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ສ ູ່ ງທີູ່ ພ ູ່ ແມູ່ ທຸກຄົນຄວນຮູຶ້ ກູ່ ຽວກັບການສອບເສັງຈົບ
ຫ ັ ກສູດຂອງລັດຮາວາຍ 

ລູກຂອງຂຶ້ ອຍຈະສອບເສັງອັນໃດແດູ່ ? 

ຖຶ້ າລູກຂອງທູ່ ານຈົດທະບຽນເຂົ ຶ້ າຮຽນຫ ັ ກສູດຊີ ວະວ ທະຍາ 1 ລູກຂອງທູ່ ານຈ າເປັນຕຶ້ ອງເຮັດການສອບເສັງຈົບ
ຫ ັ ກສູດວ ຊາຊີ ວະວ ທະຍາ 1 (NGSS) (EOC). ຖຶ້ າລູກຂອງທູ່ ານຈົດລົງທະບຽນເຂົ ຶ້ າຮຽນຫ ັ ກສູດວ ຊາພ ດຊະ
ຄະນ ດ 1 ຫ ື  ວ ຊາພ ດຊະຄະນ ດ 2, ໂຮງຮຽນຂອງລູກຂອງທູ່ ານອາດຈະຮຽກຮຶ້ ອງໃຫຶ້ ນັກຮຽນເຮັດການສອບເສັງ
ຈົບຫ ັ ກສູດທາງເລື ອກສ າລັບແຕູ່ ລະຫ ັ ກສູດທີູ່ ພວກເຂົ າໄດຶ້ ລົງທະບຽນເຂົ ຶ້ າຮຽນ. ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ/ມັດທະຍົມ
ສ ກສາທີູ່ ໃຫຶ້ ຫ ັ ກສູດເຫ ົູ່ ານີ ຶ້  ເຊັູ່ ນວູ່ າ ວ ຊາພ ດຊະຄະນ ດ 1, ອາດຈະຈັດການສອບເສັງ EOC ໃຫຶ້ ແກູ່ ນັກຮຽນທີູ່
ລົງທະບຽນຮຽນໃນຫ ັ ກສູດເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ . 

ການສອບເສັງຈະຖື ກຈັດຂ ຶ້ ນໃນເມືູ່ ອໃດ? 

ລູກຂອງທູ່ ານຈະສອບເສັງ EOC ຫ ັ ງຈາກເຂົ ຶ້ າຮຽນຫ ັ ກສູດທີູ່ ລູກຂອງທູ່ ານໄດຶ້ ລົງທະບຽນໄວຶ້ ເປັນເວລາຫ າຍ
ອາທ ດ. 

ລູກຂອງຂຶ້ ອຍສາມາດສອບເສັງໄດຶ້ ຈັກຄັຶ້ ງ? 

ລູກຂອງທູ່ ານຈະໄດຶ້ ຮັບໂອກາດຄັຶ້ ງດຽວໃນການສອບເສັງ EOC ຊ ູ່ ງເປັນຫ ັ ກສູດທີູ່ ລູກຂອງທູ່ ານໄດຶ້ ລົງທະບຽນໄວຶ້
ເປັນເວລາຫ າຍອາທ ດ.  

ການສອບເສັງແຕູ່ ລະຄັຶ້ ງໃຊຶ້ ເວລາດົນປານໃດ? 

ການສອບເສັງຈົບຫ ັ ກສູດວ ຊາພ ດຊະຄະນ ດ 1, ພ ດຊະຄະນ ດ 2 ແລະ ວ ຊາຊີ ວະວ ທະຍາ 1 (NGSS) EOC ໃຊຶ້
ເວລາປະມານ 90 ນາທີ ເພືູ່ ອເຮັດສ າເລັດ. ລູກຂອງທູ່ ານອາດຈະໄດຶ້ ຮັບເວລາເພີູ່ ມເຕີ ມເພືູ່ ອເຮັດສ າເລັດແຕູ່
ລະການສອບເສັງຖຶ້ າຫາກມັນຈ າເປັນ. ລູກຂອງທູ່ ານອາດຈະອອກຈາກການສອບເສັງ ແລະ ກັບຄື ນມາໃໝູ່ ໃນ
ວັນອືູ່ ນເພືູ່ ອເຮັດສ າເລັດມັນກ ໄດຶ້ . ລະບົບການສອບເສັງອອນລາຍຈະຮັກສາຄ າຖາມທີູ່ ລູກຂອງທູ່ ານໄດຶ້ ຕອບ
ແລຶ້ ວ ແລະ ນ າສະເໜີຄ າຖາມທີູ່ ຍັງເຫ ື ອເມືູ່ ອລູກຂອງທູ່ ານສື ບຕ ູ່ ການສອບເສັງ. 

