
 

    บันทึกข)อความ                           
 

ส#วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

            วันที ่20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูKอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

          ดKวยขKาพเจKา นางสาวจีราพร  วอนเจียม  ครูกลุ#มสาระการเรียนรูKภาษาต#างประเทศ 

สอนวิชา ภาษาอังกฤษอ#าน - เขียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาป[ที ่4 หKอง 12, 13, 14 มีนักเรียนทั้งหมด 89 คน 

มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม#ครบ 70% จำนวน 2 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได6 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

เด็กชายธนนนทE ขุนพิลึก 4/12 38 ส5งงานไม5ครบ 

เดก็หญิงพริญาณE เอี่ยมองคE 4/14 41 ส5งงานไม5ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

              

                           (นางสาวจีราพร  วอนเจียม) 

          ครูกลุ#มสาระการเรียนรูKภาษาต#างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ ๗๐% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า   นางขวัญพัฒน์ เดชวสุพงศ ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้    คณิตศาสตร์        
สอนวิชา  คณิตศาสตร์     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ห้อง  ๕, ๖ และ ๗   มีนักเรียนทั้งหมด ๑๓๐ คน  
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ ๗๐% จำนวน ๒๗ คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม ๗๐ คะแนน) 

นายธัญวิชญ์  อดิเรก ม.๔/๕ ๓๙ ไม่ส่งใบงาน 
นายกิตติศักดิ์  สีลา ม.๔/๕ ๔๒ ไม่ส่งใบงาน 
น.ส.ภัทรพร  มุมทอง ม.๔/๕ ๔๒ ไม่ส่งใบงาน 
น.ส.ปพิชญา  ธีรธรรมพิทักษ์ ม.๔/๕ ๒๑ ไมส่่งใบงาน ไม่สอบแก้กลางภาค และ

เข้าเรียนน้อยมาก 
นายพงศกร  โนนศรี ม.๔/๖ ๔๖ ไม่ส่งใบงาน 
นายสิรภพ  ฉายปรีชา ม.๔/๖ ๓๕ ไม่ส่งใบงาน 
นายธเนศ  แก้วกาล ม.๔/๖ ๔๕ ไม่ส่งใบงาน 
นายเศรษฐพล  ถีระวงษ์ ม.๔/๖ ๓๑ ไม่ส่งใบงาน และไม่สอบแก้กลางภาค 
นายณรงค์ฤทธิ์  เปการี ม.๔/๖ ๔๒ ไม่ส่งใบงาน 
นายพลากร  มีเจริญ ม.๔/๖ ๔๖ ไม่ส่งใบงาน 
นายวริทธิ์นันท์  ผดุงวงษ์ ม.๔/๖ ๒๙ ไม่ส่งใบงาน 
นายวรวุฒิ  ชนะวารี ม.๔/๖ ๔๕ ไม่ส่งใบงาน 
นายณฐรัตน์  อุ้มญาติ ม.๔/๖ ๓๕ ไม่ส่งใบงาน 
น.ส.ดวงกมล  รุจิพุฒ ม.๔/๖ ๔๕ ไม่ส่งใบงานและเข้าเรียนน้อยมาก 
น.ส.อาภาภรณ์  เกิดวิถี ม.๔/๖ ๔๑ ไม่ส่งใบงาน 
น.ส.สภุาวดี  ปั้นนิ่ม ม.๔/๖ ๓๔ ไม่ส่งใบงาน 
น.ส.ธรณ์ธันย ์ ธารีรัตน์ ม.๔/๖ ๓๘ ไม่ส่งใบงาน และไม่สอบแก้กลางภาค 
น.ส.ปานปิตา  จินตนากุล ม.๔/๖ ๔๒ ไม่ส่งใบงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม ๗๐ คะแนน) 

น.ส.อัจฉรา  เฮ้งเจริญ ม.๔/๖ ๓๙ ไม่ส่งใบงาน 
น.ส.ชนิษฐา พัชรานุ ม.๔/๖ ๒๖ ไม่ส่งใบงาน ไม่สอบแก้กลางภาค และ

เข้าเรียนน้อยมาก 
นายศุภกร  ชัยฤกษ์ ม.๔/๗ ๔๔ ไม่ส่งใบงาน 
นายธีรภัทร  ศรีสุวรรณ ม.๔/๗ ๔๔ ไม่ส่งใบงาน 
นายสุทธิภัทร  เชิดทอง ม.๔/๗ ๔๖ ไมส่่งใบงาน 
นายนิติธร  นิติสาโรภาส ม.๔/๗ ๔๒ ไม่ส่งใบงาน 
นายอภินันท์  จอดรัมย์ ม.๔/๗ ๔๐ ไม่ส่งใบงาน 
น.ส.วริตา  พุ่มสาขา ม.๔/๗ ๔๔ ไม่ส่งใบงาน 
น.ส.กุลชา  จันทร์แจ่ม ม.๔/๗ ๔๑ ไม่ส่งใบงาน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                  นางขวัญพฒัน์ เดชวสุพงศ์ 
           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรม 1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/13 มีนักเรียนทั้งหมด 3 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 1 คน 

ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ นามสกุล ชั้น 

คะแนนที่ได ้
เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน) 
1 กมลนัทธ์   กิจอำไพ ม.4/13 21 ส่งงานไม่ครบ 

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (ดร.จรูญศักดิ์ จารุธีรนาท) 
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ ๗๐% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้ วยข้ าพ เจ้ า  น างขวัญ พัฒ น์  เดชวสุพ งศ์   ครูกลุ่ ม สาระการ เรียนรู้ คณิ ตศาสตร์  สอนวิช า           
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔ ห้อง ๔,๕ และ ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๓๐ คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ ๗๐% จำนวน ๑๘ คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม ๗๐ คะแนน) 

นายจักรพรรดิ มุภาษา ๔/๔ ๔๒ ไม่ส่งแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ 
นายเดวิดอเล็กแซน
เดอร์ 

คาร์เพ็นเตอร์ ๔/๔ ๒๗ 
ไม่ส่งงานสอบแก้ตัว ไม่ส่งแบบฝึกหัด     
และไมส่่งแบบทดสอบ 

นายกิตติศักดิ์  สีลา ๔/๕ ๔๕ ไม่ส่งแบบฝึกหัดหลังกลางภาค 
นายธนภัทร์ ราษฎร์นิยม ๔/๕ ๔๗ ไม่ส่งแบบฝึกหัดหลังกลางภาค 
นายอภินันท์ วิริยะดิลก ๔/๕ ๔๗ ไม่ส่งแบบฝึกหัดหลังกลางภาค 

นายเทพทัต ไชโอชะนุโชติ ๔/๕ ๓๘ 
ไม่ส่งแบบฝึกหัดหลังกลางภาค          
และแบบทดสอบ 

นางสาวอมลวรรณ เพ็ชรโ์รจน์ ๔/๕ ๔๖ ไม่ส่งแบบฝึกหัดหลังกลางภาค 

นางสาวปพิชญา ธีรธรรมพิทักษ์ ๔/๕ ๒๒ 
ไม่ส่งแบบฝึกหัดก่อน-หลังกลางภาค      
ไม่สอบแก้ตัวกลางภาค และไม่ส่ง
แบบทดสอบ เข้าเรียนน้อยมาก  

นายสิรภพ  วุฒิภาสโภคิน ๔/๖ ๒๘ 
ไม่ส่งแบบฝึกหัดก่อนกลางภาคครั้งที่ ๒   
ไม่ส่งแบบฝึกหัดหลังกลางภาค           
และไม่ส่งแบบทดสอบ 

นายชุติเทพ พ่ึงแย้ม ๔/๖ ๔๗ ไม่ส่งแบบทดสอบ 

นายวริทธินันท์ ผดุงวงษ์ ๔/๖ ๔๒ 
ไม่ส่งแบบฝึกหัดหลังกลางภาค          
และไม่ส่งแบบทดสอบ 

นางสาวอภิชญา จันทร์เทียน ๔/๖ ๔๖ ไม่ส่งแบบทดสอบ 
นางสาวอาภาภรณ์ เกิดวิถี ๔/๖ ๔๖ ไม่ส่งแบบทดสอบ 
นางสาวสุภาวด ี ปั้นนิ่ม ๔/๖ ๔๕ ไม่ส่งแบบทดสอบ 
นางสาวธรณ์ธันย์ ธารีรัตน์ ๔/๖ ๔๖ ไม่ส่งแบบทดสอบ 
นางสาวปานปิตา จินตนากุล ๔/๖ ๔๕ ไม่ส่งแบบทดสอบ 
 

          
 



 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม ๗๐ คะแนน) 

นางสาวอัจฉรา เฮ้งเจริญ ๔/๖ ๔๔ ไม่ส่งแบบทดสอบ 
นางสาวชนิษฐา 
 

พัชรานุ 
 

๔/๖ 
 

๓๖ 
 

ไมส่่งแบบฝึกหัดหลังกลางภาค          
และไม่ส่งแบบทดสอบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    นางขวัญพัฒน์ เดชวสุพงศ์ 
             ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรม 1 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/14 มีนักเรียนทั้งหมด 3 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 3 คน 

ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ นามสกุล ชั้น 

คะแนนที่ได ้
เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน) 
1 ณธีพัฒน์ สิทธิมโนมัย ม.4/14 31 ส่งงานไม่ครบ 

2 ภควัฒน์  นักธรรม ม.4/14 26 ส่งงานไม่ครบ 
3 ชลสิทธิ์   แร่เพชร ม.4/14 31 ส่งงานไม่ครบ 

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (ดร.จรูญศักดิ์ จารุธีรนาท) 
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่   ๒๒   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า...................................................................  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ............................        

สอนวิชา........................................ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ............หอ้ง.................................... มีนักเรียนทั้งหมด 

........................คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน ...................... คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

น.ส. พิรญาณ์  เอี่ยมองค์ ม.4/14 0 ขาดสอบ  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              

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

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

 We, Rodelyn Cenabre Virador and Jill Tionko Maduramente,  English teachers in the 

Regular  Program, who teach English Conversation (E30215) in M4/1-4/9 list down below,  

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

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 17968 น.ส.ปวรศาิ ร่มศร ี 4/1 45 Incomplete work 

2 20170 น.ส.ชามาภทรั บุณยะสมภพ 4/1 48 Incomplete work 

3  20173 น.ส.หทยภรณ ั ์ บรรจงศริิ 4/1 44 Incomplete work 

4 20621 น.ส.สุรวิภาิ รกธรรม 4/1 13 Incomplete work 

5 17984 นายจรเดช ิ ตงใจท ้ั า 4/2 37 No test 

6 17987 นายณฐพั ชรั ์ เยองท ื้ บ 4/2 31 Incomplete work 

7 18436 นายณภทรั แสงทอง 4/2 15 No test 

8 18452 นายปภงกร ั เปลงร่ ศมั ี 4/2 32 Incomplete work 

9 20174 นายคฑาวุฒ ิกลบเเก ี ว้ 4/2 14 Incomplete work 

10 18452 นายปภงกร ั เปลงร่ ศมั ี 4/2 32 incomplete work 

11 20174 นายคฑาวุฒ ิกลบเเก ี ว้ 4/2 14 Incomplete work 

12 20179 นายพงษ์ดษฐิ ์ ชยภั ทรย ั งยวด ิ่ 4/2 46 Incomplete work 

13 20180 นายยศกร บุญรอด 4/2 2 absences 

14 20181 นายวรวฒนั ์ ทองพนู 4/2 0 absences 

15 20183 นายสริชิยั สขคุ มุ ้ 4/2 8 Absences 

16 20623 นายหฏฐกร ั จกรเป ั ็ง 4/2 44 Incomplete work 

17 17930 น.ส.ปภาว ีพศวงษ ิ ์ 4/2 44 Incomplete work 

18 17936 น.ส.แพรวา รสด ี 4/2 47 Incomplete work 

19 17975 น.ส.ภญญดา ิ พุ่มปรดา ี 4/2 26 Incomplete work 

20 18016 น.ส.พสุมด ีแกวพา ้ 4/2 43 Incomplete work 

21 18049  น.ส.ธนวาร ั ตนั ์ พลสู ุข 4/2 6 Incomplete work 



No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

22 18098 น.ส.พรชนก สทธิ จินทร ั ์ 4/2 28 Incomplete work 

23 18181 น.ส.ปทุมพร บุญประเคน 4/2 20 No test 

24 20625 น.ส.เกตน์สริ ีบญตา 4/2 44 Incomplete work 

25 18032 นายณฐวั ตรั ศลปส ิ ทธิ ิ์ 4/3 37 No test 

26 18112 นายดรณภพ ั กนทะล ั อื 4/3 1 absences 

27 18159 นายณฐพฤกษ ั ์ อ่อนจาปํ ี 4/3 18 Incomplete work 

28 18275 นายพงศภคั ไชยพรหม 4/3 6 No test 

29 18444 นายเกยรต ี ภิูม ิบญย ุ อง่ 4/3 39 Incomplete work 

30 19181 นายภูมพิ ฒนั ์ วรรธนะพนธั ์ุ 4/3 36 Incomplete work 

31 20186 นายชยมงคล ั ดวงเง ้ นิ 4/3 36 Incomplete work 

32 20188 นายธนพล คาสอน ํ 4/3 40 Incomplete work 

33 20190 นายเมธสั เกดพิ ูลเป่ียม 4/3 7 No test 

34 20193 นายสรวศิ นวลอ่อน 4/3 10 Incomplete work 

35 19 17901 น.ส.สุกฤตา บุญสทธิ พลิ 4/3 30 Incomplete work 

36 27 17978 น.ส.ศริริตนั ์ เสถยรช ี ยั 4/3 16 No test 

37 31 18058 น.ส.ลลดา บรรณาวการ ิ 4/3 40 Incomplete work 

38 32 18084 น.ส.กญญาร ั ตนั ์ เร่งรตนั ์ 4/3 44 Incomplete work 

39 37 18324 น.ส.ปรญญากร ิ คาภํ ลูา 4/3 45 No test 

40 38 19909 น.ส.สริวิมลิ กางมล ู 4/3 6 No test 

41 39 20187 น.ส.ณฐณั ชาิ สุวรรณปรดี ี 4/3 38 Incomplete work 

42 17904 นายจกรพรรด ั ิมภาษา  ุ 4/4 32 Incomplete work 

43 17906 นายณฐสั ทธิ ิ์ภู่เจรญก ิ จศิ ลปิ ์ 4/4 46 Incomplete work 

44 17985 นายจรพงศ ิ ์ นิยมจนทร ั ์ 4/4 34 Incomplete work 

45 17998 นายศุภณฐั บรบิรณู  ์ 4/4 48 Incomplete work 

46 18078 นายรชพล ั ลอร้ กธรรม  ั 4/4 33 Incomplete work 

47 18236 นายพรวี ชญิ ์ พรหมเมศร ์ 4/4 30 No test 

48 18241 นายแสงสรยู ์ ชฤกษ ู ์ 4/4 34 Incomplete work 

49 18270 นายเมธภูมนทร ิ ์ คณฑา 4/4 33 Incomplete work 

50 19184 นายกนกพจน์ กาญจนประทุม 4/4 48 No test 

51 20198 นายธมกร ธนานพธนนั 4/4 30 Incomplete work 

52 20199 นายเดวดอเล ิ กแซนเดอร ็ ์ คารเ์พ 4/4 2 absences 

53 17892 น.ส.พชรพร ั วริชขจรเก ั ยรต ี  ิ 4/4 39 Incomplete work 

54 18020 น.ส.ศรนริ ตนั ์ ทรพยั พ์ งึ่ 4/4 33 Incomplete work 

55 20197 น.ส.ณฐมน สุดจตร 4/4 42 Low score 

 



 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

56 4 17948 นายธญวั ชญิ ์อดเรกิ 4/5 31 No Test 
57 10 18082 นายอภนิันท ์วริยะด ิ ลก ิ 4/5 23 Incomplete work 
58 12 18157 นายโชตวิฒนั ์ ยศไธสง 4/5 37 Incomplete work 
59 13 18168 นายสภกุ ณหิ ์ คงทอง 4/5 16 Incomplete work 
60 15 18451 นายแทนคณุ อ่อนจาย้ 4/5 15 No Test 
61 16 20202 นายเทพทตั ไชโอชะนุโชติ 4/5 14 Incomplete work 
62 20 17931 น.ส.ปานวาด ใยมณ ี 4/5 39 Incomplete work 
63 21 17964 น.ส.ณฐกฤตา ั สมาธ ิ 4/5 30 Incomplete work 
64 23 18021 น.ส.ศศณิ ฏฐั ์สจจาศ  ัริิ 4/5 10 No Test 
65 26 18061 น.ส.สุพฒตรา ั สตยั สม์ 4/5 40 Incomplete work 
66 29 18104 น.ส.ศุภาพชญิ ์ ภูผาสขุ 4/5 20 Incomplete work 
67 32 18188 น.ส.วรนิษฐา บุณยรตพั นธั ์ุ 4/5 27 No Test 
68 33 18189 น.ส.ศรประภา ิ ใจเสมอ 4/5 47 Incomplete work 
69 34 18193 น.ส.อรชพร พานโฮม 4/5 43 No Test 
70 35 18256 น.ส.วราลกษณ ั ์ อุเทนสุต 4/5 30 Incomplete work 
71 40 20201 น.ส.ปพชญา ิ ธรธรรมพ ี ทิ กษั ์ 4/5 0 No test 
72 41 20600 น.ส.ปภาวรนทร ิ ์ หลงแก ั ว้ 4/5 25 No Test 
73 43 20626 น.ส.นัทธมน จนทร ั น์ ุสนธ 4/5 33 Incomplete work 
74 17910 นายพงศกร โนนศรี 4/6 42 Incomplete work 
75 17988 นายดามพงศ ์ กุมารสทธิ ิ์ 4/6 40 No test 
76 17991 นายปณณท ั ตั โพชนุกลู 4/6 20 Incomplete work 
77 18030 นายชุตเทพ ิ พงเเย ่ึ ม้ 4/6 41 Incomplete work 
78 18073 นายธเนศ แกวกาล ้ 4/6 0 absences 
79 18116 นายนรวรี ์ ตรเมฆ ี 4/6 0 absences 
80 18125 นายเศรษฐพล ถระวงษ ี ์ 4/6 45 Low score 
81 18158 นายณรงคฤทธ ์ ิ์เปการี 4/6 41 Low score 
82 18164 นายพลากร มเจร ี ญ ิ 4/6 46 Low score 
83 18315 นายอภณิ ฐั บตระ  ุ 4/6 43 Incomplete work 
84 18449 นายวรทธิ น์ินทั ์ ผดงวงษ ุ ์ 4/6 8 Incomplete work 
85 20204 นายชญานนท ์ ปานยม้ิ 4/6 31 Incomplete work 
86 20206 นายวรวุฒ ิชนะวารี  4/6 28 Incomplete work 
87 20601 นายณฐรตนั ์ อุมญาต ้  ิ 4/6 25 Incomplete work 
88 18007 น.ส.ณฐธั ดาิ พุ่มอุไร 4/6 2 No test 
89 18047 น.ส.ดวงกมล รุจพิ ุฒ 4/6 0 No test 
90 18066 น.ส.อารรีตนั ์ ยนดิ  ี 4/6 40 Incomplete work 
91 18105 น.ส.สริริตนั ์ จุฑาสนตั  ์ 4/6 37 Incomplete work 
92 18107 น.ส.สุภาวด ีปนนั้ ่ิม 4/6 0 Absences 
93 18135 น.ส.จราภรณ ิ ์ ศรธรรมชาต ี ิ 4/6 17 Incomplete work 



