
 

    บันทึกข้อความ                           
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

         ด้วยข้าพเจ้า นายปิยะพล พลับวังกล่ำ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สอนวิชาการศึกษาค้นคว้าและ

สร้างองค์ความรู้ (IS 1) รหัสวิชา I30201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5 ห้อง 3 และ 12 มีนักเรียนทั้งหมด 79 คน  

มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 1 คน แยกดังนี ้

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายจักรภัทร นงนุช ม.5/3 28 นักเรียนไม่ส่งงานหลังสอบกลางภาค  

คือ กิจกรรมที ่4,5 และ Post-Test  

เรื่องการออกแบบ Infographic เบื้องต้น 

ติดตามแล้วนักเรียนไม่ตอบกลับ 
 

  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

           

    

                      (นายปิยะพล พลับวังกล่ำ) 

              ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

Gggand NEUESnah
.



 
    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 for Daily 

Life 5 (E32203) in M. 5/5 and 5/7-8. The number of total students is 94. There are 9 students 

who score less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 19831 นายปฏิญาณ มงคลวิทย ์ 5/5 3 Did not comply  
2 17355 น.ส.พิมพช์นก ดชันีย ์ 5/5 18 Did not comply 
3 17447 น.ส.ณฎัฐณิชา อยูค่ง 5/5 18 Did not comply 
4 17228 นายจิตรนาถ พนัธุมาศ 5/7 13 Did not comply 
5 19838 นายพิทกัษพ์งศ ์เร่ิมสอน 5/7 7 Did not comply 
6 17207 น.ส.นิตยา พยคัเมธา 5/8 25 Did not comply 
7 19845 น.ส.ณิชากานต ์พรมสมศรี 5/8 14 Did not comply 
8 19846 น.ส.ปรายฟา  เรืองพู 5/8 15 Did not comply 
9 17484 นายวิชญะ สีหานาม 5/8 33 Did not comply 

 
Forwarded for your information,  

      
 
         
                       Billy Joe L. Jumat, RN  

   The Teacher in Regular Programs 
 



 
    Memorandum                           

 
Government Agency Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 

20 September 2021 

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

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

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
 I, Billy Joe L. Jumat, an English teacher in Regular Programs teaching English for 

Specific Purposes 5 in M. 5/7-8. The number of total students is 46. There are 6 students who 

score less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 17228 นายจิตรนาถ พนัธุมาศ 5/7 30 Did not comply  
2 17284 นายธนโชติดีมัน่ 5/7 32 Did not comply 
3 19838 นายพิทกัษพ์งศ ์เร่ิมสอน 5/7 12 Did not comply 
4 17207 น.ส.นิตยา พยคัเมธา 5/8 31 Did not comply 
5 19845 น.ส.ณิชากานต ์พรมสมศรี 5/8 24 Did not comply 
6 19846 น.ส.ปรายฟา  เรืองพู 5/8 21 Did not comply 

 
Forwarded for your information,  

      
 
         
                       Billy Joe L. Jumat, RN  

   The Teacher in Regular Programs 
 



 
Memorandum                           

15 September 2021 

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

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

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
 I, Mr. Editho S. Reyes, Jr., an English teacher in Special Programs teach Fundamental 

English (E32101) in M.5/10, 11, 12. The number of total students is 86. There are 9 students who 

score less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 Noon (no. 3) 5/10 42 Low Midterm score 
2 Lerman (no. 4) 5/10 40 Non-compliance with 

Finals class activities 
3 JJ (no. 5) 5/10 38 Non-compliance with 

Midterm and Finals 
activities 

4 New (no. 7) 5/10 44 Non-compliance with 
Midterm and Finals 
activities 

5 Beam (no. 20) 5/10 43 Non-compliance with 
Midterm activities 

6 Nana (no. 21) 5/10 40 Non-compliance with 
Midterm activities 

7 Four (no. 10) 5/11 38 Non-compliance with 
Midterm and Finals 
activities 

8 Numwha (no. 19) 5/11 44 Non-compliance with 
Midterm and Finals 
activities 

9 Ochi (no. 10) 5/12 43 Non-compliance with 
Midterm and Finals 
activities 

Forwarded for your information,  
                   
                               

  (Mr. Editho S. Reyes, Jr.) 
   The Teacher in Special Programs 

 
 



 
    Memorandum                           

15 September 2021 

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

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

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
 I, Mr. Editho S. Reyes, Jr., an English teacher in Special Programs teach Reading and 

Writing 3 (E32201) in M.5/11 and 12. The number of total students is 64. There are 6 students 

who score less than 70% of the full marks. 

No. Name Class Accumulated Score Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 Gut (no.7) 5/11 41 Non-compliance with 
Midterm and Finals 
activities 

2 Title (no. 8) 5/11 37 Non-compliance with 
Finals Class activities 
 

3 Mold (no. 9) 5/11 43 - Non-compliance with 
Finals activities 
- Low Midterm score 

4 Four (no. 10) 5/11 42 Non-compliance with 
Midterm and Finals 
activities 

5 Numwha (no. 19) 5/11 27 - Non-compliance with 
Midterm and Finals 
activities  
- Low Midterm score 

6 Ochi (no. 10) 5/12 39 - Non-compliance with 
Midterm and Finals 
activities 
- Low Midterm Exam 

Forwarded for your information,  
                   
                               

  (Mr. Editho S. Reyes, Jr.) 
   The Teacher in Special Programs 

 
 
 
 



 
    Memorandum                           

15 September 2021 

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

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

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
 I, Mr. Editho S. Reyes, Jr., an English teacher in Special Programs teach Fundamental 

English (E33101) in 6/10, 11, 12. The number of total students is 81. There are 5 students who 

score less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 Whan (no. 13) 6/10 26 - Non-compliance with 
Midterm and Finals 
activities 
- Very Low Midterm 
Exam 

2 First (no. 3) 6/11 40 Non-compliance with 
Finals Class activities 

3 Tim (no. 10) 6/11 24 - Non-compliance with 
Finals Class activities 
- Very low Midterm 
Exam 

4 Palm (no. 3) 6/12 43 Non-compliance with 
Finals Class activities 

5 Wave (no. 4) 6/12 42 Non-compliance with 
Finals Class activities 

Forwarded for your information,  
                   
                               

  (Mr. Editho S. Reyes, Jr.) 
   The Teacher in Special Programs 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

              วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านางเมธาวี เกดา  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สอนวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 3 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7, 8 มีนักเรียนทั้งหมด 36 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน     

12 คน แยกดังนี้  

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายจิตรนาถ                                                                         พันธุมาศ              ม.5/7 20 ไม่ส่งงาน 
นายธนโชติ                                                                                         ดีมั่น ม.5/7 23 ไม่ส่งงาน 
นายสิรภพ                                                                                   พงศ์เจตน์พงศ์ ม.5/7 39 ไม่ส่งงาน 
นายสถาพร   อยู่เจริญ                                                                                     ม.5/7 29 ไม่ส่งงาน 
นายพิทักษ์พงศ ์  เริ่มสอน                                                                                ม.5/7 2 ไม่ส่งงาน. ไม่สอบ 
นางสาวณัชชา   วิทิตวุฒินันท ์                                                                              ม.5/7 22 ไม่ส่งงาน 
นางสาวณัฐิดา   ไชยปาละ                                                                                      ม.5/7 33 ไม่ส่งงาน 
นายณัฐชนน                                                                             อินกว่าง           ม.5/8 38 ไม่ส่งงาน 
นายวิชญะ   สีหานาม ม.5/8 18 ไม่ส่งงาน 
นางสาวนิตยา   พยัคเมธา ม.5/8 13 ไม่ส่งงาน 
นางสาวณิชากานต์   พรมสมศรี                                                                                  ม.5/8 28 ไม่ส่งงาน 
นางสาวปรายฟ้า                                                                                      เรืองพ ู ม.5/8 16 ไม่ส่งงาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                           (นางเมธาวี เกดา) 
                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางอรวรรณ  ฟักสังข์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ       สอนวิชางานเครื่องใช้
สำนักงาน ง30267 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 6 มีนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 
70% จำนวน  4  คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 60 คะแนน) 

1.นายกิตติภณ  อุ่นภา 5/6 36 ไม่ส่งงาน 
2.นายนันทศักด์ิ ชัยชนะกิจพงษ ์ 5/6 38 ไม่ส่งงาน 
3.นายพีรวุฒิ ต้นสกุล 5/6 36 ไม่ส่งงาน 
4.นายประมุข ร่มโพธ์ิช ี 5/6 26 ไม่ส่งงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              

                                                                    (นางอรวรรณ  ฟักสังข์)   
      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    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 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาป[ที ่5 หKอง 13, 14  มีนักเรียนทั้งหมด 69 คน 

มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม#ครบ 70% จำนวน 1 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได6 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นางสาวอริษา กRองอัครภพ 5/14 42 ส5งงานไม5ครบ 

 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

              

                           (นางสาวจีราพร  วอนเจียม) 

          ครูกลุ#มสาระการเรียนรูKภาษาต#างประเทศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, Wilbert Jay Panulaya, an English teacher in Regular Programs teach English conversation (30219) in M.

5/1-5/9. . The number of total students is 225. There are 44 students who score less than 70% of the full marks.

Name Class
Accumulated Score

Reason
(Out of 70 Marks)

นายสธุ เทพ ี สขสุ าราญ 5/3 42 Absences

นายกนตธ ั รี  บรรลอเสื ยงี 5/3 41 Absences

นายนภสรพ ั ี ตุลาธาร 5/3 29 Absences, No midterm test, No quiz

นายธนกร ผมทาํ 5/5 38 No midterm test

นายนวปฎล สขเจร ุ ญิ 5/5 30 No midterm test, No quizzes

น.ส.เพญพ็ ศุิทธ ์ิศรทรี พยั มงคล 5/5 46 Absences

นายชาญวทยิ  ทองบุราณ 5/6 42 No quiz

นายบุญทว ีสอนสขุ 5/6 21 Absences

นายนนทศ ั กดั ์ิ ชยชนะก ั จพงษ 5/6 17 Absences, No midterm test, no quizzes

นายชลธร แขงข นกั จิ 5/6 3 Absences, No midterm test, no quizzes

นายพรวี ุฒ ิ ตุนสก  ุล 5/6 0 Absences, No midterm test, no quizzes

นายมนทร ิ ธดา  เพชระ 5/6 34 Absences, no quizzes

นายสกุลรบ สถาวรนทิ 5/6 30 No midterm test, No quizzes

น.ส.อตการต ิ สทธุ วรรณ 5/6 23 No midterm test

นายจตรนาถ ิ พนธั ุมาศ 5/7 33 Absences, no quizzes

น.ส.อรวรรณ สถาปตานนท 5/7 9 Absences, No midterm test, no quizzes

น.ส.ญานิศา นามบุตรดี 5/7 45 No quizzes

น.ส.พชญาน ิ ิน เกยงขวา 5/7 34 No midterm test

นายวชญะ ิ สหานาม 5/8 31 No midterm test

น.ส.จรนี นทั  โตรตนั 5/8 41 Absences

น.ส.ปณณธร ั หมายสขุ 5/8 39 Absences

น.ส.ณชากานต ิ  พรมสมศรี 5/8 31 Absences, no quizzes

นายอครเดช ั บณุยะพรรค 5/9 41 No quizzes

นายธนทต ัจลุเจอื 5/9 13 Absences, No midterm test, no quizzes

นายสรพศว ์ัสรภิาคยก ิ ุล 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายชนาโรจน ์เพมสิ� หเจร ี ญิ 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายญาธปิ ธญจั ราต ิ ุรากร 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายธนาวทย ์ิ ผาดจนทร ั ์ 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายนนทณ ั ฎฐ ์ั เดชใด 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายภรูท ิต ัชา่งออย ้ 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายวรรณภมู ิ อาจจนดา ิ 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายศภุณฐ ัเชาวนเมธากลุ 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายธนาวทย ์ิ ผาดจนทร ั ์ 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายนนทณ ั ฎฐ ์ั เดชใด 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายภรูท ิต ัชา่งออย ้ 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายวรรณภมู ิ อาจจนดา ิ 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายศภุณฐ ัเชาวนเมธากลุ 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

นายสรภพ ิ คลายวงษ ้ ์ 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes



นายแสนยากร คลงสมบ ั ตัิ 5/9 30 Absences, No midterm test, no quizzes

นายอซรอน ั ยโซ ู๊ะ 5/9 47 Absences, no quizzes

นายรพภ ีทรั ดวงเทพ 5/9 22 Absences, No midterm test, no quizzes

นายสภ ุคศ ัษฏ ์ิ กลุกาญจนพฒนั ์ 5/9 18 Absences, No midterm test, no quizzes

น.ส.ญาณน ินาทนล ับี 5/9 0 No attendance, No midterm test, no quizzes

น.ส.ดาราพร จอยประด ้ ษฐ ์ิ 5/9 34 Absences, no quizzes

Forwarded for your information,

(Wilbert Jay Panulaya)

The Teacher in Regular Programs



 
    Memorandum                           

 
Government Agency Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 

20 September 2021 

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

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

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 

 I, Mr. Devenlo T. Empinado, an English teacher in Regular Programs teaching English 
Conversation 5 อ30219 in M5/1-9, 13 and 14. The number of total students is 279. There are 71 
students who score less than 70% of the full marks. 
 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 17243 นาย พินิจพงษ์ กัมปา 
 

5/2 24 Did not comply 
2 17288 นาย ปรเมษฐ์ ขาวแก้ว 

 

5/2 17 Did not comply 
3 19930 นาย ตะลุ่มทอง เปลี่ยนสุภาพ 

 

5/2 35 Did not comply 
4 17223 นาย กฤษฎ์ิภาส ปานพิพัฒน์ 

 

5/3 12 Did not comply 
5 17276 นาย จักรภัทร นงนุช 

 

5/3 14 Did not comply 
6 17520 นาย ธนโชติ กลิ่นขจร 

 

5/3 33 Did not comply 
7 19808 นาย เนติวัฒน์ ชาลีกุล 

 

5/3 32 Did not comply 
8 17346 นางสาว ฐิติมา ตันทอง 

 

5/3 39 Did not comply 
9 17445 นางสาว ญาลินดา ธนาอุทัย 

 