ລູກຂອງຂຶ້ ອຍຕຶ້ ອງມີ ທັກສະຄອມພ ວເຕີ ດຶ້ ານໃດແດູ່  ທີູ່ ຈ າເປັນຕ ູ່ ການສອບເສັງ? 

ການສອບເສັງ EOC ຈະປະກອບດຶ້ ວຍຄ າຖາມທີູ່ ຈະໃຫຶ້ ລູກຂອງທູ່ ານເລື ອກເອົ າໜ ູ່ ງຄ າຕອບຈາກ
ຊຸດຄ າຕອບທີູ່ ເປັນໄປໄດຶ້ , ແຕຶ້ ມ ແລະ ເຄືູ່ ອນຍຶ້ າຍວັດຖຸ ແລະ ພ ມຄ າເວົ ຶ້ າ ຫ ື  ປະໂຫຍກຈ ານວນໜ ູ່ ງໃສູ່ . 
ລູກຂອງທູ່ ານສາມາດໃຊຶ້ ເມົຶ້ າ ຫ ື  ຄີ ບອດ ຫ ື  ທັງສອງ ເພືູ່ ອດ າເນີ ນການສອບເສັງອອນໄລນ໌, ແຕູ່ ລູກ
ຂອງທູ່ ານບ ູ່ ຈ າເປັນຕຶ້ ອງເປັນຜູຶ້ ໃຊຶ້ ຄອມພ ວເຕີ  ຫ ື ເປັນຜູຶ້ ພ ມທີູ່ ເກັູ່ ງ. 
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ນັກຮຽນອາດຈະເລື ອກໃຊຶ້ ເຄືູ່ ອງມື ອອນໄລນ໌ ບາງອັນຊູ່ ວຍໃນລະຫວູ່ າງການສອບເສັງໄດຶ້ . ນັກຮຽນສາມາດ: 

• ຊູມເຂົ ຶ້ າເບ ູ່ ງທັງເນື ຶ້ ອໃນຂ ຶ້ ຄວາມ ແລະ ຮູບພາບກຣາບຟ ກ; 
• ໝາຍໄຮໄລຶ້ ຂ ຶ້ ມູນທີູ່ ສ າຄັນ; 
• ຂີ ດຕົວເລື ອກຄ າຕອບທີູ່ ບ ູ່ ຖື ກຕຶ້ ອງອອກ; ແລະ 
• ໝາຍຄ າຖາມເພືູ່ ອທົບທວນຄື ນ. 

ພວກເຮົ າແນະນ າໃຫຶ້ ນັກຮຽນຝ ກຕອບຄ າຖາມປະເພດຕູ່ າງໆທີູ່ ມີ ຢູູ່ ໃນການສອບເສັງ EOC ເຫ ົູ່ ານີ ຶ້ . ການ
ສອບເສັງຝ ກຊຶ້ ອມແມູ່ ນມີ ໃຫຶ້ ທີູ່  alohahsap.org. 

ຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນຈະໄດຶ້ ຮັບຜົນສອບເສັງເມືູ່ ອໃດ? 

ຖຶ້ າລູກຂອງທູ່ ານເຮັດການສອບເສັງ EOC ວ ຊາຊີ ວະວ ທະຍາ1 (NGSS), ຄອບຄົວຂອງທູ່ ານຈະໄດຶ້ ຮັບລາຍງານ
ຄະແນນເປັນເຈຶ້ ຍທີູ່ ມີ ຄະແນນສຸດທຶ້ າຍຂອງລູກທູ່ ານໃນຕອນເລີູ່ ມຕົຶ້ ນສົກຮຽນຕ ູ່ ໄປໃນລະຫວູ່ າງເດື ອນກັນຍາ.  

ຂຶ້ ອຍຈະຊູ່ ວຍລູກຂອງຂຶ້ ອຍກະກຽມການສອບເສັງໄດຶ້ ແນວໃດ? 

