
 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรม 5 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/12 มีนักเรียนทั้งหมด 2 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 2 คน 

ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ นามสกุล ชั้น 

คะแนนที่ได ้
เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน) 
1 เขมนันท์   เมืองมีศรี ม.6/12 34 ส่งงานไม่ครบ 
2 เบญญาภา   พลจันทร์ ม.6/12 40 ส่งงานไม่ครบ 

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (ดร.จรูญศักดิ์ จารุธีรนาท) 
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรม 5 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/13 มีนักเรียนทั้งหมด 4 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 1 คน 

ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ นามสกุล ชั้น 

คะแนนที่ได ้
เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน) 
1 ญาณิศา  วงษ์ท่าเรือ ม.6/13 46 ส่งงานไม่ครบ 

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (ดร.จรูญศักดิ์ จารุธีรนาท) 
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรม 5 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/14 มีนักเรียนทั้งหมด 5 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 5 คน 

ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ นามสกุล ชั้น 

คะแนนที่ได ้
เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน) 
1 ฐิติพร   กระจายศรี ม.6/14 43 ส่งงานไม่ครบ 
2 มนัสภร   นามปัญญา ม.6/14 47 ส่งงานไม่ครบ 
3 วรรณพร   พงษ์สวัสดิ์ ม.6/14 47 ส่งงานไม่ครบ 
4 ศรุต   สีดา ม.6/14 42 ส่งงานไม่ครบ 
5 สิรภพ   หอมเฉื่อย ม.6/14 12 ส่งงานไม่ครบ 

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (ดร.จรูญศักดิ์ จารุธีรนาท) 
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรม 5 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2 มีนักเรียนทั้งหมด 20 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 9 คน 

ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ นามสกุล ชั้น 

คะแนนที่ได ้
เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน) 
1 ชนม์ชนก   หมีทอง ม.6/2 39 ส่งงานไม่ครบ 
2 ณัฐณิชา   ไชยกุล ม.6/2 41 ส่งงานไม่ครบ 
3 ปรัชญา  ปานกลับ ม.6/2 46 ส่งงานไม่ครบ 
4 พรรคพล   อรรคพันธุ์ ม.6/2 39 ส่งงานไม่ครบ 
5 พรรณรมณ   ชาวนา ม.6/2 37 ส่งงานไม่ครบ 
6 อัครวินท์   ประดิษฐศร ม.6/2 7 ส่งงานไม่ครบ 
7 วนัชพร  จันทร์เต็ม ม.6/2 36 ส่งงานไม่ครบ 
8 ธนัท  พร้อมทรัพย์สิน ม.6/2 35 ส่งงานไม่ครบ 
9 ปนัสยา  เผือดนอก ม.6/2 43 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (ดร.จรูญศักดิ์ จารุธีรนาท) 
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านายจรูญศักดิ์ จารุธีรนาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชา พื้นฐานสถาปัตยกรรม 5 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/3 มีนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 7 คน 

ดังนี้ 

ที ่
ชื่อ นามสกุล ชั้น 

คะแนนที่ได ้
เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน) 
1 ธนกฤษ  นามมนตรี ม.6/3 46 ส่งงานไม่ครบ 
2 ธิดารัตน์   ประสาท ม.6/3 40 ส่งงานไม่ครบ 
3 ธีร์ชรัสมิ์   คล้ายนิล ม.6/3 48 ส่งงานไม่ครบ 
4 ศิวกร   เมืองซอง ม.6/3 39 ส่งงานไม่ครบ 
5 มณฑาทิพย์  บุตรดีพุธ ม.6/3 45 ส่งงานไม่ครบ 
6 โชติกา  จรสาย ม.6/3 0 ไม่ส่งงานเลย, ขาดเรียนเกิน 10 ครั้ง 
7 ภูธเนศ  วรรธนะศักดิ์ ม.6/3 36 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (ดร.จรูญศักดิ์ จารุธีรนาท) 
                 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 



 
 

Memorandum  
 
Government Agency: Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 

20th September 2021 

Subject: Report of students whose scores are less than 70% of the full marks 

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

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School, 

I am Laryniel E. De Leon, an English teacher in the Regular Program; teaching English 
Conversation in M. 6/E30223. The total number of students I have is 206.  There are 29 
students who scored less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 

Accumulated 
Score 

Reasons 
(Out of70 

Marks) 
1 16738 นายชานน  เอย่ มเออื ยุทธ 6/3 19 Absences, Incomplete Activities, No Midterm Exam 
2 16768 น.ส.โชตกา  จรสาย 6/3 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
3 16865 นายสรวชญ์  เหนทวั  ่ 6/4 19 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
4 16746 นายภทรพงศ์  เลกสงหโต 6/5 14 Absences , Incomplete Activities, No Midterm Exam 
5 16804 นายวรภทร  สงคประเสรฐิ 6/5 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
6 19021 นายณทษภทร  หรอโอภาส 6/5 40 Absences, No Activities (Final) 
7 16823 น.ส.ปรชญา  จนทรดา 6/5 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
8 19048 น.ส.สกุณา  ขาวผอง 6/5 5 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
9 16692 นายนนทวิ ชร์  แซ่อว้ ิ 6/6 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
10 16701 นายศุภณฐั   ปาปะเก 6/6 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
11 16956 นายพฤตพงษ์  บุญตา 6/6 8 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
12 17015 นายอลวา  วสิ ทธพิ  นธุ ์ 6/6 19 Absences, Incomplete Activities, No Midterm Exam 
13 19052 นายอครวนท์  จตรนี  ิตย ์ 6/6 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
14 16772 น.ส.ธรดา  เทศปลม้ื 6/6 14 Absences (Midterm), No Activities, No Midterm Exam 
15 16924 น.ส.ธนยพร  ชมดง 6/6 19 Absences , Incomplete Activities, No Midterm Exam 
16 16971 น.ส.ชนาภา  สวรรณทอง 6/6 5 Absences, Incomplete Activities, No Midterm Exam 
17 19054 น.ส.วธิ ตา  แก่นนาคา ํ 6/6 13 Absences, Incomplete Activities, No Midterm Exam 
18 19056 น.ส.อรชพร  พุฒซอน 6/6 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
19 16801 นายรจดนัย  พนม 6/7 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
20 17008 นายภว ูศิ   เรองเพมิ  พนู 6/8 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
21 19064 นายวรพล  ปทมาวไล 6/8 8 Absences, Incomplete Activities, No Midterm Exam 
22 16735 นายจารก ึ  กลบสข ุ 6/9 7 Absences , No Activities, No Midterm Exam 
23 16739 นายชนโชติ  ปรดานนท ์ 6/9 6 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
24 16838 นายกองภพ  ศรชาย 6/9 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
25 16907 นายวพลชย ั  เน้ือขาว 6/9 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
26 16911 นายอรญั    ชงอน ิ 6/9 0 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
27 19097 นายกรนทร์  ตุงคะมณ ี 6/9 1 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
28 19106 นายสรุ ยา  สตะภกดิ  ์ 6/9 3 Absences, No Activities, No Midterm Exam 
29 19105 น.ส.รตนกร  ตนลาภเจรญิ 6/9 10 Absences , No Activities, No Midterm Exam 

 

Forwarded for your information,  

LARYNIEL E. DE LEON 
                                                                  (Teacher)  



 
    Memorandum                           

 
Government Agency:     Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
     20th September 2021 

Subject:  Report of students whose score is less than 70% of the full marks 

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

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
          I, Boni Karl Reyes Rollon, an English teacher in Regular Program teaching English 
Conversation in M. 6 E30223. The number of total student is 473.  The following are the 
students whose score is less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 

Accumulated 
Score 

Reason 
(Out of 70 

Marks) 
1. 16695 นายพชรั สบประวต 6/3 25 Absences; Incomplete Midterm 
2. 16794 นายธนกฤษ นามมนตรี 6/3 10 Absences; Incomplete Midterm 
3. 19954 นายกาธร สดแสน 6/3 24 Absences; Incomplete Midterm 
4. 16791 นายณฐกตัติ แกวเขยว 6/4 30 Absences; Incomplete Midterm 
5. 17011 นายศุภวชญิ แผนเงน 6/4 45 Absences; Incomplete Midterm 
6. 17073 นายกนตนัิันท ธนภพ 6/4 32 Absences; Incomplete Midterm 
7. 16929 น.ส.พรชตา สงสวรรณ 6/4 35 Incomplete Midterm 
8. 16747 นายภทรพล เลกส็งหิโต 6/5 20 Absences; Incomplete Midterm 
9. 16803 นายวรญญ ั แซ่โงว 6/5 18 Absences; Incomplete Midterm 
10. 16839 นายจรศีกด ัเงนเลยง 6/5 23 Absences; Incomplete Midterm 
11. 16943 นายณฐพศิัษฐิ สาราญอนทร 6/5 18 Absences; Incomplete Midterm 
12. 16957 นายพสธร ชางนอย 6/5 18 Absences; Incomplete Midterm 
13. 16963 นายอนนดา บุญยง 6/5 18 Absences; Incomplete Midterm 
14. 19042 นายรชภมั ศริวรรณ 6/5 18 Absences; Incomplete Midterm 
15. 16771 น.ส.ธนิษฐา พรมชาต 6/5 18 Absences; Incomplete Midterm 
16. 16966 น.ส.กฤตยา กวางสวาสด 6/5 38 Absences; Incomplete Midterm 
18. 16981 น.ส.นฐกณัฑ ัปานสมทรง 6/5 18 Absences; Incomplete Midterm 
 

Forwarded for your information.     
 
