




หใอืพเ  คงสะรปงึพนัอะณษกัลณุคีมหในยีรเูผานฒัพงุม  ีรุบทนน รทนิริศพทเนยีรเงรโรตูสกัลห 
มเลพนปเะนาฐนใ ขุสมาวคีมงายอดไมคงัสนในือูผบักมวรูยอถรามาส ีนงัด  กลโลพะลแยทไงอื

ยิรตัษก  นสาศ  ิตาชกัร   .1 
ติรจุสยตัสอืซ   .2 

ยันิวีม   .3 
ูรนยีรเฝใ   .4 

งยีพเอพงายอูยอ   .5 
นางำทรากนในัมงุม   .6 

ยทไนปเมาวคกัร   .7 
ะณราธาสติจีม   .8 

ีทวเตก ูญัตกมาวคีม   .9 
ีรตสพาภุส  ษุรุบพาภสนปเมาวคีม .01 

ยทไีถิวงายอูยอ .11 

ีรุบทนน  รทนิริศพทเนยีรเงรโนยีรเกันงอขคงสะรปงึพนัอะณษกัลณุค

คงสะรปงึพนัอะณษกัลณุคนิมเะรปราก

นยีขเ  หะารคเิวดิค  นาอรากนิมเะรปราก

นิมเะรปฑณกเ

 งุรปบัรปรวค  0  บัดะร   งึถยามห  นอืตเกัตงอต  ยอนคงสะรปงึพนัอะณษกัลณุคีมนยีรเกัน
อมสเูยอ

 นิมเะรปรากฑณกเนาผ 1  บัดะร   งึถยามห  ดนหำกีทมาตคงสะรปงึพนัอะณษกัลณุคีมนยีรเกัน
งัรคยอบ  นอืตเกัตงอตตแ

 ีด 2  บัดะร   งึถยามห  นอืตเกัตจาอตแ ดนหำกีทมาตคงสะรปงึพนัอะณษกัลณุคีมนยีรเกัน
งัรคงาบนปเ

 3  บัดะร ีดีทงายอบบแนปเะลแ ดนหำกีทมาตคงสะรปงึพนัอะณษกัลณุคีมนยีรเกัน งึถยามห 
ดไนือูผกแ

  0  บัดะร ค นาอรากนใามถราสมาวคงึถงดสแีทนางลผีมมไ งึถยามห  ฑณกเนาผมไ หะารคเิวดิ
ขไกแงุรปบัรปรากบัรดไงอตีทงอรพกบอขีมงัยนันนางลผนางีมาถอืรห นยีขเะลแ   

   หลายประการ
หะารคเิวดิค นาอรากนใถรามาสมาวคงึถงดสแีทนางลผีม งึถยามห  ฑณกเนาผ 1  บัดะร 

รากะรปงาบงอรพกบอขีมีทนยีขเะลแ   
 2  บัดะร แ หะารคเิวดิค นาอรากนใถรามาสมาวคงึถงดสแีทนางลผีม งึถยามห  ีด นยีขเะล

บัรมอยีทนปเพาภณุคีมีท   
 3  บัดะร คเิวดิค  นาอรากนใถรามาสมาวคงึถงดสแีทนางลผีม  งึถยามห มยียเีด ราะห

อมสเูยอศิลเีดพาภณุคีมีทนยีขเะลแ   

1



นตนอตาษกึศมยธัมบัดะรบจรากฑณกเ

 าชิวยาระลแ ติกยวนห  66 นาฐนืพาชิวยารนปเยดโ มิตเมิพเะลแนาฐนืพาชิวยารนยีรเนยีรเูผ  .1

ดนหำกาษกึศนาถสีทมาตมิตเมิพเ

นาฐนืพาชิวยารนปเยดโ  ติกยวนห 77 าวกยอนมไรตูสกัลหดอลต ติกยวนหดไงอตนยีรเูผ  .2 

ติกยวนห 11 าวกยอนมไมิตเมิพเาชิวยาระลแติกยวนห 66

 นิมเะรปรากฑณกเนาผบัดะรนใ นยีขเะลแหะารคเิวดิค นาอราก นิมเะรปรากลผีมนยีรเูผ  .3

ดัวีชวัตกุท

 ดัวีชวัตกุทนมิเะรปรากฑณกเนาผบัดะรนใ คงสะรปงึพนัอะณษกัลณุคนิมเะรปรากลผีมนยีรเูผ  .4