ທູ່ ານສາມາດຊູ່ ວຍລູກຂອງທູ່ ານກຽມການສອບເສັງໄດຶ້ ດີ ທີູ່ ສຸດແມູ່ ນໂດຍໃຫຶ້ ການສະໜັບສະໜູນຕ ູ່ ເນືູ່ ອງທີູ່ ຈະ
ຊູ່ ວຍໃຫຶ້ ລູກຂອງທູ່ ານຮຽນໄດຶ້ ດີ ຢູູ່ ໃນໂຮງຮຽນແຕູ່ ລະມື ຶ້ . ຕຶ້ ອງໃຫຶ້ ລູກຂອງທູ່ ານນອນຫ ັ ບຢູ່ າງພຽງພ , ກ ນອາຫານ
ເຊົ ຶ້ າທີູ່ ມີ ທາດບ າລຸງ, ເຮັດວຽກ ບຶ້ ານໃຫຶ້ ແລຶ້ ວ ແລະ ໄປເຂົ ຶ້ າໂຮງຮຽນທຸກມື ຶ້ . ທູ່ ານຍັງສາມາດຊູ່ ວຍໃຫຶ້ ລູກຂອງ
ທູ່ ານຄຸຶ້ ນເຄີ ຍກັບຄ າຖາມປະເພດຕູ່ າງໆທີູ່ ລາວອາດຈະຖື ກຖາມໂດຍການອູ່ ານປ ຶ້ ມຄູູ່ ມື ແນະນ ານີ ຶ້ ນ າລາວ ແລະ 
ເຂົ ຶ້ າໄປເບ ູ່ ງເວັບໄຊທ໌ alohahsap.org ເພືູ່ ອຝ ກຕອບຄ າຖາມຕົວຢູ່ າງເພີູ່ ມເຕີ ມ. 

ມີ ການຊູ່ ວຍເຫ ື ອເລືູ່ ອງການເຂົ ຶ້ າເຖ ງຫຍັງແດູ່ ໃຫຶ້ ແກູ່ ລູກຂອງຂຶ້ ອຍ? 

ການປະເມີ ນຜົນໃຫຶ້ ທາງເລື ອກການຊູ່ ວຍເຂົ ຶ້ າເຖ ງຕູ່ າງໆເພືູ່ ອຊູ່ ວຍ ນັກຮຽນ ທຸກຄົນ, ລວມທັງຜູຶ້ ຮຽນພາສາ
ອັງກ ດ ແລະ ຄົນພ ການ, ສະແດງໃຫຶ້ ເຫັນສ ູ່ ງທີູ່ ພວກເຂົ າຮູຶ້  ແລະ ສາມາດເຮັດໄດຶ້ ໃນການສອບເສັງຂັຶ້ ນລັດ. ການ
ຊູ່ ວຍເຫ ື ອເລືູ່ ອງການເຂົ ຶ້ າເຖ ງ ເຊັູ່ ນວູ່ າ ການຈັດສະຖານທີູ່ ແຍກຕູ່ າງຫາກ, ການປູ່ ຽນຂ ຶ້ ຄວາມເປັນສຽງເວົ ຶ້ າ ແລະ 
ຕົວໜັງໂພງສ າລັບຄົນຕາບອດ ສາມາດຊູ່ ວຍໃຫຶ້ ນັກຮຽນສາມາດເຂົ ຶ້ າເຖ ງຄ າຖາມສອງເສັງ ແລະ ຕົວເລື ອກຄ າ
ຕອບໄດຶ້ . ສ າລັບຂ ຶ້ ມູນເພີູ່ ມເຕີ ມກູ່ ຽວກັບທາງເລື ອກການຊູ່ ວຍເຂົ ຶ້ າເຖ ງ, ໃຫຶ້ ເຂົ ຶ້ າເບ ູ່ ງ alohahsap.org ແລະ ໄປ
ຫາຂ ຶ້  ແຫ ູ່ ງຄວາມຊູ່ ວຍເຫ ື ອ. 

http://www.alohahsap.org/
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ຄ າຖາມຕົວຢູ່ າງສ າລັບການສອບເສັງຈົບຫ ັ ກສູດ 
ຂອງລັດຮາວາຍ 

