
ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิดกลา้แสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

........................................................................................................ .... 

............................................................................... ............................. 

............................................................................................................  

                                  ลงชื่อ....................................... 

                                      (.......................................) 

                                         .........../.........../...........    

ความเห็นของผู้ปกครอง 

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

......................................................................................................... ... 

............................................................................... ............................. 

............................................................................................................  

                                     ลงชื่อ....................................... 

                                        (.......................................) 

                                           .........../.........../........... 

หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 



ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิดกลา้แสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 
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หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 

 



 

ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิดกลา้แสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 
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ความเห็นของผู้ปกครอง 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

........................................................................................ ..................

.................................................................................................... 

ลงชื่อ....................................... 

(.......................................) 

.........../.........../........... 

หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 

 



 

ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 
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ความเห็นของผู้ปกครอง 
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หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 



 

ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 
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ความเห็นของผู้ปกครอง 
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หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 

 



 

ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 
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ความเห็นของผู้ปกครอง 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................ .................

......................................................................................................... 
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หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 



 

ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 
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หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 

 



 

ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 
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หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 



 

ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 
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ความเห็นของผู้ปกครอง 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

........................................................................................ ..................

........................................................................................................ .. 

ลงชื่อ....................................... 

(.......................................) 

.........../.........../........... 

หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 

 



 

ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 
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หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 



 

ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 
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หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 

 



 

ความเห็นเกี่ยวกับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25……….. 

รายการความคิดเห็น ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ใฝ่เรียนรู้  

2. ประหยัด  

3. มีวินัยและความรับผิดชอบตรงเวลา 

4. ซื่อสัตย์ สุจริต  

5. แสดงความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงออก  

6. รักการออกก าลังกายและมีสุขภาพจิตที่ดี  

7. อ่อนน้อม ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ  

8. กระตือรือร้น กระฉับกระเฉง  

9. ขยัน อดทน  

10. เป็นระเบียบ รักษาความสะอาด 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................... ..............................................

.........................................................................................................

...................................................................... ...................................

.................................................................................................. ....... 

ลงชื่อ....................................... 

(.......................................) 

.........../.........../...........    

ความเห็นของผู้ปกครอง 

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

........................................................................................ .................

................................................................................................. ........ 

ลงชื่อ....................................... 

(.......................................) 

.........../.........../........... 

หมายเหตุ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นแต่ละรายการโดยสังเขป 

 

 

 