No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

94 18141 น.ส.บุณยพร ชชู ่วย 4/6 44 Incomplete work 
95 18438 น.ส.ธรณ์ธนยั ์ธารรตีนั ์ 4/6 0 Absences 
96 18441 น.ส.ปานปิตา จนตนาก ิ ุล 4/6 21 No test 
97 19185 น.ส.นนทยาิ สญกลาง ู 4/6 45 No test 
98 20205 น.ส.อจฉรา ั เฮงเจร ้ ญ ิ 4/6 27 Incomplete work 
99 20207 น.ส.ศรินาถ ิ ลุนบบภา  ั 4/6 38 Incomplete work 
100 20594 น.ส.ชนิษฐา พชราน ั ุ 4/6 1 No work 
101 20595 น.ส.สวตตา ิ ปฏทิ ศนั ์ 4/6 0 No work 
102 3 17942 นายกฤษณพล มณวงษ ี ์ 4/7 33 Incomplete work 
103 9 18165 นายพรพี ฒนั ์ ส่งประเสรฐ ิ 4/7 41 Incomplete work 
104 10 18240 นายศริธนา ิ สนธว ิ ชั 4/7 37 Incomplete work 
105 14 20212 นายนิตธริ นิตสาโรภาส ิ 4/7 19 Incomplete work 
106 22 17958 น.ส.จฑามาศ ุ เนตรตมุ้ 4/7 42 Incomplete work 
107 42 20208 น.ส.ณฐรั ุจา ต่างใจ 4/7 46 Incomplete work 
108 18035 นายธนภทรั มณอีนทร ิ ์ 4/8 39 No test 
109 18121 นายฟ้าใหม ่ ชยหนองจอก ั 4/8 42 Incomplete work 
110 18130 นายอนทิ ชั จตตราก ิ ลสู คุนธ์ 4/8 9 No test 
111 18152 นายกนตั นท์ ีนาคสนตั ์ 4/8 32 Incomplete work 
112 18166 นายรฐรว ั ีส่งสขุ 4/8 46 Incomplete work 
113 17923 น.ส.ชวศาิ ภูสมด ี 4/8 44 Incomplete work 
114 17970 น.ส.พรพรหม จตจิ านงค  ํ์ 4/8 44 Incomplete work 
115 18004 น.ส.ชนนิกานต ์ โออุไร 4/8 27 Incomplete work 
116 18013 น.ส.บงกชภรณ์ มงผล ุ ่ 4/8 47 Incomplete work 
117 18019 น.ส.วนวั สาิ พูลสวสดั ิ ์ 4/8 16 Incomplete work 
118 18056 น.ส.ภทราพร ั นูมหนตั  ์ 4/8 48 Low score 
119 18057 น.ส.ภสสร ั สจรุ ต ิ 4/8 11 Incomplete work 
120 18062 น.ส.อตกานร ิ ์ หวานลํ้า 4/8 48 Low score 
121 18173 น.ส.ฐตาภรณ ิ ์ จงวงษ ู ์สขุ 4/8 38 Incomplete work 
122 18190 น.ส.สริกริ สงขั ส์าราญ  ํ 4/8 33 Incomplete work 
123 18192 น.ส.อนันตญา คลายส ้ ุบรรณ 4/8 0 Absences 
124 20597 น.ส.สุพรรษา เอยมส ่ี าอาง 4/8 35 Incomplete work 
125 1 17994 นายภูวเนศวร ์สุวรรณประเสรฐ ิ 4/9 7 Incomplete work 
126 5 18031 นายณฐภาคย ั ์ลายทอง 4/9 4 absences 
127 6 18033 นายตรยั - 4/9 0 absences 
128 7 18036 นายธรชาต ี ิวนทร ั พยั ์ 4/9 26 Incomplete work 
129 8 18039 นายวฒนกฤต ั กลนสอน ่ิ 4/9 2 absences 
130 9 18041 นายศวกร ิ หนูจนทร ั ์ 4/9 46 Incomplete work 
131 10 18071 นายชยวั ฒนั ์ สรุ นทะ ิ 4/9 10 No Test 

 



No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

132 11 18074 นายปิยะวฒนั ์ สรุ ยา ิ 4/9 0 absences 

133 12 18076 นายพรวนชั พลมาู 4/9 15 Incomplete work 

134 14 18109 นายกองภพ ้ วชระพรก ั ุล 4/9 45 Incomplete work 

135 15 18114 นายธนวฒนั ์ โมรานิล 4/9 14 Incomplete work 

136 16 18124 นายวุฒวิจิกขณ ั ์ เกตุพนธั ์ุ 4/9 46 Incomplete work 

137 17 18131 นายอุชุกร ไตรวุฒลาภ ิ 4/9 2 absences 

138 18 18153 นายไกรวชญิ ์ธระส ี าราญ  ํ 4/9 48 Incomplete work 

139 19 18163 นายปรชญาว ั ุธ พ่วงหงษ์ 4/9 29 Incomplete work 

140 20 18231 นายณฐวั รี ์สมจตร ิ 4/9 2 Incomplete work 

141 22 18445 นายธนวา ั สาทพจิ นทร ั ์ 4/9 0 absences 

142 23 18447 นายธรภี ทรั เคองไม ื หาย ่ 4/9 0 absences 

143 24 18453 นายวรภี ทรั ขตัวงศ ิ ์ 4/9 2 absences 

144 25 18469 นายธนาธปิ เยนใย ็ 4/9 46 Incomplete work 

145 26 20215 นายณฎฐากร ั ภูรุ่ง 4/9 10 Incomplete work 

146 27 20598 นายธนทตั พานนาค 4/9 29 Incomplete work 

147 28 20599 นายเมธาสทธิ ์ิวฒนะช ั ยสั ทธิ ์ิ 4/9 15 Incomplete work 

148 29 20679 นายเพชร ใจกลา้ 4/9 18 No Test 

149 30 18006 น.ส.ณฐชยา ั รงษั สม ี 4/9 1 absences 

150 31 18008 น.ส.ธนภร ใบราตร ี 4/9 32 Incomplete work 

151 32 18009 น.ส.ธนิณชั อบรม 4/9 21 Incomplete work 

152 34 18018 น.ส.มนัสสม ทองขาว 4/9 12 Incomplete work 

153 36 18108 น.ส.อภชญา ิ ศริจิาปา ํ 4/9 34 Incomplete work 

154 37 18175 น.ส.ณฐนั นทั ์ เกษม 4/9 38 Incomplete work 

155 38 18182 น.ส.ปพชญา ิ อุ่นพมพิ ์ 4/9 20 Incomplete work 

156 39 18184 น.ส.ปณณาร ุ ตนั ์ นุ่มงาม 4/9 40 Incomplete work 

157 41 19199 น.ส.ชลลดา หสดั  ี 4/9 4 absences 

 

Forwarded for your information,  

    

(Rodelyn Cenabre Virador)          (Jill Tionko Maduramente) 
           Teacher                        Teacher 
           
 
         



                        
        

 
 



 
    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, Jill Tionko Maduramente, an English teacher in Special Program teach English Conversation 

(E30215) in M 4/12-14. The number of total students is 89. There are 11 students who scored 

less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 18202 นายธนนนท  ์ ขนพุ ลิก 4/12 35 Incomplete Classwork 
2 18282 นายอนวา  ์ พาราทายา 4/12 42 Incomplete Classwork 
3 18312 นายวชญศ ์ิ กย    ์ เจยรจ ์  ตติ  ์ 4/12 44 Incomplete Classwork 
4 19997 น.ส.ฐดาพร ์ิ ฝ่ ายล  4/13 41 No Midterm Exam 
5 20610 น.ส.กมลพทธ   ์ กวก จอิ ์ าไพ 4/13 42 Incomplete Classwork 
6 20611 น.ส.ปณดา์ิ คาส  ์ุข 4/13 29 Incomplete Classwork 
7 20612 น.ส.วชชิ ์ุตา เกยรต ์  พวงช ์ิ ย 4/13 42 Incomplete Classwork 
8 20175 นายจนดาพล ์ิ นารถอุดม 4/14 19 Incomplete Classwork 
9 18243 น.ส.กลยร  ์ ตน   ์ แกวประพาฬ 4/14 10 Incomplete Classwork 
10 20007 น.ส.ญาดา พรหมรตน 4/14 34 Incomplete Classwork 
11. 20014 น.ส.ศศกาญจน ์ิ  ์ ดวงลอมจ  ์ นทร  ์  ์ 4/14 45 Incomplete Classwork 

     
 

Forwarded for your information,  
      
 
         
                            (Jill Tionko Maduramente) 

       Teacher       
 



 
    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, Jill Tionko Maduramente, an English teacher in Special Program teach English Conversation 

(E30215) in M 4/12-14. The number of total students is 89. There are 11 students who scored 

less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 18202 นายธนนนท  ์ ขนพุ ลิก 4/12 35 Incomplete Classwork 
2 18282 นายอนวา  ์ พาราทายา 4/12 42 Incomplete Classwork 
3 18312 นายวชญศ ์ิ กย    ์ เจยรจ ์  ตติ  ์ 4/12 44 Incomplete Classwork 
4 19997 น.ส.ฐดาพร ์ิ ฝ่ ายล  4/13 41 No Midterm Exam 
5 20610 น.ส.กมลพทธ   ์ กวก จอิ ์ าไพ 4/13 42 Incomplete Classwork 
6 20611 น.ส.ปณดา์ิ คาส  ์ุข 4/13 29 Incomplete Classwork 
7 20612 น.ส.วชชิ ์ุตา เกยรต ์  พวงช ์ิ ย 4/13 42 Incomplete Classwork 
8 20175 นายจนดาพล ์ิ นารถอุดม 4/14 19 Incomplete Classwork 
9 18243 น.ส.กลยร  ์ ตน   ์ แกวประพาฬ 4/14 10 Incomplete Classwork 
10 20007 น.ส.ญาดา พรหมรตน 4/14 34 Incomplete Classwork 
11. 20014 น.ส.ศศกาญจน ์ิ  ์ ดวงลอมจ  ์ นทร  ์  ์ 4/14 45 Incomplete Classwork 

     
 

Forwarded for your information,  
      
 
         
                            (Jill Tionko Maduramente) 

       Teacher       
 



 
    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, Billy Joe L. Jumat, an English teacher in Regular Programs teaching English 

Communication 4 (E31203) in M. 4/5 and 4/7. The number of total students is 87. There are 7 

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

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 18082   นายอภินนัทว์ิริยะดิลก 4/5 19 Did not comply  
2 18451   นายแทนคุณ อ่อนจา้ย 4/5 22 Did not comply 
3 18146   น.ส.ภทัรพร มุมทอง 4/5 18 Did not comply 
4 20201   น.ส.ปพิชญา ธีรธรรมพิทกัษ ์ 4/5 6 Did not comply 
5 17942  นายกฤษณพล มณีวงษ ์ 4/7 20 Did not comply 
6 18240  นายศิริธนา สินธวชั 4/7 28 Did not comply 
7 20212  นายนิติธร นิติสาโรภาส 4/7  0 Did not comply 

 
Forwarded for your information,  

      
 
         
                       Billy Joe L. Jumat, RN  

   The Teacher in Regular Programs 
 



 

    บันทึกข)อความ                           
 

ส#วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

            วันที ่20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูKอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

          ดKวยขKาพเจKา นางสาวจีราพร  วอนเจียม  ครูกลุ#มสาระการเรียนรูKภาษาต#างประเทศ 

สอนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคVเฉพาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป[ที ่4 หKอง 7  มีนักเรียนทั้งหมด 44 คน 

มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม#ครบ 70% จำนวน 2 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได6 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายศิริธนา สินธวัช 4/7 22 ขาดสอบย5อย และไม5ส5งงานเลย 

นายนิติธร นิติสาโรภาส 4/7 10 ขาดสอบย5อย และไม5ส5งงานเลย 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

              

                           (นางสาวจีราพร  วอนเจียม) 

          ครูกลุ#มสาระการเรียนรูKภาษาต#างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางอรวรรณ  ฟักสังข์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       สอนวิชา เศรษฐศาสตร์
ผู้บริโภคง30263 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 6 มีนักเรียนท้ังหมด 44 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน    คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 60 คะแนน) 

1.นายชุติเทพ พ่ึงแย้ม 4/6 37 ไม่ส่งงาน 
2.นายวริทธ์ินันท์ ผดุงวงษ ์ 4/6 40 ไม่ส่งงาน 
3.นางสาวชนิษฐา พัชรานุ 4/6 23 ไม่ส่งงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              

                                                                    (นางอรวรรณ  ฟักสังข์)   
      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา 

 
 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที ่๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ ๗๐% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวนุชจรีย์   เครือแก้ว ณ ล าพูน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ           

สอนวิชาภาษาจีนฟังพูด ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๘ , ๑๐ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๔ คน มีนักเรียนที่

คะแนนเก็บไม่ครบ ๗๐% จ านวน ๓ คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม ๗๐ คะแนน) 

นางสาววันวิสา พูลสวัสดิ ์ ๔/๘ ๑๕ ไม่ส่งงาน   
นายอินทัช จิตตรากูลสุคนธ ์ ๔/๘ ๑๕ ไม่ส่งงาน  
นางสาวชนนิกานต ์ โออุไร ๔/๘ ๒๒ ไม่ส่งงาน 
นางสาวมนพภัคฆ์   มาลา ๔/๘ ๑๕ ไม่ส่งงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
              (นางสาวนุชจรีย์ เครือแก้ว ณ ล าพูน) 
                   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 Reading and 

Writing (E31201) in M.4/11. The number of total students is 37. There are 2 students who score 

less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 Rywin Junta (Winzy) 18211 4/11 46 Not complying with all 
the tasks given in the 
class 

2 Thanadcha (Amm) 18246 4/11 43 Not complying with all 
the tasks given in the 
class 

Forwarded for your information,  
      
 
 
                           
                               Earl Bonn C. Sadio 

   The Teacher in Special Programs 
 
 



 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
                                          วันที ่   ๒๐   กนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
เร่ือง    รายงานคะแนนเก็บ 70 % 
 
เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
 ดว้ยขา้พเจา้ นางชญานิษฐ์  เนืองทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ สอนวชิา ภาษาองักฤษอ่าน-เขยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 หอ้ง 1  มีนกัเรียนทัง้หมด 44 คน มีนกัเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70 %   จ านวน 5  คน แยกดงันี ้
 

 
ชื่อ 

 
นามสกลุ 

 
ชัน้ 

คะแนนท่ีได ้  
เหตผุล (เตม็ 70 

คะแนน) 
น.ส.จิราวรรณ ชาญแสงสวสัดิ ์ ม.4/1 39 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
น.ส.ณปภา แกว้ชว่ย  28 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ญ.ปวรศิา รม่ศร ี  45  
ด.ญ.ชามาภทัร บญุยะสมภพ  43 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
น.ส.หทยัภรณ ์ บรรจงศิร ิ  40 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

           
 
 
 

(ลงชื่อ) 
                 (นางชญานิษฐ์  เนืองทอง) 
                                                           ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
                                          วันที ่   ๒๐   กนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
เร่ือง    รายงานคะแนนเก็บ 70 % 
 
เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
 ดว้ยขา้พเจา้ นางชญานิษฐ์  เนืองทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ สอนวชิา ภาษาองักฤษอ่าน-เขยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 หอ้ง 3  มีนกัเรียนทัง้หมด 41 คน มีนกัเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70 %   จ านวน 15  คน แยกดงันี ้
 

 
ชื่อ 

 
นามสกลุ 

 
ชัน้ 

คะแนนท่ีได ้  
เหตผุล (เตม็ 70 

คะแนน) 
นายณฐัวตัร ศิลปสิทธ์ิ ม.4/3 42 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
นายดรณัภพ กนัทะลือ  28 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
นายณฐัพฤกษ ์ อ่อนจ าปี  39 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ช.พงศภคั ไชยพรหม  12 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
นายจกัรภทัร เหลืองเจรญิพงศ ์  36 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
นายชยัมงคล ดว้งเงิน  25 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่งไม่ครบ 
นายธนพล ค าสอน  37 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
นายเมธัส เกิดพลูเป่ียม  22 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
นายศราวฒุ ิ พราหมณี  38 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข 
ด.ช.สรวิศ นวลอ่อน  12 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ญ.ศภุารตัน ์ เอี่ยมสะอาด  23 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
น.ส.ลลดา บรรณาวิการ  31 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข 
ด.ญ.กญัญารตัน ์ เรง่รตัน ์  44 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
น.ส.เกศสดุา บญุเรืองยศศร ี  26 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ญ.ณฐัณิชา สวุรรณปรีดิ  39 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข 



จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
          

(ลงชื่อ) 
                 (นางชญานิษฐ์  เนืองทอง) 
                                                           ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
                                          วันที ่   ๒๐   กนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
เร่ือง    รายงานคะแนนเก็บ 70 % 
 
เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
 ดว้ยขา้พเจา้ นางชญานิษฐ์  เนืองทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ สอนวชิา ภาษาองักฤษอ่าน-เขยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 หอ้ง 4  มีนกัเรียนทัง้หมด 44 คน มีนกัเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70 %   จ านวน 13  คน แยกดงันี ้
 

 
ชื่อ 

 
นามสกลุ 

 
ชัน้ 

คะแนนท่ีได ้  
เหตผุล (เตม็ 70 

คะแนน) 
ด.ช.กฤติณ ไวยาพฒันกร ม.4/4 44 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ช.จกัรพรรด ิ มภุาษา  14 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
นายณฐัสิทธ์ิ ภู่เจรญิกิจศิลป์  15 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
นายภวูดล เฮียงโฮม  27 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ช.จิรพงศ ์ นิยมจนัทร ์  28 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
นายจิรจั ศรีโยธา  45 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
นายรชัพล ลอ้รกัธรรม  43 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข 
นายปัณณชยั คณุโฑ  35 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข และ 

งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
นายรวมพล จิโนต๋า  36 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
นายแสงสรูย ์ ชฤูกษ ์  46 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข 
นายธมกร ธนาพธนนั  22 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
นายเดวิดอเล็ก
แซนเดอร ์ 

คารเ์พ็น  0 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 
นกัเรียนไม่ท างานส่ง 

ด.ญ.ณฐมน สดุจิตร ์  37 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข 

 
 
 



จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
          

(ลงชื่อ) 
                 (นางชญานิษฐ์  เนืองทอง) 
                                                           ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
                                          วันที ่   ๒๐   กนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
เร่ือง    รายงานคะแนนเก็บ 70 % 
 
เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
 ดว้ยขา้พเจา้ นางชญานิษฐ์  เนืองทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ สอนวชิา ภาษาองักฤษอ่าน-เขยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 หอ้ง 5  มีนกัเรียนทัง้หมด 43 คน มีนกัเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70 %   จ านวน 15 คน แยกดงันี ้
 

 
ชื่อ 

 
นามสกลุ 

 
ชัน้ 

คะแนนท่ีได ้  
เหตผุล (เตม็ 70 

คะแนน) 
นายธัญวิชญ ์ อดิเรก ม.4/5 23 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
นายปรเมศ โตเดช  46 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
นายอภินนัท ์ วิรยิะดิลก  3 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
นายโชตวิฒัน ์ ยศไธสง  18 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข และ 

งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
นายเทพทตั ไซโอชะนโุชต ิ  7 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ญ.ณฐักฤตา สมาธิ  43 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข 
น.ส.ภทัรพร มมุทอง  11 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ญ.วรนิษฐา บณุยรตันพนัธุ ์  8 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
ด.ญ.ศิรประภา ใจเสมอ  28 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข 
ด.ญ.อรชพร พานโฮม  37 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข และ 

งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
น.ส.วราลกัษณ ์ อเุทนสตุ  6 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
น.ส.อมลวรรณ เพรช็รโรจน ์  23 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข และ 

งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
น.ส.ปพิชญา ธีรธรรมพิทกัษ ์  24 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข และ 

งานหลงักลางภาคไม่ครบ 



 
ชื่อ 

 
นามสกลุ 

 
ชัน้ 

คะแนนท่ีได ้  
เหตผุล (เตม็ 70 

คะแนน) 
น.ส.ปภาวรนิทร ์ หลงัแกว้ ม.4/5 14 แจง้นกัเรียนแกไ้ขงานรายบคุคลแลว้ 

นกัเรียนไม่ท างานส่ง 
น.ส.นทัธมน จนัทรน์สิุนธ ์  47  

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

          
(ลงชื่อ) 

                 (นางชญานิษฐ์  เนืองทอง) 
                                                           ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
                                          วันที ่   ๒๐   กนัยายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
เร่ือง    รายงานคะแนนเก็บ 70 % 
 
เรียน    ผูอ้  านวยการโรงเรียนนวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรุี 
 ดว้ยขา้พเจา้ นางชญานิษฐ์  เนืองทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ สอนวชิา ภาษาองักฤษอ่าน-เขยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 หอ้ง 7  มีนกัเรียนทัง้หมด 44 คน มีนกัเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70 %   จ านวน 12 คน แยกดงันี ้
 

 
ชื่อ 

 
นามสกลุ 

 
ชัน้ 

คะแนนท่ีได ้  
เหตผุล (เตม็ 70 

คะแนน) 
ด.ช.ศภุวฒัน ์ ข่ายทอง ม.4/7 47 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
นายจิรชัยพล ศรีวิราช  42 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ช.ศภุกร ชยัฤกษ ์  45 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ช.เปรมากร สิงหแ์กว้  45 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
นายพีรพฒัน ์ ส่งประเสรฐิ ์  39 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ช.ศิรธินา สินธวชั  39 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
นายนิติธร นิติสาโรภาส  25 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข และ 

งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ญ.วิรตา พุ่มสาขา  34 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข และ 

งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
น.ส.พิรยิพร โพธิพะนา  44 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ญ.ปิยธิดา เหมะธุลิน  40 งานก่อนกลางภาคไม่ไดร้บัการแกไ้ข และ 

งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
น.ส.เขมจิรา สารีเพ็ง  47 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 
ด.ญ.ณฐัรุจา ต่างใจ  47 งานหลงักลางภาคไม่ครบ 

 
จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

          
(ลงชื่อ) 

                 (นางชญานิษฐ์  เนืองทอง) 
                                                           ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
 
 



 

 

บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

     วันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง     รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

ด้วยข้าพเจ้านางสาวศิริวรรณ  ทับเกษม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน            

ค31101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4/2, 4/3, 4/13 และ 4/14) มีนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีนักเรียนที่คะแนน 

เก็บไม่ครบ 70% จ านวน 19 คน รายชื่อ ดังนี้ 

 

รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค31101 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายธีรวัฒน์  อุปเนตร  ม. 4/2 42 คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน 

2 นายจิรเดช  ตั้งใจท า ม. 4/2 41  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน , ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

3 นายดรัณภพ  ลิ้มศิริวัฒน ์ ม. 4/2 42  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน 

4 นายภากร  กาเงิน  ม. 4/2 40  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน , ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

5 นายยศกร  บุญรอด ม. 4/2 34  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน , ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

6 นายวรวัฒน์  ทองพูน   ม. 4/2 27  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน , ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

7 นายหัฎฐกร  จักรเป็ง  ม. 4/2 39  คะแนน ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

8 นางสาวดวงกมล  บุญสว่าง  ม. 4/2 39  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน , ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

9 นางสาวธันวารัตน์  พูลสุข ม. 4/2 45  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน 

10 นายดรัณภพ  กันทะลือ  ม. 4/3 28  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน , ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

11 นายณัฐพฤกษ์  อ่อนจ าปี ม. 4/3 36  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน , ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

12 นายพงศภัค  ไชยพรหม  ม. 4/3 38  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน , ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

13 นายภูมิพัฒน์  วรรธนะพันธุ์  ม. 4/3 42  คะแนน ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

14 นายศราวุฒิ  พราหมณี  ม. 4/3 44  คะแนน ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

15 นางสาวสุกฤตา  บุญสิทธิพล  ม. 4/3 48  คะแนน ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

16 นางสาวศุภารัตน์  เอี่ยมสะอาด ม. 4/3 44  คะแนน  ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

17 นางสาวกัญญารัตน์  เร่งรัตน์  ม. 4/3 48  คะแนน ไม่ส่งแบบฝึกหัด 



18 นางสาวพิรญาณ์  เอี่ยมองค์  ม. 4/14 38  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน , ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

19 นางสาวสิริญาดา  ชาววัง ม. 4/14 42  คะแนน ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

         

           (นางสาวศิริวรรณ  ทับเกษม) 

        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 

 

 

 

 

Sirinow



 

 

บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

     วันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง     รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

ด้วยข้าพเจ้านางสาวศิริวรรณ  ทับเกษม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม            

ค31201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4/3) มีนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีนักเรียนที่คะแนน 

เก็บไม่ครบ 70% จ านวน 3 คน รายชื่อ ดังนี้ 

 

รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายดรัณภพ  กันทะลือ  ม. 4/3 20  คะแนน 
ไม่สอบซ่อม, ขาดสอบเก็บคะแนน ,             

ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

2 นายพงศภัค  ไชยพรหม  ม. 4/3 44  คะแนน ขาดสอบเก็บคะแนน, ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

3 นายภูมิพัฒน์  วรรธนะพันธุ์  ม. 4/3 42  คะแนน ไม่สอบซ่อม, ไม่ส่งแบบฝึกหัด 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

         

           (นางสาวศิริวรรณ  ทับเกษม) 

        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

Sirnow



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชา
วิทยาการค านวณและออกแบบเทคโนโลยี รหัส ว31101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง  1/4/5/7/9/11  มี
นักเรียนทั้งหมด 253 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  80   คน แยกดังนี ้

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นางสาวจิราวรรณ ชาญแสงสวัสดื์ 25 4/1 39 ไม่ส่งงาน 

2 นางสาวฐิติภัทร ชูช่วย 26 4/1 36 ไม่ส่งงาน 
3 นางสาวณปภา แก้วช่วย 27 4/1 33 ไม่ส่งงาน 
4 นางสาวกิติมา พัชรโกมล 33 4/1 39 ไม่ส่งงาน 
5 นางสาวธนพร ยิ่งยง 36 4/1 25 ไม่ส่งงาน 
6 นางสาวชามาภัทร บุณยะสมภพ 40 4/1 37 ไม่ส่งงาน 
7 นางสาวฟ้าใส - 41 4/1 36 ไม่ส่งงาน 
8 นางสาวสุริวิภา รักธรรม 44 4/1 33 ไม่ส่งงาน 

9 นายจักรพรรดิ มุภาษา 6 4/4 0 
ไม่สอบกลางภาค/ 

ไม่ส่งงาน 
10 นายธมกร ธนานพธนัน 32 4/4 11 ไม่ส่งงาน 
11 นายเดวิดอเล็กแซนเดอร์ คาร์เพ็นเตอร์ 33 4/4 26 ไม่ส่งงาน 
12 นายธัญวิชญ์ อดิเรก 4 4/5 19 ไม่ส่งงาน 
13 นายกิตติศักดิ ์สีลา 6 4/5 33 ไม่ส่งงาน 
14 นายโชติวัฒน์ ยศไธสง 12 4/5 34 ไม่ส่งงาน 
15 นายสุภกิณห์ คงทอง 13 4/5 15 ไม่ส่งงาน 
16 นายเทพทัต ไชโอชะนุโชติ 15 4/5 5 ไม่ส่งงาน 
17 นางสาวณัฐกฤตา สมาธิ 20 4/5 17 ไม่ส่งงาน 
18 นางสาวศศิณัฏฐ์ สัจจาศิริ 22 4/5 35 ไม่ส่งงาน 
19 นางสาวศุภาพิชญ์ ภูผาสุข 28 4/5 26 ไม่ส่งงาน 
20 นางสาวภัทรพร มุมทอง 30 4/5 11 ไม่ส่งงาน 
21 นางสาววรนิษฐา บุณยรัตพันธุ์ 31 4/5 15 ไม่ส่งงาน 
22 นางสาวศิรประภา ใจเสมอ 32 4/5 11 ไม่ส่งงาน 
23 นางสาววราลักษณ์ อุเทนสุต 34 4/5 30 ไม่ส่งงาน 
24 นางสาวอมลวรรณ เพ็ชร์โรจน์ 37 4/5 33 ไม่ส่งงาน 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

25 นางสาวปพิชญา ธีรธรรมพิทักษ์ 39 4/5 0 
ไม่สอบกลางภาค/ 

ไม่ส่งงาน 
26 นางสาวปภาวรินทร์ หลังแก้ว 40 4/5 5 ไม่ส่งงาน 
27 นางสาวนัทธมน จันทร์นุสินธ์ 42 4/5 35 ไม่ส่งงาน 
28 นายศุภวัฒน์ ข่ายทอง 5 4/7 37 ไม่ส่งงาน 
29 นายจิรัชยพล ศรีวิราช 6 4/7 37 ไม่ส่งงาน 
30 นายพีรพัฒน์ ส่งประเสริฐ 9 4/7 31 ไม่ส่งงาน 
31 นายพงศกร น้อยประเทศ 11 4/7 37 ไม่ส่งงาน 
32 นายธีรภัทร ศรีสุวรรณ 12 4/7 36 ไม่ส่งงาน 
33 นายนิติธร นิติสาโรภาส 14 4/7 9 ไม่ส่งงาน 
34 นายอภินันท ์จอดรัมย์ 15 4/7 32 ไม่ส่งงาน 
35 นางสาววิรตา พุ่มสาขา 21 4/7 36 ไม่ส่งงาน 
36 นางสาวโชษิตา สุมนนอก 23 4/7 34 ไม่ส่งงาน 
37 นางสาวกุลชา จันทร์แจ่ม 28 4/7 16 ไม่ส่งงาน 
38 นางสาวจิดาภา ฉิมคล้าย 30 4/7 26 ไม่ส่งงาน 
39 นางสาวณัฐรุจา ต่างใจ 42 4/7 33 ไม่ส่งงาน 
40 นายภูวเนศวร์ สุวรรณประเสริฐ 1 4/9 10 ไม่ส่งงาน 
41 นายวศิน ศรีตะปันย์ 2 4/9 9 ไม่ส่งงาน 
42 นายศักดิ์ชัย ศรจิตต์ 3 4/9 25 ไม่ส่งงาน 
43 นายณัฐภาคย์ ลายทอง 5 4/9 39 ไม่ส่งงาน 
44 นายตรัย - 6 4/9 38 ไม่ส่งงาน 
45 นายวัฒนกฤต กลิ่นสอน 8 4/9 34 ไม่ส่งงาน 
46 นายศิวกร หนูจันทร์ 9 4/9 19 ไม่ส่งงาน 

47 นายชัยวัฒน์ สุรินทะ 10 4/9 0 
ไม่สอบกลางภาค/ 

ไม่ส่งงาน 
48 นายปิยะวัฒน์ สุริยา 11 4/9 8 ไม่ส่งงาน 

49 นายพรวนัช พลูมา 12 4/9 0 
ไม่สอบกลางภาค/ 

ไม่ส่งงาน 
50 นายก้องภพ วัชระพรกุล 14 4/9 9 ไม่ส่งงาน 

51 นายธนวัฒน์ โมรานิล 15 4/9 0 
ไม่สอบกลางภาค/ 

ไม่ส่งงาน 
52 นายวุฒิวิจักขณ์ เกตุพันธุ์ 16 4/9 31 ไม่ส่งงาน 

53 นายอุชุกร ไตรวุฒิลาภ 17 4/9 0 
ไม่สอบกลางภาค/ 

ไม่ส่งงาน 
54 นายไกรวิชญ์ ธีระส าราญ 18 4/9 29 ไม่ส่งงาน 
55 นายปรัชญาวุธ พ่วงหงษ์ 19 4/9 38 ไม่ส่งงาน 
56 นายณัฐวีร์ สมจิตร 20 4/9 3 ไม่ส่งงาน 
57 นายธันวา สาทิพจันทร์ 22 4/9 25 ไม่ส่งงาน 

 



ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

58 นายธีรภัทร เคืองไม่หาย 23 4/9 0 
ไไม่สอบกลางภาค/ 

ไม่ส่งงาน 

59 นายวีรภัทร ขัติวงศ์ 24 4/9 0 
ไม่สอบกลางภาค/ 

ไม่ส่งงาน 
60 นายธนาธิป เย็นใย 25 4/9 23 ไม่ส่งงาน 
61 นายณัฎฐากร ภูรุ่ง 26 4/9 0 ไม่ส่งงาน 
62 นายธนทัต พานนาค 27 4/9 29 ไม่ส่งงาน 

63 นายเมธาสิทธิ์ วัฒนะชัยสิทธิ์ 28 4/9 0 
ไม่สอบกลางภาค/ 

ไม่ส่งงาน 
64 นายเพชร ใจกล้า 29 4/9 11 ไม่ส่งงาน 
65 นางสาวณัฐชยา รังษีสม 30 4/9 17 ไม่ส่งงาน 
66 นางสาวธนภร ใบราตรี 31 4/9 25 ไม่ส่งงาน 

67 นางสาวธนิณัช อบรม 32 4/9 0 
ไม่สอบกลางภาค/ 

ไม่ส่งงาน 
68 นางสาวมนัสสม ทองขาว 34 4/9 9 ไม่ส่งงาน 
69 นางสาวศศิธร ค าหล้า 35 4/9 35 ไม่ส่งงาน 
70 นางสาวอภิชญา ศิริจ าปา 36 4/9 11 ไม่ส่งงาน 
71 นางสาวณัฐนันท์ เกษม 37 4/9 7 ไม่ส่งงาน 
72 นางสาวปพิชญา อุ่นพิมพ์ 38 4/9 7 ไม่ส่งงาน 
73 นางสาวพิมพ์ชนก ขุนพัทธ 40 4/9 49 ไม่ส่งงาน 
74 นางสาวชลลดา หัสด ี 41 4/9 39 ไม่ส่งงาน 
75 นายไรวินทร์ จันทา 12 4/11 38 ไม่ส่งงาน 
76 นางสาวธนัชชา ดีถนัด 25 4/11 33 ไม่ส่งงาน 
77 นางสาวภัทรนิธิ์ ชื่นข า 28 4/11 32 ไม่ส่งงาน 
78 นางสาววิภาวดี บุญทวีหรรษา 30 4/11 37 ไม่ส่งงาน 
79 นางสาวปพิชญา รัตนเสวก 32 4/11 37 ไม่ส่งงาน 
80 นางสาวณภัทร จรัสวัฒน ์ 34 4/11 37 ไม่ส่งงาน 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