ນັກຮຽນຈະຕຶ້ ອງຕອບຄ າຖາມປະເພດຕູ່ າງໆຫ າຍແນວໃນການສອບເສັງ EOC ອອນໄລນ໌ຄື : 

• ຄ າຖາມແບບປາລະໄນ, ເຊ ູ່ ງນັກຮຽນສາມາດເລື ອກໄດຶ້ ແຕູ່ ຄ າຕອບດຽວຈາກຊຸດຕົວ ເລື ອກ
ທີູ່ ໃຫຶ້ ມາ 

• ຄ າຖາມແບບອັດຕະໄນ: 
• ຄ າຖາມທາງດຶ້ ານພາສາທ າມະຊາດ, ທີູ່ ນັກຮຽນຈະພ ມຄ າຕອບສັຶ້ ນໆໃສູ່ ບູ່ ອນຫຶ້ ອ ງຄ າ

ຕອບ 
• ຄ າຖາມທີູ່ ມີ ການປະຕ ສ າພັນຕ ູ່ ກັນ, ເຊ ູ່ ງນັກຮຽນຈະໃຊຶ້ ເມົຶ້ າ ຫ ື  ຄີ ບອດ ເພືູ່ ອຍຶ້ າຍ

ລາຍການຕູ່ າງໆ ຫ ື  ແຕຶ້ ມຄ າຕອບຢູູ່ ພາຍໃນຊູ່ ອງຫວູ່ າງຄ າຕອບ (ຍັງເອີ ຶ້ ນອີ ກວູ່ າເປັນ
ຫຶ້ ອງຄ າຕອບ) 

• ຄ າຖາມກູ່ ຽວກັບການແກຶ້ ໄຂສົມຜົນ, ເຊ ູ່ ງນັກຮຽນຈະປຶ້ ອນຄ າຕອບຕູ່ າງໆທາງ
ຄະນ ດສາດ ຫ ື  ສົມຜົນຕົວເລກໃດໜ ູ່ ງເຂົ ຶ້ າໄປ 

• ການລອກແບບໂດຍທັນທີ , ເຊ ູ່ ງນັກຮຽນຈະມີ ການໂຕຶ້ ຕອບກັບຂ ຶ້ ມູນ ແລະ ໃຫຶ້ ຄ າຕອບ
ຢູູ່ ໃນຮູບແບບຕູ່ າງໆ 

ນັກຮຽນຍັງຈະຈ າເປັນຕຶ້ ອງຕອບຄ າຖາມປະເພດຕ ູ່ ໄປນີ ຶ້ ໃນການສອບເສັງ EOC ວ ຊາຊີ ວະວ ທະຍາ 1 
(NGSS) ທາງອອນລາຍ: 

•  ລາຍການກຸູ່ ມ, ເຊ ູ່ ງອອກແບບຂ ຶ້ ນເພືູ່ ອໃຫຶ້ ນັກຮຽນມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນກ ດຈະກ າທາງ 
ວ ທະຍາສາ ດທີູ່ ມີ ຄວາມໝາຍໃນລະດັບທີູ່ ເໝາະສົມ ທີູ່ ສອດຄູ່ ອງກັບຄວາມຄາດຫວັງໃນຜົນ 
ການດ າເນີ ນການ NGSS ສະເພາະ. ແຕູ່ ລະກຸູ່ ມລາຍການເລີູ່ ມຕົຶ້ ນດຶ້ ວຍປະກົດການຕົວຈ ງທີູ່  
ຕາ ມດຶ້ ວຍຂ ຶ້ ມູນທີູ່ ກູ່ ຽວຂຶ້ ອງ ແລະ ລວມມີ ການປະຕ ສ າພັນສອງຄັຶ້ ງຂ ຶ້ ນໄປທີູ່ ຮຽກຮຶ້ ອງໃຫຶ້  
ນັກຮຽ ນສະແດງຄວາມສາມາດໃນການໃຊຶ້ ວ ທີ ປະຕ ບັດທາງວ ທະຍາສາດ ແລະ ວ ສະວະກ າ, ແນວ
ຄ ດທີູ່ ເປັນແກນຫ ັ ກທາງວ ໄນ ແລະ ຫ ັ ກການທີູ່ ສະທຶ້ ອນພາບຮອບດຶ້ ານທີູ່ ອະທ  
ບາ ຍໄວຶ້ ຕາມຄວາມຄາດຫວັງໃນຜົນການດ າເນີ ນການ. 