 
              Boni Karl Reyes Rollon) 
                (Teacher) 
 



 
    Memorandum                           

 
Government Agency:     Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
     20th September 2021 

Subject:  Report of students whose score is less than 70% of the full marks 

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

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
          I, Boni Karl Reyes Rollon, an English teacher in Regular Program teaching English 
Conversation in M. 6 E30223. The number of total student is 473.  The following are the 
students whose score is less than 70% of the full marks. 

No
. 

Name Class 

Accumulate
d Score 

Reason 
(Out of 70 

Marks) 
1. 16748 นายภาคภูม ตนทอง 6/6 36 Absences; Incomplete Midterm 
2. 16792 นายชลนธร แดงสะอาด 6/6 35 Absences; Incomplete Midterm 
3. 16806 นายศวกร ต่างใจ 6/6 36 Absences; Incomplete Midterm 
4. 16812 นายเอกฤทธ กอนทองด 6/6 36 Absences; Incomplete Midterm 
5. 16850 นายพสิฐกานต เกษร 6/6 36 Absences; Incomplete Midterm 
6. 16953 นายปาลณวฒน ัแซ่คู 6/6 36 Absences; Incomplete Midterm 
7. 16998 นายธรรมลกษณ สกาญจนาภรณกุล 6/6 36 Absences; Incomplete Midterm 
8. 17007 นายภรูวิจน ัศรโกมลส ทธ 6/6 36 Absences; Incomplete Midterm 
9. 17013 นายสกรรจ วรธงไชย 6/6 36 Absences; Incomplete Midterm 
10. 17109 นายชยธ ัช ัแสนสขสุนต 6/6 36 Absences; Incomplete Midterm 
11. 19050 นายจตุพร จนบั ่ารํง 6/6 18 Absences; Incomplete Midterm 
12. 19906 นายณฐวรรธน เหมอนมาลย 6/6 18 Absences; Incomplete Midterm 
13. 16675 น.ส.ป่ินมณ ขนตวังศ 6/6 18 Absences; Incomplete Midterm 
14. 16815 น.ส.ชารสา สงกรานต์ 6/6 18 Absences; Incomplete Midterm 
15. 16836 น.ส.อารยา วทิตวฒินินท ั 6/6 18 Absences; Incomplete Midterm 
16. 16933 น.ส.มุธตา เกษมศลปิ 6/6 38 Absences; Incomplete Midterm 
18. 16977 น.ส.ธนยกัมล นิวาศานนท 6/6 32 Absences; Incomplete Midterm 
19. 16984 น.ส.สพตุรา อยเจร ญ 6/6 18 Absences; Incomplete Midterm 
20. 17037 น.ส.สภุชช  พวงเงน 6/6 18 Absences; Incomplete Midterm 
Forwarded for your information.     
                   Boni Karl Reyes Rollon 
                   (Teacher) 
 



 
    Memorandum                           

 
Government Agency:     Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
     20th September 2021 

Subject:  Report of students whose score is less than 70% of the full marks 

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

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
          I, Boni Karl Reyes Rollon, an English teacher in Regular Program teaching English 
Conversation in M. 6 E30223. The number of total student is 473.  The following are the 
students whose score is less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 

Accumulated 
Score 

Reason 
(Out of 70 

Marks) 
1. 16697 นายภมู พิ ฒน ั์์ กุลเศรษฐสมบต 6/8 15 Absences; Incomplete Midterm 
2. 16751 นายภมพิูฒน ั รตนนาคนทร 6/8 30 Absences; Incomplete Midterm 
3. 19063 นายภูธช ัแจงจต้ริ 6/8 10 Absences; Incomplete Midterm 
4. 16670 น.ส.นราภรณ์ จนดาสทธุ 6/8 34 Absences; Incomplete Midterm 
5. 16926 น.ส.นนทตัา จุณพนธ ั 6/8 38 Absences; Incomplete Midterm 
6. 16969 น.ส.กุลภรณ์ หว่างพรม 6/8 38 Absences; Incomplete Midterm 
7. 16906 นายพชญิ ช์ ย ัธนวฒน ัภญญา 6/9 18 Absences; Incomplete Midterm 
8. 16909 นายศุภสณฑ ัทองมาตา 6/9 18 Absences; Incomplete Midterm 
9. 16912 นายอครันทร บุญคง 6/9 18 Absences; Incomplete Midterm 
10. 16990 นายจตุรภทรั รอดปฐม 6/9 18 Absences; Incomplete Midterm 
11. 17646 นายกนตพ ฒนจันทรคา์ 6/9 18 Absences; Incomplete Midterm 
12. 19100 นายอมรเทพ พวกคง 6/9 18 Absences; Incomplete Midterm 
13. 19900 นายยทธนา ยอดรกษ ั 6/9 18 Absences; Incomplete Midterm 
 

Forwarded for your information.     
 
 
                   Boni Karl Reyes Rollon 
                   (Teacher) 
 
 
 
 
 



 

 
    Memorandum                           

 
Government Agency:     Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
     20th September 2021 

Subject:  Report of students whose score is less than 70% of the full marks 

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

Dear Director of Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 
          I, Boni Karl Reyes Rollon, an English teacher in Regular Program teaching English 
Conversation in M. 6/13 - 6/14 E30223. The number of total student is 66.  The following are 
the students whose score is less than 70% of the full marks. 
 

No. Name Class 

Accumulated 
Score 

Reason 
(Out of 70 

Marks) 
1. 17141 นายจรวิฒน ัศรอีม 6/13 18 Absences; Incomplete Midterm 
2. 19143 นายจตุรภทรั รฐสมทร 6/13 38 Absences; Incomplete Midterm 
3. 17159 น.ส.พชญา ผาแกว 6/13 40 Absences; Incomplete Midterm 
4. 17156 น.ส.ทายาท ชมภภาส 6/14 18 Absences; Incomplete Midterm 
5. 18398 น.ส.กะรต ัเกษกาญจนานุช 6/14 18 Absences; Incomplete Midterm 
6. 19204 น.ส.กญญาพ ์ั ชรั จุนแสงจนทร 6/14 18 Absences; Incomplete Midterm 
 

 
 
 
 
 
 
 
Forwarded for your information.     
 
 
                   Boni Karl Reyes Rollon 
                  (Teacher) 
 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที ่๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ ๗๐% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวนุชจรีย์   เครือแก้ว ณ ล าพูน  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ           

สอนวิชาภาษาจีนเข้มข้น ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง๗ , ๘ ,๑๐  มีนักเรียนทั้งหมด ๓๑ คน มีนักเรียนที่

คะแนนเก็บไม่ครบ ๗๐% จ านวน ๓ คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม ๗๐ คะแนน) 

นายภัชภูม ิ คูณจัตรุัส ๖/๗ ๓๒ ไม่ส่งงาน 
นายภูทัช แจ้งจิตร ์ ๖/๘ ๐ ไม่ส่งงาน และไม่เข้าเรียน 
นางสาวมนัสว ี หมวกกลั่น ๖/๘ ๓๕ ไม่ส่งงาน 
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
              (นางสาวนุชจรีย์ เครือแก้ว ณ ล าพูน) 
                   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 



 
 

    Memorandum                           
 
Government Agency Nawamintharachinuthit Horwang Nonthaburi School 

 20 September 2021 

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

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

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

Speaking 1 (E30211) in M.6/10. The total number of students is 24. There is a student who 

scores less than 70% of the full marks. 