              
                    (นายสุภาพ พฤกษ์สุวรรณ์) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

  วันท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564   

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจา โชติกานต ใจบุญ ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สอนวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 10  มีนักเรียนทั้งหมด  13 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไมครบ 70% 

จำนวน 4  คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นางสาววรินทร จันทสิทธ์ิ ม.4/10 29 
ขาดคะแนนเก็บกอนกลางภาคและหลังกลาง
ภาคหลายรายการ 

นางสาวพิมพมาดา  วาณิชวทัญ ู ม.4/10 48 ไมมีคะแนนช้ืนงานรับโทรศัพท 

นางสาวฐิติวรดา  เกษมณ ี ม.4/10 45 ไมมีคะแนนสอบพูดคูการข้ึนรถ （VDO） 

นางสาวณฎาพัณณ  ธนโชคสิทธาวัฒน ม.4/10 35 ไมมีคะแนนช้ืนงานรับโทรศัพท 
 

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

             

                     (นางสาวโชติกานต  ใจบุญ) 
          ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๔   

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวพิสมัย  ขันโมลี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโนลยี สอนวิชาฟิสิกส์1 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (4/2,4/4) มีนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน     
18 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.นายธนกร ศรีทอง ม. 4/2 45 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
2.นายดรณัภพ ลิ้มศิริวัฒน ์ ม. 4/2 47 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
3.นายนภัทร แสงทอง ม. 4/2 43 คะแนน ไม่ได้ทดสอบย่อย,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
4.นายภากร กาเงิน ม. 4/2 48 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
5.นายคฑาวุฒ ิ กลีบแก้ว ม. 4/2 45 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
6.นายยศกร บุญรอด ม. 4/2 39 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
7.นายวรวัฒน์ ทองพูน ม. 4/2 40 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
8.นายสิริชัย สุขคุ้ม ม. 4/2 42 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
9.นางสาวธันวารัตน ์ พูลสุข ม. 4/2 42 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
10.นายธีรวัฒน์ อุปเนตร ม. 4/2 46 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
11.นางสาวประทุมพร บุญประเคน ม. 4/2 46 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
12.นายรชต มาลัยพงษ ์ ม. 4/3 44 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
13.นายภาคิน นราภักดิ ์ ม. 4/3 47 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
14.นายปัณณชัย คุณโฑ ม. 4/3 45 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
15.นายจักรพรรด ิ มุภาษา ม. 4/3 47 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
16.นายแสงสูรย ์ ชูฤกษ์ ม. 4/3 43 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
17.นายธมกร ธนานพธนัน ม. 4/3 44 คะแนน ไม่ได้ทดสอบย่อย,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
18.นายเดวิด คาร์เพ็นเตอร ์ ม. 4/3 43 คะแนน ไม่ได้ทดสอบย่อย,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 

นักเรียนทั้ง 18 คน ได้ดำเนินการแก้ไขคะแนนเก็บครบตามเกณฑ์ทุกคน 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวพิสมัย  ขันโมลี) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยาน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจา นางสาวกุลวดี  สันติกุล  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอนวิชา 

ส 32101 หลักกฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 5 มีนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บ

ไมครบ 70% จำนวน 3 คน แยกดังน้ี 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.นายรัฐภูมิ สอนศิร ิ 4/5 44 ไมสงงาน 
2.นายอภินันท วิริยะดิลก 4/5 27 ไมสงงาน 
3.นางสาวปพิชญา ธีรธรรมพิทักษ 4/5 41 ไมสงงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวกุลวดี  สันติกุล) 
          ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 



  
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวเสาวภาคส์ แสงสว่าง   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สอนวิชา
กลศาสตร์ 1 ว30206  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/2 และ 4/3  มีนักเรียนทั้งหมด  46  คน มีนักเรียนที่คะแนน
เก็บไม่ครบ 70% จ านวน  13 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

นายดรัณภพ ลิ้มศิริวัฒน์ 4/2 24 ไม่ส่งงาน 
นายคฑาวุฒิ กลีบแก้ว 4/2 20 ไม่ส่งงาน 
นายวรวัฒน ์ ทองพูน 4/2 11 ไม่ส่งงาน 
นายสิริชัย สุขคุ้ม 4/2 19 ไม่ส่งงาน 
นางสาวปภาว ี พิศวงษ์ 4/2 18 ไม่ส่งงาน 
นางสาวดวงกมล บุญสว่าง 4/2 29 ไม่ส่งงาน 
นางสาวธันวารัตน์ พูลสุข 4/2 34 ไม่ส่งงาน 
นายณัฐพฤกษ์ อ่อนจ าปี 4/3 36 ไม่ส่งงาน 
นายพงศพัค ไชยพรหม 4/3 28 ไม่ส่งงาน 
นายจักรภัทร เหลืองเจริญพงศ์ 4/3 33 ไม่ส่งงาน 
นายธนพล ค าสอน 4/3 41 ไม่ส่งงาน 
นางสาวกัญญารัตน์ เร่งรัตน์ 4/3 40 ไม่ส่งงาน 
นางสาวเกศสุดา บุญเรืองยศศิริ 4/3 40 ไม่ส่งงาน 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
                    (นางสาวเสาวภาคส์ แสงสว่าง) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ ๒๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ หยกพิทักษ์โชค ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ว ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๒ มีนักเรียนทั้งหมด ๔๔ คน มีนักเรียนที่คะแนน

เก็บไม่ครบ 70% จำนวน ๑๒ คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายสูไลมาน   หะยีอาแว ม. ๔/๒ 44 ขาดส่งงานช่วงหลังกลางภาค 
นายดรณัภพ ลิ้มศิริวัฒน ์ ม. ๔/๒ 41 ขาดส่งงานช่วงหลังกลางภาค 
นายภากร กาเงิน ม. ๔/๒ 28 ขาดส่งงานช่วงก่อนและหลังกลางภาค 
นายยศกร บุญรอด ม. ๔/๒ 24 ขาดส่งงานช่วงก่อนและหลังกลางภาค 
นายวรวฒัน์ ทองพูน ม. ๔/๒ 22 ขาดส่งงานช่วงก่อนและหลังกลางภาค 
นายสริิชัย สุขคุ้ม ม. ๔/๒ 31 ขาดส่งงานช่วงก่อนและหลังกลางภาค 
นายหัฏฐกร จักรเปิง ม. ๔/๒ 33 ขาดส่งงานช่วงก่อนและหลังกลางภาค 
นางสาวดวงกมล บุญสว่าง ม. ๔/๒ 35 ขาดส่งงานช่วงก่อนและหลังกลางภาค 
นางสาวพสุมด ี แก้วพา ม. ๔/๒ 46 ขาดส่งงานช่วงหลังกลางภาค 
นางสาวธัญวารตัน ์ พลสขุ ม. ๔/๒ 36 ขาดส่งงานช่วงก่อนและหลังกลางภาค 
นางสาวปทุมพร บุญประเคน ม. ๔/๒ 36 ขาดส่งงานช่วงก่อนและหลังกลางภาค 
นางสาวธนัชชา อุบลเขียว ม. ๔/๒ 46 ขาดส่งงานช่วงหลังกลางภาค 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                     (นางสาวพัชรินทร์ หยกพิทักษโ์ชค) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางกรุณรัตน์ เที ้ยธ ิทรัพย์   ครูกลุ ่มสาระการเร ียนรู้  การงานอาชีพ (กลุ ่มธ ุรกิจ)                  
สอนวิชา การงานอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5-7 มีนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บ
ไม่ครบ 70% จำนวน 38 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น คะแนนที่ได ้ เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

นายรัฐภูมิ  สอนศิริ ม.4/5 53 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นายธัญวิทย์  อดิเรก ม.4/5 45 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นายอภินันท์  วิริยะดลก ม.4/5 48 ขาดงาน 1 ชิ้น 
นายเทพทัต  ไชโอชะนุโชติ ม.4/5 42 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นางสาววราลักษณ์  อุเทนสุต ม.4/5 44 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นางสาวปพิชญา  ธีรธรรมพิทักษ์ ม.4/5 47 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นายพงศกร  โนนศรี ม.4/6 50 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นายก้องหล้า  กล่อมไสยยาศ ม.4/6 53 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นายดามพงศ์  กุมารสิทธิ์ ม.4/6 55 ขาดงาน 1 ชิ้น 
นายปัณณทัต  โพขนุกูล ม.4/6 48 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นายชุติเทพ  พ่ึงแย้ม ม.4/6 42 ขาดงาน 3 ชิ้น 
นายธเนศ  แก้วกาล ม.4/6 42 ขาดงาน 3 ชิ้น 
นายเศรษฐพล  ถีระวงษ์ ม.4/6 51 ขาดงาน 1 ชิ้น 
นายณรงค์ฤทธิ์  เปการี ม.4/6 50 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นายพลากร  มีเจริญ ม.4/6 50 ขาดงาน 1 ชิ้น 
นายอภิณัฐ  บุตระ ม.4/6 43 ขาดงาน 3 ชิ้น 
นายวริทธิ์นันท์  ผดุงวงษ์ ม.4/6 34 ขาดงาน 3 ชิ้น 
นายวรวุฒิ  ชนะวารี ม.4/6 39 ขาดงาน 3 ชิ้น 
นายณฐรัตน์  อุ้มญาติ ม.4/6 39 ขาดงาน 3 ชิ้น 
น.ส.อภิชญา  จันทร์เทียน ม.4/6 45 ขาดงาน 3 ชิ้น 
น.ส.ณัฐธิดา  พุ่มอุไร ม.4/6 52 ขาดงาน 1 ชิ้น 
น.ส.ดวงกมล  รุจิพุฒ ม.4/6 49 ขาดงาน 2 ชิ้น 
น.ส.อาภาภรณ์  เกิดวิถี ม.4/6 51 ขาดงาน 1 ชิ้น 
น.ส.สภุาวดี  ปั้นนิ่ม ม.4/6 54 ขาดงาน 1 ชิ้น 
น.ส.มัญชุพร  เงินสันเทียะ ม.4/6 44 ขาดงาน 3 ชิ้น 
น.ส.ธรณ์ธันย ์ ธารีรัตน์ ม.4/6 47 ขาดงาน 1 ชิ้น 



น.ส.ชนิษฐา  พัชรานุ ม.4/6 11 ขาดงาน 4 ชิ้น 
น.ส.สวิตตา  ปฏิทัศน์ ม.4/6 52 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นายกฤษณพล  มณีวงษ์ ม.4/7 43 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นายศุภกร  ชัยฤกษ์ ม.4/7 41 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นายพีรพัฒน์  ส่งประเสริฐ ม.4/7 49 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นายศิริธนา  สินธวัช ม.4/7 37 ขาดงาน 3 ชิ้น 
นายธีรภัทร  ศรีสุวรรณ ม.4/7 41 ขาดงาน 1 ชิ้น 
นายนิติธร  นิติสาโรภาส ม.4/7 50 ขาดงาน 1 ชิ้น 
นางสาวจุฑามาศ  เนตรตุ้ม ม.4/7 52 ขาดงาน 1 ชิ้น 
นางสาวโชษิตา  สุมนนอก ม.4/7 53 ขาดงาน 2 ชิ้น 
นางสาวจิดาภา  ฉิมคล้าย ม.4/7 51 ขาดงาน 2 ชิ้น 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                (นางกรุณรัตน์ เที้ยธิทรัพย์) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กลุ่มธุรกิจ) 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที ่  19  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายชาญชัย มุขพรหม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา  สอนวิชา พลศึกษา 

(วอลเลย์บอล)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้อง 1,3,5,7,9,11,13 มีนักเรียนทั้งหมด 286  คน มีนักเรียนที่คะแนน

เก็บไม่ครบ 70% จ านวน 13 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ดรัณภพ กันทะลือ 4/3 2 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ และไมส่่งงาน 
ภูวเนศวร ์ สุวรรณประเสริฐ 4/9 6 ไม่ได้ท ำแบบทดสอบ และไมส่่งงำน 
ตรัย - 4/9 1 ไม่ได้ท ำแบบทดสอบ ไมส่่งงำน และไม่เข้ำเรียน 
วัฒนกฤษ  กลิ่นสอน 4/9 0 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ และไมส่่งงาน 
พรวนัช  พลูมา 4/9 13 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ และไมส่่งงาน 
ธีรภัทร เคืองไม่หาย 4/9 0 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ ไมส่่งงาน และไม่เข้าเรียน 
วีรภัทร ขัติวงศ์ 4/9 5 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ และไมส่่งงาน 
เมธาสิทธิ ์ วัฒนะชัยสิทธ์ิ 4/9 0 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ ไมส่่งงาน และไม่เข้าเรียน 
ณัฐชยา รังสีสม 4/9 2 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ ไมส่่งงาน และไม่เข้าเรียน 
ธนิณัช อบรม 4/9 19 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ และไม่เข้าเรยีน 
ปพิชญา อุ่นพิมพ์ 4/9 0 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ และไมส่่งงาน 
ชลลดา หัสด ี 4/9 10 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ และไมส่่งงาน 
ณัฐวีร ์ สมจิตร 4,9 5 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ และไมส่่งงาน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              ชาญชัย มุขพรหม 
                     (นายชาญชัย มุขพรหม) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา  

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที ่ 19  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564 

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายธานินทร์ สุริยวงษ์ปรี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา  สอนวิชา พลศึกษา 

(วอลเลย์บอล)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2,4,6,8,10,12,14 มีนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีนักเรียนที่คะแนน

เก็บไม่ครบ 70% จ านวน 3 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ยศกร  บุญรอด 4/2 6 ไม่ได้ท ำแบบทดสอบ และไมส่่งงำน 
วรวัฒน์ ทองพูน 4/2 24 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ 
ชนิษฐา พัชรานุ 4/6 0 ไม่ได้ท าแบบทดสอบ และไมส่่งงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

             ธานินทร์ สุริยวงษ์ปรี   
                    (นายธานินทร์ สุริยวงษ์ปรี) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

         ด้วยข้าพเจ้านายรพีพัทร์ โพธิ์พุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชาปฏิบัติดนตรีสากล 1 ศ 31213 ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9 มีนักเรียนทั้งหมด 7 คน โดยไม่มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70%  

ที ่ ชั้น เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน เหตุผล 
1 4/9 11 นายปิยะวัฒน์  สุริยา 21 ไม่ค่อยส่งงานและไม่เข้าเรียน 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                   รพีพัทร์ โพธิพุ่์ม 
                    (นายนายรพีพัทร์ โพธิ์พุ่ม) 
                        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายกฤษฎา  สาระใต้ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สอนวิชาบาสเกตบอล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 9 มีนักเรียนทั้งหมด 13 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 4 คน 

แยกดังนี้ 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
               (นายกฤษฎา  สาระใต้) 

ล าดับ ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

1 นายตรัย 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

4/9 
 

 
 
 
 
 

24 
 

 
 
 
 
 

นักเรียนไม่ท าแบบทดสอบและไมส่อบ
กลางภาค เข้าเรียนบ้างบางครั้ง 
ครูผูส้อนไดต้ิดตามนักเรียนจากครทูี่
ปรึกษาและติดตามกับตัวนักเรียน แต่ก็
ยังไม่ด าเนินการใดๆ 
 

2 นายพรวนัช 
 
 
 
 

พลูมา 
 
 
 
 

4/9 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 

นักเรียนไม่ท าแบบทดสอบ เข้าเรยีน
ปกติ ครูผูส้อนได้ติดตามนักเรียนจากครู
ที่ปรึกษาและติดตามกับตัวนักเรียน แต่ก็
ยังไม่ด าเนินการใดๆ 
 

3 นายณัฎฐากร 
 
 
 
 

ภูรุ่ง 
 
 
 
 

4/9 
 
 
 
 

41 
 
 
 
 

นักเรียนไม่ท าแบบทดสอบ เข้าเรยีน
ปกติ ครูผูส้อนได้ติดตามนักเรียนจากครู
ที่ปรึกษาและติดตามกับตัวนักเรียน แต่ก็
ยังไม่ด าเนินการใดๆ 
 

4 นายวัฒนกฤต 
 
 
 
 

กลิ่นสอน 
 
 
 
 

4/9 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 

นักเรียนไม่ท าแบบทดสอบ เข้าเรยีนบ้าง
บางครั้ง ครูผูส้อนไดต้ิดตามนักเรยีนจาก
ครูที่ปรึกษาและตดิตามกับตัวนักเรียน 
แต่ก็ยังไมด่ าเนินการใดๆ 
 



         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 



 
    บนัทึกขอ้ความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางปทุมพร  กลิ่นธรรมเสน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สอนวิชาการงานอาชีพ
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1,2,3,4 มีนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน
38 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

1. น.ส.ฐิติภัทร ชูช่วย ม.4/1 45 ไม่ส่งงาน 
2. น.ส.ณปภา แก้วช่วย ม.4/1 46 ไม่ส่งงาน 
3. น.ส.ชามาภัทร บุณยะสมภพ ม.4/1 34 ไม่ส่งงาน 
4. น.ส.ฟ้าใส - ม.4/1 54 ไม่ส่งงาน 
5. นายดรัณภพ สิ้มศิริวัฒน์ ม.4/2 42 ไม่ส่งงาน 
6. นายคฑาวุฒิ กลีบแก้ว ม.4/2 33 ไม่ส่งงาน 
7. นายยศกร บุญรอด ม.4/2 41 ไม่ส่งงาน 
8. นายวรวัฒน์ ทองพูน ม.4/2 15 ไม่ส่งงาน 
9. นายสิริชัย สุขคุ้ม ม.4/2 47 ไม่ส่งงาน 
10. นายหัฎกร จักรเป็ง ม.4/2 40 ไม่ส่งงาน 
11. น.ส.แพรวา รสดี ม.4/2 46 ไม่ส่งงาน 
12. น.ส.ดวงกมล บุญสว่าง ม.4/2 44 ไม่ส่งงาน 
13. น.ส.กัลยา นรรัตน์ประสิทธิ ์ ม.4/2 47 ไม่ส่งงาน 
14. น.ส.ปทุมพร บุญประเคน ม.4/2 40 ไม่ส่งงาน 
15. นายณัฐวัตร ศิลปสิทธิ์ ม.4/3 51 ไม่ส่งงาน 
16. นายดรัณภพ กันทะลือ ม.4/3 16 ไม่ส่งงาน 
17. นายณัฐพฤกษ์ อ่อนจ าปี ม.4/3 41 ไม่ส่งงาน 
18. นายพงศภัค ไชยพรหม ม.4/3 37 ไม่ส่งงาน 
19. นายจักรภัทร เหลืองเจริญพงศ์ ม.4/3 51 ไม่ส่งงาน 
20. นายชัยมงคล ด้วงเงิน ม.4/3 48 ไม่ส่งงาน 
21. น.ส.ศุภารัตน์ เอ่ียมสะอาด ม.4/3 50 ไม่ส่งงาน 
22. นายกฤติน ไวยาพัฒนกร ม.4/4 41 ไม่ส่งงาน 