•  ລາຍການດູ່ ຽວ, ເຊ ູ່ ງດ ງດູດນັກຮຽນດຶ້ ວຍປະກົດການທີູ່ ສູ່ ວນໃຫຍູ່ ຕາມດຶ້ ວຍ 
ກາ ນປະຕ ສ າພັນຄັຶ້ ງດຽວ ທີູ່ ກ ານົດຄວາມຕຶ້ ອງການໜຶ້ າວຽກໜ ູ່ ງຢູ່ າງໂດຍປະມານ. 

ຄ າຖາມທີູ່ ຕາມມາສະແດງໃຫຶ້ ເຫັນປະເພດຂອງຄ າຖາມທີູ່ ລູກຂອງທູ່ ານຈະຕອບໃນການສອບເສັງ 
EOC ຂອງລັດຮາວາຍ. ມີ ການສະແດງໜ ູ່ ງ ຫ ື  ສອງຄ າຖາມສ າລັບການສອບເສັງແຕູ່ ລະສາຂາວ ຊາ. 
ເມືູ່ ອເໝາະສົມ, ແຕູ່ ລະຄ າຖາມຍັງລວມມີ ຄ າຕອບທີູ່ ຖື ກຕຶ້ ອງ ແລະ ຂ ຶ້ ມູນການໃຫຶ້ ຄະແນນອືູ່ ນນ າອີ ກ. 

ຖຶ້ າທູ່ ານຢາກຈະເບ ູ່ ງຄ າຖາມເພີູ່ ມເຕີ ມ, ກະລຸນາເຂົ ຶ້ າໄປເບ ູ່ ງທີູ່  alohahsap.org. 

http://www.alohahsap.org/
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ວ ຊາ: ພ ດຊະຄະນ ດ 1 

Hawai’i Common Core Standard: ສຶ້ າງສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນໃນໜ ູ່ ງຕົວລັບ ແລະ ໃຊຶ້ ແກຶ້ ໄຂບັນຫາ. ລວມເອົ າ
ສົມຜົນທີູ່ ເກີ ດຂ ຶ້ ນຈາກຟັງຄ໌ ຊັນສົມຜົນລີ ນີ ແອ (linear) ແລະ ສົມຜົນຂ ຶ້ ນກ າລັງສອງ, ແລະ ຟັງຄ໌ ຊັນເສດສູ່ ວນແບບ
ງູ່ າຍດາຍ ແລະ ສົມຜົນເອັກໂປເນີ ຊົງ (exponential). 

ປະເພດຂອງຄ າຖາມ: ຄ າຕອບແບບອັດຕະໄນ (ເຄືູ່ ອງມື ແຕຶ້ ມຕາຕະລາງ (Grid Tool)) (1 ຄະແນນ) 

 

 
 

ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ໄດຶ້ ໜ ູ່ ງຄະແນນ, ນັກຮຽນຈະຕຶ້ ອງແຕຶ້ ມຮູບສາມແຈທີູ່ ມີ ພືຶ້ ນ 10 ຟຸດ ແລະ ລວງສູງ 6 ຟຸດ. 
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ວ ຊາ: ພ ດຊະຄະນ ດ 2 

Hawai’i Common Core Standard: ອະທ ບາຍນ ຍາມຄວາມໝາຍຂອງເລກເສດສູ່ ວນຂ ຶ້ ນກ າລັງຈາກການຂະຫຍາຍ
ຄຸນລັກສະນະຂອງຈ າ ນວນຖຶ້ ວນຂ ຶ້ ນກ າລັງກັບຄູ່ າເຫ ົູ່ ານັຶ້ ນ, ອະນຸຍາດໃຫຶ້ ໃສູ່ ເຄືູ່ ອງໝາຍເລກຮາກໃຫຶ້ ເລກເສດສູ່ ວນ
ຂ ຶ້ ນກ າລັງ. ຕົວຢູ່ າງ: ພວກເຮົ າກ າ ນົດ 5^(1/3) ໃຫຶ້ ເປັນຮາກຂັຶ້ ນສາມຂອງ 5 ເພາະວູ່ າພວກເຮົ າຕຶ້ ອງການໃຫຶ້ ເປັນ 
[5^(1/3)]^3 = 5^[(1/3) x 3], ດັູ່ ງນັຶ້ ນ [5^(1/3)]^3 ຕຶ້ ອງເທົູ່ າກັບ 5. 