5/3 27 Did not comply 
10 17507 นางสาว ภัทรวดี อุลุชาฎะ 

 

5/3 34 Did not comply 
11 17549 นางสาว พรหมฤทัย เปลี่ยนสุภาพ 

 

5/3 10 Did not comply 
12 17178 นาย ณัฐนนท์ ทองกร 

 5/4 26 Did not comply 
13 19814 นาย พิสิษฐ์ วรธนอุดมพัชร์ 

 5/4 29 Did not comply 
14 19927 นาย ณัฐวิชช์ ทวีพลธนารัตน์ 

 5/4 5 Did not comply 
15 17499 นางสาว บงกช คำสุข 

 5/4 38 Did not comply 
16 17536 นาย อิสรพงศ์ ศรีวโรบล 

 5/5 38 Did not comply 
17 19931 นาย ปฏิภาณ มงคลวิทย์ 

 5/5 0 Did not comply 
18 17355 นางสาว พิมพ์ชนก ดัชนีย์ 

 5/5 15 Did not comply 
19 17494 นางสาว ธนิดา สุทธิสุนทร 

 5/5 21 Did not comply 



20 19873 นางสาว สวรรณมนท์ พาชนิต 
 5/5 32 Did not comply 

21 17232 นาย ณัฐพล สุขใส 
 5/6 20 Did not comply 

22 17275 นาย กิตติภณ อุ่นภา 
 5/6 4 Did not comply 

23 17477 นาย พรพิพัฒน์ เฉลิมวงศ์ 
 5/6 28 Did not comply 

24 17235 นาย ธนกฤต สีสม 
 5/7 35 Did not comply 

25 17240 นาย ปกป้อง ชำนาญวุฒิกร 
 5/7 24 Did not comply 

26 17531 นาย สถาพร อยู่เจริญ 
 5/7 30 Did not comply 

27 19839 นาย ศักดิพงศ์ สิงหฤกษ์ 
 5/7 20 Did not comply 

28 17308   Guitar 
 5/7 34 Did not comply 

29 17314 นางสาว ปุณณาสา กองผาสุข 
 5/7 39 Did not comply 

30 17497 นางสาว นภัสนันท์ ทองภูบาล 
 5/7 37 Did not comply 

31 17624 นางสาว ณัฐิดา ไชยปาละ 
 5/7 38 Did not comply 

32 17376 นาย ณัฐชนน อินกว่าง 
 5/8 37 Did not comply 

33 17528 นาย มรกต คล่องใจ 
 5/8 25 Did not comply 

34 17207 นางสาว นิตยา พยัคเมธา 
 5/8 39 Did not comply 

35 17542 นางสาว ชัญพัช แก้วอ่ำ 
 5/8 35 Did not comply 

36 19846 นางสาว ปรายฟ้า เรืองพู 
 5/8 3 Did not comply 

37 17291 นาย ปิยพัทธ์  มโนสมุทร 
 5/9 15 Did not comply 

38 17474 นาย บวรทัช พลอยเพ็ชร์ 
 5/9 23 Did not comply 

39 17525 นาย นวมินทร์ จันทมล 
 5/9 12 Did not comply 

40 19173 นาย วสิวัฒน์ ดวงรัตน์ 
 5/9 0 Did not comply 

41 19848 นาย กีรดิต แสงจันทร์ 
 5/9 0 Did not comply 

42 19850 นาย ณัฐสิทธิ์ จันทร์เฮง 
 5/9 0 Did not comply 

43 19854 นาย ภัคพล สอดแจ่ม 
 5/9 9 Did not comply 

44 19857 นาย วรรณภูมิ อาจจินดา 
 5/9 0 Did not comply 

45 19860 นาย สิปปกร กล่ำจันทร์ 
 5/9 27 Did not comply 

46 19861 นาย สิรภพ คล้ายวงษ์ 
 5/9 8 Did not comply 

47 19862 นาย แสนยากร คลังสมบัติ 
 5/9 4 Did not comply 

48 19863 นาย อัซรอน ยูโซ๊ะ 
 5/9 2 Did not comply 

49 19925 นาย รพีภัทร ดวงเทพ 
 5/9 0 Did not comply 

50 19929 นาย สุภัคศิษฏ์ กุญกาญจนพัฒน์ 
 5/9 3 Did not comply 

51 17395 นางสาว ญาณิน นาทันลีบ 
 5/9 0 Did not comply 

52 17442 นางสาว กีระณา โคกทอง 
 5/9 0 Did not comply 

53 17460 นางสาว พิมพ์กานต์ เอี่ยมประเสริฐ 
 5/9 19 Did not comply 



54 17492 นางสาว ตีรณีย์ ศิธรวัฒนะ 
 5/9 0 Did not comply 

55 17510 นางสาว ระพีพร ญาณจันทร์ 
 5/9 0 Did not comply 

56 17541 นางสาว ชลธิชา พันธ์เกษกิจ 
 5/9 0 Did not comply 

57 17588 นางสาว Chutikarn Maknee 
 5/9 0 Did not comply 

58 17835 นางสาว ณัฏฐนันท์ ชาบุญมี 
 5/9 26 Did not comply 

59 19865 นางสาว กัญญาวีย์ มาลีคล้าย 
 5/9 0 Did not comply 

60 19867 นางสาว เปมิกา ธนาวัฒโภคิน 
 5/9 8 Did not comply 

61 19921 นางสาว ภคณาวรรณ ต้องประสงค์ 
 5/9 0 Did not comply 

62 17222 นาย กฤตมุข ม่วงมณี 
 5/13 15 Did not comply 

63 17408 นางสาว พลอยไพลิน ผิวพรรณ 
 5/13 30 Did not comply 

64 17677 นาย ฑัณวา เจริญชัยศรี 
 5/14 30 Did not comply 

65 17681 นาย นราธิป มุกดาพัฒนากุล 
 5/14 39 Did not comply 

66 19266 นาย คีตจินต์ วรธนิตกิจกุล 
 5/14 31 Did not comply 

67 19273 นาย สุธีวัฒน์ มณีรัตน์ 
 5/14 32 Did not comply 

68 19274 นาย สุภกิณห์ แก้วสีลาม 
 5/14 37 Did not comply 

69 17671 นางสาว รมย์ชรินทร์ พรมแย้ม 
 5/14 25 Did not comply 

70 19276 นางสาว กุลนิษฐ์ ต้นสาย 
 5/14 33 Did not comply 

71 19284 นางสาว อริษา ก้องอัครภพ 
 5/14 5 Did not comply 

 
Forwarded for your information,  

      
 
                            
                            Mr. Devenlo T. Empinado 

   The Teacher in Regular Programs 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชา
เทคโนโลยีประยุกต์ 1  รหัส ว30281  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง  4 / 9  มีนักเรียนทั้งหมด 51 คน มีนักเรียน
ที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  4   คน แยกดังนี ้

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายสรพัศว์ สิริภาคยกุล 9 5/9 0 ไม่ส่งงาน 
2 นายณัฐสิทธิ้ จันทร์เฮง 14 5/9 0 ไม่ส่งงาน 
3 นายภัคพล สอดแจ่ม 18 5/9 0 ไม่ส่งงาน 
4 นายบดินทร์ พงศ์สุวรรณ์ 30 5/9 0 ไม่ส่งงาน 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

              
                    (นายสุภาพ พฤกษ์สุวรรณ์) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 

 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สอนวิชาวรรณกรรมปัจจุบัน 
ท32201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ห้อง 7 มีนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน 16 คนดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น คะแนนที่ได้ เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.นายจิตรนาถ พันธุมาศ 5/7 5 ไม่เข้าเรียน(เพิ่งมาเข้าเรยีนสัปดาห์เกือบสุดท้าย) 
2.นายนราธิป กุระค า  13 ไม่ส่งงาน/ขาดเรียนบ่อย 
3.นายปกป้อง ช านาญวุฒิกร  18 ไม่ส่งงาน/ขาดเรียนบ่อย 
4.นายธนโชต ิ ดีมั่น  25 ไม่ส่งงาน/ขาดเรียนบ่อย 
5.นายสิรภพ พงศ์เจตน์พงศ์  42 ส่งงานไม่ครบ 
6.นายธีรศิลป ชัยหนองจอก  32 ไม่ส่งงาน 
7.นายพิทักษ์พงศ์ เริ่มสอน  0 ไม่เข้าเรียน/ไม่ส่งงาน/ไมส่อบ 
8.น.ส.สริตา  สุขโสภี  0 ตั้งแต่เปิดเทอมไม่มาเรียนเลย  

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                     (นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง) 
              ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 



 

    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 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 หอง 10  มีนักเรียนทั้งหมด  14 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไมครบ 70% 

จำนวน 6  คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายคณิศร  หาน ม.5/10 44 
ขาดคะแนนช้ินงานกลางภาค 10 คะแนน และ
คะแนนกอนกลางภาค (หลังกลางภาคครบ) 

นายชวกร แพรสมบูรณ ม.5/10 14.8 
ขาดคะแนนช้ินงานกลางภาค 10 คะแนน และ
คะแนนกอนกลางภาค ไมมีคะแนนสอบกลางภาค 

นายศุภวิชญ พระลับรักษา ม.5/10 45.9 
ขาดงานสงสคริปสอบพูดบทท่ี 1 และคะแนนช้ินงาน
หลังกลางภาค 

นางสาวสุชานาถ พิริ ม.5/10 34 
ขาดคะแนนช้ินงานหลังกลางภาค 10 คะแนน และ
คะแนนในช้ันเรียนอ่ืนๆ กอนหลังภาค 

นางสาวนาขวัญ  สมบูรณชัย ม.5/10 24 
ขาดคะแนนช้ินงานกลางภาค 10 คะแนน และ
คะแนนกอนกลางภาค 

นายพจนกฤษฎิ ์ วรรณภาส ม.5/10 41 
ขาดคะแนนเก็บกอนกลางภาคการบานบทท่ี 1 และ
งานหลังกลางภาค 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      

        

                     (นางสาวโชติกานต  ใจบุญ) 
          ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      สอนวิชา 
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ว30108) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ห้อง 5/1 – 5/4 และ 5/12 - 5/14 มีนักเรียน
ทั้งหมด 289 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 20 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายปัณณวิชญ์   กิจสกุล ม.5/2 3.5 พักการเรียน 
นายพินิจพงษ์  กัมปา ม.5/2 36 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายธนทัต   แสงทอง ม.5/2 32 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายปรเมษฐ์  ขาวแก้ว ม.5/2 34 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายนวพล  จำปาม่วง ม.5/2 35 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายนวพรรษ  เพชรสุวรรณ ม.5/2 41 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นางสาวลลนา   ทอประเสริฐ ม.5/2 33 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นางสาวกนกวรรณ  ประสิทธ์ิ ม.5/2 43 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายจักรภัทร   นงนุช ม.5/3 23 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายเนติวัฒน์  ชาลีกุล ม.5/3 42 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายต้นน้ำ   ห้วยหงษ์ทอง ม.5/4 37 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายอภิวัฒน์   ศรีคงเมือง ม.5/4 43 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายอภิษฎา  คล่องขยัน ม.5/4 32 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายตุลย์เมธี   ธันยาภักดิพงศ ์ ม.5/4 30 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นางสาวบงกช   คำสุข ม.5/4 34 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายเกเบรยีล  เเบรนดอน ม.5/12 37 พักการเรียน 
นายกฤตมุข   ม่วงมณ ี ม.5/13 39 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายคุณัชญ์   ชมภูนิช ม.5/13 44 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายฑัณวา  เจริญชัยศร ี ม.5/14 40 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นางสาวอริษา  ก้องอัครภพ ม.5/14 38 พักการเรียน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษ)ี 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

  วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ ๗๐% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจา นางสาวธนัฎฐชนก แกวมีศรี  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สอนวิชาภาษาจีน

ระดับกลาง ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ หอง ๗ ๘ ๑๐ มีนักเรียนท้ังหมด ๓๔ คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไมครบ 

๗๐% จำนวน  ๕  คน แยกดังนี้ 

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ช้ัน 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

๑ นายฐานวีร  พัฒนสกุลโรจน ๕/๘ ๓๒ นักเรียนคางสงงาน ซ่ึงไดมีการติดตามตลอด 

๒ นางสาวรชต  นกนวม ๕/๘ ๔๐ นักเรียนคางสงงาน ซ่ึงไดมีการติดตามตลอด 
๓ นางสาวศิณีนาถ  ประเสริฐสาคร ๕/๘ ๔๐ นักเรียนคางสงงาน ซ่ึงไดมีการติดตามตลอด 
๔ นายพจนกฤษฏิ์  วรรณภาส ๕/๑๐ ๓๘ นักเรียนคางสงงาน ซ่ึงไดมีการติดตามตลอด 
๕ นายศุภวิชญ  พระลับรักษา ๕/๑๐ ๓๒ นักเรียนคางสงงาน ซ่ึงไดมีการติดตามตลอด 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวธนัฎฐชนก แกวมีศรี) 
          ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 



 
  บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
        วันที่  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2564 
เรื่อง     รายงานคะแนนเก็บ 70 %  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 

 ด้วยข้าพเจ้า นายทิฐิ สุจิมหันต์   ครกูลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สอนวิชาสุขศึกษา 
(พ32102) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/1-5/14 มีนักเรียนทั้งหมด 579 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่
ครบ 70 % จ านวน 14  คน แยกดังนี้ 
 
ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ 

1 นายกิตติภณ อุ่นภา ม. 5/6 44 ไม่สอบเก็บคะแนน 
2 นายประมุข ร่มโพธิ์ชี ม. 5/6 40 ไม่สอบเก็บคะแนน 
3 นายจิตรนาถ พันธุมาศ ม. 5/7 28 ไม่สอบเก็บคะแนน 
4 นายปกป้อง ช านาญวุฒิกร  ม. 5/7 33 ไม่สอบเก็บคะแนน 
5 น.ส.สริตา สุขโสภ ี ม. 5/7 0 ไม่สอบเก็บคะแนน 
6 น.ส.ณิชากานต์ พรมสมศรี ม. 5/8 32 ไม่สอบเก็บคะแนน 
7 น.ส.ปรายฟ้า เรืองพู ม. 5/8 33 ไม่สอบเก็บคะแนน 
8 นายวสิวัฒน์ ดวงรัตน์ ม. 5/9 28 ไม่สอบเก็บคะแนน 
9 นายชนาโรจน์ เพิ่มสีหเจริญ ม. 5/9 34 ไม่สอบเก็บคะแนน 
10 นายธนาวิทย์ ผาดจันทร์ ม. 5/9 28 ไม่สอบเก็บคะแนน 
11 นายภูริทัต ช่างอ้อย ม. 5/9 0 ไม่สอบเก็บคะแนน 