 
 

ข้อคดิเห็น[M1]:  



ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

23. นายนรสีห์ ด่านศิริชัยสวัสดิ์ ม.4/4 44 ไม่ส่งงาน 
24. นายจักรพรรดิ มุภาษา ม.4/4 32 ไม่ส่งงาน 
25. นายภูวดล เฮียงโฮม ม.4/4 34 ไม่ส่งงาน 
26. นายรชต มาลัยพงษ์ ม.4/4 26 ไม่ส่งงาน 
27. นายจิรพงษ์ นิยมจันทร์ ม.4/4 36 ไม่ส่งงาน 
28. นายภาคิณ นราภักดิ์ ม.4/4 36 ไม่ส่งงาน 
29. นายรัชพล ล้อรักธรรม ม.4/4 41 ไม่ส่งงาน 
30. นายอภาวิน สินมานะ ม.4/4 36 ไม่ส่งงาน 
31. นายอภิวิชญ์ วันแอเลาะ ม.4/4 40 ไม่ส่งงาน 
32. นายพีรวิชญ์ พรหมเมศร์ ม.4/4 40 ไม่ส่งงาน 
33. นายแสงสูรย์ ชูฤกษ์ ม.4/4 38 ไม่ส่งงาน 
34. นายกนกพจน์ กาญจนประทุม ม.4/4 44 ไม่ส่งงาน 
35. นายชาคริต ศิริวัฒน์ ม.4/4 35 ไม่ส่งงาน 
36. นายธมกร ธนานพธนัน ม.4/4 32 ไม่ส่งงาน 
37. นายเดวิดอเล็คแซนเดอร์ คาร์เพ็นเดอร์ ม.4/4 31 ไม่ส่งงาน 
38. น.ส.พัชรพร วิรัชขจรเกียรติ ม.4/4 46 ไม่ส่งงาน 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ        
 
      
           (นางปทุมพร  กลิ่นธรรมเสน) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพ กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา 

 



    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 การงานอาชีพ  ง31101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้อง ม.4/8-ม.4/14 มีนักเรียนทั้งหมด 238 คน    
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 29 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

1. นายภูวเนศวร ์ สุวรรณประเสริฐ ม.4/9 15 ไม่ส่งงาน 
2. นายวศิน ศรีตะปันย์ ม.4/9 15 ไม่ส่งงาน 
3. นายตรัย - ม.4/9 19 ไม่ส่งงาน 
4. นายวัฒนกฤต กลิ่นสอน ม.4/9 19 ไม่ส่งงาน 
5. นายศิวกร หนูจันทร์ ม.4/9 33 ไม่ส่งงาน 
6. นายชัยวัฒน์ สุรินทะ ม.4/9 19 ไม่ส่งงาน 
7. นายปิยะวัฒน์ สุริยา ม.4/9 17 ไม่ส่งงาน 
8. นายพรวนัช พลูมา ม.4/9 17 ไม่ส่งงาน 
9. นายธนวัฒน์ โมรานิล ม.4/9 20 ไม่ส่งงาน 
10. นายปรัชญาวุธ พ่วงหงษ์ ม.4/9 17 ไม่ส่งงาน 
11. นายณัฐวีร์ สมจิตร ม.4/9 14 ไม่ส่งงาน 
12. นายกรกฤษณ์ แย้มหลง ม.4/9 25 ไม่ส่งงาน 
13. นายธันวา สาทิพจันทร์ ม.4/9 31 ไม่ส่งงาน 
14. นายธีรภัทร เคืองไม่หาย ม.4/9 12 ไม่ส่งงาน 
15. นายวีรภัทร ขัติวงศ์ ม.4/9 22 ไม่ส่งงาน 
16. นายเมธาสิทธิ์ วัฒนะชัยสิทธิ์ ม.4/9 16 ไม่ส่งงาน 
17. น.ส.ณัฐชยา รังษีสม ม.4/9 15 ไม่ส่งงาน 
18. น.ส.ธนิณัช อบรม ม.4/9 26 ไม่ส่งงาน 
19. น.ส.มนัสสม ทองขาว ม.4/9 31 ไม่ส่งงาน 
20. น.ส.ณัฐนันท ์ เกษม ม.4/9 25 ไม่ส่งงาน 
21. น.ส.ปพิชญา อุ่นพิมพ์ ม.4/9 26 ไม่ส่งงาน 
22. น.ส.ชลลดา หัสดี ม.4/9 25 ไม่ส่งงาน 
23.นายวัณณุวรรธน์ วงศ์อู่เงิน ม.4/10 29 ไม่ส่งงาน 
24. น.ส.พิมพ์มาดา วาณิชวทัญญู ม.4/10 30 ไม่ส่งงาน 
25. น.ส.กมลพัทธ์ กวีกิจอำไพ ม.4/13 22 ไม่ส่งงาน 



ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

26. นายปภังกร อัตถไพศาล ม.4/12 20 ไม่ส่งงาน 
27. นายภูเบศ พิชิตภัชกุล ม.4/13 26 ไม่ส่งงาน 
28. น.ส.ธนฐัชา  ลุนพิลา ม.4/13 20 ไม่ส่งงาน 
29. น.ส.ฐิดาพร ฝ่ายลี ม.4/13 33 ไม่ส่งงาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

              
                           ( นางสาวอรุณี    กงลา ) 
           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (ธุรกิจศึกษา) 

 



 

  
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า น.ส.นันทภัค ทศคำไสย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/3,4,12 มีนักเรียนทั้งหมด 111 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บ
ไม่ครบ 70% จำนวน  10 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

นายดรณัภพ กันทะลือ ม.4/3 25 ไม่ส่งงาน 
นายพงศภัค ไชยพรหม ม.4/3 27 ไม่ส่งงาน 
นายธนพล คำสอน ม.4/3 22 ไม่ส่งงาน 
น.ส.นิศารตัน ์ รำพึง ม.4/3 42 ส่งงานยังไม่ครบ 
น.ส.ศุภารัตน ์ เอี่ยมสะอาด ม.4/3 38 ส่งงานยังไม่ครบ 
นายกฤติน ไวยาพัฒนกร ม.4/4 37 ไม่ส่งงาน 
นายจักรพรรด ิ มุภาษา ม.4/4 43 ไม่ส่งงาน 
นายจิรพงศ์  นิยมจันทร ์ ม.4/4 21 ไม่ส่งงาน 
นายธมกร  ธนานพธนัน ม.4/4 17 ไม่ส่งงาน 

นายเดวิดอเล็กแซนเดอร์  คาร์เพ็นเตอร์ ม.4/4 10 ไม่ส่งงาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (น.ส.นันทภัค ทศคำไสย์.) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
          
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวศศิกานตร์  วีระวัฒน์โยธิน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชาศิลปะ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  .ห้อง 4/1-4/14 มีนักเรียนท้ังหมด 546 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70%  
จำนวน  124 คน แยกเป็นดังนี้ 

ท่ี ช้ัน เลขท่ี ช่ือ-สกุล คะแนน เหตุผล 
1 4/1 25 น.ส.จิราวรรณ  ชาญแสงสวัสด์ิ 50 ส่งงานไม่ครบ 
2 4/1 40 น.ส.ชามาภัทร  บุญยะสมภพ 44 ส่งงานไม่ครบ 
3 4/2 7 นายสูไลยมาน  หะยีอาแว 54 ส่งงานไม่ครบ 
4 4/2 8 นายธนกร  ศรีทอง 49 ส่งงานไม่ครบ 
5 4/2 11 นายภากร  กาเงิน 16 ส่งงานไม่ครบ 
6 4/2 13 นายคฑาวุฒิ  กลีบแก้ว 52 ส่งงานไม่ครบ 
7 4/2 15 นายยศกร  บุญรอด 0 ไม่ส่งงาน 
8 4/2 16 นายวรวัฒน์  ทองพูน 0 ไม่ส่งงาน 
9 4/2 17 นายสิริชัย  สุขคุ้ม 43 ส่งงานไม่ครบ 
10 4/2 23 น.ส.ปภาวี  พิศวงษ์ 47 ส่งงานไม่ครบ 
11 4/2 27 น.ส.ดวงกมล  บุญสว่าง 44 ส่งงานไม่ครบ 
12 4/2 28 น.ส.ภิญญดา  พุ่มปรีดา 36 ส่งงานไม่ครบ 
13 4/2 34 น.ส.กัลยา  นรรัตน์ประสิทธิ์ 48 ส่งงานไม่ครบ 
14 4/2 36 น.ส.ปทุมพร  บุญประเคน 52 ส่งงานไม่ครบ 
15 4/3 1 นายณัชพล  จันทร์เต็ม 48 ส่งงานไม่ครบ 
16 4/3 3 นายดรัณภพ  กันทะลือ 0 ไม่ส่งงาน 
17 4/3 6 นายพงศภัค  ไชยพรหม 18 ส่งงานไม่ครบ 
18 4/3 9 นายภูมิพัฒน์  วรรธนะพันธุ ์ 52 ส่งงานไม่ครบ 
19 4/3 11 นายจักรภัทร  เหลืองเจริญพงศ์ 44 ส่งงานไม่ครบ 
20 4/3 12 นายชัยมงคล  ด้วงเงิน 47 ส่งงานไม่ครบ 
21 4/3 14 นายเมธัส  เกิดพูลเป่ียม 51 ส่งงานไม่ครบ 
22 4/3 29 น.ส.ศุภารัตน์  เอี่ยมสะอาด 49 ส่งงานไม่ครบ 
23 4/3 33 น.ส.กัญญารัตน์  เร่งรัตน ์ 41 ส่งงานไม่ครบ 
24 4/3 34 น.ส.เกศสุดา  บุญเรืองยศศิริ 43 ส่งงานไม่ครบ 
25 4/3 40 น.ส.ณัฐณิชา  สุวรรณปรีดี 53 ส่งงานไม่ครบ 

 
 
 



ท่ี ช้ัน เลขท่ี ช่ือ-สกุล คะแนน เหตุผล 
26 4/4 6 นายจักรพรรดิ  มุภาษา 53 ส่งงานไม่ครบ 
27 4/4 7 นายณัฐสิทธิ์  ภู่เจริญกิจศิลป์ 52 ส่งงานไม่ครบ 
28 4/4 10 นายภูวดล  เฮียงโฮม 48 ส่งงานไม่ครบ 
29 4/4 12 นายจิรพงศ์  นิยมจันทร์ 39 ส่งงานไม่ครบ 
30 4/4 14 นายศุภณัฐ  บริบูรณ์ 50 ส่งงานไม่ครบ 
31 4/4 18 นายรัชพล  ล้อรักธรรม 52 ส่งงานไม่ครบ 
32 4/4 20 นายรวมพล  จิโนด๋า 44 ส่งงานไม่ครบ 
33 4/4 21 นายอภาวิน  สินมานะ 48 ส่งงานไม่ครบ 
34 4/4 22 นายอภิวิชญ์  วันแอเลาะ 53 ส่งงานไม่ครบ 
35 4/4 26 นายแสงสูรย์  ชูฤกษ์ 42 ส่งงานไม่ครบ 
36 4/4 32 นายธมกร  ธนานพธนัน 47 ส่งงานไม่ครบ 
37 4/4 33 นายเดวิดอเล็กแซนเดอร์ 18 ส่งงานไม่ครบ 
38 4/5 4 นายธัญวิชญ  อดิเรก 43 ส่งงานไม่ครบ 
39 4/5 5 นายปรเมศ  โตเดช 54 ส่งงานไม่ครบ 
40 4/5 8 นายธนภัทร์  ราษฎร์นิยม 34 ส่งงานไม่ครบ 
41 4/5 10 นายอภินันท์  วิริยะดิลก 26 ส่งงานไม่ครบ 
42 4/5 16 นายแทนคุณ  อ่อนจ้าย 42 ส่งงานไม่ครบ 
43 4/5 17 นายเทพทัต ไซดอชะนุโชติ 17 ส่งงานไม่ครบ 
44 4/5 32 น.ส.ภัทรพร  มุมทอง 50 ส่งงานไม่ครบ 
45 4/5 33 น.ส.วรนิษฐา  บุณยรัตพันธุ์ 51 ส่งงานไม่ครบ 
46 4/5 41 น.ส.ปพิชญ  ธีรธรรมพิทักษ์ 0 ไม่ส่งงาน 
47 4/6 3 นายก้องหล้า  กล่อมไสยยาศ 51 ส่งงานไม่ครบ 
48 4/6 4 นายตามพงศ์  กุมารสิทธิ์ 47 ส่งงานไม่ครบ 
49 4/6 9 นายธเนศ  แก้วกาล 52 ส่งงานไม่ครบ 
50 4/6 11 นายนรวีร์  ตรีเมฆ 54 ส่งงานไม่ครบ 
51 4/6 17 นายอภิณัฐ  บุตระ 49 ส่งงานไม่ครบ 
52 4/6 18 นายวริทธิ์นันท์  ผดุงวงษ ์ 25 ส่งงานไม่ครบ 
53 4/6 20 นายวรวัฒิ  ชนะวาร ี 48 ส่งงานไม่ครบ 
54 4/6 21 นายณฐรัตน์  อุ้มญาติ 31 ส่งงานไม่ครบ 
55 4/6 25 น.ส.ดวงกมล  รุจิพุฒ 44 ส่งงานไม่ครบ 
56 4/6 37 น.ส.ธรณ์ธันย์  ธารีรัตน ์ 41 ส่งงานไม่ครบ 
57 4/6 38 น.ส.ปานปิตา  จินตนากุล 52 ส่งงานไม่ครบ 
58 4/6 44 น.ส.ชนิษฐา  พัชรานุ 38 ส่งงานไม่ครบ 
59 4/7 3 นายกฤษณพล  มณีวงษ์ 18 ส่งงานไม่ครบ 
60 4/7 5 นายศุภวัฒน์  ข่ายทอง 42 ส่งงานไม่ครบ 
61 4/7 6 นายจิรัชยพล  ศรีวิราช 44 ส่งงานไม่ครบ 
62 4/7 7 นายศุภกร  ชัยฤกษ์ 44 ส่งงานไม่ครบ 
63 4/7 9 นายพีรพัฒน์  ส่งประเสริฐ 49 ส่งงานไม่ครบ 
64 4/7 10 นายศิริธนา  สินธวัช 19 ส่งงานไม่ครบ 
65 4/7 12 นายธีรภัทร  ศรีสุวรรณ 41 ส่งงานไม่ครบ 



ท่ี ช้ัน เลขท่ี ช่ือ-สกุล คะแนน เหตุผล 
66 4/7 13 นายสุทธิภัทร  เชิดทอง 42 ส่งงานไม่ครบ 
67 4/7 14 นายนิติธร  นิติสาโรภาส 0 ไม่ส่งงาน 
68 4/7 15 นายอภินันท์  จอดรัมย์ 46 ส่งงานไม่ครบ 
69 4/7 22 น.ส.จุฑามาศ  เนตรตุ้ม 48 ส่งงานไม่ครบ 
70 4/7 23 น.ส.โชษิตา  สุมนนอก 52 ส่งงานไม่ครบ 
71 4/7 28 น.ส.กุลชา  จันทร์แจ่ม 48 ส่งงานไม่ครบ 
72 4/7 42 น.ส.ณัฐรุจา  ต่างใจ 40 ส่งงานไม่ครบ 
73 4/8 7 นายอินทัช  จิตตรากูลสุคนธ์ 51 ส่งงานไม่ครบ 
74 4/8 11 น.ส.กัณฐมณี  อรุณรัตน์ 45 ส่งงานไม่ครบ 
75 4/8 31 น.ส.ขนิษฐา  ไทยตระกูล 53 ส่งงานไม่ครบ 
76 4/8 40 น.ส.สิริกร  สังข์สำราญ 43 ส่งงานไม่ครบ 
77 4/8 41 น.ส.อนันตญา  คล้ายสุบรรณ 35 ส่งงานไม่ครบ 
78 4/8 44 น.ส.สุพรรษา  เอี่ยมสำอาง 44 ส่งงานไม่ครบ 
79 4/9 1 นายภูวเนศวร์  สุววรณประเสริฐ 14 ส่งงานไม่ครบ 
80 4/9 2 นายวศิน  ศรีตะปันย์ 0 ไม่ส่งงาน 
81 4/9 3 นายศักดิ์ชัย  ศรจิตต์ 39 ส่งงานไม่ครบ 
82 4/9 5 นายณัฐภาคย์  ลายทอง 54 ส่งงานไม่ครบ 
83 4/9 6 นายตรัย- 34 ส่งงานไม่ครบ 
84 4/9 8 นายวัฒนกฤต  กล่ินสอน 26 ส่งงานไม่ครบ 
85 4/9 10 นายชัยวัฒน์  สุรินทะ 40 ส่งงานไม่ครบ 
86 4/9 11 นายปิยะวัฒน์  สุริยา 24 ส่งงานไม่ครบ 
87 4/9 12 นายพรวนัช  พลูมา 0 ไม่ส่งงาน 
88 4/9 14 นายก้องภพ  วัชระพรกุล 41 ส่งงานไม่ครบ 
89 4/9 15 นายธนวัฒน์  โมรานิล 41 ส่งงานไม่ครบ 
90 4/9 16 นายวุฒิวิจักขณ์  เกตุพันธุ์ 47 ส่งงานไม่ครบ 
91 4/9 17 นายอุชุกร  ไตรวุฒิลาภ 33 ส่งงานไม่ครบ 
92 4/9 18 นายไกรวิชญ์  ธีระสำราญ 46 ส่งงานไม่ครบ 
93 4/9 19 นายปรัชญาวุธ  พ่วงหงษ ์ 48 ส่งงานไม่ครบ 
94 4/9 20 นายณัฐวีร์  สมจิตร 43 ส่งงานไม่ครบ 
95 4/9 21 นายกรกฤษณ์  แย้มหลง 46 ส่งงานไม่ครบ 
96 4/9 22 นายธันวา  สาทิพจันทร์ 42 ส่งงานไม่ครบ 
97 4/9 23 นายธีรภัทร  เคืองไม่หาย 0 ไม่ส่งงาน 
98 4/9 24 นายวีรภัทร  ขัติวงศ์ 0 ไม่ส่งงาน 
99 4/9 25 นายธนาธิป  เย็นใย 44 ส่งงานไม่ครบ 
100 4/9 26 นายณัฏฐากร  ภู่รุ่ง 44 ส่งงานไม่ครบ 
101 4/9 27 นายธนทัต  พานนาค 51 ส่งงานไม่ครบ 
102 4/9 28 นายเมธาสิทธิ์  วัฒนะชัยสิทธิ์ 0 ไม่ส่งงาน 
103 4/9 29 นายเพชร  ใจกล้า 50 ส่งงานไม่ครบ 
104 4/9 30 น.ส.ณัฐชยา  รังษีสม 17 ส่งงานไม่ครบ 
105 4/9 31 น.ส.ธนภร  ใบราตรี 49 ส่งงานไม่ครบ 