ປະເພດຂອງຄ າຖາມ: ຄ າຕອບແບບອັດຕະໄນ (ເຄືູ່ ອງມື ແກຶ້ ໄຂສົມຜົນ (Equation Editor Tool)) (1 ຄະແນນ) 

 

 
 

ເພືູ່ ອໃຫຶ້ ໄດຶ້ ໜ ູ່ ງຄະແນນ, ນັກຮຽນຈະຕຶ້ ອງໃສູ່ ຈ ານວນທຽບເທົູ່ າກັບຈ ານວນທີູ່ ຢູູ່ ໃນຮູບແບບຂອງເລກຮາກ. 
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ວ ຊາ: ຊີ ວະວ ທະຍາ 1 

Hawai`i Next Generation Science Standard: ປະເມີ ນການຮຶ້ ອງເອົ າ, ຫ ັ ກຖານ ແລະ ການໃຫຶ້ ເຫດຜົນທີູ່ ການປະ
ຕ ສ າພັນທີູ່ ຊັບຊຶ້ ອນລະຫວູ່ າງສ ູ່ ງມີ ຊີ ວ ດ ແລະ ບ ູ່ ມີ ຊີ ວ ດໃນລະບົບນ ເວດບ າລຸງຮັກສາຈ ານວນ ແລະ ປະເພດຂອງສ ູ່ ງມີ
ຊີ ວ ດທີູ່ ຂຶ້ ອນຂຶ້ າງຄົງທີູ່ ໃຫຶ້ ຢູູ່ ໃນສະພາບເງືູ່ ອນໄຂທີູ່ ສະຖຽນລະພາບ, ແຕູ່ ວູ່ າສະພາບເງືູ່ ອນໄຂປູ່ ຽນແປງອາດສົູ່ ງຜົນໃຫຶ້
ລະບົບນ ເວດປັບປູ່ ຽນ. (HS-LS2-6) 
ປະເພດຄ າຖາມ: ດູ່ ຽວ (3 ຄະແນນ) 
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ການໃຫຶ້ ຄະແນນ: 
ນັກຮຽນໄດຶ້ ຮັບ 3 ຄະແນນສ າລັບການເລື ອກຄ າຕອບທີູ່ ຖື ກຕຶ້ ອງຕ ູ່ ໄປນີ ຶ້ : 

 “ຄວາມຕ ບໜາຂອງພຸູ່ ມໄມຶ້ ” (1 ຄະແນນ)  
 “ຂະໜາດບູ່ ອນຢູູ່ ອາໄສຂອງສັດລຶ້ ຽງ” (1 ຄະແນນ) 
 “ຈ ານວນທັງໝົດຂອງສັດລຶ້ ຽງ” (1 ຄະແນນ) 
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ວ ຊາ: ຊີ ວະວ ທະຍາ 1 
Hawai`i Next Generation Science Standard: ເຮັດການອະທ ບາຍໂດຍອີ ງຕາມຫ ັ ກຖານວູ່ າການຄັດເລື ອກຕາມ
ທ າມະຊາດນ າໄປສູູ່ ການປັບຕົວຂອງປະຊາກອນແນວໃດ. (HS-LS4-4) 
ປະເພດຄ າຖາມ: ລາຍການກຸູ່ ມ (10 ຄະແນນ) 

ປັດໃຈສົູ່ ງເສີ ມ: 
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ການປະຕ ສ າພັນ: 
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ການໃຫຶ້ ຄະແນນ: 
ໃນພາກ A, ນັກຮຽນໄດຶ້ ຮັບ 4 ຄະແນນສ າລັບການເລື ອກຕ ູ່ ໄປນີ ຶ້ : 

 ນັກຮຽນໄດຶ້ ເລື ອກ “1997” ໃນລາຍການຕົກລົງທ າອ ດຂອງຖັນທ າອ ດ. 
 ນັກຮຽນໄດຶ້ ເລື ອກ “ປະລ ມານນ ຶ້ າຝົນສູງກວູ່ າຄູ່ າສະເລູ່ ຍຢູ່ າງສະໝ ູ່ າສະເໝີໃນມື ຶ້ ທີ  51-100” ໃນແຖວທີ ສອງ