12 น.ส.กัญญาวีย์ มาลีคล้าย ม. 5/9 42 ไม่สอบเก็บคะแนน 

13 น.ส.จิราภัทร จิระด ารงชัย ม. 5/10 0 ไม่สอบเก็บคะแนน 

14 น.ส.อริษา ก้องอัครภพ ม. 5/14 45 ไม่สอบเก็บคะแนน 

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

          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางศิริวรรณ  วีระกิจพานิช  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ห้อง 1-7 และมีนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 37 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

1. นายปรเมษฐ์  ชูขาวแก้ว ม.5/2 36 ส่งงานไม่ครบ 
2. นายนวพรรษ เพชรสุวรรณ ม.5/2 45 ส่งงานไม่ครบ 
3. น.ส.ณัฐวลัญช ์ ตระกูลประดิษฐ ์ ม.5/2 45 ส่งงานไม่ครบ 
4. นายจักรภัทร นงนุช ม.5/3 33 ส่งงานไม่ครบ 
5. นายนภัสรพ ี ตุลาธาร ม.5/3 47 ส่งงานไม่ครบ 
6. นายเนติวัฒน ์ ชาลีกุล ม.5/3 45 ส่งงานไม่ครบ 
7. นายอภิษฎา คล่องขยัน ม.5/4 43 ส่งงานไม่ครบ 
8. นายตุลย์เมธ ี ธันยาภักดิพงศ์ ม.5/4 43 ส่งงานไม่ครบ 
9. น.ส.สิริยากร เงินนา ม.5/4 38 ส่งงานไม่ครบ 
10. นายนวปฏล สุขเจริญ ม.5/5 43 ส่งงานไม่ครบ 
11. นายปฎิญาณ มงคลวิทย ์ ม.5/5 37 ส่งงานไม่ครบ 
12. น.ส.ณัฏฐ์ชา ทรงประโคน ม.5/5 45 ส่งงานไม่ครบ 
13. น.ส.พิมพช์นก ดัชนีย์ ม.5/5 42 ส่งงานไม่ครบ 
14. น.ส.ธนิดา สิทธิสุนทร ม.5/5 45 ส่งงานไม่ครบ 
15. นายณฐัพล สุขใส ม.5/6 40 ส่งงานไม่ครบ 
16. นายบุญทว ี สอนสุข ม.5/6 37 ส่งงานไม่ครบ 
17. นายกิตติภณ อุ่นภา ม.5/6 45 ส่งงานไม่ครบ 
18. นายกฤษตพัจน ์ ใจนา ม.5/6 34 ส่งงานไม่ครบ 
19. นายสิริโชค ค ามา ม.5/6 44 ส่งงานไม่ครบ 
20. นายนันทศักดิ ์ ชัยชนะกิจพงษ์ ม.5/6 45 ส่งงานไม่ครบ 
21. นายชลธร แข่งขันกิจ ม.5/6 26 ส่งงานไม่ครบ 
22. นายธนากร พรสุวรรณ ม.5/6 20 ส่งงานไม่ครบ 
     

 
 



ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

23. นายพีรวฒุิ ตุ้นสกุล ม.5/6 19 ส่งงานไม่ครบ 
24. นายภูริภัทร เสาวนียากร ม.5/6 38 ส่งงานไม่ครบ 
25. นายมินทร์ธดา เพ็ชระ ม.5/6 45 ส่งงานไม่ครบ 
26. นายอัครวนิท ์ พุ่มค า ม.5/6 40 ส่งงานไม่ครบ 
27. นายสกุลรบ สถาวรินท ุ ม.5/6 40 ส่งงานไม่ครบ 
28. นายประมขุ ร่มโพธ์ิ ม.5/6 25 ส่งงานไม่ครบ 
29. น.ส.อติการต ์ สุทธิวรรณ ม.5/6 35 ส่งงานไม่ครบ 
30. น.ส.กสัมา ปาทาน ม.5/6 45 ส่งงานไม่ครบ 
31. นายจิตรนาถ พันธุมาศ ม.5/7 33 ส่งงานไม่ครบ 
32. นายนราธิป กุระค า ม.5/7 13 ส่งงานไม่ครบ 
33. นายปกปอ้ง ช านาญวุฒิกร ม.5/7 30 ส่งงานไม่ครบ 
34. นายธนโชติ  ดีมั่น ม.5/7 22 ส่งงานไม่ครบ 
35. นายพิทักษ์พงษ ์ เริ่มสอน ม.5/7 33 ส่งงานไม่ครบ 
36. นายศักดิ์พงศ ์ สิงหฤกษ ์ ม.5/7 43 ส่งงานไม่ครบ 
37.น.ส.อรอนงค์ แก้วเรียง ม.5/7 43 ส่งงานไม่ครบ 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ        
 
      
           (นางศิริวรรณ  วีระกิจพานิช) 
                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวชนกกมล  ลาภหลาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สอนวิชา
ชีววิทยา (ว32243) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1, 3 และ 4  มีนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีนักเรียนที่คะแนน
เก็บไม่ครบ 70% จำนวน   คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. นายสหพล  สัมฤทธิ์ 5/3 29 ขาดส่งงาน 
2. นายพีระยศ  ยศสุนทร 5/3 25 ขาดส่งงาน 
3. นายจักรภัทร  นงนุช 5/3 13 ขาดส่งงาน 
4. น.ส.พรหมฤทัย  เปลี่ยนสุภาพ 5/3 33 ขาดส่งงาน 
5. น.ส.อิงทิวา  บัญญัติศิลป์ 5/3 31 ขาดส่งงาน 
6. นายต้นน้ำ  ห้วยหงษ์ทอง 5/4 37 ขาดส่งงาน 
7. นายอภิวัฒน์  ศรีคงเมือง 5/4 30 ขาดส่งงาน 
8. นายอภิษฎา  คล่องขยัน 5/4 31 ขาดส่งงาน 
9. นายตุลย์เมธี  ธันยาภักดิพงศ์ 5/4 27 ขาดส่งงาน 
10. น.ส.บงกช คำสุข คำสุข 5/4 25 ขาดส่งงาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
               (นางสาวชนกกมล ลาภหลาย) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



     บันทึกข้อความ   
ส่วนราชการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

 วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔   

เรื่อง รายงานคะแนนเก็บ 70%  

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  

  ด้วยข้าพเจ้านางสาวศิริพร สุรินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ สอนวิชาการจัดการธุรกิจ3     
รหัส ง30276 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 มีนักเรียนทั้งหมด 47 คน นักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 
6 คน แยก ดังนี้ 

ชื่อ  นามสกุล  ชั้น  คะแนนที่ได ้ เหตุผล 

(เต็ม 80 คะแนน) 

นายชาญวิทย์  ทองบุราณ  5/6  53 ขาดใบงาน3แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกไทย 
หน้า32 
/ใบงานเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนหน้า
49 
/ใบงานการสื่อสารการตลาด  
รวม 3 ใบงาน 

นายกิตติภณ  อุ่นภา 5/6 50 ขาดใบงาน3 แนวโน้มธุรกิจค้าปลีกไทย  
หน้า32 
/ใบงานเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุนหน้า 
49 
/ใบงานการสื่อสารการตลาด 
 รวม 3 ใบงาน 

นายธนากร  พรสุวรรณ 5/6 53 ขาดใบงานเรื่องการจัดการแหล่งเงินทุน 
หน้า49 
/ใบงานการสื่อสารการตลาด  
รวม 2 ใบงาน 

นายพีรวุฒิ  ตุ้นสกุล 5/6 49 ขาดใบงานเรื่องการจัดหาแหล่งเงินทุน 
หน้า49 
/ใบงานการสื่อสารการตลาด  
รวม 2 ใบงาน 



นายอัครวินท์  พุ่มค า 5/6 46 ขาดใบงานการเขียนแผนธุรกิจpadlet
/ใบงานการสื่อสารการตลาด 
 รวม 2 ใบงาน 

นายประมุข  ร่มโพธิ์ชี 5/6 44 ขาดใบงานการปรับตัวของร้านค้าปลีก 
หน้า23 
/ใ บ ง าน3  แนว โน้ ม ธุ ร กิ จ ค้ า ป ลี ก 
ไทยหน้า32  
/ เ รื่ อ ง ทฤษฏี พฤติ ก ร รม ผู  ้บริ โ ภค       
หน้า 36 
/ใบงานการจัดหาแหล่งเงินทุนหน้า49 
/ใบงานการสื่อสารการตลาด รวม ไม่ส่ง 
5  ใบงาน 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

   
 (นางสาวศิริพร สุรินทร์)  

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 



  บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   20  กันยายน  2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางนาตยา  มียศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนวิชา วรรณกรรมปัจจุบัน ท32201  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5/8,5/10 มีนักเรียนทั้งหมด  69 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 15 
คน รายชื่อดังนี้ 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท32201 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายฐานวีร์  พัฒนสกุลโรจน ์ ม.5/8 27 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
2 นายภคพล  เทศทองลา ม.5/8 41 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
3 นายวิชญะ  สีหานาม ม.5/8 36 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
4 นายมรกต  คล่องใจ ม.5/8 44 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
5 นายอินทนิล  ศรีโชต ิ ม.5/8 39 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
6 นางสาวนิตยา  พยัคเมธา ม.5/8 23 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
7 นางสาวปัณธร  หมายสุข ม.5/8 39 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
8 นางสาวณิชากานต์  พรมสมศร ี ม.5/8 27 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
9 นางสาวปรายฟ้า  เรืองพ ู ม.5/8 19 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
10 นายชวกร  แพรสมบรูณ ์ ม.5/10 38 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
11 นายเลอมาน  แสงอร่าม ม.5/10 41 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
12 นายกฤษกร  ยังเจริญ ม.5/10 38 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
13 นางสาวปภาวรินทร์  หาญใจ ม.5/10 31 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
14 นางสาวสุชานาถ  พิร ิ ม.5/10 44 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
15 นางสาวนาขวัญ  สมบรูณ์ชัย ม.5/10 33 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 

 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      
                    (นางนาตยา  มียศ) 
           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                              



 
                                                                                              
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวเหมือนจันทร์  จันทร์สุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
สอนวิชา วิทยาการคำนวณและออกแบบ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ห้อง 1, 4, 7, 8, 12, 13 และ 14 มีนักเรียน
ท้ังหมด  290  คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70 % จำนวน 28 คน แยกดังนี้ 

ที่ ช่ือ/นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 60 คะแนน) 

 นายต้นน้ำ ห้วยหงษ์ทอง ม.5/4 28  
2 นายเมธาสิทธิ์ พินิจ ม.5/4 28  
3 นายตุลา บุตรธงชัย ม.5/4 30  
4 นายอภิวัฒน์ ศรีคงเมือง ม.5/4 26  
5 นายอภิษฎา คล่องขยัน ม.5/4 26  
6 นายธนกฤต นิ่มวุ่น ม.5/4 28  
7 นายตุลย์เมธี ธันยาภักดิพงศ์ ม.5/4 26  
8 น.ส.สิริยากร เงินนา ม.5/4 30  
9 นายจิตรนาถ พันธุมาศ ม.5/7 10  
10 นายนราธิป กุระคำ ม.5/7 19  
11 นายปกป้อง ชำนาญวุฒิกร ม.5/7 30  
12 นายธนโชติ ดีมั่น ม.5/7 28  
13 นายธีรศิลป ชัยหนองจอก ม.5/7 30  
14 นายพิทักษ์พงศ์ เริ่มสอน ม.5/7 5  
15 นายฐานวีร์ พัฒนสกุลโรจน ์ ม.5/8 10  
16 นายวราทิตย์ มะกอกน้อย ม.5/8 25  
17 นายศุภวิชญ์ ฉางหมอก ม.5/8 18  
18 นายภคพล เทศทองลา ม.5/8 24  
19 นายวิชญะ สีหานาม ม.5/8 26  
20 นายมรกต คล่องใจ ม.5/8 20  
21 นายสุกฤษฎิ์ แจ้งชูศักดิ์ ม.5/8 31  
22 น.ส.ธัชพรรณ นันทจิต ม.5/8 15  
23 น.ส.นิตยา พยัคเมธา ม.5/8 14  

 
 



 

ที่ ช่ือ/นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 60 คะแนน) 

24 น.ส.ปัณณธร หมายสุข ม.5/8 23  
25 น.ส.รินทร์ชฎา พรมแย้ม ม.5/8 22  
26 น.ส.ชัญพัช แก้วอ่ำ ม.5/8 28  
27 น.ส.ณิชากานต์ พรมสมศรี ม.5/8 5  
28 น.ส.ปรายฟ้า เรืองพู ม.5/8 5  
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
      
 
         
            (นางสาวเหมือนจันทร์  จันทร์สุข.) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันท่ี 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564   

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านายธนกร  หงษ์ว ิหค คร ูกลุ ่มสาระการเร ียนรู้ ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               
สอนวิชาภูมิศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 4, 9, 13 มีนักเรียนท้ังหมด 130 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บ
ไม่ครบ 70% จำนวน 17 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายปิยพัทธ์ มโนสมุทร ม.5/9 18 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน 

นายธนทัต  จัลเจือ ม.5/9 21 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน 

นายวสิวัฒน์  ดวงรัตน์ ม.5/9 9 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน/ 
ไม่ค่อยเข้าเรียนออนไลน ์

นายชนาโรจน์  เพ่ิมสีหเจริญ ม.5/9 17 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน 

นายกีรดิต  แสงจันทร ์ ม.5/9 18 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน/ 
ไม่ค่อยเข้าเรียนออนไลน ์

นายณัฐสิทธ์ิ   จันทร์เฮง ม.5/9 22 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน/ 
ขาดเก็บคะแนนกลางภาคออนไลน ์