No. Name Class 
Accumulated Score 

Reason 
(Out of 70 Marks) 

1 Whan (no. 13) 6/10 45 - Non-compliance with 
some Finals tasks 
- Sick leave (Medical 
certificate was given) 

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

   The Teacher in Special Programs 
 

 
 

 



 

    บันทึกข)อความ                           
 

ส#วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

            วันที ่20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูKอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุร ี

          ดKวยขKาพเจKา นางสาวจีราพร  วอนเจียม  ครูกลุ#มสาระการเรียนรูKภาษาต#างประเทศ 

สอนวิชา ภาษาอังกฤษหนังสือพิมพV ระดับชั้นมัธยมศึกษาป[ที ่6 หKอง 5, 7, 8  มีนักเรียนทั้งหมด 92 คน 

มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม#ครบ 70% จำนวน 4 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น คะแนนที่ได6 เหตุผล 

(เต็ม 70 คะแนน) 

นายวีรภัทร สงคEประเสริฐ 6/5 15 ไม5เขRาเรียนเลย ขาดสอบย5อย และ ไม5ส5งงานเลย 

นายอนันดา บุญยัง 6/5 38 ไม5เขRาเรียนเลย ขาดสอบย5อย 

นายรัชภูม ิ ศิริวรรณ 6/5 19 ไม5เขRาเรียนเลย ขาดสอบย5อย และ ไม5ส5งงานเลย 

นายวรพล ปYทมาวิไล 6/8 39 ขาดสอบย5อย และ ส5งงานไม5ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

              

                           (นางสาวจีราพร  วอนเจียม) 

          ครูกลุ#มสาระการเรียนรูKภาษาต#างประเทศ 

 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า.........นางพรพิศ  ลาอ่อน..............  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้..........คณิตศาสตร์..............        
สอนวิชา.....คณิตศาสตร์เพิ่มเติม.. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....6......ห้อง...5..... มีนักเรียนทั้งหมด ......48.........คน 
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน .........12........ คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายภัทรพงศ์   เล็กสิงหโ์ต ม.6/5 41 ยังไม่สอบแกต้ัว  ขาดส่งงาน 
นายภัทรพล เล็กสิงหโ์ต ม.6/5 46 ยังไม่สอบแกต้ัว  ขาดส่งงาน 
นายศุภักดิ ์ ศัยกุลฎ ์ ม.6/5 38 ขาดสอบ ยังไมส่อบแก้ตัว ขาดส่งงาน 
นายวีรภัทร สงค์ประเสริฐ ม.6/5 2 ขาดสอบ ขาดส่งงาน 
นายณัฐพิศิษฐ ส าราญอินทร ์ ม.6/5 44 ยังไม่สอบแกต้ัว 
นายอนันดา บุญยัง ม.6/5 22 ขาดสอบ ยังไมส่อบแก้ตัว ขาดส่งงาน 
นายรัชภูม ิ ศิริวรรณ ม.6/5 9 ขาดสอบ ยังไมส่อบแก้ตัว ขาดส่งงาน 
นางสาวปรีชญา จันทร์ดา ม.6/5 26 ยังไม่สอบแกต้ัว 
นางสาวกฤติยา กว้างสวาสดิ ์ ม.6/5 44 ยังไม่สอบแกต้ัว 
นางสาวณัฐกณัฑ ์ ปานสมทรง ม.6/5 22 ยังไม่สอบแกต้ัว 
นางสาวสกณุา ขาวผ่อง ม.6/5 29 ยังไม่สอบแกต้ัว ขาดส่งงาน 
นางสาวอภิชญา พางาม ม.6/5 40 ยังไม่สอบแกต้ัว 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                   ( นางพรพิศ  ลาอ่อน ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า.........นางพรพิศ  ลาอ่อน..............  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้..........คณิตศาสตร์..............        
สอนวิชา.....คณิตศาสตร์เพิ่มเติม.. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....6......ห้อง...6..... มีนักเรียนทั้งหมด ......48.........คน 
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน .........9........ คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายพิสิฐกานต ์ เกสร ม.6/6 14 ขาดสอบ  ขาดส่งงาน 
นายเศรษฐพงษ ์ น้อมจันทึก ม.6/6 38 ยังไม่สอบแกต้ัว  ขาดส่งงาน 
นายจตุพร จั่นบ ารุง ม.6/6 30 ขาดสอบ  ขาดส่งงาน 
นายอัครวินท์ จิตรีนิตย ์ ม.6/6 10 ขาดสอบ ขาดส่งงาน ยังไม่สอบแก้ตัว 
นางสาวธีรดา เทศปลื้ม ม.6/6 42 ยังไม่สอบแกต้ัว 
นางสาวอารยา วิฑิตวุฒินันท์ ม.6/6 39 ยังไม่สอบแกต้ัว  
นางสาวธันย์กมล นิวาศานนท์ ม.6/6 32 ขาดสอบ ขาดส่งงาน 
นางสาวสุพัตรา  อยู่เจริญ ม.6/6 45 ยังไม่สอบแกต้ัว ขาดส่งงาน 
นางสาวอรัชพร พุฒซ้อน ม.6/6 33 ขาดสอบ ยังไมส่อบแก้ตัว 
     
     
     
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
              
                    ( นางพรพิศ  ลาอ่อน ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

     วันที่   20  กันยายน  2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้านางกัญญามาศ  ศิริจ าปา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชาชีววิทยา
(ว33244) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6/2, ม.6/4) จ านวน 97 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 
1 คน แยกดังนี้ 
 

ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนท่ีได้ 

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

1.  นายกรกช  นาคชัยยะ (12) ม.6/2 16 ไม่ส่งงานและคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 
 

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                             

             

           (นางกัญญามาศ   ศิริจ าปา) 
                   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   20  กันยายน  2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางนภัสวรรณ  นามวงษา ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนวิชาฟิสิกส์ 
4 (ว33204) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6/1, ม.6/3) จำนวน 93 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จำนวน 1 คน แยกดังนี ้
 

ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

1.  นายกำธร สุดแสน (24) ม.6/3 44 ไม่ส่งงานและคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

   
           (นางนภัสวรรณ  นามวงษา) 
                   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

  วันท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจา โชติกานต ใจบุญ ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สอนวิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร

ทางธุรกิจ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 หอง 10  มีนักเรียนทั้งหมด  6 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไมครบ 70% 

จำนวน 4  คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายธนพันธุ พูลทอง ม.6 30 
ขาดคะแนนช้ินงานกลางภาค 10 คะแนน และ
งานในช้ันเรียน 

นางสาวพิชชาพร ศิริเดช ม.6 44 ขาดคะแนนช้ินงานกลางภาค 10 คะแนน 

นางสาวกัลยา ชัยยะ ม.6 25 
ขาดคะแนนช้ินงานกลางภาค 10 คะแนน และ
คะแนนในช้ันเรียนอ่ืนๆ หลายรายการ 

นางสาวมุตตา ชาคริตะกุล ม.6 30 
ขาดคะแนนช้ินงานกลางภาค 10 คะแนน และ
คะแนนในช้ันเรียนอ่ืนๆ 

 

 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        

      

                     (นางสาวโชติกานต  ใจบุญ) 
          ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

  วันท่ี ๒๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ ๗๐% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจา นางสาวธนัฎฐชนก แกวมีศรี  ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สอนวิชาภาษาจีน

เพิ่มเติม ๑ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หอง ๗ ๘ ๑๐ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๑ คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไมครบ 

๗๐% จำนวน  ๓  คน แยกดังนี้ 

ท่ี ช่ือ - นามสกุล ช้ัน 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

๑ นายภูมิพัฒน  กุลเศรษฐสมบัติ ๖/๘ ๒๐ นักเรียนคางสงงาน ซ่ึงไดมีการติดตามตลอด 

๒ นายภูธัช  แจงจิตร ๖/๘ ๘ นักเรียนคางสงงาน ซ่ึงไดมีการติดตามตลอด 
๓ นางสาวกัลยา  ชัยยะ ๖/๑๐ ๓๙ นักเรียนคางสงงาน ซ่ึงไดมีการติดตามตลอด 
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                    (นางสาวธนัฎฐชนก แกวมีศรี) 
          ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สอนวิชา
เทคโนโลยี 3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 .ห้อง 6/1-6/14 มีนักเรียนทั้งหมด 553 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่
ครบ 70% จำนวน  52 คน แยกดังนี้ 

เลขที ่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
56 (เต็ม 80 คะแนน) 