ຂອງຖັນທ າອ ດ, ຫ ື  ຄ າຕອບທີູ່ ສອດຄູ່ ອງກັບຊູ່ ວງປີ ທີູ່ ເລື ອກໄວຶ້ ໃນແຖວທ າອ ດ. 
 ນັກຮຽນໄດຶ້ ເລື ອກ “2000” ໃນລາຍການຕົກລົງທ າອ ດຂອງຖັນທີ ສອງ. 
 ນັກຮຽນໄດຶ້ ເລື ອກ “ປະລ ມານນ ຶ້ າຝົນຕ ູ່ າກວູ່ າຄູ່ າສະເລູ່ ຍຢູ່ າງສະໝ ູ່ າສະເໝີໃນມື ຶ້ ທີ  51-100” ໃນລາຍການຕົກ

ລົງທີ ສອງຂອງຖັນທີ ສອງ, ຫ ື  ຄ າຕອບທີູ່ ສອດຄູ່ ອງກັບຊູ່ ວງປີ ທີູ່ ເລື ອກໄວຶ້ ໃນແຖວທ າອ ດ. 
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ໃນພາກ B, ນັກຮຽນໄດຶ້ ຮັບ 1 ຄະແນນສ າລັບການເລື ອກ “ພືດມັສຕາຣດທີູ່ ອອກດອກໃນມື ຶ້ ທີ  51-100 ມີ ໂອກາດ
ໜຶ້ ອຍກວູ່ າທີູ່ ຈະຜະລ ດຜົນໃຫຶ້ ລອດຊີ ວ ດໄດຶ້ ”. 

 
 

ໃນພາກ C, ນັກຮຽນໄດຶ້ ຮັບ 1 ຄະແນນສ າລັບການເລື ອກຫ ັ ກຖານໜ ູ່ ງອັນທີູ່ ສະໜັບສະໜູນການສະຫ ຸ ບຄວາມເຫັນ
ຂອງເຂົ າເຈົ ຶ້ າໃນພາກ B. ຖຶ້ ານັກຮຽນເລື ອກຕົວເລື ອກ C ໃນພາກ B, ເຂົ າເຈົ ຶ້ າສາມາດໄດຶ້ ຮັບເຄຣດ ດສ າລັບການ
ເລື ອກ “ຕາຕະລາງທີ  1. ຄວາມແຕກຕູ່ າງໃນປະລ ມານນ ຶ້ າຝົນເມືູ່ ອປຽບທຽບກັບຄູ່ າສະເລູ່ ຍຕາມລະດູການໄລຍະຍາວ” 
ຈາກສູ່ ວນປັດໃຈສົູ່ ງເສີ ມຂອງຂ ຶ້ ຄວາມ.  
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ໃນພາກ D, ນັກຮຽນໄດຶ້ ຮັບ 2 ຄະແນນສ າລັບການເລື ອກຕ ູ່ ໄປນີ ຶ້ : 
 ໃນລາຍການຕົກລົງທ າອ ດ, ນັກຮຽນເລື ອກ “ເວລາອອກດອກຂອງພືດ”. 
 ໃນລາຍການຕົກລົງທີ ສອງ, ນັກຮຽນເລື ອກ “ການກະຈາຍຢີ ນສື ບພັນໃນປະຊາກອນ”. 

 
 
ໃນພາກ E, ນັກຮຽນໄດຶ້ ຮັບ 1 ຄະແນນສ າລັບການເລື ອກ “ພືດມັສຕາຣດທີູ່ ປັບຕົວໃຫຶ້ ເຂົ ຶ້ າກັບສະພາບເງືູ່ ອນໄຂທີູ່

ແຫຶ້ ງແລຶ້ ງຂ ຶ້ ນມີ ໂອກາດຫ າຍກວູ່ າທີູ່ ຈະລອດຊີ ວ ດ ແລະ ສື ບພັນໃນລະດູແລຶ້ ງ.” 

 
 
ໃນພາກ F, ນັກຮຽນໄດຶ້ ຮັບ 1 ຄະແນນສ າລັບການເລື ອກ “ມີ ການສະໜອງໃຫຶ້ ຫ ັ ກຖານພຽງພ ” 

 
 