นายธนาวิทย์  ผาดจันทร์ ม.5/9 11 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน/ 
ไม่ค่อยเข้าเรียนออนไลน ์

นายภัคพล   สอดแจ่ม ม.5/9 4 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน/ 
ขาดเก็บคะแนนกลางภาคออนไลน์/ ไม่ค่อยเข้าเรียน
ออนไลน ์

นายภูริทัต  ช่างอ้อย ม.5/9 13 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน/ 
ไม่ค่อยเข้าเรียนออนไลน ์

นายศุภณัฐ  เชาวนเมธากุล ม.5/9 18 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน 

นายเศรษฐศรัณ   ยงทวี ม.5/9 11 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน 

นายบดินทร์  พงศ์สุวรรณ ์ ม.5/9 23 ขาดส่งงาน/ ไม่ค่อยเข้าเรียนออนไลน์ 

นายสุภัคศิษฏ์  กุลกาญจนพัฒน์ ม.5/9 20 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน 

นายจักริน  ชี้โชคดี ม.5/9 20 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน 

นางสาวญาณิน  นาทันลีบ ม.5/9 22 ขาดส่งงาน/ ไม่เคยเข้าเรียนออนไลน์เลย แต่เข้าทำ
แบบทดสอบก่อนกลางภาคและสอบกลางภาค 

นางสาวกัญญาวีร์   มาลีคล้าย ม.5/9 16 ขาดการทำแบบทดสอบก่อนกลางภาคเรียนและส่งงาน 

นางสาวภคณวารรณ  ต้องประสงค ์ ม.5/9 24 ขาดส่งงาน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ      

                     (นายธนกร หงษ์วิหค) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า  นางสาวชลิสรา  ทรัพย์เกษร์วงษ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
สอนวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง  5/5  5/7  5/9 มีนักรียนท้ังหมด 145 คน มี
นักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน ......16......... คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายคมเดช  เพ็ชรธรรมชาติ ม 5/5 30 ส่งงานไม่ครบ 
นายยศภัทร โพธ์ิแก้ว ม 5/5 0 นร.แจ้งว่าลาออก 
นางสาวสริตา สุขโสภ ี ม 5/7 0 นร.แจ้งว่าลาออก 
นายปิยภัทร มโนสมุทร ม 5/9 40 ส่งงานไม่ครบ   
นายวสิวัฒน์ ดวงรัตน์ ม 5/9 20 ส่งงานไม่ครบ   
นายชนาโรจน์ เพ่ิมสีหเจริญ ม 5/9 45 ส่งงานไม่ครบ    
นายกีรดิต แสงจันทร ์ ม 5/9 20 ส่งงานไม่ครบ   
นายญาธิป ธัญจิราตุรากร ม 5/9 30 ส่งงานไม่ครบ   
นายธนาวิทย์ ผาดจันทร์ ม 5/9 20 ส่งงานไม่ครบ   
นายภูรืทัต ช่างอ้อย ม 5/9 0 ส่งงานไม่ครบ   
นายวรรณภูมิ อาจจินดา ม 5/9 20 ส่งงานไม่ครบ   
นายเศรฐชรัณ ยงทวี ม 5/9 20 ส่งงานไม่ครบ   
นายรพีภัทร ดวงเทพ ม 5/9 20 ส่งงานไม่ครบ   
นายบดินทร์ พงศ์สุวรรณ ม 5/9 30 ส่งงานไม่ครบ   
นางสาวหทัยชนก พิมพาพร ม 5/9 30 ส่งงานไม่ครบ   
นางสาวกัญญาวีร์ มาลีคล้าย ม 5/9 0 ส่งงานไม่ครบ   
     
     

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
       
               นางสาวชลิสรา ทรัพย์เกษร์วงษ์  
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านายรพีพัทร์  โพธิ์ พุ่ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ สอนวิชา พ้ืนฐานดนตรี ศ32101 ใน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9,11,13  มีนักเรียนทั้งหมด 114 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  11 

คน แยกเป็นดังนี้ 

ที ่ ชั้น เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน เหตุผล 
1 5/9 2 นายปิยพัทธ์  มโนสมุทร 41 ไม่ส่งงานและไม่ค่อยเข้าเรียน 
2 5/9 9 นายสรพัศว์  สิริภาคยกุล 39 ไม่ส่งงานและไม่ค่อยเข้าเรียน 
3 5/9 10 นายวสิวัฒน์  ดวงรัตน์ 21 ไม่ส่งงานและไม่ค่อยเข้าเรียน 
4 5/9 12 นายกีรดีต  แสงจันทร์ 41 ไม่ส่งงานและไม่ค่อยเข้าเรียน 
5 5/9 14 นายณัฐสิทธ์ิ  จันทร์เฮง 48 ส่งงานไม่ครบและไม่ค่อยเข้าเรียน 
6 5/9 15 นายธนาวิทย์  ผาดจันทร์ 41 ส่งงานไม่ครบและไม่ค่อยเข้าเรียน 
7 5/9 18 นายภัคพล  สอดแจ่ม 41 ส่งงานไม่ครบและไม่ค่อยเข้าเรียน 
8 5/9 19 นายภูริทัต  ช่างอ้อย   41 ไม่ส่งงานและไม่ค่อยเข้าเรียน 
9 5/9 27 นายเศรษฐชรัณ  ยงทวี 51 ส่งงานไม่ครบและไม่ค่อยเข้าเรียน 
10 5/9 32 น.ส. ญานิน  นาทันลึก 46 ส่งงานไม่ครบและไม่ค่อยเข้าเรียน 
11 5/9 44 น.ส. กัญญาวีย์  มาลีคล้าย 31 ส่งงานไม่ครบและไม่ค่อยเข้าเรียน 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

         รพีพัทร์ โพธิพุ่์ม 
                      (นายรพีพัทร์ โพธิ์พุ่ม) 
                        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ด้วยข้าพเจ้า นายวโรดม กาญจนลาภ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) และ  
นางสาวธนัฎฐ์ชนก  แก้วมีศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  
สอนวิชา I30201 การศึกษาค้นคว้าอิสระ IS1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 10 มีนักเรียนทั้งหมด 22 คน  
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 8 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. นายชวกร  แพรสมบูรณ์ 5/10 50 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค / ไม่นำเสนอชิ้นงาน 
2. นายเลอมาน  แสงอร่าม 5/10 50 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค / ไม่นำเสนอชิ้นงาน 
3. นายกฤษกร  ยังเจริญ 5/10 50 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค / ไม่นำเสนอชิ้นงาน 
4. นายธนวัฒน์  อนันต์วุฒิโชติ 5/10 50 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค / ไม่นำเสนอชิ้นงาน 
5. นางสาวธริศยา  พรมศักดิ์ 5/10 50 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค / ไม่นำเสนอชิ้นงาน 
6. นางสาวนามิ  ฮาเซกาว่า 5/10 50 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค / ไม่นำเสนอชิ้นงาน 
7. นางสาวปภาวรินท์  หาญใจ 5/10 50 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค / ไม่นำเสนอชิ้นงาน 
8. นางสาวษรารินท์  ม่วงปาน 5/10 50 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค / ไม่นำเสนอชิ้นงาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
              

(นายวโรดม  กาญจนลาภ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
 
 
 
 
 

(นางสาวธนัฎฐ์ชนก  แก้วมีศรี) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์พ่วง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
สอนวิชา ภูมิศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 1,2,5,6,7,8,10,11,14 มีนักเรียนท้ังหมด 418 คน มีนักเรียน
ท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 39 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 50 คะแนน) 

นายวรพจน์  เจนจัดการ ม.5/1 30 ไม่ส่งงาน 
นางสาวณิชาภัทร จูงวงษ์สุข ม.5/1 30 ไม่ส่งงาน 
นายธนทตั แสงทอง ม.5/2 35 ไม่ส่งงาน ขาดสอบกลางภาค 
นายปรเมษฐ์ ขาวแก้ว ม.5/2 30 ไม่ส่งงาน 
นายสตพล  ชัยชุมพล ม.5/2 30 ไม่ส่งงาน ขาดสอบกลางภาค 
นายนรภัทร อุบลบาน ม.5/2 35 ไมส่่งงาน ขาดสอบกลางภาค 
นายนวพล  จำปาม่วง ม.5/2 30 ไม่ส่งงาน ขาดสอบกลางภาค 
นายนวพรรษ เพชรสุวรรณ ม.5/2 30 ไม่ส่งงาน 
นายตะลุ่มทอง  เปลี่ยนสุภาพ ม.5/2 30 ไม่ส่งงาน 
นางสาวชัญญา สุขกากิจ ม.5/2 35 ไม่ส่งงาน 
นางสาวณัฐวลัญช์ ตระกูลประดิษฐ ์ ม.5/2 35 ไม่ส่งงาน 
นายคมเดช เพ็ชรธรรมชาติ ม.5/5 25 ไม่ส่งงาน 
นางสาวพิมพ์ชนก ดัชนีย์ ม.5/5 25 ไมส่่งงาน 
นายชาญวิทย์ ทองบุราณ ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายกิตติภณ  อุ่นภา ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายกฤษตพัจน์ ใจนา ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายสิริโชค คำมา ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายนันทศักด์ิ ชัยชนะกิจพงษ ์ ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายชลธร แข่งขันกิจ ม.5/6 30 ไม่สส่งงาน 
นายธนากร พรสุวรรณ ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายพีรวุฒิ ต้นสกุล ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายภูริภัทร เสาวนียากร ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายอัครวินท์ พุ่มคำ ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายสกุลรบ  สถาวรินทุ ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายวิวรรธน์ กาญจนประทุม ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายประมุข ร่มโพธ์ิช ี ม.5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายปกป้อง ชำนาญวุฒิกร ม.5/6 25 ไม่ส่งงาน ขาดสอบกลางภาค 
นายธนโชติ ดีมั่น ม.5/6 25 ไม่ส่งงาน 
นายฐานวีร ์ พัฒนสกุลโรจน์ ม.5/8 15 ไม่ส่งงาน ขาดสอบกลางภาค 



 

 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 50 คะแนน) 

นางสาวณิชากานต์ หมายสุข ม.5/8 15 ไม่ส่งงาน ขาดสอบกลางภาค 
นางสาวปรายฟ้า เรืองพู ม.5/8 15 ไม่ส่งงาน ขาดสอบกลางภาค 
นายมรกต คล่องใจ ม.5/8 25 ไม่ส่งงาน ขาดสอบกลางภาค 
นายพจน์กฤษฎิ์ วรรณภาส ม.5/10 15 ไมส่่งงาน ขาดสอบกลางภาค 
นายเลอมาน แสงอร่าม ม.5/10 30 ไม่ส่งงาน ขาดสอบกลางภาค 

นายปุญชรัสมิ์  
ดีประสิทธ์ิ
ปัญญา 

ม.5/11  
คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ ขาดสอบกลางภาค 

นายเดชาภัทร ณัฐพัฒนะ ม.5/11 30 ไม่ส่งงาน 
นายวรัญญู  เสริมชีพ ม.5/11 25 ไม่ส่งงาน คะแนนผ่านถึงเกณฑ์ 
นางสาวสุชัญญา มูลวัง ม.5/11 30 ไม่ส่งงาน 
นายสุธีวัฒน์ มณีรัตน์ ม.514 25 ไม่ส่งงาน  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
        นภัสวรรณ ทรัพย์พ่วง 
            (นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์พ่วง) 
                กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า...นายธีรปพน  ปาลี..  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้..สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม...        
สอนวิชา..โลกศึกษา.. ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ..5..ห้อง..5... มีนักเรียนท้ังหมด ...47...คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บ
ไม่ครบ 70% จำนวน ..3.... คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายคมเดช เพ็ชรธรรมชาติ ม.5/5 43  
นายปฏิญาณ มงคลวิทย์ ม.5/5 27  
นางสาวพิมพ์ชนก ดัชนีย์ ม.5/5 38  
     

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นายธีรปพน  ปาลี) 
        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางปิยะรัตน์ โทคิตะ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      สอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3,7-11 มีนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 
3คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายจิตรนาถ พันธุมาศ 5/7 30 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายนราธิป กุระค า 5/7 31 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายปกป้อง ช านาญวุฒิกร 5/7 33 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายธนโชต ิ ดีมั่น 5/7 33 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายสิรภพ พงศ์เจตน์พงศ์ 5/7 38 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายพิทักษ์พงศ ์ เริ่มสอน 5/7 29 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายฐานวีร ์ พัฒนสกุลโรจน ์ 5/8 25 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายอภิชา วรศร ี 5/8 25 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายวิชญะ สีหานาม 5/8 24 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นางสาวณิชากานต ์ พรมสมศร ี 5/8 25 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นางสาวปรายฟ้า เรืองพ ู 5/8 25 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายวสิวัฒน ์ ดวงรัตน ์ 5/9 28 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายกีรดติ แสงจันทร ์ 5/9 25 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายญาธิป ธัญจิราดรูากร 5/9 28 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายภริทัต ช่างอ้อย 5/9 28 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นายภัคพล สอดแจ่ม 5/9 25 สอบและส่งงานไม่ครบ 
นางสาวกัญญาวยี ์ มาลีเช้า 5/9 25 สอบและส่งงานไม่ครบ 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางปิยะรัตน์ โทคิตะ) 
                  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่20 เดือนกันยายนพ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางกัลยา  ทับทิมเทศ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย       สอนวิชาภาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง5/3,4,5,6,9,10,11 มีนักเรียนทั้งหมด 285 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 
70% จ านวน 71 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายสหพล สัมฤทธ์ิ 5/3 38 ไม่ส่งงาน 
นายจักรภัทร   นงนุช 5/3 13 ไม่ส่งงาน 
นายสุธีเทพ  สุขส าราญ 5/3 38 ไม่ส่งงาน 
นายนภัสรพี   ตุลาธาร 5/3 26  ไม่ส่งงาน 
นายเนติวัฒน ์ ชาลีกุล 5/3 34 ไม่ส่งงาน 
 นายพัชรพล  แข็งธัญการ 5/3 34  ไม่ส่งงาน 
น.ส.ปรยปราณ อุทปา 5/3 44 ไม่ส่งงาน 
น.ส.ญาลินดา ธนาอุทัย 5/3 34 ไม่ส่งงาน 
 น.ส.พรหมฤทัย เปลี่ยนสุภาพ  5/3 39 ไม่ส่งงาน 
น.ส.สุพิชญา สุวรณโชต ิ 5/3 33 ไม่ส่งงาน 
นายต้นน้ า ห้วยหงษ์ทอง 5/4 40 ไม่ส่งงาน 
นายสุทิวัส วัฒนดิลก 5/4  39 ไม่ส่งงาน 
นายอภิวัฒน ์ ศรคงเมือง 5/4 35 ไม่ส่งงาน 
นายตุลย์เมธ ี ธันยาภักดิพงศ ์ 5/4 35 ไม่ส่งงาน 
น.ส.ศศิกานต ์ สีวาท 5/4 37 ไม่ส่งงาน 
นายคมเดช เพ็ชรธรรมชาต ิ 5/5 27 ไม่ส่งงาน 
น.ส.ธนิตา สุทธิสุนทร 5/5 26 ไม่ส่งงาน 
นายชาญวิทย ์ ทองบุราณ 5/6 27 ไม่ส่งงาน 
นายณัฐพล สุขใส 5/6 27 ไม่ส่งงาน 
นายบุญทว ี สอนสุข 5/6 23 ไม่ส่งงาน 
นายกิตตภิณ อุ่นภา 5/6 28 ไม่ส่งงาน 
นายกฤษตพัจน์ ใจนา 5/6 25 ไม่ส่งงาน 
นายพรพิพัฒน์ เฉลิมวงศ ์ 5/6 39 ไม่ส่งงาน 
นาย นันทศักดิ์ ชัยชนะกิจพงษ์  5/6 22 ไม่ส่งงาน 
นายชลธร แข่งขันกิจ 5/6 34 ไม่ส่งงาน 
นายธนากร พรสุวรรณ 5/6 22 ไม่ส่งงาน 
นายพีรวุฒิ ตุ้นสกุล 5/6 27 ไม่ส่งงาน 
นายภูรภิัทร เสาวนียากร 5/6 25 ไม่ส่งงาน 
นายมินทร์ธดา เพ็ชระ 5/6 41 ไม่ส่งงาน 