 ฑณกเนาผนิมเะรปรากลผีมะลแ มรรกจิก 42 ยอนงายอนยีรเูผานฒัพมรรกจิกมวราขเนยีรเูผ  .5

แ ีรานรตนเ-อืสเกูลมรรกจิกนาผยดโ มรรกจิก 81 ยอนงายอนิมเะรปราก วนแะนแมรรกจิกะล

 รตูสกัลหดอลต งมโวัช 54 ยอนงายอนชยโะรปณราธาสะลแมคงัสอืพเมรรกจิกมวรงอตนยีรเูผ  .6

ยาลปนอตาษกึศมยธัมบัดะรบจรากฑณกเ

 าชิวยาระลแ ติกยวนห  14 นาฐนืพาชิวยารนปเยดโ มิตเมิพเะลแนาฐนืพาชิวยารนยีรเนยีรเูผ  .1

ดนหำกีทาษกึศนาถสีทมาตมิตเมิพเ

นาฐนืพาชิวยารนปเยดโ  ติกยวนห 18 าวกยอนมไรตูสกัลหดอลต ติกยวนหดไงอตนยีรเูผ  .2 

ติกยวนห 04 าวกยอนมไมิตเมิพเาชิวยาระลแติกยวนห 14

 นิมเะรปรากฑณกเนาผบัดะรนใ นยีขเะลแหะารคเิวดิค นาอราก นิมเะรปรากลผีมนยีรเูผ  .3

ดัวีชวัตกุท

ดัวีชวัตกุทนิมเะรปรากฑณกเนาผบัดะรนใ คงสะรปงึพนัอะณษกัลณุคนิมเะรปรากลผีม  .4 

 ฑณกเนาผนิมเะรปรากลผีมะลแ มรรกจิก 42 ยอนงายอนยีรเูผานฒัพมรรกจิกมวราขเนยีรเูผ  .5

วนแะนแมรรกจิกนาผงอตยดโ มรรกจิก 21 ยอนงายอนิมเะรปราก

 รตูสกัลหดอลต งมโวัช 06 ยอนงายอนชยโะรปณราธาสะลแมคงัสอืพเมรรกจิกมวรงอตนยีรเูผ  .6
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งาลกนกแรตูสกัลหมาต ูรนยีรเรากนาฐรตามมาติตาชบัดะรนในยีรเูผพาภณุคนิมเะรปรากนปเ 

าษกึศมยธัมนัช 3 ีทปาษกึศมยธัมนัชนในยีรเีทนคกุทนยีรเูผหใดัจงอตาษกึศนาถส นาฐนืพนัขาษกึศราก

บัดะรนใาษกึศรากพาภณุคงยีคเบยีทเรากนใลูมอขนปเชในิมเะรปรากาจลผ นิมเะรปรากบัราขเ 6 ีทป

 1.พป นใวไกึทนับะจบอสรากลผ าษกึศรากดัจพาภณุคบัดะรกยนผแงาวรากนใชใปไำนอืพเ  ๆงาต

ิตาชบัดะรบอสรากลผชใ  7552 าษกึศรากป  าษกึศรากบจรากงอขงึนหนวสนปเะลแ  นยีรเกันงอข

บอสรากลผชใ 9552 าษกึศรากป 04 ะลยอริตาชบัดะรบอสรากลผชใ 8552 าษกึศรากป 03 ะลยอร

05 ะลยอริตาชบัดะร

ิตาชบัดะรนยีรเรากลผนิมเะรปราก

นยีรเาลวเ

พฤษภาคม

นยานุถิม

กรกฎาคม

มคาหงิส

นยายนัก

มคาลุต

นยากิจศฤพ

มคาวนัธ

มกราคม

ธนัพาภมุก

มคานีม

รวม

นอืดเ
มต็เาลวเ

ม...................... ม...................... ม......................

