บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม สิ งประดิษฐ์วทิ ยาศาสตร์
ครู ทีปรึ กษาครู เทิดศักดิ จันทิมา
ที

ชือ-สกุล

ชัน

เด็กชายธนายุทธ ยาวิชยั
เด็กชายภูชิชย์ มูลสม
นางสาวธัญญาลักษณ์สีโต
นางสาวศิริรัตน์ จันทาพูน
เด็กหญิงธิดารัตน์ มีรักษ์
เด็กหญิงลักขณา ปิ นตา
เด็กหญิงเทียนทิพย์กิติวรรณา
เด็กหญิงญาณิ สา ขัตติยะ
เด็กหญิงอารดา เนตรวิจิตร
เด็กหญิงสุนิสา ธุรี
เด็กชายเกริ กฤทธิ สุริน
เด็กชายธีรวุฒิ วงสายะ
เด็กชายนัฏกุล บุญเรื อง
เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยหมอ
เด็กหญิงบูบ่า เม่อแหล่
16 เด็กหญิงศิริลกั ษณ์ นัน
ทะยานนท์
17
18
19
20

ครังที

3
3
3
3
3
3
3
3

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม วิทยาศาสตร์

ครู ทีปรึ กษา ครู แอน
ที

ชือ-สกุล

นายไกรสิ ทธิ กันทิมาพงษ์
นางสาวอาทุม มาเยอะ
นางสาววนิดา ทองอาชา
นางสาวอนุธิดา วงค์คาํ
เด็กหญิงดวงพร ผ่าว้อ
เด็กหญิงรัชนก เบเชกู่
เด็กหญิงมาลี แยแปงกู่
เด็กหญิงหมีตู ้ เบเช่กู่
เด็กชายเจ๋ ง มาเยอะ
เด็กชายสุรัตน์ หอมคํา
เด็กชายณิ ชกรณ์ ช่างสาร
เด็กชายธีรพัฒน์สุเตนันท์
เด็กหญิงแพรทอง อิกร
เด็กหญิงพิมพร คํา

ชัน

ครังที

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

16
17

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม ภาษาจีน
ครู ทีปรึ กษา ครู แบว
ที

16
17
19
20

ชือ-สกุล

ชัน

เด็กหญิงดี ทาคํามา
เด็กหญิงกิตติยา บุญเลิศ
เด็กหญิงมนัชยา ใจด้วง
เด็กหญิงศิรินทราทิพย์ แซ่ตงั
เด็กหญิงกุลณัฐ ยาสมุทร
เด็กหญิงพรนภา ชัยมณี
เด็กหญิงศิริกาญจน์ คํานาน
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ กันแก้ว
เด็กหญิงสุดาทิพย์ จีเปี ยกู
เด็กหญิงสกาวเดือน เยอส่อกู่
เด็กหญิงเพ็ญศรี สกุลปรี ชา
รักษ์
เด็กหญิงงามตา อู๋ซือ
เด็กหญิงอรัญญาเมอโป๊ ะกู่
เด็กหญิงเจนจิรา แยส่อ
เด็กหญิงญาณิ ดา แลเซอ
เด็กหญิงอัมพร หมือโป๊ ะ
เด็กหญิงมลิวรรณ หมืนโป๊ ะ
เด็กหญิงอาพินแยเปี ยงกู่
เด็กหญิงพิมใจ อาหยี
เด็กหญิงหมีซ่า เหว่ยหล้า

/
/
/
/
/
/
/
/
/
2/2
/

ครังที

/
1/1
/
/
/
/
/
/
/

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม เกษตร
ครู ทีปรึ กษาครู นําผึง
ที

16
17
18

ชือ-สกุล

เด็กหญิงอนงค์ พุธซือ
เด็กหญิงปริ ชญา ก้อใจ
นายวรชาติ บุญธรรม
นายบุญศรี ศิริวงศ์
นายชัยยุต ต้าวิชิต
นายณัฐกานต์ จันทาพูน
นางสาวกัลสุดา ตาธิกาศ
นายณัฐวุฒิ สันโย
นายธนากร คําอ้อย
นายชนิณธร คุณนุช
เด็กชายอากอ ภู่เชกู่
นายธนพล จีเปี ยกู่
มลิวรรณ หมืนโป๊ ะ
สุภารัตน์ หงษ์คาํ
อรพิน แยเปี ยงกู่
พิมใจ อาหยี
อัมพร หมืนโป๊ ะ
หมีซ่า เหว่ยหล้า

ชัน

ครังที

/
/
6/3
4/3
4/3
4/3
4/3
4/2
3/1
3/1
2/2
3/1

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม รักษาดินแดน (ร.ด. )
ครู ทีปรึ กษาครู ประกาศิต วิชา
ที