นายอัครวินทร ์ พุ่มค า 5/6 29 ไม่ส่งงาน 
นายสกุลรบ สถาวรินท ุ 5/6 25 ไม่ส่งงาน 
นายประมุข ร่มโพธิ์ชี 5/6 27 ไม่ส่งงาน 
น.ส.อติกานต ์ สุทธิวรรณ 5/6 37 ไม่ส่งงาน 
นายปิยพัทธ ์ มโนสมุทร 5/9 32 ไม่ส่งงาน 
นายอัครเดช บุณยะพรรค 5/9 39 ไม่ส่งงาน 
นายธนทัต จุลเจือ 5/9 34 ไม่ส่งงาน 
นายสรพัศว ์ สิริภาคยกุล 5/9 27 ไม่ส่งงาน 
นายวสิวัฒน ์ ดวงรัตน ์ 5/9 1 ยังไม่สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
นายชนาโรจน ์ เพิ่มสีหเจรญิ 5/9 12 ยังไม่สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
นายกีรดติ แสงจันทร ์ 5/9 24 ไม่ส่งงาน 
นายญาธิป ธัญจิราตรุากร 5/9 26 ไม่ส่งงาน 
นายณัฐสิทธ์ิ จันทร์เฮง 5/9 7 ยังไม่สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
นายธนาวิทย ์ ผาดจันทร ์ 5/9 2 ยังไม่สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
นายนันทณัฏฐ ์ เดชใด 5/9 25 ไม่ส่งงาน 
นายภัคพล สอดแจ่ม 5/9 6 ยังไม่สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
นายภูริทัต ช่างอ้อย 5/9 1 ยังไม่สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
นายวรรณภมู ิ อาจจินดา 5/9 25 ไม่ส่งงาน 
นายศุภณัฐ เชาวนเมธากุล 5/9 40 ไม่ส่งงาน 
นายสิปปกร กล่ าจันทร ์ 5/9 30 ไม่ส่งงาน 
นายแสนยากร คลังสมบตั ิ 5/9 31 ไม่ส่งงาน 
นายอัซรอน ยูโซ๊ะ 5/9 28 ยังไม่สอบกลางภาค 
นายเศรษฐชรณั ยงทว ี 5/9 24 ไม่ส่งงาน 
นายบดินทร ์ พงศ์สุวรรณ 5/9 24 ไม่ส่งงาน 

นายสุภัคศิษฎ ์
กุลกากาญ
จนพัฒน์ 

5/9 35 
ไม่ส่งงาน 

นายจักริน ช้ีโชคดี 5/9 26 ไม่ส่งงาน 
น.ส.ญานิน นาทันลีบ 5/9 28 ไม่ส่งงาน 
น.ส.กัญญาวีย ์ มาลีคล้าย 5/9 28 ไม่ส่งงาน 
น.ส.ภคณาวรรณ ต้องประสงค ์ 5/9 30 ไม่ส่งงาน 
นายพจน์กฤษฏ ์ วรรณภาค 5/10 29 ไม่ส่งงาน 
นายคณิศร ห่าน 5/10 23 ไม่ส่งงาน 
นายชวกร แพรสมบรูณ ์ 5/10 22 ไม่ส่งงาน 
นายกฤษกร ยังเจริญ 5/10 24 ไม่ส่งงาน 
นายธนวัฒน์ อนันต์วุฒิโชติ 5/10 25 ไม่ส่งงาน 
นายศุภวิทย ์ พระลับรักษา 5/10 31 ไม่ส่งงาน 
น.ส.ธริศยา พรมศักดิ ์ 5/10 23 ไม่ส่งงาน 
น.ส.สุกลัยา จ านงรักษ์ 5/10 28 ไม่ส่งงาน 
น.ส.ปภาวรินท ์ หาญใจ 5/10 21 ไม่ส่งงาน 
น.ส.ษรารินท์ ม่วงปาน 5/10 25 ไม่ส่งงาน 
น.ส.สุชานาถ  พิรี 5/10 25 ไม่ส่งงาน 
น.ส.นาขวัญ สมบูรณ์ชัย 5/10 20 ไม่ส่งงาน 

นายปุญชรสัม ์
ดีประสิทธ์ิ
ปัญญา 

5/11 40 
ไม่ส่งงาน 

นายเดชาภัทร ณัฐพัฒนะ 5/11 35 ไม่ส่งงาน 
นายวรัญญ ู เสรมิชีพ 5/11 23 ไม่ส่งงาน 
นายรพีพัฒน ์ ฉ่ ามะณ ี 5/11 37 ไม่ส่งงาน 



น.ส.ธูปหอม ฤาชัยสา 5/11 30 ไม่ส่งงาน 
น.ส.สุชัญญา มูลวัง 5/11 24 ไม่ส่งงาน 
น.ส.กุลสิรา วงศ์รุ่งโรจน์กิจ 5/11 37 ไม่ส่งงาน 
น.ส.ธารินณา บุญเกื้อ 5/11 40 ไม่ส่งงาน 
น.ส.ภัทราพร เกิดสิน 5/11 35 ไม่ส่งงาน 
น.ส.ปรติา อาจองค ์ 5/11 25 ไม่ส่งงาน 
     
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางกัลยา  ทับทิมเทศ) 
                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที ่.......20..... เดือน....ก.ย.....พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า...นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน.... ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ   สอนวิชา...การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ .... ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......5....ห้อง........9........... มีนักเรียนทั้งหมด ....48...คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บต่ ากว่า 70% ของคะแนนเก็บ 70 คะแนน (คิดเป็นคะแนน 49 คะแนน) จ านวน ...6.... คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายภูริทัต ช่างอ้อย 5/9 42 ไม่ส่งงานหลังสอบกลางภาค/ติดตามแล้วไม่ตอบกลับ 
นายศุภณัฐ เชาวนเมธากุล 5/9 45 ไม่ส่งงานหลังสอบกลางภาค/ติดตามแล้วไม่ตอบกลับ 
นายบดินทร ์ พงศ์สุวรรณ 5/9 42 ไม่ส่งงานหลังสอบกลางภาค/ติดตามแล้วไม่ตอบกลับ 
นายสุภัคดิษฏ ์ กุลกาญจนพัฒน์ 5/9 44 ไม่ส่งงานหลังสอบกลางภาค/ติดตามแล้วไม่ตอบกลับ 
นายจักริน ช้ีโชคดี 5/9 42 ไม่ส่งงานหลังสอบกลางภาค/ติดตามแล้วไม่ตอบกลับ 
นางสาวกัญญาวยี ์ มาลีคล้าย 5/9 42 ไม่ส่งงานหลังสอบกลางภาค/ติดตามแล้วไม่ตอบกลับ 
     
     
     
     
     
     
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
           
                  (นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน) 
                  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายอิศเรศ  วงศ์ศรัณย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สอนวิชาศิลปะ(ดนตรีสากล) ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 8 มีนักเรียนทัง้หมด 47 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 1 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 60 คะแนน) 

น.ส.ปรายฟ้า  เรืองพ ู 5/8 20 

นักเรียนขาดเรียนบ่อย พยามสอบเพื่อนในช้ัน
เรียน และแจ้ง การขาดงานเป็นระยะ มาโดย
ตลอด แต่ ไมไ่ด้รับคำตอบ  

นายฑัณวา เจริญชยัศร ี 5/14 20 ขาดส่งงาน ตามที่กำหนด 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นายอิศเรศ วงศ์ศรัณย์) 
                        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 



  3                    11 
         1          35 

                                                                                          
                                                   ๒๐           กันยายน  
 
 
 
 
                                          นายพัชระพล วิวัฒนวานิชกุล                                         วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 
                 ชีววิทยา 3 (ว32243)   5                    13 

         6 

                          พัชระพล วิวัฒนวานิชกุล 
                           วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 

 
    บันทึกข)อความ                           

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

เร่ือง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูXอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ดXวยขXาพเจXา...................................................................  ครูกลุDมสาระการเรียนรูX............................        
สอนวิชา........................................ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปaที่ ............หXอง.................................... มีนักเรียนทั้งหมด 
........................คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไมDครบ 70% จำนวน ...................... คน แยกดังน้ี 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได6 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายกฤตมุข   ม+วงมณ ี ม.5/13 46 ขาดส+งงาน แบบฝ<กหดัท@ายบท  
นายก@องกฤตมุข  รัตนCฉัตร ม.5/13 43 ขาดส+งงาน แบบฝ<กหดัท@ายบท และ Infographic 
นายอรรธวรรษ   จัดจันทึก ม.5/13 49 ขาดส+งงาน Infographic 
นายวรากร  มีอุปถัมภC ม.5/13 44 ขาดส+งงาน แบบฝ<กหดัท@ายบท และ Infographic 
นายณัฐชพน   โอ+เจริญ ม.5/13 49 ขาดส+งงาน Infographic 
นายคุณัชญC   ชมภูนิช ม.5/13 32 ขาดส+งใบงาน แบบฝ<กหดัท@ายบท และ Information 
     
     
     
     
     
     

 
 

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

 
 
 

oar
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                          พัชระพล วิวัฒนวานิชกุล 
                           วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 

                                                                                          
                                                   ๒๐           กันยายน  
 
 
 
 
                                          นายพัชระพล วิวัฒนวานิชกุล                                         วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 
                 ชีววิทยา 3 (ว32243)   5                    14 

         4 

 
    บันทึกข)อความ                           

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

เร่ือง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูXอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ดXวยขXาพเจXา...................................................................  ครูกลุDมสาระการเรียนรูX............................        
สอนวิชา........................................ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปaที่ ............หXอง.................................... มีนักเรียนทั้งหมด 
........................คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไมDครบ 70% จำนวน ...................... คน แยกดังน้ี 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได6 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายปณัณวัชรC  พิพิธเรืองทว ี ม.5/14 49 ขาดส+งงาน Infographic 
นายฑัณวา    เจริญชัยศร ี ม.5/14 26 ขาดส+งงาน แบบฝ<กหดัท@ายบท และ Infographic 
นายสุธีวัฒนC    มณีรัตนC ม.5/14 24 ขาดส+งงาน แบบฝ<กหดัท@ายบท และ Infographic 
น.ส.กุลนิษฐC    ต@นสาย ม.5/14 40 ขาดส+งงาน Infographic 
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

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

 
 

 

on



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔   

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวรุจิอาภา รุจิยาปนนท์   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       สอนวิชา

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2, 5 มีนักเรียนทั้งหมด 91 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่

ครบ 70% จำนวน 10 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายธนทัต   แสงทอง 2 19 สอบซ่อมกลางภาค ส่งงานไม่ครบ 