1 ณัฐกิตติ ์ แก้วเขียว                                                                                 6/4 42 ขาดส่งงาน 
2 สรวิชญ์  เห็นทั่ว                                                                                    6/4 51 ขาดส่งงาน 
3 นอร์ก้า  สายเสมา                                                                                     6/4 50 ขาดส่งงาน 
4 วีรภัทร  สงค์ประเสริฐ                                                                                6/5 39 ขาดส่งงาน 
5 อนันดา  บุญยัง                                                                                       6/5 47 ขาดส่งงาน 
6 รัชภูม ิ ศิริวรรณ                                                                                    6/5 20 ขาดส่งงาน/สอบกลางภาค 
7 ปรีชญา  จันทร์ดา                                                                                     6/5 38 ขาดส่งงาน 
8 นัฐกัณฑ ์ ปานสมทรง                                                                                   6/5 47 ขาดส่งงาน 
9 สกุณา  ขาวผ่อง                                                                                       6/5 55 ขาดส่งงาน 
10 ภาคภูมิ  ตันทอง                                                                                      6/6 54 ขาดส่งงาน 
11 ชลันธร  แดงสะอาด                                                                                     6/6 55 ขาดส่งงาน 
12 เอกฤทธิ์  ก้อนทองดี                                                                                  6/6 44 ขาดส่งงาน 
13 พิสิฐกานต ์ เกษร                                                                                     6/6 40 ขาดส่งงาน 
14 พงศภัค  แหวนจะโป๊ะ                                                                                   6/6 47 ขาดส่งงาน 
15 เศรษฐพงษ ์ น้อมจันทึก                                                                                6/6 55 ขาดส่งงาน 
16 อัลวา  วิสุทธิพันธุ์                                                                                 6/6 52 ขาดส่งงาน 
17 จตุพร  จั่นบำรุง                                                                                     6/6 41 ขาดส่งงาน 
18 อัครวินท ์ จิตรีนิตย์                                                                                6/6 42 ขาดส่งงาน 
19 ธันยพร  ชมดง                                                                                         6/6 55 ขาดส่งงาน 
20 ชนาภา  สุวรรณทอง                                                                                     6/6 51 ขาดส่งงาน 
21 ธันย์กมล  นิวาศานนท์                                                                                 6/6 46 ขาดส่งงาน 
22 ภูวิศ  เรืองเพ่ิมพูล                                                                                 6/8 41 ขาดส่งงาน 
23 ภูธัช  แจ้งจิตร์                                                                                     6/8 39 ขาดส่งงาน 

 

  
 



เลขที่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
56 (เต็ม80 คะแนน) 

24 จารึก  กลับสุข                                                                                       6/9 25 ขาดส่งงาน/สอบกลางภาค 

25 ชัณฐิติ  เปิงสูง                                                                                     6/9 53 ขาดส่งงาน 
26 ชินโชติ  ปรีดานนท์                                                                                   6/9 48 ขาดส่งงาน 
27 ก้องภพ  ศรีชาย                                                                                       6/9 41 ขาดส่งงาน/สอบกลางภาค 

28 พิชญ์ชัย  ธนวัฒน์ภิญญา                                                                               6/9 25 ขาดส่งงาน/สอบกลางภาค 

29 วิพลชัย  เนื้อขาว                                                                                    6/9 30 ขาดส่งงาน/สอบกลางภาค 

30 ศุภสัณฑ์  ทองมาตา                                                                                    6/9 30 ขาดส่งงาน/สอบกลางภาค 

31 อรัญ  ชังอิน                                                                                         6/9 46 ขาดส่งงาน 
32 กฤษนัย  สิงห์สวัสดิ                                                                                  6/9 44 ขาดส่งงาน 
33 จตุรภัทร  รอดปฐม                                                                                     6/9 41 ขาดส่งงาน 
34 ปัณณวิชญ์  เจริญพรรัฐคุณ                                                                             6/9 54 ขาดส่งงาน 
35 พีรณัฐ  นิ่มอนงค์                                                                                    6/9 46 ขาดส่งงาน 
36 กันตพัฒณ์  จันทร์คำ                                                                                  6/9 42 ขาดส่งงาน 
37 กรินทร์  ตุงคะมณี                                                                                    6/9 30 ขาดส่งงาน/สอบกลางภาค 

38 สุริยา  สุตะภักดิ์                                                                                   6/9 55 ขาดส่งงาน 
39 ยุทธนา  ยอดรักษ์                                                                                     6/9 49 ขาดส่งงาน 
40 ณัชชา  ปัจฉิมยาม                                                                                     6/9 51 ขาดส่งงาน 
41 จุลพงศ์  แซ่โง้ว                                                                                     6/10 52 ขาดส่งงาน 
42 กัลยา  ชัยยะ                                                                                         6/10 51 ขาดส่งงาน 
43 ชัยธวัช  ธรรมวงศ ์                                                                                   6/11 45 ขาดส่งงาน 
44 วรดร  เจริญลักษณกุล                                                                                  6/11 49 ขาดส่งงาน 
45 วิรัตนันท์  ศักดี                                                                                    6/11 44 ขาดสอบกลางภาค 
46 จิระยุทธ์  รักวงษ์บุตร                                                                               6/11 54 ขาดส่งงาน 
47 สิตานัน  นาคประเสริฐ                                                                                 6/11 20 ลาออก 

48 ชนิสรา  ชนะทร                                                                                        6/11 45 ขาดส่งงาน 
49 ชัญญา  แย้มเยื้อน                                                                                    6/11 41 ลาออก 

50 ไพลิน  ตวงศิริชัยกุล                                                                                 6/11 53 ขาดส่งงาน 
51 กะรัต  เกษกาญจนานุช                                                                                  6/14 20 ลาออก 

52 กัญญาพัชร  จุนแสงจันทร์                                                                              6/14 20 ลาออก 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
        
           (นายอภิรักษ์  ศรีวโรบล) 
           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

… 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางศิริวรรณ  วีระกิจพานิช  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7-8 และมีนักเรียนทั้งหมด 43 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 1 คน 
แยกดังน้ี 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 70 
คะแนน) 

1.นายวรพล ปัทมาวิไล ม.6/8 23 ส่งงานไม่ครบ 
 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ        
 
      
           (นางศิริวรรณ  วีระกิจพานิช) 

                    ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔    
เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 
…………………………………………………………………………………….……………………………..……………………………………… 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นางสาวชลธิชา ม่วงศรีจันทร์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนวิชาภาษาไทย ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้อง ม.6/2, 6/4, 6/5, 6/8, 6/10, 6/11 และ 6/13 มีนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีนักเรียนที่

คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 36 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 70
คะแนน) 

นายกรกช นาคชัยยะ ม.6/2 23 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายอภิสิทธ์ิ ประเสิรฐศักดิ์ศร ี ม.6/2 27 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายอัครวินท์ ประดิษฐศร ม.6/2 35 นักเรียนยังส่งงานไม่ครบ 
นายธนัท พร้อมทรัพย์สิน ม.6/2 37 นักเรียนยังส่งงานไม่ครบ 
นายธีรภัทร ์ ไทยเขียว ม.6/2 38 นักเรียนยังส่งงานไม่ครบ 
นายณัฐกิตติ ์ แก้วเขียว ม.6/4 37 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายภัทรพงศ ์ เล็กสิงหโ์ต ม.6/5 35 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายภัทรพล เล็กสิงหโ์ต ม.6/5 27 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายวรัญญ ู แซ่โง้ว ม.6/5 37 นักเรียนยังส่งงานไม่ครบ 
นายวีรภัทร สงค์ประเสริฐ ม.6/5 17 นักเรียนขาดเรียนบ่อยและส่งงานไม่ครบ 
นายณัฐพิศิษฐ สำราญอินทร ์ ม.6/5 36 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายอนันดา บุญยัง ม.6/5 16 นักเรียนขาดเรียนบ่อยและส่งงานไม่ครบ 
นายรัชภูม ิ ศิริวรรณ ม.6/5 0 นักเรียนไม่เข้าเรียน ไม่ส่งงาน และไม่ทำแบบทดสอบ 

นางสาวปรีชญา จันทร์ดา ม.6/5 19 นักเรียนขาดเรียนบ่อย ไม่ส่งงาน และไม่ทำแบบทดสอบ 
นางสาวนัฐกัณฑ ์ ปานสมทรง ม.6/5 27 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นางสาวสกณุา ขาวผ่อง ม.6/5 25 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นางสาวภคปภา เชื้อวิวัฒน์ ม.6/5 35 นักเรียนยังส่งงานไม่ครบ 
นายอภินันท์ ช่วยแสง ม.6/8 40 นักเรียนยังส่งงานไม่ครบ 
นายภูมิพัฒน ์ รัตนนาคินทร ์ ม.6/8 39 นักเรียนยังไม่แก้ไขคะแนนกลางภาคและปรับคะแนนที่ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

