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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายกผองเกกยรตว    สราโรงแสง    01308

ววชาพชพนฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6  1.0  ครรศวรวกคล33480.0100
ค33102 คณวตศาสตรห 6  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ33372.0100
ส33103 สสงคมศศกษา 6  1.0  ครรสคพสตรา33374.0100
ส33104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรอนคชา333.577.0100
พ33102 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22374.0100
ศ33102 นาฏศวลปป 2  0.5  ครรภรรวดา333.576.0100
ง33102 เทคโนโลยกและสารสนเทศ 2  0.5  ครรภรรวดา33480.0100
อ33102 ภาษาอสงกฤษ 5  1.0  ครรพงษหเดช33371.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30206 สถวตวและความนนาจะเปปน  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ332.567.0100
ว30205 ฟฟสวกสห 5  2.0  ครรววนสย223.577.0100
ว30225 เคมก 5  1.5  ครรรราไพ33370.0100
ว30245 ชกวววทยา 5  1.5  ครรสมพบ33374.0100
ส30234 หนผาทกทพลเมมองและศกลธรรม 4  0.5  ครรอนคชา33374.0100
พ30214 ลกลาศ  0.5  ครรยคนนทห221.556.0100
ง32267 งานเลกลยงไกนพสนธคหเนมลอ  1.0  ครรธกระพล33484.0100
อ33202 อนานและตกความหมายภาษาอสงกฤษ  0.5  ครรพงษหเดช33372.0100

ววชากวจกรรม
ก33905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก33906 รสกการอนาน  20.0  ครรรราไพผ0.0-
ก33907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก33908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรกยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทกทปรศกษา

( 1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรกยงศสกดวธ  โกบสสนเทกยะ   )

นายทะเบกยน
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

พมลนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทกทของหผอง
อสนดสบทกทของระดสบ

6.0
8.5

14.5

3
3

3.18

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรกยน

เรกยน ไดผ
6.0
8.5

14.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขกยน
3 = ดกเยกทยม, 2 = ดก, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรกยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายอสฐพล    สกเกกกยง    01313

ววชาพชพนฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6  1.0  ครรศวรวกคล33373.0100
ค33102 คณวตศาสตรห 6  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ33481.0100
ส33103 สสงคมศศกษา 6  1.0  ครรสคพสตรา33373.0100
ส33104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรอนคชา33370.0100
พ33102 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22371.0100
ศ33102 นาฏศวลปป 2  0.5  ครรภรรวดา33374.0100
ง33102 เทคโนโลยกและสารสนเทศ 2  0.5  ครรภรรวดา23373.0100
อ33102 ภาษาอสงกฤษ 5  1.0  ครรพงษหเดช333.578.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30206 สถวตวและความนนาจะเปปน  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ33373.0100
ว30205 ฟฟสวกสห 5  2.0  ครรววนสย223.577.0100
ว30225 เคมก 5  1.5  ครรรราไพ332.565.0100
ว30245 ชกวววทยา 5  1.5  ครรสมพบ33371.0100
ส30234 หนผาทกทพลเมมองและศกลธรรม 4  0.5  ครรอนคชา333.576.0100
พ30214 ลกลาศ  0.5  ครรยคนนทห22154.0100
ง32267 งานเลกลยงไกนพสนธคหเนมลอ  1.0  ครรธกระพล33480.0100
อ33202 อนานและตกความหมายภาษาอสงกฤษ  0.5  ครรพงษหเดช33372.0100

ววชากวจกรรม
ก33905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก33906 รสกการอนาน  20.0  ครรรราไพผ0.0-
ก33907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก33908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรกยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทกทปรศกษา

( 1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรกยงศสกดวธ  โกบสสนเทกยะ   )

นายทะเบกยน
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

พมลนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทกทของหผอง
อสนดสบทกทของระดสบ

6.0
8.5

14.5

4
4

3.13

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรกยน

เรกยน ไดผ
6.0
8.5

14.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขกยน
3 = ดกเยกทยม, 2 = ดก, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรกยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวศวรวพร    ธรรมวสตร    01325

ววชาพชพนฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6  1.0  ครรศวรวกคล333.578.0100
ค33102 คณวตศาสตรห 6  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ23260.0100
ส33103 สสงคมศศกษา 6  1.0  ครรสคพสตรา33372.0100
ส33104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรอนคชา33374.0100
พ33102 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22373.0100
ศ33102 นาฏศวลปป 2  0.5  ครรภรรวดา33374.0100
ง33102 เทคโนโลยกและสารสนเทศ 2  0.5  ครรภรรวดา333.577.0100
อ33102 ภาษาอสงกฤษ 5  1.0  ครรพงษหเดช332.568.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30206 สถวตวและความนนาจะเปปน  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ231.558.0100
ว30205 ฟฟสวกสห 5  2.0  ครรววนสย223.576.0100
ว30225 เคมก 5  1.5  ครรรราไพ33370.0100
ว30245 ชกวววทยา 5  1.5  ครรสมพบ332.567.0100
ส30234 หนผาทกทพลเมมองและศกลธรรม 4  0.5  ครรอนคชา333.575.0100
พ30214 ลกลาศ  0.5  ครรยคนนทห22154.0100
ง32267 งานเลกลยงไกนพสนธคหเนมลอ  1.0  ครรธกระพล33482.0100
อ33202 อนานและตกความหมายภาษาอสงกฤษ  0.5  ครรพงษหเดช332.567.0100

ววชากวจกรรม
ก33905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก33906 รสกการอนาน  20.0  ครรรราไพผ0.0-
ก33907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก33908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรกยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทกทปรศกษา

( 1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรกยงศสกดวธ  โกบสสนเทกยะ   )

นายทะเบกยน
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

พมลนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทกทของหผอง
อสนดสบทกทของระดสบ

6.0
8.5

14.5

5
5

2.86

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรกยน

เรกยน ไดผ
6.0
8.5

14.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขกยน
3 = ดกเยกทยม, 2 = ดก, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรกยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 6 หหอง 1 เลขทรท 4

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายธควานนทห    อวนธวสาน    01333

ววชาพชพนฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6  1.0  ครรศวรวกคล222.566.0100
ค33102 คณวตศาสตรห 6  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ131.557.0100
ส33103 สสงคมศศกษา 6  1.0  ครรสคพสตรา232.565.0100
ส33104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรอนคชา332.567.0100
พ33102 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห222.569.0100
ศ33102 นาฏศวลปป 2  0.5  ครรภรรวดา33371.0100
ง33102 เทคโนโลยกและสารสนเทศ 2  0.5  ครรภรรวดา12371.0100
อ33102 ภาษาอสงกฤษ 5  1.0  ครรพงษหเดช331.556.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30206 สถวตวและความนนาจะเปปน  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ131.556.0100
ว30205 ฟฟสวกสห 5  2.0  ครรววนสย11154.0100
ว30225 เคมก 5  1.5  ครรรราไพ231.555.0100
ว30245 ชกวววทยา 5  1.5  ครรสมพบ13154.0100
ส30234 หนผาทกทพลเมมองและศกลธรรม 4  0.5  ครรอนคชา33372.0100
พ30214 ลกลาศ  0.5  ครรยคนนทห22153.0100
ง32267 งานเลกลยงไกนพสนธคหเนมลอ  1.0  ครรธกระพล333.578.0100
อ33202 อนานและตกความหมายภาษาอสงกฤษ  0.5  ครรพงษหเดช33261.0100

ววชากวจกรรม
ก33905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก33906 รสกการอนาน  20.0  ครรรราไพผ0.0-
ก33907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก33908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรกยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทกทปรศกษา

( 1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรกยงศสกดวธ  โกบสสนเทกยะ   )

นายทะเบกยน
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

พมลนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทกทของหผอง
อสนดสบทกทของระดสบ

6.0
8.5

14.5

8
8

1.87

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรกยน

เรกยน ไดผ
6.0
8.5

14.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขกยน
3 = ดกเยกทยม, 2 = ดก, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรกยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 6 หหอง 1 เลขทรท 5

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายอภวลสกษห    มลสยไธสง    01339

ววชาพชพนฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6  1.0  ครรศวรวกคล33480.0100
ค33102 คณวตศาสตรห 6  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ33373.0100
ส33103 สสงคมศศกษา 6  1.0  ครรสคพสตรา33480.0100
ส33104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรอนคชา33370.0100
พ33102 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22374.0100
ศ33102 นาฏศวลปป 2  0.5  ครรภรรวดา33372.0100
ง33102 เทคโนโลยกและสารสนเทศ 2  0.5  ครรภรรวดา33480.0100
อ33102 ภาษาอสงกฤษ 5  1.0  ครรพงษหเดช332.568.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30206 สถวตวและความนนาจะเปปน  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ33370.0100
ว30205 ฟฟสวกสห 5  2.0  ครรววนสย22485.0100
ว30225 เคมก 5  1.5  ครรรราไพ33374.0100
ว30245 ชกวววทยา 5  1.5  ครรสมพบ33371.0100
ส30234 หนผาทกทพลเมมองและศกลธรรม 4  0.5  ครรอนคชา33371.0100
พ30214 ลกลาศ  0.5  ครรยคนนทห221.555.0100
ง32267 งานเลกลยงไกนพสนธคหเนมลอ  1.0  ครรธกระพล33484.0100
อ33202 อนานและตกความหมายภาษาอสงกฤษ  0.5  ครรพงษหเดช332.569.0100

ววชากวจกรรม
ก33905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก33906 รสกการอนาน  20.0  ครรรราไพผ0.0-
ก33907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก33908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรกยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทกทปรศกษา

( 1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรกยงศสกดวธ  โกบสสนเทกยะ   )

นายทะเบกยน
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

พมลนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทกทของหผอง
อสนดสบทกทของระดสบ

6.0
8.5

14.5

1
1

3.27

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรกยน

เรกยน ไดผ
6.0
8.5

14.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขกยน
3 = ดกเยกทยม, 2 = ดก, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรกยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวสคดาพร    ชวนบคตร    01344

ววชาพชพนฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6  1.0  ครรศวรวกคล333.577.0100
ค33102 คณวตศาสตรห 6  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ23260.0100
ส33103 สสงคมศศกษา 6  1.0  ครรสคพสตรา33371.0100
ส33104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรอนคชา33373.0100
พ33102 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห22371.0100
ศ33102 นาฏศวลปป 2  0.5  ครรภรรวดา33374.0100
ง33102 เทคโนโลยกและสารสนเทศ 2  0.5  ครรภรรวดา333.577.0100
อ33102 ภาษาอสงกฤษ 5  1.0  ครรพงษหเดช33260.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30206 สถวตวและความนนาจะเปปน  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ231.556.0100
ว30205 ฟฟสวกสห 5  2.0  ครรววนสย222.566.0100
ว30225 เคมก 5  1.5  ครรรราไพ33262.0100
ว30245 ชกวววทยา 5  1.5  ครรสมพบ332.565.0100
ส30234 หนผาทกทพลเมมองและศกลธรรม 4  0.5  ครรอนคชา33372.0100
พ30214 ลกลาศ  0.5  ครรยคนนทห22153.0100
ง32267 งานเลกลยงไกนพสนธคหเนมลอ  1.0  ครรธกระพล333.578.0100
อ33202 อนานและตกความหมายภาษาอสงกฤษ  0.5  ครรพงษหเดช33261.0100

ววชากวจกรรม
ก33905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก33906 รสกการอนาน  20.0  ครรรราไพผ0.0-
ก33907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก33908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรกยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทกทปรศกษา

( 1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรกยงศสกดวธ  โกบสสนเทกยะ   )

นายทะเบกยน
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

พมลนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทกทของหผอง
อสนดสบทกทของระดสบ

6.0
8.5

14.5

6
6

2.51

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรกยน

เรกยน ไดผ
6.0
8.5

14.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขกยน
3 = ดกเยกทยม, 2 = ดก, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรกยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 6 หหอง 1 เลขทรท 7