นายปรเมษฐ์  ขาวแก้ว 2 19 ส่งงานไม่ครบ 

นาย นวพล  จำปาม่วง 2 25 สอบซ่อมกลางภาค ส่งงานไม่ครบ 

นายนวพรรษ  เพชรสุวรรณ 2 29 ส่งงานไม่ครบ 

นางสาวลลนา  ทอประเสริฐ 2 25 ส่งงานไม่ครบ 

นางสาวกนกวรรณ  ประสิทธิ์ 2 26 ส่งงานไม่ครบ 

นางสาวณัฐวลัญช์  ตระกูลประดิษฐ 2 26 ส่งงานไม่ครบ 

นางสาว ภริสา  เอ้ียงสันเที้ยะ 5 24 ส่งงานไม่ครบ 

นางสาวประภาวดี  สมโภชน ์ 5 24 ส่งงานไม่ครบ 

นางสาวพอลล่า ดีซ์ดซิค 5 26 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                (นางสาวรุจิอาภา รุจิยาปนนท์) 
                            ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนวิชาภาษาไทย ท32101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ห้อง 2 มีนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 8 คน 
ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.นายปัณณวิชญ์  กิจสกุล 5/2 7 ไปเรยีนเพื่อเตรียมสอบเตรียมทหาร 
2.นายพินิจพงษ ์ กัมปา  45 ส่งงานไม่ครบ 
3.นายธนทัต แสงทอง  38 ส่งงานไม่ครบ 
4.นายปรเมษฐ ์ ขาวแก้ว  30 ส่งงานไม่ครบ 
5.นายนวพล จ าปาม่วง  45 ส่งงานไม่ครบ 
6.นายนวพรรษ เพชรสุวรรณ  32 ส่งงานไม่ครบ 
7.น.ส.ลลนา ทอประเสริฐ  26 ส่งงานไม่ครบ/ขาดเรียนบ่อย 
8.น.ส.ศรินทรญ์า สุรเณร  41 นร.แลกเปลี่ยน 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
              (นางสาวสุรีพร  โพธิ์ทอง) 
              ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สอนวิชาภาษาไทย  ท32101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ห้อง 7 มีนักเรียนทั้งหมด 49 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 16 คน
ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น คะแนนที่ได้ เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.นายจิตรนาถ พันธุมาศ 5/7 0 ไม่เข้าเรียน(เพิ่งมาเข้าเรยีนสัปดาห์เกือบสุดท้าย) 
2.นายธนกฤต สีสม  39 ส่งงานไม่ครบ 
3.นายนราธิป กุระค า  13 ไม่ส่งงาน/ขาดเรียนบ่อย 
4.นายปกป้อง ช านาญวุฒิกร  2 ไม่ส่งงาน/ขาดเรียนบ่อย 
5.นายธนโชต ิ ดีมั่น  12 ไม่ส่งงาน/ขาดเรียนบ่อย 
6.นายสิรภพ พงศ์เจตน์พงศ์  24 ส่งงานไม่ครบ 
7.นายศุภกร นวลอินทร ์  33 ส่งงานไม่ครบ 
8.นายฐิตินันท์ เชยช่ืน  30 ส่งงานไม่ครบ 
9.นายธีรศิลป ชัยหนองจอก  15 ไม่ส่งงาน 
10.สถาพร อยู่เจริญ  25 ส่งงานไม่ครบ 
11.นายพิทักษ์พงศ์ เริ่มสอน  0 ไม่เข้าเรียน/ไม่ส่งงาน/ไมส่อบ 
12.นายศักดิพงศ์ สิงหฤกษ์  38 ส่งงานไม่ครบ 
13.น.ส.ปุณณาสา กองผาสุข  44 ส่งงานไม่ครบ 

14.น.ส.ณัชชา วิทิตวุฒินันท ์  14 ไม่ส่งงาน 

15.น.ส.ณัฐิดา ไชยปาละ  40 ส่งงานไม่ครบ 

16.น.ส.สริตา  สุขโสภี  0 ตั้งแต่เปิดเทอมไม่มาเรียนเลย  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
              
                     (นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง) 
              ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สอนวิชาภาษาไทย ท32101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ห้อง 8 มีนักเรียนทั้งหมด 47 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 13 คน 
ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น คะแนนที่ได้ เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.นายฐานวีร ์ พัฒนสกุลโรจน ์ 5/8 17 ส่งงานไม่ครบ 
2.นายวราทิตย ์ มะกอกน้อย  40 ส่งงานไม่ครบ 
3.นายณัฐชนน อินกว่าง  46 ส่งงานไม่ครบ 
4.นายวิชญะ สีหานาม  21 ส่งงานไม่ครบ 
5.นายมรกต คล่องใจ  41 ส่งงานไม่ครบ 
6.นายอินทนิล ศรีโชต ิ  42 ส่งงานไม่ครบ 
7.น.ส.ธัชพรรณ นันทจิต  42 ส่งงานไม่ครบ 
8.น.ส.นิตยา พยัคเมธา  14 ไม่ส่งงาน/หลังสอบกลางภาคไมเ่ข้าเรียนเลย 
9.น.ส.วนพร วีระวัฒน์โยธิน  43 ส่งงานไม่ครบ 

10.น.ส.อรปรียา สาระกูล  0 ไม่เข้าเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียน 

11.น.ส.ชัญพัช แก้วอ่ า  40 ส่งงานไม่ครบ 

12.น.ส.ณิชากานต์ พรมสมศรี  10 ไม่ส่งงาน/ขาดเรียนบ่อย 

13.น.ส.ปรายฟ้า เรืองพ ู  32 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
              (นางสาวสุรีพร  โพธิ์ทอง) 
              ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สอนวิชาภาษาไทย  ท32101  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ห้อง 12 มีนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 1 คน
ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น คะแนนที่ได้ เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.นายเกเบรยีล แบรนดอน 5/12 39 ไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ 
     
 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                     (นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สอนวิชาภาษาไทย ท32101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ห้อง 13 มีนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 1 คน
ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น คะแนนที่ได้ เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.นายกฤตมุข ม่วงมณ ี 5/13 28 ส่งงานไม่ครบ 
     
 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                     (นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สอนวิชาภาษาไทย ท32101 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ห้อง 14 มีนักเรียนทั้งหมด 34 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 11 
คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น คะแนนที่ได้ เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. นายฑันวา เจริญชัยศร ี 5/14 33 ส่งงานไม่ครบ 
2.นายปรม ี ตันตา  45 ส่งงานไม่ครบ 
3.นายวุฒิรักษ ์ ตนพยอม  41 ส่งงานไม่ครบ 
4.นายสุธีวัฒน์ มณีรตัน ์  33 ส่งงานไม่ครบ 
5.นายนันทิพัฒน ์ วัชรเกียรติบุญญา  48 ส่งงานไม่ครบ 
6.น.ส.รมย์ชรินทร ์ พรมแย้ม  48 ส่งงานไม่ครบ 
7.น.ส.อริญญาดา มาลัยลอย  46 ส่งงานไม่ครบ 
8.น.ส.กุลนิษฐ ์ ต้นสาย  48 ส่งงานไม่ครบ 
9.น.ส.พิชชาพร เฉลยอาจ  40 ส่งงานไม่ครบ 

10.น.ส.พิมพ์พริษา ธรรมจง  47 ส่งงานไม่ครบ 

11.น.ส.อริษา ก้องอัครภพ  35 ลาออก 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
              (นางสาวสุรีพร  โพธิ์ทอง) 
              ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายสัญชัย  สัมมาเกตุ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)        
 สอนวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1-9 มีนักเรียนทั้งหมด 425 คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 53 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายพศวัต ศรีทองหลาง ม.5/2 40 ส่งงานไม่ครบ 
นายนวพรรษ เพชรสุวรรณ ม.5/2 40 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวลลนา ทอประเสริฐ ม.5/2 28 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวกนกวรรณ ประสิทธ์ิ ม.5/2 37 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวณัฐวลัญช ์ ตระกลูประดิษฐ ม.5/2 33 ส่งงานไม่ครบ 
นายจักรภัทร นงนุช ม.5/3 39 ส่งงานไม่ครบ 
นายเนติวัฒน ์ ชาลีกุล ม.5/3 44 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวพรหมฤทัย เปลี่ยนสุภาพ ม.5/3 42 ส่งงานไม่ครบ 
นายตุลา บุตรธงชัย ม.5/4 43 ส่งงานไม่ครบ 
นายอภิวัฒน ์ ศรีคงเมือง ม.5/4 42 ส่งงานไม่ครบ 
นายอภิษฎา คล่องขยัน ม.5/4 42 ส่งงานไม่ครบ 
นายนวปฎล สุขเจรญิ ม.5/5 24 ส่งงานไม่ครบ 
นายคมเดช เพ็ชรธรรมชาต ิ ม.5/5 36 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวพิมพ์ชนก ดัชนีย ์ ม.5/5 43 ส่งงานไม่ครบ 
นายชาญวิทย ์ ทองบุราณ ม.5/6 37 ส่งงานไม่ครบ 
นายกิติภณ อุ่นภา ม.5/6 42 ส่งงานไม่ครบ 
นายกฤษตพัจน ์ ใจนา ม.5/6 33 ส่งงานไม่ครบ 
นายชลธร แข่งขันกิจ ม.5/6 40 ส่งงานไม่ครบ 
นายธนากร พรสุวรรณ ม.5/6 27 ส่งงานไม่ครบ 
นายพีรวุฒิ ต้นสกุล ม.5/6 16 ส่งงานไม่ครบ 
นายอัครวินท์ พุ่มคำ ม.5/6 29 ส่งงานไม่ครบ 
นายประมุข ร่มโพธิ์ชี ม.5/6 29 ส่งงานไม่ครบ 
นายจิตรนาถ พันธุมาศ ม.5/7 21 ส่งงานไม่ครบ 
นายนราธิป กุระคำ ม.5/7 17 ส่งงานไม่ครบ 
นายปกป้อง ชำนาญวุฒิกร ม.5/7 16 ส่งงานไม่ครบ 
นายศุภกร นวลอินทร ์ ม.5/7 28 ส่งงานไม่ครบ 
นายธีรศิลป ชัยหนองจอก ม.5/7 24 ส่งงานไม่ครบ 
นายสถาพร อยู่เจริญ ม.5/7 41 ส่งงานไม่ครบ 
นายพิทักษ์พงศ์ เริ่มสอน ม.5/7 24 ส่งงานไม่ครบ 



ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายศักดิพงศ ์ สิงหฤกษ์ ม.5/7 36 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวศศณิา จันเทพา ม.5/7 42 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวณัชชา วิทิตวุฒินันท ์ ม.5/7 23 ส่งงานไม่ครบ 
นายฐานวีร ์ พัฒนสกุลโรจน ์ ม.5/8 22 ส่งงานไม่ครบ 
นายวราทิตย ์ มะกอกน้อย ม.5/8 41 ส่งงานไม่ครบ 
นายวิชญะ สีหานาม ม.5/8 34 ส่งงานไม่ครบ 
นายมรกต คล่องใจ ม.5/8 42 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวนิตยา พยัคเมธา ม.5/8 39 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวอรปรียา สาระกลุ ม.5/8 0 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวปัณณาธร หมายสุข ม.5/8 41 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวศิณีนาถ ประเสริฐสาคร ม.5/8 43 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวชัญพัช แก้วอ่ำ ม.5/8 44 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวณิชากานต ์ พรมสมศร ี ม.5/8 35 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวปรายฟ้า เรืองพ ู ม.5/8 26 ส่งงานไม่ครบ 
นายสรพัศว ์ สิริภาคยกุล ม.5/9 36 ส่งงานไม่ครบ 
นายวสิวัฒน ์ ดวงรัตน ์ ม.5/9 25 ส่งงานไม่ครบ 
นายกีรดติ แสงจันทร ์ ม.5/9 23 ส่งงานไม่ครบ 
นายณัฐสิทธ์ิ จันทร์เฮง ม.5/9 41 ส่งงานไม่ครบ 
นายธนาวิทย ์ ผาดจันทร ์ ม.5/9 13 ส่งงานไม่ครบ 
นายภูริทัต ช่างอ้อย ม.5/9 19 ส่งงานไม่ครบ 
นายศุภณัฐ เชาวนเมธากุล ม.5/9 20 ส่งงานไม่ครบ 
นายอัซรอน ยูโซ๊ะ ม.5/9 44 ส่งงานไม่ครบ 
นายเศรษฐชรณั ยงทว ี ม.5/9 31 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวกัญญาวยี ์ มาลีคล้าย ม.5/9 37 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
              

 (นายสัญชัย สัมมาเกตุ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 



  
    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
ฟิสิกส์3 ว32203  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/2 และ 5/4  มีนักเรียนทั้งหมด  94  คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% จ านวน  3 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

นางสาวลลนา ทอประเสริฐ 5/2 26 ไม่ส่งงาน 
นางสาวณัฐวลัญช ์ ตระกูลประดิษฐ์ 5/2 32 ไม่ส่งงาน 
นายตุลย์เมธี ธันยาภักดิพงศ์ 5/4 43 ไม่ส่งงาน 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
                    (นางสาวเสาวภาคส์ แสงสว่าง) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



  
    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
วิทยาศาสตร์กายภาพ ว30107  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/6 และ 5/11  มีนักเรียนทั้งหมด  77  คน มีนักเรียน
ที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  14 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

นายชาญวิทย์ ทองบุราญ 5/6 34 ไม่ส่งงาน 
นายกิตติภณ อุ่นภา 5/6 41 ไม่ส่งงาน 
นายกฤษตพัจน์ ใจนา 5/6 27  ไม่ส่งงาน 
นายชลธร แข่งขันกิจ 5/6  36 ไม่ส่งงาน 
นายธนกร พรสุวรรณ 5/6 30 ไม่ส่งงาน 
นายพีรวุฒิ  ตุ้นสกุล 5/6 13 ไม่ส่งงาน 
นายภูริภัทร เสาวนียากร 5/6 46 ไม่ส่งงาน 
นายอัครวินท์ พุ่มค า 5/6 12 ไม่ส่งงาน 
นายประมุข ร่มโพธิ์ชี 5/6 12  ไม่ส่งงาน 
นายปุญชรัสมิ ์ ตีประสิทธิ์ปัญญา 5/11 30 ไม่ส่งงาน 
นายเดชาภัทร  ณัฐพัฒนะ 5/11 39 ไม่ส่งงาน 
นายประสพโชค หวลจิต 5/11 35 ไม่ส่งงาน 
นางสาวธูปหอม ฤาชัยสา 5/11 26 ไม่ส่งงาน 
นางสาวพอเพียง วงศ์ด า 5/11 31 ไม่ส่งงาน 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
                    (นางสาวเสาวภาคส์ แสงสว่าง) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันท่ี  19  กันยายน  2564    
เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70%  เทอม 1/2564 
…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายรัฐศาสตร์ พิพัฒน์ณัฐพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนวิชาการวรรณกรรมปัจุบัน    
ท32201 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 5/5 มีนักเรียนท้ังหมด 48 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน 1 คน  ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายยศภัทร  โพธิ์แก้ว 5/5 0 ลาออก 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 

                (นายรัฐศาสตร์  พิพัฒน์ณัฐพงศ์) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันท่ี  19  กันยายน  2564    
เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70%  เทอม 1/2564 
…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายรัฐศาสตร์ พิพัฒน์ณัฐพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนวิชาการวรรณกรรมปัจุบัน    
ท32201 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 5/6 มีนักเรียนท้ังหมด 46คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน 4 คน  ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายธนากร  พรสุวรรณ 5/6 18 ไม่ส่งงาน 
2 นายพีรวุฒิ  ต้นสกุล 5/6 34 ไม่ส่งงาน 
3 นายภูริภัทร  เสาวนียากร 5/6 25 ไม่ส่งงาน 
4 นายประมุข  ร่มโพธิ์ชี 5/6 21 ไม่ส่งงาน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

