/8, 3/9,3/12) มีนักเรียนทั้งหมด 213 คน 
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 15  คน ตามรายช่ือต่อไปนี้ 

ลำดับท่ี ชื่อ-นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 เด็กชายธารากร  ล่องแก้ว 3/6 22 ส่งงานไม่ครบ 
2. เด็กชายณภัทร แก่นแสง 3/6 35 ส่งงานไม่ครบ 
3. เด็กชายอนุชิต อ่อนตา 3/6 35 ส่งงานไม่ครบ 
4. เด็กชายกีรติกร ขวัญกอง 3/6 27 ส่งงานไม่ครบ 
5. เด็กชสบณัชพงศ์ ฐานิจสระ 3/6 29 ส่งงานไม่ครบ 
6. เด็กหญิงชนากานต์ งามจิตสุขศร ี 3/6 25 ส่งงานไม่ครบ 
7. เด็กหญิงขวัญธิดา ผิวทองงาม 3/6 38 ส่งงานไม่ครบ 
8. เด็กชายวิชญะ สุบิน 3/7 44 ส่งงานไม่ครบ 
9. เด็กชายกานต์นท ี โรจนร์ักษ์ 3/7 36 ส่งงานไม่ครบ 
10. เด็กชายจิรายุทธ วงศ์แสนสุข 3/7 15 ส่งงานไม่ครบ 
11. เด็กชายอนุภาพ เทพพลูผล 3/7 29 ส่งงานไม่ครบ 
12. เด็กชายธิติพันธ์ สุราราช 3/7 35 ส่งงานไม่ครบ 
13. เด็กชายณัฐวัช ทองเนียม 3/7 41 ส่งงานไม่ครบ 
14. เด็กหญิงพิชญานันท ์ ไวจุฬา 3/7 33 ส่งงานไม่ครบ 
15. เด็กหญิงปุณยาพร มีกุศล 3/7 33 ส่งงานไม่ครบ 

 
ทั้งนีข้้าพเจ้าได้ติดตามนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ถึง 70% โดยกำหนดให้นักเรียนทำงานที่ยังส่งไม่ครบ และ

ส่งงานที่ปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                         (นางสาวปัทมา  บุญยวรรณ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
   

  บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   20  มีนาคม  2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสุภัทรา  อ่ิมอ่ า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ท23101  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที,่3/6, มีนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนที่คะแนน 
เก็บไม่ครบ 70% จ านวน 23 คน รายชื่อดังนี้ 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท23102 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 เด็กชายกษิเดช ศรเีผือก ม.3/6 42 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
2 เด็กชายเช่ียวชาญ เฮียงโฮม ม.3/6     36 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
3 เด็กชายธารากร ล่องแก้ว ม.3/6 8 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
4 เด็กชายนพรรณพ คลา้ยสุบรรณ ม.3/6 30 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
5 เด็กชายสกรรจ์ ทวานนท ์ ม.3/6 36 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
6 เด็กชายณภัทร แก่นแสง ม.3/6 12คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
7 เด็กชายพัทธดนย์ วรพิทย ์ ม.3/6 41 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
8 เด็กชายพีรพันธ์ แซ่เฮง ม.3/6 35 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
9 เด็กชายธนณฏัฐ์ สุขพระหันต ์ ม.3/6 42 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
10 เด็กชายพัสกร ชยางกูรณอยุธยา ม.3/6 42 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
11 เด็กชายสริภพ เพชรสังข์ ม.3/6 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
12 เด็กชายกีรติกร ขวัญกอง ม.3/6 22 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
13 เด็กชายธนากร โลหากาศ ม.3/6 41 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
14 เด็กชายณฎัฐ์วัฒน์ เผือกศร ี ม.3/6 43 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
15 เด็กชายเอกภพ พิมพิลา ม.3/6     31 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
16 เด้กชายณัชพงศ์ ฐานิจสระ ม.3/6     35 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
17 เด็กหญิงชนากานต์ งามจติสุขศร ี ม.3/6 38คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
18 เด็กหญิงเนตรนภา ดวงแก้ว ม.3/6 16คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
19 เด็กหญิงพีรญาณ์ ศลิาโรจน ์ ม.3/6 36คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
20 เด็กหญิงบณุยอร วงศ์วุฒิ ม.3/6 29คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
21 เด็กหญิงพิชญาภา  เกตุชูโชต ิ ม.3/6 45คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
22 เด็กหญิงกชวรรณ ราญรอน ม.3/6 39คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
23 เด็กหญิงขวัญธดิา ผิวทองงาม ม.3/6 22คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
     
     



          

 

           
         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
             
                    (นางสุภัทรา  อ่ิมอ่ า) 
           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                              
 

                                                                                              
 

 