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวอรคณศรก    ศรกพรม    01346

ววชาพชพนฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6  1.0  ครรศวรวกคล33482.0100
ค33102 คณวตศาสตรห 6  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ33373.0100
ส33103 สสงคมศศกษา 6  1.0  ครรสคพสตรา33373.0100
ส33104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรอนคชา333.577.0100
พ33102 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห223.576.0100
ศ33102 นาฏศวลปป 2  0.5  ครรภรรวดา333.577.0100
ง33102 เทคโนโลยกและสารสนเทศ 2  0.5  ครรภรรวดา33480.0100
อ33102 ภาษาอสงกฤษ 5  1.0  ครรพงษหเดช333.577.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30206 สถวตวและความนนาจะเปปน  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ33370.0100
ว30205 ฟฟสวกสห 5  2.0  ครรววนสย223.575.0100
ว30225 เคมก 5  1.5  ครรรราไพ33370.0100
ว30245 ชกวววทยา 5  1.5  ครรสมพบ33370.0100
ส30234 หนผาทกทพลเมมองและศกลธรรม 4  0.5  ครรอนคชา333.578.0100
พ30214 ลกลาศ  0.5  ครรยคนนทห22153.0100
ง32267 งานเลกลยงไกนพสนธคหเนมลอ  1.0  ครรธกระพล33482.0100
อ33202 อนานและตกความหมายภาษาอสงกฤษ  0.5  ครรพงษหเดช33373.0100

ววชากวจกรรม
ก33905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก33906 รสกการอนาน  20.0  ครรรราไพผ0.0-
ก33907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก33908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรกยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทกทปรศกษา

( 1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรกยงศสกดวธ  โกบสสนเทกยะ   )

นายทะเบกยน
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

พมลนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทกทของหผอง
อสนดสบทกทของระดสบ

6.0
8.5

14.5

1
1

3.27

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรกยน

เรกยน ไดผ
6.0
8.5

14.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขกยน
3 = ดกเยกทยม, 2 = ดก, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรกยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 6 หหอง 1 เลขทรท 8

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาววราลก    ใสสะอาด    01322

ววชาพชพนฐาน
ท33102 ภาษาไทย 6  1.0  ครรศวรวกคล22373.0100
ค33102 คณวตศาสตรห 6  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ33260.0100
ส33103 สสงคมศศกษา 6  1.0  ครรสคพสตรา33370.0100
ส33104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรอนคชา333.578.0100
พ33102 สคขศศกษา 6  0.5  ครรยคนนทห223.575.0100
ศ33102 นาฏศวลปป 2  0.5  ครรภรรวดา333.575.0100
ง33102 เทคโนโลยกและสารสนเทศ 2  0.5  ครรภรรวดา11370.0100
อ33102 ภาษาอสงกฤษ 5  1.0  ครรพงษหเดช33261.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30206 สถวตวและความนนาจะเปปน  1.0  ครรเกรกยงศสกดวธ331.556.0100
ว30205 ฟฟสวกสห 5  2.0  ครรววนสย11153.0100
ว30225 เคมก 5  1.5  ครรรราไพ33263.0100
ว30245 ชกวววทยา 5  1.5  ครรสมพบ232.566.0100
ส30234 หนผาทกทพลเมมองและศกลธรรม 4  0.5  ครรอนคชา33481.0100
พ30214 ลกลาศ  0.5  ครรยคนนทห221.558.0100
ง32267 งานเลกลยงไกนพสนธคหเนมลอ  1.0  ครรธกระพล333.578.0100
อ33202 อนานและตกความหมายภาษาอสงกฤษ  0.5  ครรพงษหเดช33263.0100

ววชากวจกรรม
ก33905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก33906 รสกการอนาน  20.0  ครรรราไพผ0.0-
ก33907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก33908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรกยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทกทปรศกษา

( 1.นางสาวรราไพ  มหามาตร, 2 นายพงษหเดช  ปะรคมรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรกยงศสกดวธ  โกบสสนเทกยะ   )

นายทะเบกยน
วสนทกท  25 มกนาคม 2559

พมลนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทกทของหผอง
อสนดสบทกทของระดสบ

6.0
8.5

14.5

7
7

2.36

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรกยน

เรกยน ไดผ
6.0
8.5

14.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขกยน
3 = ดกเยกทยม, 2 = ดก, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรกยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 