นายอัษฎาภรณ ์ น้ำผึ้ง ม.6/8 38 นักเรียนยังส่งงานไม่ครบ 
นายภูวิศ เรืองเพิ่มพูน ม.6/8 23 นักเรียนขาดเรียนบ่อย ไม่ส่งงาน และไม่ทำแบบทดสอบ 
นายธนากร ยวงสุวรรณ ม.6/8 32 นักเรียนยังส่งงานไม่ครบ 

 



ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล (เต็ม 70
คะแนน) 

นายภูธัช แจ้งจิตร ์ ม.6/8 14 นักเรียนขาดเรียนบ่อย ส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายวรพล ปัทมาวิไล ม.6/8 28 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นางสาวนราภรณ ์ จินดาสุทธ์ิ ม.6/8 38 นักเรียนยังส่งงานไม่ครบ 
นายธนพันธุ ์ พูลทอง ม.6/10 40 นักเรียนยังทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายชัชนันท์ ขานหัวโทน ม.6/10 39 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายสาวกัลยา ชัยยะ ม.6/10 15 นักเรียนขาดเรียนบ่อย ส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายจิรายสุ โยธินเวคิน ม.6/11 41 นักเรียนยังทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายวรดร เจริญลักษณกลุ ม.6/11 40 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายธนาธร ศิลปภักด ี ม.6/11 40 นักเรียนยังส่งงานไม่ครบ 
นายชยาปนนท์ ชมจิตร ม.6/11 33 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 
นายวิรัตนันท์ ศักดี ม.6/11 22 นักเรยีนป่วย ขาดเรยีนบ่อย ยังส่งานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 

นางสาวสิตานัน นาคประเสริฐ ม.6/11 0 
ผู้ปกครองแจ้งว่านักเรียนจะลาออกไปเรยีน กศน. แต่ตอนนี้
ยังอยู่ต่างจังหวัดจึงยังไม่ได้มาทำเร่ืองลาออกที่โรงเรียน 

นางสาวชัญญา แย้มเยื้อน ม.6/11 19 พักการเรียนไปร่วมโครงการนักเรยีนแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ 

นางสาวภัทรารวีย ์ อรรถวัตชยวัศ ม.6/11 27 นักเรียนยังส่งงานและทำแบบทดสอบไม่ครบ 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

              
                 (นางสาวชลธิชา ม่วงศรีจันทร์) 
                      ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    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               
สอนวิชาพระพุทธศาสนา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ห้อง 1 - 14 มีนักเรียนท้ังหมด 552 คน มีนักเรียนท่ีคะแนน
เก็บไม่ครบ 70% จำนวน 47 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายภัทรพงศ์  เล็กสิงห์โต ม.6/5 24 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายภัทรพล  เล็กสิงห์โต ม.6/5 24 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายวีรภัทร   สงค์ประเสริฐ ม.6/5 0 ไม่เข้าเรียนเลย/ ไม่เข้าทดสอบกลางภาค/ 
ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายณัฐพิศิษฐ  สำราญอินทร์ ม.6/5 16 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายอนันดา  บุญยัง ม.6/5 22 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายณัฏฐ์ณพล  พุฒหอม ม.6/5 25 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายรัชภูมิ  
 

ศิริวรรณ 
 

ม.6/5 3 ไม่เข้าเรียนเลย แต่เข้าสอบกลางภาค/  
ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นางสาวปรีชญา  จันทร์ดา ม.6/5 13 ไม่เข้าเรียนเลย แต่เข้าสอบกลางภาค/  
ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นางสาวนัฐกัณฑ์  ปานสมทรง ม.6/5 19 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นางสาวสกุณา  ขาวผ่อง ม.6/5 15 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายภูริวัจน์  ศรีโกมลสิทธ์ิ ม.6/6 23 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายเศรษฐพงษ์  น้อมจันทึก ม.6/6 14 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายจตุพร  จั่นบำรุง ม.6/6 23 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายอัครวินทร์   จิตรีนิตย์ ม.6/6 20 ไม่ค่อยเข้าเรียน/ ไม่สง่งาน 2 ชิ้น 

นางสาวธันย์กมล  นิวาศานนท์ ม.6/6 18 ไม่ค่อยเข้าเรียน/ ไม่สง่งาน 2 ชิ้น 

นางสาวสุพัตรา  อยู่เจริญ ม.6/6 22 ไม่ค่อยเข้าเรียน/ ไม่สง่งาน 2 ชิ้น 

นางสาวสุภัชชา  พวงเงิน ม.6/6 24 ไม่ค่อยเข้าเรียน/ ไม่สง่งาน 2 ชิ้น 

นางสาวอรัชพร  พุฒซ้อน ม.6/6 29 ไม่ค่อยเข้าเรียน/ ไม่สง่งาน 1 ชิ้น 

นายรุจดนัย  พนม ม.6/7 19 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นางสาวจิรวรรณ  จันทร์หอม ม.6/7 21 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายอภินันท์  ช่วยแสง ม.6/8 17 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายภูมิพัฒน์  กุลเศรษฐสมบัติ ม.6/8 17 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายภูวิศ  เรืองเพ่ิมพูล ม.6/8 17 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายภูธัช  แจ้งจิตร ์ ม.6/8 3 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายวรพล  ปัทมาวิไล ม.6/8 21 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายจารึก   แสนสุข ม.6/9 1 ไม่เข้าเรียนเลย/ ไม่เข้าทดสอบกลางภาค/ 
ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 



ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายชินโชติ  ปรีดานนท์ ม.6/9 17 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายชญานนท์  วงค์ม่าน ม.6/9 11 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายก้องภพ  ศรีชาย ม.6/9 18 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายพิชญ์ชัย   ธนวัฒน์ภิญญา ม.6/9 23 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายวิพลชัย  เน้ือขาว ม.6/9 16 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายศุภสัณฑ์  ทองมาตา ม.6/9 17 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายอัครินทร์  บุญคง ม.6/9 23 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายกฤษนัย  สิงห์สวัสด์ิ ม.6/9 29 ไม่ส่งงาน 1 ชิ้น 

นายจตุรภัทร   รอดปฐม ม.6/9 22 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายนนทพัทธ์  เพ็งพงษ์ ม.6/9 14 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นายกรินทร์  ตุงคะมณี ม.6/9 14 ไม่ส่งงาน 2 ชิ้น 

นางสาวอารยา  ณ สงขลา ม.6/10 11 ไม่เข้าทำแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 

นายจิรวัฒน์  ศักดี ม.6/11 11 ไม่เข้าทำแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 

นางสาวสิตานัน  นาคประเสริฐ ม.6/11 0 ไม่เข้าทำแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 
/แบบทดสอบกลางภาคเรียน 

นางสาวชัญญา  แย้มเย้ือน ม.6/11 0 ไม่เข้าทำแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 
/แบบทดสอบกลางภาคเรียน 

นางสาวกัญญารัตน์  กุลมา ม.6/13 20 ไม่เข้าทำแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 

นางสาวญาณิศา  วงษ์ท่าเรือ ม.6/13 19 ไม่เข้าทำแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 

นายปิยวัช  แรมลี ม.6/14 20 ไม่เข้าทำแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 

นางสาวกะรัต   เกษกาญจนานุช ม.6/14 0 ไม่เข้าทำแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 
/แบบทดสอบกลางภาคเรียน 

นางสาวกัญญาพัชร   จุนแสงจันทร ์ ม.6/14 0 ไม่เข้าทำแบบทดสอบเก็บคะแนนก่อนกลางภาค 
/แบบทดสอบกลางภาคเรียน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
     
 

                     (นายธนกร หงษ์วิหค) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 



 
    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               
สอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 มีนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนท่ี
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 3 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายวีรภัทร   สงค์ประเสริฐ ม.6/5 6 ช่วงหลังไมค่่อยเข้าเรียน/ ไมเ่ข้าสอบกลางภาค/  
ไม่ส่งงาน 

นายรัชภูมิ  ศิริวรรณ ม.6/5 0 ไม่เข้าเรียนเลย/ ไม่เข้าสอบกลางภาค/ ไม่ส่งงาน 
นางสาวปรีชญา  จันทร์ดา ม.6/5 0 ไม่เข้าเรียนเลย/ ไม่เข้าสอบกลางภาค/ ไม่ส่งงาน 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
     
 

                     (นายธนกร หงษ์วิหค) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
            วันที่ ๒๐  เดือน กันยายนพ.ศ. ๒๕๖๔    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางกรุณรัตน์ เที้ยธิทรัพย์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา     สอน
วิชา การจัดการธุรกิจ5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6และ9 มีนักเรียนทั้งหมด 50 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บ
ไม่ครบ 70% จำนวน 6 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 80 คะแนน) 

