
โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 1

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายคมสสนตห    ศรรปปญญา    01445

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ32260.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ33ร0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา22154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา332.565.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22263.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22481.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33372.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา33264.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22481.0100
ง20250 โปรแกรม MS Powerpoint  ครรอสจฉรรญาธร332.566.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช33264.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

6.0
1.5
7.5

10
10

2.30

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
6.0
1.5
7.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 2

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายชาครวต    ประจวบสคข    01446

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ221.556.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ23ร0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา22154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา221.557.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22260.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห223.577.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33263.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา221.557.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22373.0100
ง20250 โปรแกรม MS Powerpoint  ครรอสจฉรรญาธร332.566.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช332.567.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

6.0
1.5
7.5

14
14

1.83

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
6.0
1.5
7.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 3

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายธนาวคฒว    สคขจวตตห    01449

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ32263.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ33151.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา22154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา221.556.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22262.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห223.577.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา21151.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช332.566.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา221.558.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห223.575.0100
ง20250 โปรแกรม MS Powerpoint  ครรอสจฉรรญาธร332.566.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช33260.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

8.5
1.5

10.0

15
15

1.77

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
8.5
1.5

10.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 4

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายภรรพงษห    ศรรสคข    01451

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ23151.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ23260.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา23154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา332.568.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห222.565.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22483.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา33480.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา33486.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช332.568.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา332.568.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22372.0100
ง20250 โปรแกรม MS Powerpoint  ครรอสจฉรรญาธร333.576.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช333.577.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

9.5
1.5

11.0

8
8

2.43

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
9.5
1.5

11.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 5

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายภรวงศห    แสนจสนทรห    01452

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ11มส0.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ13มส20.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา22154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา22151.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห221.557.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22262.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33มส22.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา22151.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22152.0100
ง20211 งานดอกไมผประดวษฐห  1.0  ครรพสชราวลสย12034.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช13มส33.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

3.0
1.0
4.0

19
19

0.95

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
7.5
2.5

10.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 6

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายสครพงศห    บคญเกวด    01454

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ13152.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ23ร0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา23154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา221.556.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22263.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22371.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33260.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา321.555.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22372.0100
ง20211 งานดอกไมผประดวษฐห  1.0  ครรพสชราวลสย22048.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช33260.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

6.0
1.5
7.5

17
17

1.47

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
6.0
2.5
8.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 7

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายอสมรวนทรห    ศวรวสคข    01456

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ32261.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ33151.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา22154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา33263.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห222.567.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22264.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา12ร0.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา233.575.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33374.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา332.565.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22262.0100
ง20250 โปรแกรม MS Powerpoint  ครรอสจฉรรญาธร332.567.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช33371.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

8.5
1.5

10.0

13
13

2.10

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
8.5
1.5

10.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 8

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวกวทงแกผว    อวนธวสอน    01457

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร333.575.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ33260.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ33264.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา232.566.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา33373.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22374.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22488.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา33488.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา33489.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33482.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา33372.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22482.0100
ง20211 งานดอกไมผประดวษฐห  1.0  ครรพสชราวลสย33481.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช332.569.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

5
5

3.16

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 9

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวจสนทรหฉาย    กองสคข    01458

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33486.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ33374.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ33371.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา232.566.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา33482.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22371.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22483.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา33484.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา33486.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33489.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา33480.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22482.0100
ง20211 งานดอกไมผประดวษฐห  1.0  ครรพสชราวลสย33483.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช33481.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

1
1

3.57

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 10

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวชลลสดดา    ศวรวสคข    01459

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ221.557.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ23ร0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา22154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา33260.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22370.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห223.577.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช332.567.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา33261.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห222.569.0100
ง20211 งานดอกไมผประดวษฐห  1.0  ครรพสชราวลสย23373.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช332.565.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

6.0
2.5
8.5

11
11

2.14

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
6.0
2.5
8.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 11

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวนวตยา    หอมสคข    01460

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ231.557.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ13ร0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา23154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา332.565.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห222.565.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22373.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา121.558.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา23374.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33370.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา33263.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห222.567.0100
ง23262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล23261.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช332.565.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

8.0
2.5

10.5

12
12

2.11

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
8.0
2.5

10.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 12

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาววสนววสา    เลวศยะโส    01461

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร332.568.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ321.558.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ33ร0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา23154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา332.569.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห223.576.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22486.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา33374.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา33480.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33373.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา33370.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22484.0100
ง20250 โปรแกรม MS Powerpoint  ครรอสจฉรรญาธร333.577.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช332.568.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