                (นายรัฐศาสตร์  พิพัฒน์ณัฐพงศ์) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันท่ี  19  กันยายน  2564    
เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70%  เทอม 1/2564 
…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายรัฐศาสตร์ พิพัฒน์ณัฐพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนวิชาการวรรณกรรมปัจุบัน    
ท32201 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ห้อง 5/9 มีนักเรียนท้ังหมด 48 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน 7 คน  ตามรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายปิยพัทธ์  มโนสมุทร 5/9 44 ไม่ส่งงาน 
2 นายสรพัศว์  สิริภายกุล 5/9 36 ไม่ส่งงาน 
3 นายวสิวัฒน์  ดวงรัตน ์ 5/9 8 ไม่ส่งงาน 
4 นายกีรดิต  แสงจันทร์ 5/9 38 ไม่ส่งงาน 
5 นายภูริทัต  ช่างอ้อย 5/9 13 ไม่ส่งงาน 
6 นายวรรณภูมิ  อาจจินดา 5/9 12 ไม่ส่งงาน 
7 นายบดินทร์  พงศ์สุวรรณ์ 5/9 12 ไม่ส่งงาน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

                (นายรัฐศาสตร์  พิพัฒน์ณัฐพงศ์) 
                ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายธนัสฆ์ จงปัญญานนท์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
สอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 - 14 มีนักเรียนทั้งหมด 422 คน มีนักเรียนที่คะแนน
เก็บไม่ครบ 70% จ านวน ...................... คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายต้นน้ า ห้วยหงษ์ทอง 5/4 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายพงษ์นรินทร์  ค ายัง 5/4 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายตุลา บุตรธงชัย 5/4 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายอภิษฎา คล่องขยัน 5/4 21 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายธนกฤต นิ่มวุ่น 5/4 22 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายตุลย์เมธ ี ธันยาภักดิพงษ ์ 5/4 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายธนกร ผมท า 5/5 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายนวปฎล  สุขเจรญิ 5/5 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายอิสรพงษ์  ศรีวโรบล 5/5 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายปฏิญาณ มงคงวิทย์ 5/5 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.พิมพ์ชนก ดัชนีย ์ 5/5 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.ธนิดา สุทธิสุนทร 5/5 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายชาญวิทย ์ ทองบุราณ 5/6 19 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายณัฐพล สุขใส 5/6 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายบุญทว ี สอนสุข 5/6 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายเอกณัท ศรีอุบล 5/6 5 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายกิตตภิณ อุ่นภา 5/6 5 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายนันทศักดิ ์ ชัยชนะกิจพงษ์ 5/6 20 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายชลธร  แข่งขันกิจ 5/6 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายธนากร พรสุวรรณ 5/6 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายพีรวุฒิ ตุ้นสกุล 5/6 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายภูรภิัทร เสาวนียากร 5/6 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายมินทร์ธดา เพ็ชระ 5/6 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายอัครวินท์ พุ่มค า 5/6 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายสกุลรบ สถาวรินท ุ 5/6 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายวิวรรธน ์ กาญจนประทุม 5/6 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายประมุข ร่มโพธิ์ชี 5/6 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายจิตรนาถ พันธุมาส 5/7 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายนราธิป กุระค า 5/7 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 



นายปกป้อง ช านาญวุฒิกร 5/7 17 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายธนโชต ิ ดีมั่น 5/7 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายสิรภพ พงศ์เจตน์พงศ์ 5/7 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายฐิตินันท์ เชยช่ืน 5/7 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายธีรศิลป ชัยหนองจอก 5/7 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายสถาพร อยู่เจริญ 5/7 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายพิทักษ์พงศ ์ เริ่มสอน 5/7 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายศักดิ์พงศ ์ สิงหฤกษ์ 5/7 17 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.พรรณปพร สุขีเดช 5/7 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายฐานวีร ์ พัฒนสุกลโรจน ์ 5/8 17 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายศุภวิชญ ์ ฉางหมอก 5/8 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายณัฐชนน อินกว่าง 5/8 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายวิชญะ สีหานาม 5/8 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายมรกต คล่องใจ 5/8 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายอินทนิล ศรีโชต ิ 5/8 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.ธัชพรรณ นันทจิต 5/8 17 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.นิตยา พยัคเมธา 5/8 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.รชต นกน่วม 5/8 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.ปัณณธร หมายสุข 5/8 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.ศณิีนาถ ประเสริฐสาคร 5/8 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.ชัญพัช แก้วอ่ า 5/8 19 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.พรณภา คงมีสุข 5/8 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.ปพิชญา ดาศร ี 5/8 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.ณิชากานต ์ พรมสมศร ี 5/8 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.ปรายฟ้า เรืองพ ู 5/8 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายปณชัย ปิติมนตรีกุล 5/9 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายปิยพัทธ ์ มโนสุนทร 5/9 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายอัครเดช บุณยะพรรค 5/9 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายธนทัต  จุลเจือ 5/9 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายบวรทัช  พลอยเพ็ชร ์ 5/9 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายนวมินทร ์ จันทมล 5/9 17 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายสรพัศว ์ สิริภาคยกุล 5/9 14 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายวสิวัฒน ์ ดวงรัตน ์ 5/9 10 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายชนาโรจน ์ เพิ่มสีหเจรญิ 5/9 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายกีรดติ แสงจันทร ์ 5/9 13 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายญาธิป ธัญจราตรุากร 5/9 10 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายณัฐสิทธ์ิ จันทร์เฮง 5/9 19 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายธนาวิทย ์ ผาดจันทร ์ 5/9 11 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายภัคพล สอดแจ่ม 5/9 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายภูริทัต  ช่างอ้อย 5/9 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายวรรณภมู ิ อาจจอนดา 5/9 10 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายศุภณัฐ เชาวนเมธากุล 5/9 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายสิปปกร กล่ าจันทร ์ 5/9 17 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายสิรภพ  คล้ายวงษ ์ 5/9 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายแสนยากร คลังสมบตั ิ 5/9 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายเศรษฐชรณั ยงทว ี 5/9 13 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายรพีภัทร ดวงเทพ 5/9 13 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 



นายบดินทร ์ พงศ์สุวรรณ 5/9 12 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายสุภัคศิษฏ ์ กุลกาญจนพัฒน์ 5/9 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
นายจักริน ช้ีโชคดี 5/9 5 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
น.ส.ญาณิน นาทันลีบ 5/9 10 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.กีระณา โคกทอง 5/9 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.ณฏัฐนันท์ ชาบุญม ี 5/9 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.กัญญาวรีย ์ มาลีคล้าย 5/9 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.ดาราพร จ้อยประดิษฐ ์ 5/9 17 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค  
นายคณิศร ห่าน 5/10 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายชวกร แพรสมบรูณ ์ 5/10 8 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายเลอมาน แสงอร่าม 5/10 20 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายธนวัฒน์ อนันต์วุฒิโชติ 5/10 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายศุภวิชญ ์ พะลับรักษา 5/10 7 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.พิริยาภรณ ์ นักฟ้อน 5/10 19 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค  
น.ส.จิราภัทร จิระดรังชัย 5/10 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
น.ส.นาม ิ ฮาเซกาว่า 5/10 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
น.ส.ปภาวรินทร ์ หาญใจ 5/10 9 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.ษรารินทร ์ ม่วงปาน 5/10 15 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค  
น.ส.สุชานาถ พิริ 5/10 12 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค 
น.ส.นาขวัญ สมบูรณ์ชัย 5/10 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายปชานน มูลสาร 5/11 25 ขาดงานหลังกลางภาค สอบกลางภาค 

นายปุญชรัศมิ ์
ดีประสิทธิ
ปัญญา 

5/11 11 
ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค  

นายเดชาภัทร ณัฐพัฒนะ 5/11 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายประสพโชค หวลจิต 5/11 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายวรัญญ ู เสรมิชีพ 5/11 20 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค  
น.ส.ปานไพลิน บุญจูบุตร 5/11 19 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค  
น.ส.กุลสิรา วงศ์สกุลโรจน์กิจ 5/11 25 ขาดงาน หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
น.ส.พอเพียง วงศ์ด า 5/11 24 ขาดงานหลังกลางภาค สอบกลางภาค 
น.ส.ปรติา อาจองค ์ 5/11 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายวีรกิตติ ์ สุวรรณรักษ ์ 5/12 18 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค  
นายธนโชต ิ จิรัฐทว ี 5/12 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายธนพงศ ์ สนูหมื่น 5/12 12 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค  
น.ส.ณัฐณิชา อังคนาวิน 5/12 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายกฤตมุข ม่วงมณ ี 5/13 24 ขาดงาน หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายคณสิษฐ์ ชมพูนิช 5/13 11 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค  
น.ส.พิมพ์ทอง อุทัย 5/13 20 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค  
นายสุธีวัฒน์ มณีรตัน ์ 5/14 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
น.ส.กุลนิษฐ ์ ต้นสาย 5/14 16 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค  
น.ส.อริษา ก้องอัครภพ 5/14 0 ขาดงานกลางภาค หลังกลางภาค สอบกลางภาค 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นายธนัสฆ์ จงปัญญานนท์) 



        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านายธนัสฆ์ จงปัญญานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอน
วิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/3,5/12 มีนักเรียนทั้งหมด 79 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% จ านวน ...................... คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายสหพล สัมฤทธ์ิ 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายพีระยศ ยศสุนทร 5/3 24 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายจักรภัทร นงนุช 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายภราดร ผลพุฒ 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายสุธีเทพ สุขส าราญ 5/3 20 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายพิทวัส ช้ันฝั้น 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายกันตธีร ์ บรรลือเสียง 5/3 5 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค สอบกลางภาค 
นายธนโชต ิ กลิ่นขจร 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายนภัสรพ ี ตุลาธาร 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายธีร์ธวัช เจริญพิพัฒนส์กุล 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายสิรภัทร เพียรเกาะ 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายกิติลาภ พึ่งสุข 5/3 20 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายเนติวัฒน ์ ชาลีกุล 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ธนิชญาภา สถิตย์พงศ์พิบูล 5/3 22 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ปรียปราณ ภู่พลอย 5/3 20 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ฐิติมา ตันทอง 5/3 20 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ญาลินดา ธนาอุทัย 5/3 19 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ฑิฆ มพร ตรีบุสยะรตัน ์ 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.พลอยไพลิน จันทร์ราช 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.วริษฐา ทองหมื่น 5/3 19 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ญาลินดา ธนาอุทัย 5/3 19 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.นภสร ชัยศรี 5/3 20 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.พรหมฤทัย เปลี่ยนสุภาพ 5/3 20 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.อิงทิวา บัญญัติศลิป ์ 5/3 19 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.พรรษมน วรราช 5/3 22 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ญาณพัฒน ์ พิทักษ์ธารสุดา 5/3 22 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.สริิมา แก้วสุขันธ ์ 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.สุพิชญา สุวรรณโชต ิ 5/3 18 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.อมรรัตน ์ หงส์เวียงจันทร ์ 5/3 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 



นายพังศ์พันธุ ์ แก้วป้องปก 5/12 20 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายแม็กส ์ ล ี 5/12 20 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายศรุต สูงสุมาลย ์ 5/12 20 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายธัญวัชร แก้วหาญ 5/12 5 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค สอลกลางภาค 
น.สพิชญา สมประสงค์กิจ 5/12 18 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.ภัคธดา นิตยาธนากร 5/12 17 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
น.ส.สภุัสสรา สังเกต ุ 5/12 21 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 สอนวิชาชีววิทยา
เพ่ิมเติม3 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/2 มีนักเรียนทั้งหมด 45  คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน 21 คน แยกเป็นดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ชั้น คะแนนที่ได้ 
 

เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน ) 
1 นายพศวัต ศรีทองหลาง 5/2 37 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
2 นาย พินิจพงษ์ กัมปา 5/2 32 ยังไม่ส่งใบงาน,ชิ้นงาน,ยังไม่แก้ตัวสอบกลางภาค 
3 นายราชภักดี บ ารุงภักดี 5/2 34 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
4 นายสยมภู ศิริวรรณ 5/2 43 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
5 นาย อธิปัตย์ บัวทองสุข 5/2 37 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
6 นายชนันธร ทองใหญ่ 5/2 45 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
7 นาย ธนทัต แสงทอง 5/2 39 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
8 นายปรเมษฐ์ ขาวแก้ว 5/2 27 ยังไม่ส่งใบงาน,ชิ้นงาน,ยังไม่แก้ตัวสอบกลางภาค 
9 นายอานนท์ ปรีชาวัฒนชัย 5/2 40 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
10 นายสตพล ชัยชุมพล 5/2 37 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
11 นายนรภัทร อุบลบาน 5/2 32 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
12 นาย นวพล จ าปาม่วง 5/2 36 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
13 นาย ชวนากร ฉัตรสุวรรณ 5/2 43 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
14 นายนวพรรษ เพชรสุวรรณ 5/2 30 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
15 น.ส.นิธชิญาภา สถิตพงศ์พิบูลย์ 5/2 40 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
16 น.ส.ลลนา ทอประเสริฐ 5/2 21 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
17 น.ส.กนกวรรณ ประสิทธิ์ 5/2 39 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
18 น.ส.ศุภาภรณ์ ชูกลิ่นขจร 5/2 40 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
19 น.ส.ชัญญา สุขกากิจ 5/2 42 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
20 น.ส.ณัฐวลัญช์ ตระกูลประดิษฐ 5/2 29 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 
21 นางสาวปวิชญา สอนเครือ 5/2 38 ยังไม่ส่งใบงานและชิ้นงาน 

 

 
 
 