1.นายพิสิฐกานต ์ เกษร ม.6/6 25.5 ไม่ส่งช้ินงานและแบบฝึกหดั 
2.นายจตุพร จั่นบำรุง ม.6/6 36 ไม่ส่งช้ินงานและแบบฝึกหดั 
3.นายอัครวินท์ จิตรีนิตย ์ ม.6/6 22 ไม่ส่งงานและแบบฝึกหัด 
4.น.ส.ธันย์กมล นิวาศานนท์ ม.6/6 45 ไม่ส่งงานและแบบฝึกหัด 
5.น.ส.สุพัตรา อยู่เจริญ ม.6/6 44 ไม่ส่งช้ินงานและแบบฝึกหดั 
6.น.ส.อรัชพร พุฒซ้อน ม.6/6 41 ไม่ส่งงานและแบบฝึกหัด 
     
     
     
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                               (นางกรุณรัตน์  เที้ยธิทรัพย์) 
                                                          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพกลุ่มวิชาธุรกิจศึกษา 

 



 

    บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันที ่  20  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ด้วยข้าพเจ้า นายชาญชัย มุขพรหม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา  สอนวิชา พลศึกษา 

(เทเบิลเทนนิส)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้อง 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  มีนักเรียนทั้งหมด 555  คน 

มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 19 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

วีรภัทร สงค์ประเสริฐ 6/5 14 ไม่ส่งงาน 
รัชภูม ิ ศิริวรรณ 6/5 0 ไม่ส่งงาน 
พิสิฐกานต ์ เกสร 6/6 4 ไม่ส่งงาน 
จตุพร จั่นบ ารุง 6/6 24 ไม่ส่งงาน 
อัครวินท์ จิตรตรีนิตย ์ 6/6 0 ไม่ส่งงาน 
อรัชพร พุฒซ้อน 6/6 17 ไม่ส่งงาน 
ภูวิศ เรืองเพิ่มพูน 6/8 47 ไม่ส่งงาน 
ธนากร ยางสุวรรณ 6/8 46 ไม่ส่งงาน 
ภูธัช แจ้งจิตร ์ 6/8 35 ไม่ส่งงาน 
วรพล ปัทมาวิไล 6/8 45 ไม่ส่งงาน 
ก้องภพ ศรีชาย 6/9 26 ไม่ส่งงาน 
พิชญ์ชัย ธนวัฒน์ภิญญา 6/9 0 ไม่ส่งงาน 
วิพลชัย เนื้อขาว 6/9 0 ไม่ส่งงาน 
จตุภัทร รอดปฐม 6/9 39 ไม่ส่งงาน 
กรินทร ์ ตุงคะมณ ี 6/9 40 ไม่ส่งงาน 
กัลยา ชัยยะ 6/10 27 ไม่ส่งงาน 
สิตานัน นาดประเสริฐ 6/11 0 ไม่ส่งงาน 
พลวิทย์ วุฒิโภค 6/12 47 ไม่ส่งงาน 
วิเศษ วิเศษสุด 6/12 46 ไม่ส่งงาน 

 

  

 



จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              ชาญชัย มุขพรหม 
                     (นายชาญชัย มุขพรหม) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา  

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายวโรดม กาญจนลาภ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
สอนวิชา ญ33201 ภาษาญี่ปุ่น 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 - 8 มีนักเรียนทั้งหมด 18 คน  
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 1 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายรุจดนัย พนม 6/7 12 ไมส่่งงาน  
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
              
 

(นายวโรดม  กาญจนลาภ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ด้วยข้าพเจ้า นายวโรดม กาญจนลาภ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 
สอนวิชา ญ33203 PAT ภาษาญี่ปุ่น 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 7 - 8 มีนักเรียนทั้งหมด 18 คน  
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 1 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายรุจดนัย พนม 6/7 0 ไมส่่งงาน / ไม่ทำแบบฝึกหัดใน Google Form 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
              
 

(นายวโรดม  กาญจนลาภ) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) 

 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
                  วันที่ 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564    
เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 
………………………………………………….....………………………………….……………………………..……………………………………… 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวศิริพร  ทาสมบูรณ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
สอนวิชาประวัติศาสตร์สากล ส33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2,5,7,11,12 มีนักเรียนทั้งหมด 194 คน           
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 10 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1. นายภัทรพงศ ์ เล็กสิงหโ์ต ม.6/5 27 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค 
2. นายภัทรพล เล็กสิงหโ์ต ม.6/5 25 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค 
3. นายพงศกร ทิพย์เลิศ ม.6/5 29 ไม่ส่งงาน 
4. นายวรัญญ ู แซ่โง้ว ม.6/5 32 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค 
5. นายวีรภัทร สงค์ประเสริฐ ม.6/5 6 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค 
6. นายอนันดา บุญยัง ม.6/5 0 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
7. นายรัชภูมิ  ศิริวรรณ ม.6/5 0 ไม่สอบกลางภาค/ไม่ส่งงาน 
8. น.ส.ธนิษฐา พรมชาต ิ ม.6/5 30 ไม่ส่งงานก่อนกลางภาค 
9. น.ส.ปรีชญา จันทร์ดา ม.6/5 22 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค 
10. น.ส.นัฐกัณฑ ์ ปานสมทรง ม.6/5 37 ไม่ส่งงานหลังกลางภาค 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ            

 

                    (นางสาวศิริพร ทาสมบูรณ์) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม         
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวพัชราภา  มณีวงษ์  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)      
สอนวิชา ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ33201) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2,4,6,8  มีนักเรียนทั้งหมด 188 คน 
มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 10. คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายกรกช   นาคชัยยะ ม.6/2 25 ไม่ส่งงาน  
นายพิสิฐกานต์ เกษร ม.6/6 14 ไม่ส่งงาน 
นายพฤตพงษ์ บุญตา ม.6/6 37 ไม่ส่งงาน 
นายจตุพร จั่นบำรุง ม.6/6 19 ไม่ส่งงาน  
นายอัครวินท์ จิตรีนิตย์ ม.6/6 25 ไม่ส่งงาน 
นางสาวธันยพร ชมดง ม.6/6 31 ไม่ส่งงาน 
นางสาวอรัชพร พุฒซ้อน ม.6/6 14 ไม่ส่งงาน  
นายอภินันท์ ช่วยแสง ม.6/8 30 ไม่ส่งงาน 
นายภูธัช แจ้งจิตร ์ ม.6/8 15 ไม่ส่งงาน  
นายวรพล ปทัมาวิไล ม.6/8 22 ไม่ส่งงาน 
 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวพัชราภา  มณีวงษ์) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ 

 



    บันทึกข้อความ                           
 

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวอรุณี  กงลา   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (ธุรกิจศึกษา)        
สอนวิชา งานบัญชีกิจการจำหน่ายสินค้า  ง30279  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ห้อง ม.6/6, ม.6/9 มีนักเรียน
ทั้งหมด 50  คน    มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 4 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล (เต็ม 80 
คะแนน) 

1. นายพิสิฐกานต์ เกษร ม.6/6 9 ไม่ส่งงาน 
2. นายจตุพร จั่นบำรุง ม.6/6 24 ไม่ส่งงาน 
3. นายอัครวินท์ จิตรีนิตย์ ม.6/6 13 ไม่ส่งงาน 
4. น.ส.ธันย์กมล นิวาศานนท์ ม.6/6 19 ไม่ส่งงาน 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

              
                           ( นางสาวอรุณี    กงลา ) 
             ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (ธุรกิจศึกษา) 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นางสาววิลาวัณย์ สงขำ ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม          
สอนวิชาเหตุการณ์ปัจจุบัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 มีนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บ 
ไม่ครบ 70% จำนวน 10 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายภัทรพงศ ์ เล็กสิงหโ์ต ม.6/5 28 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายภัทรพล เล็กสิงหโ์ต ม.6/5 28 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายพิรัช วงศ์วิไลสกลุ ม.6/5 42 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายธนภัทร สง่ารุ่งเรือง ม.6/5 20 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายอนันดา บุญยัง ม.6/5 25 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นายรัชภูม ิ ศิริวรรณ ม.6/5 0 ไม่ส่งงาน/ไมส่อบกลางภาค 
นางสาวนัฐกัณฑ ์ ปานสมทรง ม.6/5 38 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวปรีชญา จันทร์ดา ม.6/5 31 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวภคปภา เชื้อวิวัฒน์ ม.6/5 33 ส่งช้ินงานไม่ครบ 
นางสาวสกณุา ขาวผ่อง ม.6/5 38 ส่งช้ินงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
              (นางสาววิลาวัณย์ สงขำ) 
       ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวสุพาสนา  ศิริเลิศ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชาจิตรกรรม 5 รหัส ศ33201 
วิชาเพิ่มเติมแผนการเรียนศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ห้อง 6/9 มีนักเรียนทั้งหมด 16 คน มีนักเรียนที่
คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน  3 คน แยกเป็นดังนี้ 
 