9.5
1.5

11.0

7
7

2.61

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
9.5
1.5

11.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 13

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงศศวชา    บสงทอง    01462

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร333.576.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ33264.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ33ร0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา232.566.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา332.569.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22484.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22484.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา33484.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา33483.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33485.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา33371.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22486.0100
ง23262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล332.566.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช33373.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

9.5
2.5

12.0

3
3

3.22

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 14

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวสมฤทสย    สคขจวตตห    01463

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33481.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ33263.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ23ร0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา23260.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา33482.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22483.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22480.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา33372.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา33480.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33370.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา33482.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห223.578.0100
ง20211 งานดอกไมผประดวษฐห  1.0  ครรพสชราวลสย333.575.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช33371.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

9.5
2.5

12.0

4
4

3.18

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 15

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวสาววตรร    สายกระสคน    01464

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33482.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ332.565.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ23261.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา231.559.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา332.566.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22374.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22480.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา33488.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา33487.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช332.569.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา332.567.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22480.0100
ง20250 โปรแกรม MS Powerpoint  ครรอสจฉรรญาธร333.576.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช332.565.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
1.5

12.5

6
6

2.88

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
1.5

12.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 16

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวสวรวนยา    ดรยวทง    01465

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ32263.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ23ร0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา23150.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา332.565.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22371.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22482.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา22260.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา33484.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช332.566.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา33264.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22481.0100
ง20250 โปรแกรม MS Powerpoint  ครรอสจฉรรญาธร33371.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช33262.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

8.0
1.5
9.5

9
9

2.42

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
8.0
1.5
9.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 17

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงอสงคณา    พรมศรร    01466

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33482.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ332.566.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ33261.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา23372.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา333.576.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22483.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22483.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา33480.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา33484.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช333.577.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา333.577.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22483.0100
ง23262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล33484.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช33264.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

2
2

3.33

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 18

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายประยรร    เขตมรสตนห    01467

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ11150.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ13ร0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา22154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา22154.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห221.555.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห222.567.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33045.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา22152.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห221.556.0100
ง23262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล23263.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช33260.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

4.5
2.5
7.0

18
18

1.14

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
6.0
2.5
8.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 19

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายเดชา    ปานเพชร    01501

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22มส0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ231.556.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบ23ร0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรา22154.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชา221.558.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22260.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห222.567.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดา21ร0.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช33262.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชา221.558.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22153.0100
ง23262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล23มส30.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช331.557.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

6.0
1.5
7.5

16
16

1.56

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
7.5
2.5

10.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 3 หหอง 1 เลขทรท 20

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวเบญญา    นวยมคคณ    01544

ววชาพชพนฐาน
ท23102 ภาษาไทย 6  1.5  ครรอสจฉรรญาธรมส0.0100
ค23102 คณวตศาสตรห 6  1.5  ครรเกรรยงศสกดวธ22มส0.0100
ว23102 ววทยาศาสตรห 6  1.5  ครรสมพบมส0.0100
ส23103 สสงคมศศกษา 6  1.5  ครรอรวศรามส0.0100
ส23104 ประวสตวศาสตรห 6  0.5  ครรอนคชามส1.0100
พ23103 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห0.0100
พ23104 พลศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห0.0100
ศ23102 ศวลปศศกษา 6  1.0  ครรภรรวดามส0.0100
ง23102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 6  1.0  ครรภรรวดามส0.0100
อ23102 ภาษาอสงกฤษ 6  1.5  ครรพงษหเดช3มส21.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20236 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 6  0.5  ครรอนคชามส0.0100
พ20209 ฟคตบอล 2  0.5  ครรยคนนทห20.0100
ง20250 โปรแกรม MS Powerpoint  ครรอสจฉรรญาธร33มส0.0100
อ23202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ 2  0.5  ครรพงษหเดช3มส10.0100

ววชากวจกรรม
ก23905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรสมพบผ0.0-
ก23907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก23908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปปญญา  กคลแกผว   )

ผรผออานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นางสาวศวรวกคล  อคนนศวลปป, 2 นายอนคชา  พรมพลเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

20
20

0.00

ทราบ
ลงชมทอ.............................................................................

ผรผปกครอง
............./................../.............

ความเหตนผรผปกครอง
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
1.5

12.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 