ท่ี ช้ัน เลขท่ี ช่ือ-สกุล คะแนน เหตุผล 
106 4/9 32 น.ส.ธนิณัช  อบรม 0 ไม่ส่งงาน 
107 4/9 34 น.ส.มนัสสม  ทองขาว 36 ส่งงานไม่ครบ 
108 4/9 36 น.ส.อภิชญา  ศิริจำปา 42 ส่งงานไม่ครบ 
109 4/9 37 น.ส.ณัฐนันท์  เกษม 50 ส่งงานไม่ครบ 
110 4/9 38 น.ส.ปพิชญา  อุ่นพิมพ์ 43 ส่งงานไม่ครบ 
111 4/9 39 น.ส.ปุณณารัตน์  นุ่มงาม 50 ส่งงานไม่ครบ 
112 4/9 41 น.ส.ชลลดา  หัสดี 48 ส่งงานไม่ครบ 
113 4/10 2 นายธีร์  กิจนิตย์ชีว์ 42 ส่งงานไม่ครบ 
114 4/10 3 นายวัณณุวรรธ์  วงศ์อู่เงิน 44 ส่งงานไม่ครบ 
115 4/10 4 นายทีปกร  ทองพัดภู่ 53 ส่งงานไม่ครบ 
116 4/10 9 น.ส.พิมพ์มาดา  วาณิชวทัญญู 52 ส่งงานไม่ครบ 
117 4/10 10 น.ส.รธิดา  นิยมการ 15 ส่งงานไม่ครบ 
119 4/10 25 น.ส.พัชรากร  เหมือนทอง 32 ส่งงานไม่ครบ 
120 4/11 12 นายไรวินทร์  จันทา 42 ส่งงานไม่ครบ 
121 4/11 13 นายสุทธวีร์  นวนงาม 52 ส่งงานไม่ครบ 
122 4/11 25 น.ส.ธนัชชา  ดีถนัด 51 ส่งงานไม่ครบ 
123 4/13 30 น.ส.กมลพัทธ์  กวีกิจอำไพ 48 ส่งงานไม่ครบ 
124 4/14 28 น.ส.สิริญาดา  ชาววัง 43 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
        
                    (นางสาวศศิกานตร์  วีระวัฒน์โยธิน) 
                                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาววิลาวัณย์ สงขำ ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
สอนวิชาหน้าที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 ,9 มีนักเรียนทั้งหมด 345 คน    
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 50 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นางสาวชามาภัทร  บุณยะสมภพ ม.4/1 32 ไม่ส่งงาน 
นายณัฐพัชร ์ เยื้องทับ ม.4/2 27 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายธนกร ศรีทอง ม.4/2 31 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายยศกร บุญรอด ม.4/2 8 ไม่ส่งงาน/ไมส่อบแก้กลางภาค 
นายวรวัฒน์ ทองพูน ม.4/2 0 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
นายสิริชัย สุขคุ้ม ม.4/2 21 ไม่ส่งงาน 
นางสาวดวงกมล บุญสว่าง ม.4/2 27 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวปทุมพร บุญประเคน ม.4/2 22 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายดรณัภพ กันทะลือ ม.4/3 18 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายกฤติน ไวยาพัฒนกร ม.4/4 29 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายจักรพรรด ิ มุภาษา ม.4/4 23 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายรัชพล ล้อรักธรรม ม.4/4 27 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายเดวิดอเล็กแซนเดอร ์ คาร์เพ็นเตอร ์ ม.4/4 16 ไม่ส่งงาน/ไมส่อบแก้กลางภาค 
นายอภินันท์ วิริยะดลิก ม.4/5 27 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายเทพทัต ไชโอชะนุโชต ิ ม.4/5 18 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาววราลักษณ ์ อุเทนสุต ม.4/5 17 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวปพิชญา ธีรธรรมพิทักษ์ ม.4/5 20 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายกฤษณพล มณีวงษ์ ม.4/7 27 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายนิติธร นิติสาโรภาส ม.4/7 26 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายอภินันท์ จอดรัมย ์ ม.4/7 30 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวจิดาภา ฉิมคล้าย ม.4/7 32 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายอินทัช จิตตรากูลสุคนธ ์ ม.4/8 33 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายกันต์นที นาคสันต ์ ม.4/8 33 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวอติกานร ์ หวานล้ำ ม.4/8 32 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวสิริกร สังข์สำราญ ม.4/8 33 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวอนันตญา คล้ายสุบรรณ ม.4/8 22 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวสุพรรษา เอี่ยมสำอาง ม.4/8 28 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายภูวเนศวร ์ สุวรรณประเสริฐ ม.4/9 21 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายวศิน ศรีตะปันย ์ ม.4/9 27 ส่งช้ินงานไม่ครบ 



นายตรัย  ม.4/9 29 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายวัฒนกฤต กลิ่นสอน ม.4/9 17 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายชัยวัฒน์ สุรินทะ ม.4/9 18 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายปิยะวัฒน ์ สุริยา ม.4/9 16 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายพรวนัช พลูมา ม.4/9 15 ไม่ส่งงาน/ไมส่อบแก้กลางภาค 
นายธนวัฒน์ โมรานลิ ม.4/9 19 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายวุฒวิจักขณ ์ เกตุพันธุ ์ ม.4/9 27 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายอุชุกร ไตรวุฒิลาภ ม.4/9 24 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายไกรวิชญ ์ ธีระสำราญ ม.4/9 31 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายณัฐวีร ์ สมจิตร ม.4/9 29 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายธันวา สาทิพจันทร ์ ม.4/9 28 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายธีรภัทร เครือไม่หาย ม.4/9 6 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายวีรภัทร ขัติวงศ์ ม.4/9 7 ไม่ส่งงาน/ไมส่อบกลางภาค 
นายณัฎฐากร ภูรุ่ง ม.4/9 30 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายธนทัต พานนาค ม.4/9 28 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายเมธาสิทธ์ิ วัฒนะชัยสิทธ์ิ ม.4/9 20 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวณัฐชยา รังษีสม ม.4/9 12 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวธนิณัช อบรม ม.4/9 20 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวมนัสสม ทองขาว ม.4/9 30 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวณัฐนันท์ เกษม ม.4/9 37 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวปพิชญา อุ่นพิมพ์ ม.4/9 28 ส่งช้ินงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
              (นางสาววิลาวัณย์ สงขำ) 
       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยาน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจา นางสาวกุลวดี  สันติกุล  ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอนวิชา 

ส 31101 หนาที่พลเมือง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 10,12,13,14 มีนักเรียนทั้งหมด 115 คน มี

นักเรียนที่คะแนนเก็บไมครบ 70% จำนวน 9 คน แยกดังน้ี 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.นายวัณณุวรรธน   วงศอูเงิน 4/10 45 ไมสงงาน 
2.นางสาวณฎาพัณณ ธนโชคสิทธาวฒัน 4/10 39 ไมสงงาน 
3.นางสาวนิชมน   พลวารินทร 4/10 40 ไมสงงาน 
4.นางสาวธนัฐชา ลุนพิลา 4/13 20 ไมสงงาน 
5.นางสาวฐิดาพร ฝายลี 4/13 45 ไมสงงาน 
6.นางสาวกมลพัทธ กวีกิจอำไพ 4/13 35 ไมสงงาน 
7.นายจินดาพล นารถอุดม 4/14 42 ไมสงงาน 
8.เด็กหญิงศศิระภรณ นกยูงทอง 4/14 47 ไมสงงาน 
9.นางสาวสิริญาดา ชาววัง 4/14 36 ไมสงงาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวกุลวดี  สันติกุล) 
          ครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายอนุชิต โพธิวงค์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย     สอนวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ห้อง ม.4/2,4/4,4/6,4/8,4/10,4/12,4/14 มีนักเรียนทั้งหมด 214 คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  19  คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายยศกร  บุญรอด ม.4/2 23 ส่งงานไม่ครบ 
นายวรวัฒน์ ทองพูน ม.4/2 23 ส่งงานไม่ครบ 
นายเศรษฐพล ถีระวงศ ์ ม.4/6 19 ส่งงานไม่ครบ,ไม่สอบซ่อมกลางภาค 
นายพลากร มีเจรญิ ม.4/6 20 ส่งงานไม่ครบ,ไม่สอบซ่อมกลางภาค 
นายอภิณัฐ บุตระ ม.4/6 23 ส่งงานไม่ครบ 
นายวริทธ์ินันท์ ผดุงวงษ ์ ม.4/6 20 ส่งงานไม่ครบ 
นายวรวุฒ ิ ชนะวารี ม.4/6 22 ส่งงานไม่ครบ,ไม่สอบซ่อมกลางภาค 
นายณฐรตัน ์ อุ้มญาต ิ ม.4/6 17 ส่งงานไม่ครบ,ไม่สอบซ่อมกลางภาค 
นางสาวสุภาวด ี ป้ันน่ิม ม.4/6 9 ส่งงานไม่ครบ,ไม่สอบซ่อมกลางภาค 
นางสาวธรณ์ธันย ์ ธารีรัตน ์ ม.4/6 19 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวฃนิษฐา พัชราน ุ ม.4/6 16 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวชนนิกานต ์ โออุไร ม.4/8 21 ส่งงานไม่ครบ 
นางสวาวชัชชญา ธนัญกฤดิถาวร ม.4/8 24 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวอติกานต ์ หวานล้ า ม.4/8 21 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวมนพภัคม ์ มาลา ม.4/8 21 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวทัศน์พร ถาวร ม.4/8 23 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวอนันตญา คล้ายสุบรรณ ม.4/8 20 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวบุญยวีย ์ บันลือเสนาะ ม.4/8 24 ส่งงานไม่ครบ,ไม่สอบซ่อมกลางภาค 
นางสาวสุพรรษา เอื่ยมส าองค ์ ม.4/8 15 ส่งงานไม่ครบ,ไม่สอบซ่อมกลางภาค 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                                                      
                       (นายอนุชิต โพธิวงค์) 
                      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจานางสาวพิชชาภา ผกาผล ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย  สอนวิชาเคมี

เพิ่มเติม ว31221 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 2 มีนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไมครบ 

70% จำนวน 7 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. นายภากร กาเงิน 4/2 26 ไมสงงาน 
2. นายหัฏฐกร จักรเปง 4/2 35 ไมสงงาน 
3. นายยศกร บุญรอด 4/2 28 ไมสงงาน 
4. นายสิริชัย สุขคุม 4/2 26 ไมสงงาน 
5. นางสาวปภาว ี พิศวงษ 4/2 25 ไมสงงาน 
6. นางสาวภิญญดา พุมปรีดา 4/2 30 ไมสงงาน 
7. นางสาวธันวารัตน พูลสุข 4/2 38 ไมสงงาน 
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวพิชชาภา   ผกาผล) 
     ครูกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย   



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจานางสาวพิชชาภา ผกาผล ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย  สอนวิชา

วิทยาศาสตรกายภาพ ว30106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 6 มีนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนที่คะแนน

เก็บไมครบ 70% จำนวน 7 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. นายสิริภพ วุฒิภาสโภคิน 4/6 28 ไมสงงาน 
2. นายชุติเทพ พ่ึงแยม 4/6 30 ไมสงงาน 
3. นายภัทรกร ตางใจ 4/6 33 ไมสงงาน 
4. นายนรวีร ตรีเมฆ 4/6 31 ไมสงงาน 
5. นายณรงคฤทธิ ์ เปการี 4/6 30 ไมสงงาน 
6. นายวริทธิ์นันท ผดุงวงษ 4/6 31 ไมสงงาน 
7. นายวรวุฒ ิ ชนะวารี 4/6 33 ไมสงงาน 
8.นางสาวณัฐธิดา พุมอุไร 4/6 26 ไมสงงาน 

9.นางสาวอาภาภรณ เกิดวิถ 4/6 35 ไมสงงาน 

10.นางสาวอารีรัตน ยินด ี 4/6 36 ไมสงงาน 

11.นางสาวสิริรตัน จุฑาสันต 4/6 33 ไมสงงาน 

12.นางสาวสุภาวด ี ปนน่ิม 4/6 32 ไมสงงาน 

13.นางสาวธรณธันย ธารีรัตน 4/6 25 ไมสงงาน 

14.นางสาวชนิษฐา พัชรานุ 4/6 25 ไมสงงาน 

15.นายพลากร มีเจรญิ 4/6 36 ไมสงงาน 

16.นายณฐรัตน อุมญาต ิ 4/6 25 ไมสงงาน 

     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวพิชชาภา   ผกาผล) 
     ครูกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย   



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจานางสาวพิชชาภา ผกาผล ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย  สอนวิชา

วิทยาศาสตรกายภาพ ว30106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 8 มีนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีนักเรียนที่คะแนน

เก็บไมครบ 70% จำนวน 8 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. นายฟาใหม ชัยหนองจอก 4/8 28 ไมสงงาน 
2. นายอินทัช จิตตรากูลสุคนธ 4/8 35 ไมสงงาน 
3. นายกันตนที นาคสันต 4/8 33 ไมสงงาน 
4. นางสาวกัณฐมณี อรุณรัตน 4/8 38 ไมสงงาน 
5. นางสาวขนิษฐา ไทยตระกูล 4/8 25 ไมสงงาน 
6. นางสาวสิริกร สังขสำราญ 4/8 35 ไมสงงาน 
7. นางสาวสุพรรษา เอ่ียมสำอาง 4/8 30 ไมสงงาน 
8. นางสาวภัทราพร จงมั่นจิตร 4/8 39 ไมสงงาน 

     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวพิชชาภา   ผกาผล) 
     ครูกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย   



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจานางสาวพิชชาภา ผกาผล ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย  สอนวิชา

วิทยาศาสตรกายภาพ ว30106 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 หอง 10 มีนักเรียนท้ังหมด 26 คน มีนักเรียนท่ีคะแนน

เก็บไมครบ 70% จำนวน 4 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. นางสาวรธิดา นิยมการ 4/10 35 ไมสงงาน 
2. นางสาวณฎาพัณณ ธนโชคสิทธาว 4/10 30 ไมสงงาน 
3. นางสาวพัชรากร เหมือนทอง 4/10 25 ไมสงงาน 
4.นางสาววรินทร จันทสิทธิ์ 4/10 33 ไมสงงาน 
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวพิชชาภา   ผกาผล) 
     ครูกลุมสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลย   



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางกิตติมา   ธีรสรเดช  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนรายวิชา 
ว 31241 ชีววิทยาเพิ่มเติม 1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1- 4 มีนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 24  คน แยกดังนี ้

 
ที ่ ชื่อ ชั้น 

คะแนนที่ได้ 
เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายณัฐพัชร์  เยื้องทับ 4/2 45 ไม่ส่งงาน 
2 นายณภัทร  แสงทอง 4/2 45 ไม่ส่งงาน 
3 นายภากร  กาเงิน 4/2 41 ไม่ส่งงาน 
4 นายคฑาวุฒิ  กลีบแก้ว 4/2 47 ไม่ส่งงาน 
5 นายพงษ์ดิษฐ์  ชัยภัทรยิ่งยวด 4/2 46 ไม่ส่งงาน 
6 นายยศกร  บุญรอด 4/2 32 ไม่ส่งงาน/สอบไม่ผ่าน 
7 นายวรวัฒน์  ทองพูน 4/2 36 ไม่ส่งงาน/สอบไม่ผ่าน 
8 นายสิริชัย  สุขคุม้ 4/2 39 ไม่ส่งงาน/สอบไม่ผ่าน 
9 นายหัฏฐกร  จักรเป็ง 4/2 36 ไม่ส่งงาน/สอบไม่ผ่าน 
10 นางสาวธันวารัตน์  พูลสุข 4/2 43 ไม่ส่งงาน 
11 นางสาวปทุมพร  บุญประเคน 4/2 47 ไม่ส่งงาน 
12 นายดรณัภพ  กันทะลือ 4/3 34 ไม่ส่งงาน/สอบไม่ผ่าน 
13 นายพงศภัค  ไชยพรหม 4/3 30 ไม่ส่งงาน/สอบไม่ผ่าน 
14 นายภูมิพัฒน์  วรรธนะพันธ์ุ 4/3 48 ไม่ส่งงาน 
15 นายสรวิศ  นวลอ่อน 4/3 48 ไม่ส่งงาน 
16 นายจักรพรรดิ  มุภาษา 4/4 43 ไม่ส่งงาน 
17 นายณัฐสิทธ์ิ  ภู่เจรญิกิจศลิป ์ 4/4 44 ไม่ส่งงาน 
18 นายรชต   มาลยัพงษ์ 4/4 47 ไม่ส่งงาน 
19 นายจิรพงศ์  นิยมจันทร ์ 4/4 39 ไม่ส่งงาน/สอบไม่ผ่าน 
20 นายรัชพล  ล้อรักธรรม 4/4 44 ไม่ส่งงาน 
21 นายรวมพล   จิโนตำ 4/4 47 ไม่ส่งงาน 
22 นายแสงสรูย์  ชูฤกษ์ 4/4 46 ไม่ส่งงาน 
23 นายธมกร  ธนานพธนัน 4/4 42 ไม่ส่งงาน 
24 นายเดวิดอเล็กแซนเดอร์  คาร์เทอร์ 4/4 30 ไม่ส่งงาน/สอบไม่ผ่าน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ          
                                                                    (นางกิตติมา   ธีรสรเดช) 