 นยีรเาม ม็ตเาลวเ  นยีรเาม ม็ตเาลวเ  นยีรเาม
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นยีรเรากลผนิสดัตราก

 บัดะรงดสแขลเวัตชใหใ ูรนยีรเรากะราสมุลกงอขาชิวยารนยีรเรากลผบัดะรหใอืพเนิสดัตรากนใ

บัดะร 8 นปเนยีรเรากลผ

บัดะรหใรากวนแีมยดโ ปไนึข 1 ตแงัตนยีรเรากลผบัดะรดไงอตะจดไติกยวนหบันะจีทาชิวยาร 

ีนงัดนยีรเรากลผ

นนแะคงวช  นยีรเรากลผบัดะร ความหมาย

80 – 100  

75 – 79.5  

70 – 74.5  

65 – 69.5    

60 – 64.5  

55 – 59.5  

50 – 54.5   

05 าวกำต

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

มยียเีดนยีรเรากลผ

 กามีดนยีรเรากลผ

ีดนีรเรากลผ

ีดงาขนอคนีรเรากลผ

ชใอพนยีรเรากลผ

ชใอพงาขนอคนยีรเรากลผ

ฑณกเนาผนยีรเรากลผ

ฑณกเาวกำตนยีรเรากลผ

นยีรเรากลผงดสแรษกัอวัตชใราก
นยีรเูผยดโ นยีรเคาภนยีรเยาลปลผนิมเะรปรากบัราขเิธทิสีมมไ งึถยามห ” สม “  

ลผดัวรากบัราขเหในัผนอผรากบัรดไมไะลแาชิวยาระลตแนในยีรเาลวเงอข 08 ะลยอรงึถมไนยีรเาลวเีมีท

นยีรเคาภยาลป

  “ ร ”  นยีรเรากลผลูมอขีมมไนยีรเูผยดโ ดไมไนิสดัตงัยะลแนิสดัตรากอร งึถยามห

นางงึซำทหใยามหบอมีทนางงสดไมไ คาภยาลป/นยีรเคาภงาลกลผดัวดไมไ นชเ นวถบรคนันาชิวยาร

ดไมไนยีรเรากลผนิมเะรปหใำทีทยัสิวดุสุตหเีมอืรห นยีรเรากลผนิสดัตรากงอขงึนหนวสนปเนัน

นยีรเูผานฒัพมรรกจิกนิมเะรปราก

ดนหำกาษกึศนาถสีทฑณกเนาผ งึถยามห  ” ผ  “

ดนหำกาษกึศนาถสีทฑณกเนาผมไ งึถยามห ” ผม “
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งจแีชำค   ยามหงอืรคเนยีขเดรปโ  √ นาทงอขน็หเดิคมาวคบักงรตีทงาวงอชนใ 

ีทปาษกึศมยธัมนัช นยีรเกันบักวยีกเน็หเดิคมาวค .......................

าษกึรปีทูรคงอขน็หเดิคมาวค

งอรคกปูผงอขน็หเดิคมาวค

   1 ีทนยีรเคาภ

กามีด ดี พอใช งรุปบัรป กามีด ดี พอใช งุรปบัรป

   2 ีทนยีรเคาภ
นิมเะรปรากยาร

นยีรเงรโงาทบอชดิผบัรีทานห .1

าลวเงรตะลแยันิวบยีบเะรีมมาวค .2

นือูผอตจใำนีมมาวคงดสแราก .3

นชยโะรปนปเหใงาวาลวเชใราก .4

นยีรเรากนใสใจใาอเมาวค .5

นอืพเะลแูรคบักธนัพมัสมาวค .6

พาภกิลคุบ – ยัสินปุอ .7

พาภขุส .8

งอเนตณราอมุคบวคกัจูร .9

มิตเมิพเน็หเดิคมาวค

าษกึรปีทูรคอืชงล

   1 ีทนยีรเคาภ

กามีด ดี พอใช งรุปบัรป กามีด ดี พอใช งุรปบัรป

   2 ีทนยีรเคาภ
นิมเะรปรากยาร

นาบีทนยีรเทบนวทบทราก/สใจใาอเราก .1

งอรคกปูผงฟอืชเพราคเราก .2

งอเนตนใยันิวบยีบเะรีมาวค .3

นาบงาทีทานหอตบอชดิผบัรมาวค .4

นชยโะรปนปเหใงาวาลวเชใราก .5

วัรคบอรคนในคบักธนัพมัสมาวค .6

พาภกิลคุบ – ยัสินปุอ .7

พาภขุส .8

งอเนตณราอมุคบวคกจูร .9

มิตเมิพเน็หเดิคมาวค

งอรคกปูผอืชงล
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งจแีชำค   ยามหงอืรคเนยีขเดรปโ  √ นาทงอขน็หเดิคมาวคบักงรตีทงาวงอชนใ 
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................................................วัตำจะรปขลเ...................................................................................อืช

นอตาษกึศมยธัมนัชบัดะรบจรากนิสดัตราก ..........................
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