16
17
18

21
22

ชือ-สกุล

ชัน

นายกันตภณ ไชยกูล
นายสรวิชญ์ บุญแก้ว
นาย วัชรพงษ์ ชาวบางรัก
นาย ธีรวุฒิ ใจปิ นตา
นาย ณัฐพล ทองอาชา
นาย จีรศักดิ ยาวิชยั
นาย ตะวัน สองเมือง
นาย ศราวุธ สมบักษ์
นายวัยทยา วิสาปา
นายนราธิป จีระยา
นายก้องเกียรติ จันทร์แก้ว
นายอดินนั ท์ สุขเกษม
นายไชยอนันต์ จันตะนารี
นายอานนท์ สุตะวงศ์
นายโภคิน ทองพูล
นายกฤษฎ์ลวากร
นายปรัชญาพันธ์ จิระยา
นายธนกร มูลใจทราย
นายฉัตรริ นทร์ปวนแก้วหาญ
นายสุริยากานต์ อุตมานุวฒั น์
นายวิศวกร กันธิยา
นายณัฐพล ทายะนา

/
/
/
/
/
/
/
/

ครังที

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม ดนตรี ลูกทุ่ง
ครู ทีปรึ กษาครู ศรัญ ู สุจา
ที

16
17
18

ชือ-สกุล

ชัน

เด็กหญิงแก้ว แสงคํา
เด็กชายก้องภพ เหมกุล
เด็กชายอนุยตุ คํามะโน
เด็กชายอนุวชั กันธา
เด็กชายเฉลิมชัย คุณสม
เด็กชายธนาวุธ เกตุชีพ
เด็กชาย ฤทธิกร ปิ นทรายมูล
เด็กหญิง แก้ว ใสแก้ว
เด็กหญิงรุ่ งทิวา ขวาเมืองพาน
เด็กหญิงศรี นวล อาชอง
เด็กหญิงสุกญั ญา มาเยอะ
เด็กหญิงหมีซึ เชอหมือ
เด็กหญิงนงลักษณ์ อาหยี
เด็กหญิงอาทิตยา แยเป็ งกู่
นาย อนุสรณ์ บุญยงค์
นางสาว รวิพร จงธรรมมัง

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2/1
/
/
/

ครังที

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม อักษรมหัศจรรย์ (A math)
ครู ทีปรึ กษาครู ครู ณรงค์เดช
ที

ชือ-สกุล

ชัน

ครังที

เด็กหญิงพีระพัฒน์อคั คาริ ยกุล
เด็กหญิงศุภาษร ใจอารี
เด็กหญิงจ้อย ไทยใหญ่
เด็กหญิงบูหน่อง บอแช่

16
17
18

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม คอมพิวเตอร์
ครู ทีปรึ กษาครู วัลลภ เตชะปิ นตุ
ที

ชือ-สกุล

ชัน

เด็กชาย สุเมธ ธิจินะ
นาย อาทร ริ นนายรักษ์
นางสาว ดาลินี ใหม่กนั
นางสาว กัญญาวี จินดาธรรม
นางสาว ขวัญฤทัย สะมาทอง
เด็กชาย ฤทธิไกร แสงสว่าง
เด็กชาย สุริยา สวัสดิรุ่ ง
เด็กชาย นิติภูมิ พินิจตรง
เด็กชาย ศุภชัย จับใจนาย
เด็กชาย ภานุพงษ์จนั ต๊ะคาด
เด็กชายจักรี คําเพ็ญ
เด็กชาย อิทธิพล นาราศักดิ
เด็กชายธงชัย ลอบี
เด็กชายเมธินีผาว้อกู่
เด็กหญิง พิมพิดาปฎิเสน

/
/
/
/
/
3/1
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ครังที

16
17
18

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม ดูหนัง ฟังเพลง
ครู ทีปรึ กษาครู ณัฐมน มหาเสน
ที

16
17
18

ชือ-สกุล

นายศุภมิตร จันทาพูน
นายจงรักษ์ สมบัติใหม่
นายบุญทวี ยาสมุทร
นายณัฐกานต์ สะมาทอง
นายสหรัฐ ยานุ
นายคณากร มูลรัตน์
นายชาญเมธา ธรรมขันแก้ว
นายสิ ทธิชยั ชัยพนัส
นางสาวแพร สะโง้
นางสาวชุติมา นาคเทียน
นางสาวนําทิพย์ สุวรรณ
นายชนาธิป จินดาธรรม
นายธนานันต์ ก๋ าแปง
นาย ไชยริ นทร์ มันเหมาะ
นางสาวพรทิพย์ กุนนั
นายธรรมรัตน์ จิระยา
เด็กหญิงคําขวัญ เสี ยมลาย
เด็กหญิงมลิณี ใจแปง
เด็กหญิงผง ศรี คาํ
เด็กหญิงจันทร์ ทองดี