                                                                         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุคนธา  บุญลือ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สอนวิชาเคมี
เพิ่มเติม ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ห้อง 1,3,4 มีนักเรียนท้ังหมด 130 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน 5คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ดรัณภพ กันทะลือ 4/3 38 ไม่ส่งงาน 
ปัณณชัย คุณโฑ 4/4 35 ไม่ส่งงาน 
ธมกร ธนานพธนัน 4/4 35 ไม่ส่งงาน 
แสงสูรย์ ชูฤกษ์ 4/4 42 ไม่ส่งงาน 
เดวิดอเล็กแซนเดอร์ คาร์เพ็นเตอร์ 4/4 32 ไม่ส่งงาน 
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (สุคนธา บุญลือ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



                                                                                          
                                                   ๒๐           กันยายน  
 
 
 
 
                                          นายพัชระพล วิวัฒนวานิชกุล                                         วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
                 ชีววิทยา 1 (ว31241)   4                    12 

         4  26 

                          พัชระพล วิวัฒนวานิชกุล 
                           วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 

 
    บันทึกข)อความ                        

 
สCวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันท่ี .......... เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๖๔    

เร่ือง  รายงานคะแนนเก็บ 70%  

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

เรียน  ผูWอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ดWวยขWาพเจWา...................................................................  ครูกลุCมสาระการเรียนรูW............................        
สอนวิชา........................................ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ ..........หWอง.................................... มีนักเรียนทั้งหมด 
........................คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไมCครบ 70% จำนวน ...................... คน แยกดังน้ี 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได6 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายธนนนท&  ขุนพิลึก ม.4/12 40 ขาดส8งงานแบบฝ=กหัดท@ายบท และ Infographic 
นายปภังกร  อัตถไพศาล  30 ขาดส8งงานแบบฝ=กหัด งานกลุ8ม และ Infographic 
นายโชติพันธ&  เหลืองวิลัย  45 ขาดส8งงานแบบฝ=กหัดท@ายบท และ Infographic 
น.ส.วิชญา  พ@นภัย  46 ขาดส8งงานแบบฝ=กหัดท@ายบท 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

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

 
 
 

on



  3                    11 
         1          35 

                                                                                          
                                                   ๒๐           กันยายน  
 
 
 
 
                                          นายพัชระพล วิวัฒนวานิชกุล                                         วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
                 ชีววิทยา 3 (ว32243)   4                    13 
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                          พัชระพล วิวัฒนวานิชกุล 
                           วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 

 
    บันทึกข)อความ                           

 
สCวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันท่ี .......... เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๖๔    

เร่ือง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูWอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ดWวยขWาพเจWา...................................................................  ครูกลุCมสาระการเรียนรูW............................        
สอนวิชา........................................ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ ............หWอง.................................... มีนักเรียนทั้งหมด 
........................คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไมCครบ 70% จำนวน ...................... คน แยกดังน้ี 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได6 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายกานต&  ไชยสัตย& ม.4/13 24 ขาดส8งงานการบ@าน สอบย8อย และ Infographic 
นายภัทรพล  ตั้งพิพัฒน&ไพบูลย& ม.4/13 41 ขาดส8งงานแบบฝ=กหัดท@ายบท และ Infographic 
นายณัฐชนน  สุนารักษ& ม.4/13 45 ขาดส8งงาน Infographic 
นายภูเบศ  พิชิตภัชกุล ม.4/13 32 ขาดส8งงานการบ@าน สอบย8อย และ Infographic 
น.ส.ธนัฐชา  ลุนพิลา ม.4/13 16 ขาดส8งงานการบ@าน สอบย8อย และ Infographic 
น.ส.สุทธาสินี  พวงเงิน ม.4/13 46 ขาดส8งงาน Infographic 
น.ส.ฐิดาพร  ฝeายล ี ม.4/13 20 ขาดส8งงานการบ@าน สอบย8อย และ Infographic 
น.ส.ธรกร  ธีระวุฒิ ม.4/13 38 ขาดส8งงานแบบฝ=กหัดท@ายบท และ Infographic 
น.ส.กัญญาภัค  หมู8หัวนา ม.4/13 30 ขาดส8งงานการบ@าน และ Infographic 
น.ส.กมลพัทธ&  กวีกิจอำไพ ม.4/13 12 ขาดส8งงานการบ@าน และ Infographic 
น.ส.ปณิดา  คำสุข ม.4/13 27 ขาดส8งงานการบ@าน และ Infographic 
น.ส.ณปภัช  รัตนพันธ& ม.4/13 38 ขาดส8งงาน Infographic 

 
 

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

 
 
 

or



 30 

                          พัชระพล วิวัฒนวานิชกุล 
                           วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 

                                                                                          
                                                   ๒๐           กันยายน  
 
 
 
 
                                          นายพัชระพล วิวัฒนวานิชกุล                                         วิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี 
                 ชีววิทยา 1 (ว31241)   4                    14 
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    บันทึกข)อความ                           

 
สCวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันท่ี .......... เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๖๔    

เร่ือง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูWอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ดWวยขWาพเจWา...................................................................  ครูกลุCมสาระการเรียนรูW............................        
สอนวิชา........................................ ระดับชั้นมัธยมศึกษาป`ที่ ............หWอง.................................... มีนักเรียนทั้งหมด 
........................คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไมCครบ 70% จำนวน ...................... คน แยกดังน้ี 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได6 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายวิริทธิ์พล  สุขบำเพิง ม.4/14 44 ขาดส8งงานการบ@าน และ Infographic 
นายศุภกร  สีเอี่ยม ม.4/14 45 ขาดส8งงานการบ@าน และ Infographic 
นายจินดาพล  นารถอุดม ม.4/14 23 ขาดส8งงานการบ@าน และ Infographic 
น.ส.กานต&ธิดา  วงศ&วรชาติ ม.4/14 45 ขาดส8งงานการบ@าน 
น.ส.ศศิระภรณ&  นกยูงทอง ม.4/14 33 ขาดส8งงานการบ@าน และ Infographic 
น.ส.วริษฐา  คำกิ่ง ม.4/14 30 ขาดส8งงานการบ@าน และ Infographic 
น.ส.พิรญาณ&  เอี่ยมองค& ม.4/14 7 ขาดส8งงานการบ@าน สอบย8อย และ Infographic 
น.ส.ศศิกาญจน&  ดวงล@อมจันทร& ม.4/14 47 ขาดส8งงานการบ@าน 
น.ส.สุภัสสรา  อยู8หลง ม.4/14 49 ขาดส8งงานการบ@าน 
น.ส.สิริญาดา  ชาววัง ม.4/14 27 ขาดส8งงานการบ@าน สอบย8อย และ Infographic 
     
     

 
 

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

 
 

 

oh



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจุรีรัตน์  ปูพบุญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนวิชาการเขียนเบื้องต้น 

ท31201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  4 ห้อง 6  มีนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน 7 คน ดังน้ี 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. นาย พงศกร  โนนศรี 4/6 29 ส่งงานไม่ครบ 
2. นายพลากร มีเจริญ  23 ส่งงานไม่ครบ 
3. นายวริทธิ์นันท์  ผดุงวงษ์  15 ส่งงานไม่ครบ 
4. นายณฐรัตน์  อุ้มญาติ  24 ส่งงานไม่ครบ 
5. นางสาวสุภาวดี  ปั้นน่ิม  29 ส่งงานไม่ครบ 
6. นางสาวปานปิตา  จินตนากุล  27 ส่งงานไม่ครบ 
7. นางสาวชนิษฐา  พัชรานุ  0 ส่งงานไม่ครบ 

  
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

      

                    (นางสาวจุรีรัตน์  ปูพบุญ) 
                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวจุรีรัตน์  ปูพบุญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนวิชาการเขียนเบื้องต้น  

ท31201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่  4 ห้อง 9  มีนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน 14 คน ดังน้ี 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. นายภูวเนศวร์  สุวรรณประเสริฐ 4/9 17 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
2. นายวศิน  ศรีตะปันย ์  0 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
3. นายตรัย -   20 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
4. นายวัฒนกฤต  กลิ่นสอน  17 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
5. นายชัยวัฒน์  สุรินทะ  26 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
6.นายปิยะวัฒน์  สุริยา  14 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
7.นายพรวนัช  พลูมา  12 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
8.นายธนวัฒน์  โมรานิล  21 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
9.นายปรัชญาวุธ  พ่วงหงษ์  12 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
10.นายธีรภัทร  เคืองไม่หาย  0 ส่งงานไม่ครบ/ไม่มาเรยีน 
11.นายวีรภัทร  ขัติวงค์  20 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
12.นายเมธาสิทธิ์  วัฒนะชัยสิทธิ ์  5 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
13. นางสาวณัฐชยา รังษีสม  14 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 
14. นางสาวธนิณัช  อบรม  17 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรยีนบ่อย 

  
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
      

                    (นางสาวจุรีรัตน์  ปูพบุญ) 
                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564   

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านางสาวจริญญา ยะโสธร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอนวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4, 8, 9 และ 10 มีนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 

จํานวน 33 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

รัชพล  ล้อรักธรรม 4/4 33 ไม่ส่งงาน 
ธมกร  ธนานพธนัน 4/4 25 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 
เดวิดอเล็คเเซนเดอร์  คาร์เพ็นเตอร์ 4/4 33 ไม่ส่งงาน 
อินทัช จิตตรากูลสุคนธ์ 4/8 46 ไม่ส่งงาน 
กันต์นที นาคสันต์ 4/8 41 ไม่ส่งงาน 
สุนิตา โพธิ์ผ่อง 4/8 45 ไม่ส่งงาน 
สิริกร สังข์สําราญ 4/8 46 ไม่ส่งงาน 
อนันตญา คล้ายสุบรรณ 4/8 42 ไม่ส่งงาน 
สุพรรษา เอี่ยมสําอางค์ 4/8 40 ไม่ส่งงาน 
ภูวเนศวร์  สุวรรณประเสริฐ 4/9 40 ไม่ส่งงาน 

วศิน  ศรีตะปันย์ 4/9 12 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

ศักดิ์ชัย  ศรจิตต์ 4/9 39 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

วัฒนกฤต  กลิ่นสอน 4/9 35 ไม่ส่งงาน 

ศิวกร  หนูจันทร์ 4/9 32 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

ชัยวัฒน์  สุรินทะ 4/9 41 ไม่ส่งงาน 

ปิยะวัฒน ์ สุริยา 4/9 25 ไม่ส่งงาน 

พรวนัช  พลูมา 4/9 13 ไม่ส่งงาน 

ก้องภพ  วัชระพรกุล 4/9 32 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

ธนวัฒน์  โมรานิล 4/9 23 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

ปรัชญาวุธ  พ่วงหงษ ์ 4/9 30 ไม่ส่งงาน 

ณัฐวีร์  สมจิตร 4/9 34 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

ธีรภัทร  เคืองไม่หาย 4/9 9 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

วีรภัทร ขัติวงค ์ 4/9 11 ไม่ส่งงาน, ไม่เข้าสอบกลางภาค 

ธนาธิป  เย็นใย 4/9 21 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

ณัฎฐากร  ภูรุ่ง 4/9 36 ไม่ส่งงาน 

ธนทัต  พานนาค 4/9 30 ไม่ส่งงาน 



เมธาสิทธิ์  วัฒนะชัยสิทธิ์ 4/9 4 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

เพชร  ใจกล้า 4/9 36 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

ณัฐชยา  รังษีสม 4/9 11 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

ธนิณัช  อบรม 4/9 23 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

มนัสสม  ทองขาว 4/9 36 ไม่ส่งงาน 

ณัฐนันท์ เกษม 4/9 32 ไม่ส่งงาน 

ปพิชญา  อุ่นพิมพ์ 4/9 15 ไม่ส่งงาน, ไม่แก้ข้อสอบกลางภาค 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                      
                    (นางสาวจริญญา  ยะโสธร) 
                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



 
    บันทกึข้อความ                           

 

สว่นราชการ     โรงเรียนนวมนิทราชินทูิศ หอวงั นนทบรีุ 

            วนัท่ี  20  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔    

เร่ือง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนนวมนิทราชินทูิศ หอวงั นนทบรีุ 

          ด้วยข้าพเจ้านางเดือนเต็ม  ลิมปตานนท์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย       สอนวิชา.ภาษาไทย ระดับชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี ม.4 จาํนวน 8 .หอ้ง.ไดแ้ก่ หอ้ง1,3,5,7,9,10,11,13  มีนกัเรียนทัง้หมด 312  คน มีนกัเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 

70% จาํนวน  52  คน แยกดงันี ้

ชือ่ นามสกุล ช้ัน 

คะแนนทีไ่ด้ 

เหตุผล (เตม็ 70 

คะแนน) 

1.นายดรณัภพ กนัทะลือ 4/3 16 สง่งานไมค่รบไมท่่องอาขยานป่วยโควดิ 

2.นายพงศภคั ไชยพรหม 4/3 26 สง่งานไมค่รบ  

3.นายธญัวชิญ ์ อดเิรก 4/5 28 สง่งานไมค่รบ 

4.นายธนภทัร ราษฎรน์ิยม 4/5 29 สง่งานไมค่รบ 

5.นายพงศกร เพิม่ทรพัย ์ 4/5 34 สง่งานไมค่รบ 

6. .นายอภินนัท ์ วริยิะดลิก 4/5 25 สง่งานไมค่รบ 

7.นายเทพทตั ไชโอชะนโุชต ิ 4/5 21 สง่งานไมค่รบ 

8.นางสาวภทัรพร มมุทอง 4/5 26 สง่งานไมค่รบ 

9.นางสาวปพชิญา ธีรธรรมพทิกัษ ์ 4/5 11 ไมเ่ขา้เรียน ไมส่ง่งาน แตส่อบกลางภาคเท่านัน้ 

10.นายกฤษณพล  มณีวงษ ์ 4/7 32 สง่งานไมค่รบ 

11.นายจิรชัยพล ศรีวริาช 4/7 31 สง่งานไมค่รบ 

12.นายศภุกร ไชยฤกษ ์ 4/7 26 สง่งานไมค่รบ 

13.นายพีรพฒัน ์ สง่ประเสรฐิ 4/7 32 สง่งานไมค่รบ 

14.นายศริธินา สนิธวชั 4/7 26 สง่งานไมค่รบ 

15.นายสทุธิภทัร เชิดทอง 4/7 29 สง่งานไมค่รบ 

16.นายอภินนัท ์ จอดรมัย ์ 4/7 24 สง่งานไมค่รบ 

17.นางสาวโชษิตา สมุนนอก 4/7 23 สง่งานไมค่รบ 

18.นางสาวกลุชา จนัทรแ์จ่ม 4/7 29 สง่งานไมค่รบ 

19.นางสาวณัฐรุจา ตา่งใจ 4/7 24 สง่งานไมค่รบ 

20.นายภวูเนศร ์
สวุรรณ

ประเสรฐิ 
4/9 14 

สง่งานไมค่รบ 



หนา้ 2 

 

ชือ่ นามสกุล ช้ัน 

คะแนนทีไ่ด้ 

เหตุผล (เตม็ 70 

คะแนน) 

21.นายวศนิ ศรีตะปันย ์ 4/9 7 ไมส่ง่งาน 

22.นายชนาธิป นิ่มเจรญิ 4/9 31 สง่งานไมค่รบ  

23.นายณฐัภาคย ์ ลายทอง 4/9 26 สง่งานไมค่รบ 

24.นายตรยั - 4/9 27 สง่งานไมค่รบ 

25.นายธีรชาต ิ วนัทรพัย ์ 4/9 30 สง่งานไมค่รบ 

26. .นายวฒันกฤษ กลิน่หอม 4/9 20 สง่งานไมค่รบ 

27.นายศวิกร หนจูนัทร ์ 4/9 24 สง่งานไมค่รบ 

28.นายชยัวฒัน ์ สวุนิทะ 4/9 26 สง่งานไมค่รบ 

29.นายปิยวฒัน ์ สรุยิา 4/9 14 สง่งานไมค่รบ 

30.นายพรวนชั  พลมูา 4/9 4 ไมส่ง่งาน 

31.นายกอ้งภพ วชัระพรกลุ 4/9 29 สง่งานไมค่รบ 

32.นายธนวฒัน ์ โมรานิล 4/9 10 ไมส่ง่งาน 

33.นายวฒุิวจิกัขณ ์ เกตพุนัธ ์ 4/9 27 สง่งานไมค่รบ 

44.นายอชุกุร ไตรวฒุิลาภ 4/9 36 สง่งานไมค่รบ 

35.นายไกรวชิญ ์ ธีระสาํราญ 4/9 14 สง่งานไมค่รบ 

36.นายปรชัญาวธุ พว่งหงษ์ 4/9 17 สง่งานไมค่รบ 

37.นายฌฐัวีร ์ สมจิตร 4/9 38 สง่งานไมค่รบ 

38.นายกรกฤษณ ์ แยม้หลง 4/9 29 สง่งานไมค่รบ 

39.นายธนัวา สาทิพยจ์นัทร ์ 4/9 31 สง่งานไมค่รบ 

40.นายธีรภทัร เคืองไมห่าย 4/9 10 ไมส่ง่งาน ขาดเรียนนาน 

41.นายวีรภทัร ขตัวิงค ์ 4/9 13 สง่งานไมค่รบขาดเรียนนาน 

42.นายธนาธิป เย็นใย 4/9 11 สง่งานไมค่รบ 

43.นายณฐัากร ภรุูง่ 4/9 26 สง่งานไมค่รบ 

44.นายธนทตั พานนาค 4/9 31 สง่งานไมค่รบ 

45.นายเมธาสทิธิ์ วฒันชยัสทิธิ์ 4/9 7 ไมส่ง่งาน ขาดเรียนนาน 

46.นางสาวณัฐชญา รงัษีสม 4/9 20 สง่งานไมค่รบ 

47.นางสาวธนภร ใบราตรี 4/9 32 สง่งานไมค่รบ 

48.นางสาวธนิณัช อบรม 4/9 24 สง่งานไมค่รบ 

49.นางสาวมนสัสม ทองขาว 4/9 20 สง่งานไมค่รบ 

50.นางสาวณัฐนนัท ์ เกษม 4/9 35 สง่งานไมค่รบ 



 