ที ่ ชั้น เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน เหตุผล 
1 6/9 10 นายพิชญ์ชัย       ธนวัฒน์ภญิญา 51 ส่งงานไม่ครบ 
2 6/9 20 นายกันตพัฒณ์    จันทร์คำ 32 ขาดเรียนบ่อยและไม่ส่งงาน 
3 6/9 12 นายกรินทร์         ตุงคะมณ๊ 15 ขาดเรียนบ่อยและไม่ส่งงาน 

 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        
 
 
                  (นางสาวสุพาสนา  ศิริเลิศ) 
                        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวศิริวรรณ ดีศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน อ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 มีนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 
70% จำนวน 12 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายภัทรพงศ์ เล็กสิงห์โต ม.6/5 32 ส่งงานไม่ครบ 
นายภัทรพล  เล็กสิงห์โต ม.6/5 27 ส่งงานไม่ครบ 
นายวรัญญู   แซ่โง้ว ม.6/5 34 ส่งงานไม่ครบ 
นายวีรภัทร สงค์ประเสริฐ ม.6/5 5 ส่งงานไม่ครบ 
นายธนภัทร  สง่ารุง่เรือง ม.6/5 36 ส่งงานไม่ครบ 
นายณัฐพิศิษฐ์ สำราญอินทร์ ม.6/5 30 ส่งงานไม่ครบ 
นายอนันดา บุญยัง ม.6/5 8 ส่งงานไม่ครบ 
นายรัชภูมิ ศิริวรรณ ม.6/5 2 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวปรีชญา จันทร์ดา ม.6/5 19 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวนัฐกัณฑ์ ปานสมทรง ม.6/5 34 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวสกุณา ขาวผ่อง ม.6/5 23 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวภคปภา  เชื้อวิวัฒน์ ม.6/5 42 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวศิริวรรณ ดีศิริ) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวศิริวรรณ ดีศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน อ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6 มีนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 
70% จำนวน 12 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายศิวกร ต่างใจ ม.6/6 47 ส่งงานไม่ครบ 
นายอมตะ จำเนียรแพทย์ ม.6/6 42 ส่งงานไม่ครบ 
นายพิสิญกานต์ เกษร ม.6/6 8 ส่งงานไม่ครบ 
นายศุภกัน พุกพูน ม.6/6 42 ส่งงานไม่ครบ 
นายภูริวัจน์ ศรีโกมลสิทธ์ิ ม.6/6 34 ส่งงานไม่ครบ 
นายเศรษฐพงษ ์ น้อมจันทึก ม.6/6 32 ส่งงานไม่ครบ 
นายจตุพร จั่นบำรุง ม.6/6 20 ส่งงานไม่ครบ 
นายอคัรวินท์ จิตรีนิตย์ ม.6/6 23 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวธันยพร ชมดง ม.6/6 17 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวสุพัตรา อยู่เจริญ ม.6/6 19 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวสุภัชชา พวงเงิน ม.6/6 32 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวอรัชพร พุฒซ้อน ม.6/6 20 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวศิริวรรณ ดีศิริ) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวศิริวรรณ ดีศิริ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     สอนวิชาภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน อ33101 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 9 มีนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 
70% จำนวน 21 คน แยกดังนี้ 

ช่ือ นามสกุล ช้ัน 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายจารึก กลับสุข ม.6/9 11 ส่งงานไม่ครบ 
นายชัณฐิติ เปิงสูง ม.6/9 36 ส่งงานไม่ครบ 
นายชินโชติ ปรีดานนท์ ม.6/9 25 ส่งงานไม่ครบ 
นายชญานนท์ วงศ์ม่าน ม.6/9 23 ส่งงานไม่ครบ 
นายก้องภพ ศรีชาย ม.6/9 2 ส่งงานไม่ครบ 
นายธนาดุล สารีคำ ม.6/9 45 ส่งงานไม่ครบ 
นายพิญช์ชัย ธนวัฒน์ภิญญา ม.6/9 2 ส่งงานไม่ครบ 
นายวิพลชัย เน้ือขาว ม.6/9 3 ส่งงานไม่ครบ 
นายศุภสัณฑ์  ทองมาดา ม.6/9 22 ส่งงานไม่ครบ 
นายอรัญ ซังอิน ม.6/9 34 ส่งงานไม่ครบ 
นายอคัรินทร์ บุญคง ม.6/9 41 ส่งงานไม่ครบ 
นายกฤษนัย สิงห์สวัสด์ิ ม.6/9 9 ส่งงานไม่ครบ 
นายจตุรภัทร รองปฐม ม.6/9 22 ส่งงานไม่ครบ 
นายนนทพัทธ์ เพ็งพงษ์ ม.6/9 26 ส่งงานไม่ครบ 
นายกันตพัฒน์ จันทร์คำ ม.6/9 6 ส่งงานไม่ครบ 
นายกรินทร์ ตุงคะมณี ม.6/9 2 ส่งงานไม่ครบ 
นายศุภชัย เสาะสมบูรณ ์ ม.6/9 42 ส่งงานไม่ครบ 
นายอมรเทพ พวกคง ม.6/9 41 ส่งงานไม่ครบ 
นายสุริยา สุตะภักด์ิ ม.6/9 38 ส่งงานไม่ครบ 
นายยุทธนา ยอดรักษ์ ม.6/9 28 ส่งงานไม่ครบ 
นางสาวรัตนกร ตันลาภเจริญ ม.6/9 37 ส่งงานไม่ครบ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
              
                    (นางสาวศิริวรรณ ดีศิริ) 
               ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า.นางกัลยา  ทับทิมเทศ  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ .ภาษาไทย.        สอนวิชาหลักาษาไทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.ห้อง.6/6,9. มีนักเรียนทั้งหมด 83.คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน 
 9 คน แยกดังนี ้

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายพิสิฐกานต ์ เกษร 6/6 0 ไม่ได้สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
นายอัครวินท์ จิตรีนิตย ์ 6/6 20 ไม่ได้สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
นายจารึก กลับสุข 6/9 13 ไม่ส่งงาน 
นายก้องภพ ศรชาย 6//9 0 ไม่ได้สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
นายพิชญ์ชัย ธนวัฒน์ภิญญา 6/9 5 ไม่ได้สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
นายวิพลชัย เนื้อขาว 6/9 1 ไม่ได้สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
นายศุภสณัฑ ์ ทองมาตา 6/9 19  ไม่ส่งงาน 
นายอรัญ ซังอิน 6/9 20 ไม่ได้สอบกลางภาค  
นายกรินทร ์ ตุงคะมณ ี 6/9 2 ไม่ได้สอบกลางภาค,ไมส่่งงาน 
     
     
     
 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (นางกัลยา  ทับทิมเทศ.) 
                     ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 

 



 

    บันทึกขอความ                           
 
สวนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

            วันท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 

          ดวยขาพเจา นายอนุชิต สุริยอมร  ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร      สอนวิชาคณิตศาสตรเพิ่มเติม 

รหัสวิชา ค33201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 หอง 6/2-6/4 มีนักเรียนท้ังหมด 144 คน มีนักเรียนท่ีคะแนนเก็บไม

ครบ 70% จำนวน  3 คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนท่ีได 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายกรกช นาคชัยยะ ม.6/2 37 ไมสงงานในกิจกรรม google classroom 
นายอภิสิทธ์ิ ประเสริฐศักดิ์ศร ี ม.6/2 43 ไมสงงานในกิจกรรม google classroom 
นางสาวโชติกา จรสาย ม.6/3 35 ไมสงงานในกิจกรรม google classroom 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

              
                        (นายอนุชิต สุริยอมร) 
                      ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
 