ชัน

ครังที

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

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุมRobot
ครู ทีปรึ กษา ครู ชนก แสนติยศ
ที

ชือ-สกุล

แสงสุรีย ์ ดวงจันทร์
ชาญวิช ธรรมขันแก้ว
ภูมอนท์ การเพียร
มนตรี มติยตั ิ
ชลัมพร จําปา
เฉลิมเกรี ยติ ราวิชยั

เด็กหญิง อรสุรีย ์ ถําสุทร
เด็กหญิง จันทร์ญา นามยี
เด็กหญิง วิจารณี คําบุญชู
เด็กหญิง อัมรากรร์นนั ติ
เด็กหญิง ปอย ไชหล้า
เด็กหญิง บัวพอง ฟองแก้ว
เด็กหญิง สุภารัตน์ หงษ์คาํ
เด็กหญิง กฤษณา ถิรมย์ป่น
เด็กหญิงวรัญญา บุตร
ประเสริ ฐ

ชัน

ครังที

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

16
17
18

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม ศิลปะ
ครู ทีปรึ กษา ครู รัฐพล โหนขุนทด
ที

ชือ-สกุล

เด็กหญิงวัชริ นทร์ ดวงสนม
เด็กหญิงภัชราพร จีระยา
นายพิเชษฐ์ ลาพิง
นายอัษฏวุธ เมืองทรายมูล
นายพิเชษฐ์ ทาคํามา
นายโกมินทร์ นามปัน

ชัน

ครังที

2/3
2/2

นายรัชกฤษฏ์ วันบุญธรรม
นายพีระวัชญ์ ศิริสมบูรณ์
นายพยนต์ พฤกษ์พฒั นรักษ์
เด็กหญิงบูตี แลเชอ
เด็กหญิงอาทูม บูเช
นายบูญศิริ เสนาวงศ์

16
17
18

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม กีฬา
ครู ทีปรึ กษา ครู เสน่ห์ สุธรรม
ที

16
17
18

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชือ-สกุล

ชัน

เด็กหญิง นงค์ผกา เตชาคํา
เด็กหญิง อาแซะ เชอเหม่อ
นางสาวกาบ สมยส
นางสาวจันแสง สมยศ
เสาร์แก้ว ขันแก้ว
เด็กชายธีรภัทร กวางเดินดง

2/
1/1
6/

เด้กชายต้อม คําเงิน
เด็กหญิงพกาวรรณ พรม
สวัสดิ
มาทา คะหล่า
อาบา ผ่าว้อ
บูเพีย มาเยอะ
เด็กหญิงหมีเผอะ แบแชกู่
เด็กหญิงเกษณี เลเสาะ
เด็กชายอาโรนหมือแล
หมีสึ โวยแมกู่
อาหน่อย เบเชกู่
ทราย หมือแล
อาติ แลเชอ
เด็กหญิงศรี นอ้ ย บัวทอง
เด็กหญิงเสาวรด ปาน
เด็กหญิงพรคํา ปาน
เด็กหญิงทองแท้ ตาปาน
เด็กหญิงสุขฤทัย
เด็กหญิงนฤมล น้อย
นางสาววรรรภา ขันสุธรรม
นางสาวธิญาดา ยารังษี
นางสาวบัวประภา นาใจ
นางสาวปิ ยนุช นาละต๊ะ
นางสาวแววดาว แปงทอน
นายอภิรักษ์ หลักหลวง
นางสาวปวีณา นาละต๊ะ
นางสาวธิดารัตน์ ศรี ไส
นายสุข นามแก้ว
นายพรเจตษ์ เงินทอง
เด็กชายสงกรานต์ กันทะ

1/1
/3

1/2

1/3
1/1
1/3
2/
2/
2/
1/2
1/1
1/1
1/2
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/2
4/1
4/1
4/1
4/2
4/1
4/2
4/2
4/2
4/3
4/3
1/3

ครังที

รวม
ผ / มผ

36
37
38
39
40

เด็กหญิงสิ ริกานต์ น้อยหมอ
เด็กหญิงสุกญั ญา หลวงเป็ งยา
เด็กชายณัฐดนัย ชาวลีแสน
เด็กหญิงณัฐกาญจน์แยส่อ
นายสุวิเชษฐ์ เตจ๊ะ