นักเรียนทั้ง 21 คน ได้ด าเนินการแก้ไขคะแนนเก็บครบตามเกณฑ์ทุกคน 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        
                    (นางสาวสิริกรณ์ สร้อยศิรินุกูล) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   
ที่            วันที่  20  กันยายน  2564           
เร่ือง    รายงานคะแนนเก็บ 70%   

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

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 

  ข้าพเจ้า นายสถาพร  มอญวัด  ต าแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ปฏิบัติการสอน รายวิชา วิทยาการค านวณและออกแบบ  รหัสวิชา ว32101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 
2,3,5,6,9,10 และ11  มีนักเรียนทั้งหมด  286  คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  70 คน แยก
ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายพินิจพงษ์  กัมปา 5/2 41 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
2 นายธนทัต แสงทอง 5/2 42 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
3 นายนวพรรษ  เพชรสุวรรณ 5/2 42 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
4 นางสาวลลนา  ทอประเสริฐ 5/2 26 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
5 นางสาวณัฐวลัญช์  ตระกูลประดิษฐ 5/2 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
6 นายพีระยศ  ยศสุนทร 5/3 38 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
7 นายจักรภัทร  นงนุช 5/3 29 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
8 นายสุธีเทพ  สุขส าราญ 5/3 36 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
9 นายกันตธีร์  บรรลือเสียง 5/3 39 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
10 นายนภัสรพี  ตุลาธาร 5/3 36 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
11 นายกิติลาภ  พ่ึงสุข 5/3 48 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
12 นายเนติวัฒน์  ชาลีกุล 5/3 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
13 นางสาวพรหมฤทัย  เปลี่ยนสุภาพ 5/3 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
14 นางสาวอิงทิวา  บัญญัติศิลป์ 5/3 41 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
15 นางสาวสุพิชญา  สุวรรณโชต ิ 5/3 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
16 นายนวปฎล  สุขเจริญ 5/5 43 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
17 นายคมเดช  เพ็ชรธรรมชาติ 5/5 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
18 นายปฏิญาณ  มงคลวิทย์ 5/5 37 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
19 นางสาวธนิดา  สุทธิสุนทร 5/5 45 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
20 นางสาวพอลล่า  ดีช์ดชิค 5/5 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
21 นายปิยพัทธ์  มโนสมุทร 5/9 36 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
22 นายธนทัต  จุลเจือ 5/9 37 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  

 
.../ที่ 23. 

 



2 
 

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

23 นายบวรทัช  พลอยเพ็ชร์ 5/9 41 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
24 นายนวมินทร์  จันทมล 5/9 43 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
25 นายสรพัศว์  สิริภาคยกุล 5/9 18 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
26 นายวสิวัฒน์  ดวงรัตน์ 5/9 14 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
27 นายชนาโรจน์  เพ่ิมสีหเจริญ 5/9 27 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
28 นายกีรดิต  แสงจันทร์ 5/9 10 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
29 นายญาธิป  ธัญจิราตุรากร 5/9 37 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
30 นายณัฐสิทธิ์  จันทร์เฮง 5/9 23 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
31 นายธนาวิทย์   ผาดจันทร์ 5/9 20 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
32 นายภัคพล  สอดแจ่ม 5/9 23 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
33 นายภูริทัต   ช่างอ้อย 5/9 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบ/ติดตามไม่ได้ 
34 นายวรรณภูมิ  อาจจินดา 5/9 31 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
35 นายสิปปกร  กล่ าจันทร์ 5/9 44 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
36 นายสิรภพ  คล้ายวงษ์ 5/9 38 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
37 นายอัซรอน  ยูโซ๊ะ 5/9 31 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
38 นายเศรษฐชรัณ  ยงทวี 5/9 15 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
39 นายรพีภัทร  ดวงเทพ 5/9 36 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
40 นายบดินทร์  พงศ์สุวรรณ์ 5/9 16 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
41 นายสุภัคศิษฏ์  กุลกาญจนพัฒน์ 5/9 30 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
42 นายจักริน  ชี้โชคด ี 5/9 30 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
43 นางสาวญาณิน  นาทันลีบ 5/9 19 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
44 นางสาวกีระณา  โคกทอง 5/9 46 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
45 นางสาวหทัยชนก  พิมพาพร 5/9 34 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
46 นางสาวณัฏฐนันท์  ชาบุญมี 5/9 40 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
47 นางสาวกัญญาวีย์  มาลีคล้าย 5/9 25 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
48 นางสาวเปมิกา  ธนาวัฒโภคิน 5/9 39 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
49 นางสาวภคณาวรรณ   ต้องประสงค์ 5/9 42 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
50 นายพจน์กฤษฎิ์  วรรณภาส 5/10 44 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
51 นายคณิศร  ห่าน 5/10 40 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
52 นายชวกร  แพรสมบูรณ์ 5/10 47 ไมส่่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
53 นายเลอมาน เเสงอร่าม 5/10 39 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
54 นายกฤษกร ยังเจริญ 5/10 46 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
55 นายศุภวิชญ์ พระลับรักษา 5/10 39 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  

 
.../ที่ 56. 
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ที ่ ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

56 นางสาวษรารินท์ ม่วงปาน 5/10 43 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
57 นางสาวสุชานาถ พิริ 5/10 40 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
58 นางสาวนาขวัญ สมบูรณ์ชัย 5/10 30 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
60 นายปชานน  มูลสาร 5/11 48 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
61 นายเดชาภัทร  ณัฐพัฒนะ 5/11 35 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
62 นายประสพโชค  หสลจิต 5/11 23 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
63 นายปภาวิน  ชูเกตุ 5/11 42 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
64 นายวรัญญู  เสริมชีพ 5/11 24 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
65 นางสาวพิชญาภา  เทียนงาม 5/11 46 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
66 นางสาวสุชัญญา  มูลวัง 5/11 30 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
67 นางสาวกุลิสรา  วงศ์รุ่งโรจน์กิจ 5/11 46 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
68 นางสาวธารินณา  บุญเกื้อ 5/11 36 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
69 นางสาวภัทราพร  เกิดสิน 5/11 43 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
70 นางสาวปริตา  อาจองค์ 5/11 23 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  

 

ทั้งนี้ ไดด้ าเนินการแจ้งติดตามนักเรียน ตามรายชื่อข้างต้น และได้ก าหนดส่งกิจกรรม ใบงาน 
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                  
             (นายสถาพร  มอญวัด) 

ต าแหน่ง  ครู 
                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   
ที่            วันที่  20  กันยายน  2564           
เร่ือง    รายงานคะแนนเก็บ 70%   

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

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 

  ข้าพเจ้า นายสถาพร  มอญวัด  ต าแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ปฏิบัติการสอน รายวิชา วิทยาการค านวณและออกแบบ  รหัสวิชา ว32101  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 
2,3,5,6,9,10 และ11  มีนักเรียนทั้งหมด  286  คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  70 คน แยก
ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายพินิจพงษ์  กัมปา 5/2 41 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
2 นายธนทัต แสงทอง 5/2 42 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
3 นายนวพรรษ  เพชรสุวรรณ 5/2 42 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
4 นางสาวลลนา  ทอประเสริฐ 5/2 26 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
5 นางสาวณัฐวลัญช์  ตระกูลประดิษฐ 5/2 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
6 นายพีระยศ  ยศสุนทร 5/3 38 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
7 นายจักรภัทร  นงนุช 5/3 29 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
8 นายสุธีเทพ  สุขส าราญ 5/3 36 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
9 นายกันตธีร์  บรรลือเสียง 5/3 39 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
10 นายนภัสรพี  ตุลาธาร 5/3 36 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
11 นายกิติลาภ  พ่ึงสุข 5/3 48 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
12 นายเนติวัฒน์  ชาลีกุล 5/3 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
13 นางสาวพรหมฤทัย  เปลี่ยนสุภาพ 5/3 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
14 นางสาวอิงทิวา  บัญญัติศิลป์ 5/3 41 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
15 นางสาวสุพิชญา  สุวรรณโชต ิ 5/3 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
16 นายนวปฎล  สุขเจริญ 5/5 43 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
17 นายคมเดช  เพ็ชรธรรมชาติ 5/5 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
18 นายปฏิญาณ  มงคลวิทย์ 5/5 37 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
19 นางสาวธนิดา  สุทธิสุนทร 5/5 45 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
20 นางสาวพอลล่า  ดีช์ดชิค 5/5 47 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
21 นายปิยพัทธ์  มโนสมุทร 5/9 36 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
22 นายธนทัต  จุลเจือ 5/9 37 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  

 
.../ที่ 23. 

 



2 
 

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

23 นายบวรทัช  พลอยเพ็ชร์ 5/9 41 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
24 นายนวมินทร์  จันทมล 5/9 43 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
25 นายสรพัศว์  สิริภาคยกุล 5/9 18 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
26 นายวสิวัฒน์  ดวงรัตน์ 5/9 14 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
27 นายชนาโรจน์  เพ่ิมสีหเจริญ 5/9 27 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
28 นายกีรดิต  แสงจันทร์ 5/9 10 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
29 นายญาธิป  ธัญจิราตุรากร 5/9 37 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
30 นายณัฐสิทธิ์  จันทร์เฮง 5/9 23 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
31 นายธนาวิทย์   ผาดจันทร์ 5/9 20 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
32 นายภัคพล  สอดแจ่ม 5/9 23 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
33 นายภูริทัต   ช่างอ้อย 5/9 0 ไม่ส่งงาน/ไม่สอบ/ติดตามไม่ได้ 
34 นายวรรณภูมิ  อาจจินดา 5/9 31 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
35 นายสิปปกร  กล่ าจันทร์ 5/9 44 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
36 นายสิรภพ  คล้ายวงษ์ 5/9 38 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
37 นายอัซรอน  ยูโซ๊ะ 5/9 31 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
38 นายเศรษฐชรัณ  ยงทวี 5/9 15 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
39 นายรพีภัทร  ดวงเทพ 5/9 36 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
40 นายบดินทร์  พงศ์สุวรรณ์ 5/9 16 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
41 นายสุภัคศิษฏ์  กุลกาญจนพัฒน์ 5/9 30 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
42 นายจักริน  ชี้โชคด ี 5/9 30 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
43 นางสาวญาณิน  นาทันลีบ 5/9 19 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
44 นางสาวกีระณา  โคกทอง 5/9 46 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
45 นางสาวหทัยชนก  พิมพาพร 5/9 34 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
46 นางสาวณัฏฐนันท์  ชาบุญมี 5/9 40 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
47 นางสาวกัญญาวีย์  มาลีคล้าย 5/9 25 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
48 นางสาวเปมิกา  ธนาวัฒโภคิน 5/9 39 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
49 นางสาวภคณาวรรณ   ต้องประสงค์ 5/9 42 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
50 นายพจน์กฤษฎิ์  วรรณภาส 5/10 44 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
51 นายคณิศร  ห่าน 5/10 40 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
52 นายชวกร  แพรสมบูรณ์ 5/10 47 ไมส่่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
53 นายเลอมาน เเสงอร่าม 5/10 39 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
54 นายกฤษกร ยังเจริญ 5/10 46 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
55 นายศุภวิชญ์ พระลับรักษา 5/10 39 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  

 
.../ที่ 56. 



3 
 

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

56 นางสาวษรารินท์ ม่วงปาน 5/10 43 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
57 นางสาวสุชานาถ พิริ 5/10 40 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
58 นางสาวนาขวัญ สมบูรณ์ชัย 5/10 30 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
60 นายปชานน  มูลสาร 5/11 48 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
61 นายเดชาภัทร  ณัฐพัฒนะ 5/11 35 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
62 นายประสพโชค  หสลจิต 5/11 23 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
63 นายปภาวิน  ชูเกตุ 5/11 42 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
64 นายวรัญญู  เสริมชีพ 5/11 24 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
65 นางสาวพิชญาภา  เทียนงาม 5/11 46 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
66 นางสาวสุชัญญา  มูลวัง 5/11 30 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
67 นางสาวกุลิสรา  วงศ์รุ่งโรจน์กิจ 5/11 46 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
68 นางสาวธารินณา  บุญเกื้อ 5/11 36 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
69 นางสาวภัทราพร  เกิดสิน 5/11 43 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  
70 นางสาวปริตา  อาจองค์ 5/11 23 ไม่ส่งงาน อยู่ระหว่างติดตาม  

 

ทั้งนี้ ไดด้ าเนินการแจ้งติดตามนักเรียน ตามรายชื่อข้างต้น และได้ก าหนดส่งกิจกรรม ใบงาน 
ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                  
             (นายสถาพร  มอญวัด) 

ต าแหน่ง  ครู 
                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๔   

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวพิสมัย  ขันโมลี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโนลยี สอนวิชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (5/8,5/10) มีนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บ
ไม่ครบ 70% จำนวน  11 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1.นายวิชญะ สีหานาม ม. 5/8 36 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
2.นายธนกร คันธิก ม. 5/8 47 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
3.นางสาวณัฐนนท ์ อินกว่าง ม. 5/8 47 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
4.นางสาวอินทนิล ศรีโชต ิ ม. 5/8 48 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
5.นางสาวจีรนันท์ โตรตัน ์ ม. 5/8 47 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
6.นางสาวณิชกานต ์ พรมสมศร ี ม. 5/8 44 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
7.นางสาวปรายฟ้า เรืองพ ู ม. 5/8 42 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
8.นายคณิศร ห่าน ม. 5/10 46 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
9.นายชวกร แพรสมบรูณ ์ ม. 5/10 44 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
10.นายกฤษกร ยังเจริญ ม. 5/10 44 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 
11.นางสาวสุชานาถ พิริ ม. 5/10 45 คะแนน ทดสอบเก็บคะแนนไมผ่่าน,คะแนนช้ินงานไม่ผ่าน 

 
นักเรียนทั้ง 11 คน ได้ดำเนินการแก้ไขคะแนนเก็บครบตามเกณฑ์ทุกคน 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวพิสมัย  ขันโมลี) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 

 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านายประมวล   พ่วงหงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชาจิตรกรรม3 ศ 32201 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 มีนักเรียนทั้งหมด 17 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  1 คน 
ดังนี้ 

ที ่ ชั้น เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน เหตุผล 
1 5/9 1 นายกีรดิต     แสงจันทร์ 0 ไมส่่งงานและขาดเรียนบ่อยครั้ง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                
                    (นายประมวล   พ่วงหงษ์) 
                        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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