หนา้ 3 

 

ชือ่ นามสกุล ช้ัน 

คะแนนทีไ่ด้ 

เหตุผล (เตม็ 70 

คะแนน) 

51.นางสาวปพชิญา อุ่นพมิพ ์ 4/9 7 ไมส่ง่งาน 

52.นางสาวชลดา หสัดี 4/9 24 สง่งานไมค่รบ  

 

 ทัง้นีไ้ดชี้แ้จงนกัเรียนใหเ้ขา้ใจ นดัสง่งานเพิม่เตมิและท่องอาขยานใหเ้สรจ็สิน้ ในช่วงวนัท่ี 21-28  

ก่อนสอบปลายภาคเรียน  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              

                    (นางเดือนเตม็ ลมิปตานนท)์ 

          ครูกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย. 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 

สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

          ดวยขาพเจา นางสาวอรสินี  ทองแรง ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สอนรายวิชาการเขียนเบื้องตน                  

(ท31201)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 4/5, 4/8, 4/11 มีนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บ                

ไมครบ 70% จำนวน 20 คน ดังนี้ 

ลำดับ

ท่ี 
ช่ือ นามสกุล ช้ัน 

คะแนนท่ีได 

เหตุผล (เต็ม 70 

คะแนน) 

1 นายธัญวิชญ  อดิเรก  ม.4/5 13 สงงานไมครบ 

2 นายรัฐภูมิ  สอนศิริ  ม.4/5 28.5 สงงานไมครบ 

3 นายกิตติศักด์ิ  สีลา  ม.4/5 14 สงงานไมครบ 

4 นายธนภัทร  ราษฎรนิยม  ม.4/5 37 สงงานไมครบ 

5 นายอภินันท  วิริยะดิลก  ม.4/5 25 สงงานไมครบ 

6 นายโชติวัฒน  ยศไธสง  ม.4/5 31 สงงานไมครบ 

7 นายแทนคุณ  ออนจาย  ม.4/5 15 สงงานไมครบ 

8 นายเทพทัต  ไชโอชะนุโชติ  ม.4/5 12 สงงานไมครบ 

9 น.ส.ณัฐกฤตา  สมาธิ  ม.4/5 31 สงงานไมครบ 

10 น.ส.ภัทรพร  มุมทอง  ม.4/5 30 สงงานไมครบ 

11 น.ส.วรนิษฐา  บุณยรัตพันธุ  ม.4/5 33 สงงานไมครบ 

12 น.ส.อมลวรรณ  เพ็ชรโรจน  ม.4/5 21 สงงานไมครบ 

13 น.ส.ปพิชญา  ธีรธรรมพิทักษ  ม.4/5 5 สงงานไมครบ 

14 น.ส.ปภาวรินทร  หลังแกว  ม.4/5 30 สงงานไมครบ 

15 นายอินทัช  จิตตรากูลสุคนธ  ม.4/8 27 สงงานไมครบ 

16 นายกันตนที  นาคสันต  ม.4/8 25 สงงานไมครบ 

17 น.ส.อนันตญา  คลายสุบรรณ  ม.4/8 43 สงงานไมครบ 

18 น.ส.สุพรรษา  เอี่ยมสำอางค  ม.4/8 21 สงงานไมครบ 



 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                    อรสินี  ทองแรง 

                    (นางสาวอรสินี  ทองแรง) 

                      ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 นายไรวินทร  จันทา  ม.4/11 15 สงงานไมครบ 

20 นางสาวธนัชชา   ดีถนัด  ม.4/11 14 สงงานไมครบ 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวพัชราภา  มณีวงษ์ ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       สอนวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/1,4/3,4/5,4/7,4/9 มีนักเรียนทั้งหมด 213 คน มีนักเรียน
ที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 8 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. นางสาวปพิชญา    ธีรธรรมพิทักษ์ ม.4/5 40 ขาดใบงานที่ 1-2 และสอบย่อยครั้งที่ 1  
2. นายภูวเนศวร์ สุวรรณประเสริฐ ม.4/9 43 ขาดใบงานที่ 1 และสอบย่อยครั้งที่ 2  
3. นายวศิน ศรีตะปันย์ ม.4/9 32 ขาดใบงานที่ 1 สอบย่อยครั้งที่ และขาดสอบกลางภาค 
4. นายพรวนัช พลูมา ม.4/9 42 ขาดใบงานที่ 2 และสอบย่อยครั้งที่ 2 
5. นายธนวัฒน์ โมรานิล ม.4/9 30 ขาดใบงานที่ 1-2 และสอบย่อยครั้งที่ 1-2 
6. นายธีรภัทร เคืองไม่หาย ม.4/9 31 ขาดใบงานที่ 1-2 และสอบย่อยครั้งที่ 1-2 
7. นายเมธาสิทธิ์ วัฒนะชัยสิทธิ์ ม.4/9 20 ขาดใบงานที่ 1-2 สอบย่อยครั้งที่ 1-2 และขาดสอบกลางภาค 
8. นางสาวธนิณัช อบรม ม.4/9          40 ขาดใบงานที่ 2 และสอบย่อยครั้งที่ 1-2 

     
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                      
                  (นางสาวพัชราภา  มณีวงษ์) 
                                  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ   

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายอนุกูล อันอาษา ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สอนวิชา 
วิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 5,7,9 และ 11 มีนักเรียนทั้งหมด  165 คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 8 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นาย ตรัย - - 4/9 39 ไม่สอบเก็บคะแนน และไม่ส่งงาน  
วฒันกฤต  กลิน่สอน 4/9 36 ไม่สอบเก็บคะแนน และไม่ส่งงาน  
ธนวฒัน ์ โมรานิล 4/9 33 ไม่สอบเก็บคะแนน และไม่ส่งงาน  
ธรีภทัร  เคอืงไม่หาย 4/9 2 ไม่สอบเก็บคะแนน และไม่ส่งงาน  
เมธาสทิธิ ์ วฒันะชยัสทิธิ ์ 4/9 6 ไม่สอบเก็บคะแนน และไม่ส่งงาน  
ณัฐชยา  รงัษีสม 4/9 33 ไม่สอบเก็บคะแนน และไม่ส่งงาน  
ธนิณัช  อบรม 4/9 35 ไม่สอบเก็บคะแนน และไม่ส่งงาน  
มนัสสม  ทองขาว 4/9 37 ไม่สอบเก็บคะแนน และไม่ส่งงาน  
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
              
                    (นายอนุกูล อันอาษา) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๔   

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวอัชฌา เทพวงศ์ ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
วิชาหน้าที ่พลเมือง ส31101 ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/6 , 4/11 มีนักเรียนที ่คะแนนเก็บไม่ครบ 70%             
จำนวน 5 คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

วริทธิ์นันท์ ผดุงวงษ์ 4/6 14 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 
ชนิษฐา พัชรานุ 4/6 0 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 
ภานพ มาประดิษฐ์ 4/11 15 ไม่ส่งงาน 
ไรวินทร์ จันทา 4/11 16 ไม่ส่งงาน 
ธนัชชา ดีถนัด 4/11 14 ไม่ส่งงาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                 (นางสาวอัชฌา เทพวงศ์) 
          ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๔   

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวอัชฌา เทพวงศ์ ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
วิชาพระพุทธศาสนา ส31102 ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4/1 - 4/14 มีนักเรียนที ่คะแนนเก็บไม่ครบ 70%             
จำนวน 82 คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ฐิติภัทร ชูช่วย 4/1 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ชามาภัทร บุณยะสมภพ 4/1 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ดรัณภพ ลิ้มศิริวัฒน์ 4/2 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ยศกร บุญรอด 4/2 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
วรวัฒน ์ ทองพูน 4/2 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
สิริชัย สุขคุ้ม 4/2 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ภิญญดา พุ่มปรีดา 4/2 19 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ดรัณภพ กันทะลือ 4/3 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธิติสรรค์   อัคนียุทธ 4/3 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ปัณณชัย คุณโฑ 4/4 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธมกร ธนานพธนัน 4/4 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
เดวิดอเล็กแซนเดอร์ คาร์เพ็นเตอร์ 4/4 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
อภินันท์ วิริยะดิลก 4/5 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
เทพทัต ไชโอชะนุโชติ 4/5 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ณัฐกฤตา สมาธิ 4/5 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ศศิณัฏฐ์ สัจจาศิริ 4/5 14 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ศุภาพิชญ์ ภูผาสุข 4/5 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ปพิชญา ธีรธรรมพิทักษ์ 4/5 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ณฐรัตน์ อุ้มญาติ 4/6 6 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ดวงกมล รุจิพุฒ 4/6 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
สิริรัตน์ จุฑาสันต์ 4/6 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
มัญชุพร เงินสันเทียะ 4/6 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธรณ์ธันย์ ธารีรัตน์ 4/6 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
สวิตตา ปฏิทัศน์ 4/6 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ชนิษฐา พัชรานุ 4/6 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 



กฤษณพล   มณีวงษ์ 4/7 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
พีรพัฒน์ ส่งประเสริฐ 4/7 10 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
จุฑามาศ เนตรตุ้ม 4/7 18 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ณัฐรุจา ต่างใจ 4/7 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
เกรียงไกร แพงคำฮัก 4/8 20 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
รัฐรว ี ส่งสุข 4/8 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ขนิษฐา ไทยตระกูล 4/8 8 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
สิริกร สังข์สำราญ 4/8 20 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
อนันตญา คล้ายสุบรรณ 4/8 10 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ภูวเนศวร ์ สุวรรณประเสริฐ 4/9 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
วศิน ศรีตะปันย์ 4/9 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
พรวนัช พลูมา 4/9 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธนวัฒน ์ โมรานิล 4/9 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
วุฒิวิจักขณ์ เกตุพันธุ์ 4/9 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ปรัชญาวุธ พ่วงหงษ์ 4/9 15 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ณัฐวีร์ สมจิตร 4/9 19 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธันวา สาทิพจันทร์ 4/9 14 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธีรภัทร เคืองไม่หาย 4/9 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
วีรภัทร ขัติวงศ์ 4/9 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธนาธิป เย็นใย 4/9 17 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ณัฎฐากร ภูรุ่ง 4/9 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
เมธาสิทธิ์ วัฒนะชัยสิทธิ์ 4/9 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธนิณัช อบรม 4/9 20 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
มนัสสม ทองขาว 4/9 16 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ปพิชญา อุ่นพิมพ์ 4/9 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ชลลดา หัสดี 4/9 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธนัท เลิศวณิช 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธีร์ กิจนิตย์ชีว์ 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
วัณณุวรรธน์ วงศ์อู่เงิน 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ทีปกร ทองพัดภู่ 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธีรภัทร บุญพิมพ์ 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ศศิกานต์ บุญคุ้ม 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ฐิติวรดา เกษมณี 4/10 6 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
พิมพ์มาดา วาณิชวทัญญู 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
รธิดา นิยมการ 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
อาจารี แก้วเนตร 4/10 17 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ณฎาพัณณ์ ธนโชคสิทธาวัฒน์ 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธนารีย์ ชุ่มเชื้อ 4/10 17 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
นภัส ยิ่งวิริยะ 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
อมรรัตน์ ขลังศรี 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
พัชรากร เหมือนทอง 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 



วรินทร จันทสิทธิ์ 4/10 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธนัชชา ดีถนัด 4/11 27 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ธนนนท์ ขุนพิลึก 4/12 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
กานต์ ไชยสัตย์ 4/13 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
พลภัทร หนูหว้า 4/13 21 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ศุภกรณ์ ศรีสุขวัฒนา 4/13 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ฐิดาพร ฝ่ายลี 4/13 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
กมลพัทธ์ กวีกิจอำไพ 4/13 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ปณิดา คำสุข 4/13 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
ณปภัช รัตนพันธ์ 4/13 24 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
จินดาพล นารถอุดม 4/14 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
วริษฐา คำก่ิง 4/14 18 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
พิรญาณ์ เอ่ียมองค์ 4/14 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 
สิริญาดา ชาววัง 4/14 0 ทำแบบฝึกหัดใน hots-app ไมค่รบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                 (นางสาวอัชฌา เทพวงศ์) 
          ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านายธนัสฆ์ จงปัญญานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอน
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/5 มีนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีนักเรียนที่
คะแนนเกบ็ไม่ครบ 70% จ านวน ...................... คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

นายรัฐภมู ิ สอนศิร ิ 4/5 16 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายธัญวิชญ ์ อดิเรก 4/5 5 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายปรเมศ โตเดช 4/5 16 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายกิตติศักดิ ์ สีลา 4/5 15 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายกมลภ ู คนขยัน 4/5 18 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายธนภัทร ราษฎร์นยิม 4/5 17 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นางพงศกร เพิ่มทรัพย ์ 4/5 17 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายอภินันท์ วิริยะดลิก 4/5 15 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายโชติวัฒน ์ ยศไธสง 4/5 5 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายศุภกณิห ์ คงทอง 4/5 18 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายเทพทัต ไชโอชะนุโชต ิ 4/5 10 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายฐานปวัฒน์ เกินสกุล 4/5 15 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ณัฐกฤตา สมาธ ิ 4/5 16 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ศศณิัฏฐ ์ สัจจาศริ ิ 4/5 16 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.สุพัฒตรา สัตยส์ม 4/5 16 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.จุฑาธิป โพธิ์กระจ่าง 4/5 14 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ศุภาพิชญ ์ ภูผาสุข 4/5 15 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ปาริฉตัร ทองพราว 4/5 19 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ภัทรพร มุมทอง 4/5 13 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.วรนิษฐา บุณยรตัพันธ์ุ 4/5 15 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ศิรประภา ใจเสมอ 4/5 16 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.อรชพร พานโฮม 4/5 15 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.วราลักษณ ์ อุเทนสุด 4/5 10 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.อมลวรรณ เพ็รชโรจน ์ 4/5 16 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ปพิชญา ธีรธรรมพิทักษ์ 4/5 15 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ปภาวรินทร ์ หลังแก้ว 4/5 16 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
 
 



 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
             (นายธนัสฆ์ จงปัญญานนท์) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



 
บันทึกข้อความ  

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

เรื่อง รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียนผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสิริกรณ์  สร้อยศิรินุกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง4/1,4/13-4/14 มีนักเรียนทั้งหมด 107  คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 25 คน แยกเป็นดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนนที่ได้ 
 

เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน ) 
1 นายธีรฤทธิ์   บัญญัต 4/1 41 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
2 น.ส.ชมพูนุท   ชุมพงษ์ 4/1 47 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
3 น.ส.ณัฏฐณิชา   มหศรสีนทร 4/1 40 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
4 น.ส.กุสุมาส   เกิดบ้านคราม 4/1 43 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
5 น.ส.จิราวรรณ   ชาญแสงสวัสด์ 4/1 32 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
6 น.ส.ฐิติภัทร   ชูช่วย 4/1 42 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
7 น.ส.ณปภา   แก้วช่วย 4/1 41 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
8 น.ส.กิติมา   พัชรโกมล 4/1 36 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
9 น.ส.ธนพร    ยิ่งยง 4/1 37 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
10 น.ส.ชามาภัทร  บุณยะสมภพ 4/1 33 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
11 น.ส.ฟ้าใส   - 4/1 35 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
12 น.ส.หทัยภรณ ์  บรรจงศิริ 4/1 37 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
13 น.ส.สุรวิิภา   รักธรรม 4/1 37 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
14 นายภูเบศ พิชิตภัชกุล 4/13 41 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
15 น.ส.ธนฐัชา ลุนพิลา 4/13 39 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
16 น.ส.สุทธาสิน ีพวงเงิน 4/13 42 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
17 น.ส.ฐิดาพร ฝ่ายล ี 4/13 35 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
18 น.ส. กัญญาภัค หมู่หัวนา 4/13 38 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
19 น.ส.กมลนัทธ์ กวีกิจอ าไพ 4/13 21 ยังไม่ส่งใบงาน,สอบย่อยและชิ้นงาน 
20 น.ส.ปณิดา ค าสุข 4/13 25 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
21 นายวิริทธิ์พล สุขบ าเพิง 4/14 40 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
22 นายจินดาพล นารถอุดม 4/14 32 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
23 น.ส.ศศิระภรณ์ นกยูงทอง 4/14 43 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
24 น.ส.พิรญาณ์ เอี่ยมองค์ 4/14 38 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 



25 น.ส.สิริญาดา ชาววัง 4/14 41 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
 

นักเรียนทั้ง 25 คน ได้ด าเนินการแก้ไขคะแนนเก็บครบตามเกณฑ์ทุกคน 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        
                    (นางสาวสิริกรณ์ สร้อยศิรินุกูล) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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