 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า..นาวิน  มดตะน้อย.  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สอนวิชา เคมี 4 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 .ห้อง...ม.6/1-6/4.. มีนักเรียนทั้งหมด .190..คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% 
จ านวน ........7....... คน แยกดังนี้ 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายกรกช นาคชัยยะ ม.6/2 38 ไม่ส่งงาน ไม่สอบแก้ตัวคะแนนเก็บ 
นายอภิสิทธิ์ ประเสริฐศักดิ์ศรี ม.6/2 36 ด าเนินการสอบแก้ตัวยังไม่เรียบร้อย 
น.ส.โชติกา จรสาย ม.6/3 30 ไม่ส่งงาน ยังไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวต่าง ๆ 
น.ส.อารีรัตน์ เอ่ียมแดง ม.6/3 38 ด าเนินการสอบแก้ตัวยังไม่เรียบร้อย 
นายณัฐกิตติ์ แก้วเขียว ม.6/4 28 ยังไม่ด าเนินการสอบแก้ตัวต่างๆ 
น.ส.นอร์ก้า สายเสมา ม.6/4 39 ด าเนินการสอบแก้ตัวยังไม่เรียบร้อย 
น.ส.ศุทธหทัย ศรีสุข ม.6/4 40 ด าเนินการสอบแก้ตัวยังไม่เรียบร้อย 
     
     
     

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                    (…นายนาวิน  มดตะน้อย..) 
          ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๔   

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวอัชฌา เทพวงศ์ ครูกลุ ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม             
วิชาประวัติศาสตร์สากล ส33101 ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/8 มีนักเรียนที ่คะแนนเก็บไม่ครบ 70%             
จำนวน 3 คน ดังนี้ 

ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

ภูมิพัฒน์ กุลเศรษฐสมบัติ 6/8 23 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 
ภุวิศ เรืองเพ่ิมมูล 6/8 1 ไม่ส่งงาน / ไม่สอบกลางภาค 
วรพล ปัทมาวิไล 6/8 20 ไม่ส่งงาน 

 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                 (นางสาวอัชฌา เทพวงศ์) 
          ครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 



 
   

  บันทึกข้อความ                           
 
ส่วนราชการ     โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
     วันที่   26  มีนาคม  2564    

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้า นายสุทัศน์ ช่อมะลิ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสอนวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติม ท33201  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (6/5,6/7,6/8 ) มีนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีนักเรียนที่คะแนน 
เก็บไม่ครบ 70% จ านวน 24 คน รายชื่อดังนี้ 
 

รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท33201 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายภัทรพงศ์ เล็กสิงห์โต ม.6/5 39 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
2 นายวีรภัทร  สงค์ประเสริฐ ม6/5 30 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
3 นายอนันดา บุญยัง ม6/5 32 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
4 นายรัชภูมิ   ศิริวรรณ ม6/5 32 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
5 นางสาว ปรีชญา จันทรด์า ม6/5 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
6 นายอภิวัฒน์ ช่วยแสง ม.6/7 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
7 นายรุจดนยั พนม  ม.6/7 38 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
8 นางสาวจิรวรรณ จันทร์หอม ม.6/7 45 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
9 นายภูวิศ เรื่องเพิ่มพูน ม.6/8 40 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
10 นางสาว ณัฐชยา ปามาค า ม.6/8 46 คะแนน ส่งช้ินงานไม่ครบ 
11     

 

 

          
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

              
                    (นายสุทัศน์ ช่อมะลิ) 
           ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                              
 

                                                                                              



 

 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านางสาวพรชนก  บุญแจ้ง  ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สอน
วิชา ส33101 ประวัติศาสตร์สากล  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/1,6/3,6/4,6/6,6/9,6/10,6/13,6/14      
มีนักเรียนทั้งหมด 316 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จำนวน 27 คน แยกดังนี ้
 

ชื่อ นามสกลุ ชั้น 
คะแนนที่ได้ 

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

นายกำธร สุดแสน 6/3 34 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายณัฐกิตติ ์ แก้วเขียว 6/4 30 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายณสุมัช วาณิชจรรยา 6/4 36 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นางสาวนอร์ก้า สายเสมา 6/4 37 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายนนทิวัชร์ แซ่อิ๊ว 6/6 31 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายพิสิฐกานต ์ เกสร 6/6 15 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายสันต ์ เปรมศริิขจรกลุ 6/6 34 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายจตุพร จัน่บำรุง 6/6 31 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายอัครวินท์ จิตรีนิตย ์ 6/6 32 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นางสาวธันยพร ชมดง 6/6 30 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นางสาวธันย์กมล นิวาศานนท์ 6/6 32 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นางสาววรีลักษณ ์ มิ่งรักธรรม 6/6 22 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นางสาวสุพัตรา อยู่เจริญ 6/6 26 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นางสาวอรัชพร พุฒซ้อน 6/6 29 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายจารึก กลับสุช 6/9 32 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายชญานนท ์ วงศ์ม่าน 6/9 20 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายก้องภพ ศรีขาย 6/9 21 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายพิชญ์ชัย ธนวัฒน์ภิญญา 6/9 20 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายวิพลชัย เนื้อขาว 6/9 30 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายศุภสันฑ ์ ทองมาดา 6/9 29 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายกฤษนัย สิงห์สวัสด ิ 6/9 10 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายกนัตพัฒน์ จันทร์คำ 6/9 32 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายกรินทร ์ ตุงคะมณ ี 6/9 29 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายสุรยิา สุตะภักดิ ์ 6/9 19 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายธนาพันธุ ์ พูลทอง 6/10 29 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นายจุลพงศ ์ แซ่โง้ว 6/10 27 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 
นางสาวกัลยา ชัยยะ 6/10 24 ขาดงานกลางภาค งานหลังกลางภาค 

 



 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
              
                     (นางสาวพรชนก  บุญแจ้ง) 
         ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   
ที่            วันที่  19  กันยายน  2564           
เร่ือง    รายงานคะแนนเก็บ 70%   

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

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
 

  ข้าพเจ้า นายสถาพร  มอญวัด  ต าแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ปฏิบัติการสอน รายวิชา เทคโนโลยีนวัตกรรม1  รหัสวิชา ว30285  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4 และ 9  
มีนักเรียนทั้งหมด  50  คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน   1    คน แยกดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ชั้น 
คะแนนที่ได ้

เหตุผล 
(เต็ม 70 คะแนน) 

1 นายณัฐกิตติ์ แก้วเขียว ม.6/7 10 ไม่ส่งงาน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                  
             (นายสถาพร  มอญวัด) 

ต าแหน่ง  ครู 
                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 



 
    บันทึกข้อความ                           

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

เรื่อง  รายงานคะแนนเก็บ 70% 

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

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
          ด้วยข้าพเจ้านายประมวล   พ่วงหงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สอนวิชาศิลปะ5 ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  .ห้อง 6/1-6/14 มีนักเรียนทั้งหมด 549 คน มีนักเรียนที่คะแนนเก็บไม่ครบ 70% จ านวน  15 คน 
แยกเป็นดังนี้ 

ที ่ ชั้น เลขที่ ชื่อ-สกุล คะแนน เหตุผล 
1 6/5 1 นายภัทรพงศ์     เล็กสิงห์โต 45 ส่งงานไม่ครบ 
2 6/5 2 นายภัทรพล      เล็กสิงห์โต 46 ส่งงานไม่ครบ 
3 6/5 3 นายศุภักด์        ศัยกุลฎ์ 48 ป่วยโควิด19 รอการส่งงานภายหลัง 
4 6/5 7 นายวีรภัทร       สงค์ประเสริฐ 0 ขาดเรียนบ่อยและไม่ส่งงาน 
5 6/5 12 นายณัฐพิศิษฐ    ส าราญอินทร์ 47 ป่วยโควิด19 รอการส่งงานภายหลัง 
6 6/5 22 นายรัชภูมิ         ศิริวรรณ 0 ขาดเรียนบ่อยและไม่ส่งงาน 
7 6/6 26 นายจตุพร        จั่นบ ารุง 45 ส่งงานไม่ครบ 
8 6/6 27 นายอัครวินท์     จิตรีนิตย์ 46 ส่งงานไม่ครบ 
9 6/6 42 นางสาวสุพัตรา   อยู่เจริญ 0 ไม่ส่งงาน 
10 6/9 3 นายชินโชต ิ       ปรีดานนท ์ 46 ส่งงานไม่ครบ 
11 6/9 5 นายก้องภพ        ศรีชาย 28 ส่งงานไม่ครบ 
12 6/9 10 นายพิชญ์ชัย       ธนวัฒน์ภญิญา 27 ส่งงานไม่ครบ 
13 6/9 11 นายวิพลชัย        เนื้อขาว 0 ไม่ส่งงานและไม่ค่อยเข้าเรียน 
14 6/9 25 นายสุริยา           สุตะภักดิ์ 43 ส่งงานไม่ครบ 
15 6/10 13 นางสาวกัลยา      ชัยยะ 48 ส่งงานไม่ครบ 

 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
        
                    (นายประมวล   พ่วงหงษ์) 
                        ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
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