2/3
1/2
1/2
2/1
5/2

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

ชุมนุม ปี 2557
1. ศิลปะ : ครู รัฐพล โหนขุนทด
2. ห้องสมุด : ครู พรพิมล ไชยนันท์
3. Robot : ครู ชนก แสนติยศ
4. รักษาดินแดน (ร.ด) : ครู ประกาศิต วิชา
5. คอมพิวเตอร์: ครู วลั ลภ เตชะปิ ตุ
6. ดนตรี : ครู ศรัญ ู สุจา
7. อักษรมหัศจรรย์ : ครู ณรงค์เดช + ครู วจี + ครู อริ ยา + ครู ณัฐมน
8. ภาษาจีน : ครู แบว
9. สิ งประดิษฐ์วิทยาสาสตร์ : ครู เทอดศักดิ จันทิมา
10. กีฬา : ครู เสน่ห์ สุธรรม
11. ฟุตซอล: ครู กิตติภทั ร แก้วเพชรบุตร
12. ดูหนัง ฟังเพลง : ครู ณัฐมน
13. วิทยาศาสตร์ : ครู แอน

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม อักษรมหัศจรรย์ (คําคม)
ครู ทีปรึ กษาครู ณัฐมน มหาเสน
ที

ชือ-สกุล

ชัน

ครังที

เด็กหญิงปิ ยะดา ตันดี
เด็กหญิงพรจิรา ศิริสมบูรณ์
เด็กหญิงแคทลียา ใจศักดิ
เด็กหญิงอารี ยา บุญมาตุ่น
เด็กหญิงชลลดาอัคคาริ ยกุล
เด็กหญิงจิราพร คําวงษ์
เด็กหญิงรัชนก เสี ยงโต
เด้กหญิงเจษสุภาภรณ์คาํ ปวน
เด้กหญิงเสาวลักษณ์ โลว่ชุนา
เลียร
เด็กหญิงปิ ยะนุช แซ่จิว
เด็กหญิงสิ ริภาภรณ์ บุญประ
ครอง
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศรี สวัสดิ
เด้กหญิงเกวริ นทร์พยาสม

16
17
18

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม อักษรมหัศจรรย์ (Crossword)
ครู ทีปรึ กษา ครู วจี และ ครู อริ ยา
ที

ชือ-สกุล

ชัน

ครังที

นางสาวชุติมา ท่าดีสม
นางสาวกุลณัฐดังสรี เทพ
นางสาวนธีร์ นาใจ
นางสาววาปี ปัญญาเบญจพล
นางสาวกรรณิ การ์ กันทิมา
พงษ์

16
17
18

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

รวม
ผ / มผ

บันทึกเวลาเข้าร่ วมกิจกรรม
ชุมนุม ห้องสมุด
ครู ทีปรึ กษา ครู พรพิมล ไชยนันท์
ที

ชือ-สกุล

ชัน

ครังที

นางสาวณัฐกาล ดังศรี เทพ
นางสาวจิรัสยา มาลัยยะ
นางสาววลีพร เนาว์ชมพู
นายจิรกิตติ เผ่าพงษ์
นางสาวสิ ริกาญจน์ ดีนา
นางสาวกาญจนพร ต๊ะต้องใจ
นางสาวนาถยา วงศ์ไชยา
นางสาวนัฐนิช ยานุ
เด็กหญิงอริ สา ธรรมา
เด็กหญิงอธิตยา ปิ นวงศ์
เด็กหญิงณัฐริ กา ทายะนา
เด็กหญิงบูจู่ เม่อแล่
นางสาวบูแผ่ นาเช่อกู่เม่อแล่

16
17
18

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

เด็กหญิงอธิตยา ฉิ มพาลี
เด็กหญิงณัฐพร ปฏิเสน
เด็กหญิงสุนิษา ยาสมุทร
เด็กชายกรรชัย มณี ขตั ิ
เด็หญิงสุภาพรรณ ดวงตา
เด็กชายธนโชติ ขันสุธรรม
เด็กหญิงสุพรรณี ศรี ทอง
นางสาวมานี ปงกันคํา
นายณัฐพงษ์ กันแก้ว
นายนัทนนท์ ยาสมุทร
นายศราวุธ อินต๊ะคํา
นางสาวพิไลรัตน์ สุพงษ์
นางสาวกานต์ธิดา ขัดบง
นางสาวพัชนิดา ขวัญมาศ
นางสาวภัคจิรา ชุ่มมงคล
นางสาวธิดารัตน์ แซ่วอ่ ง
นายเอกชัยไร่ พุทธา

เกณฑ์ การประเมิน
ผ หมายถึง ผ่านเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัดกิจกรรม
ของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด

รวม
ผ / มผ

มผ หมายถึง ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินโดยมีเวลาเข้าร่ วมกิจกรรมไม่นอ้ ยว่าร้อยล่ะ ของเวลาทังหมด ทีจัด
กิจกรรมของแต่ละภาค/ปี และผ่านจุดประสงค์สาํ คัญของกิจกรรมตามกําหนด
การเปลียนแปลงผลการประเมิน “มผ” เป็ น “ผ” ให้ผเู ้ รี ยนทํากิจกรรมในส่วนทียังขาดอยูใ่ ห้ครบในภาคเรี ยนถัดไป
ตามทีสถานศึกษากําหนด

