
ช่ือ ด.ช.ศิริศักด์ิ  วัฒนานนท์ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 1

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 87 4
ค23102 1.5 91 4
ว23102 1.5 84 4
ส23103 1.5 90 4
ส23104 0.5 92 4
พ23103 0.5 88 4
พ23104 0.5 87 4
ศ23102 1 87 4
ง23102 1 80 4
อ23102 1.5 81 4
ท23202 0.5 80 4
อ23202 0.5 95 4
ว23202 0.5 75 3.5
ง23202 0.5 84 4
ท23202 0.5 80 4

รวม 1281

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง

ดีเย่ียม

ลงช่ือ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา น้ าหนัก หมายเหตุรายวิชา

2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์

การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

33  คน

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี )
ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)

สรุปผลการประเมิน
3.98

( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

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

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม

พลศึกษา

โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

แนะแนว

ภาษาอังกฤษ



ช่ือ ด.ช. อรรถพร พรมจันทร์ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 2

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 86 4
ค23102 1.5 86 4
ว23102 1.5 82 4
ส23103 1.5 89 4
ส23104 0.5 90 4
พ23103 0.5 80 4
พ23104 0.5 86 4
ศ23102 1 84 4
ง23102 1 80 4
อ23102 1.5 73 3
ท23202 0.5 81 4
อ23202 0.5 95 4
ว23202 0.5 78 3.5
ง23202 0.5 84 4
ท23202 0.5 80 4

รวม 1254

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง

ดีเย่ียม

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 4
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.87

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ



ช่ือ ด.ช.คมสัน เกิดสวัสด์ิ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 3

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 67 2.5
ค23102 1.5 70 3
ว23102 1.5 63 2
ส23103 1.5 74 3
ส23104 0.5 75 3.5
พ23103 0.5 70 3
พ23104 0.5 85 4
ศ23102 1 72 3
ง23102 1 73 3
อ23102 1.5 63 2
ท23202 0.5 63 2
อ23202 0.5 77 3.5
ว23202 0.5 54 1
ง23202 0.5 81 4
ท23202 0.5 67 2.5

รวม 1054

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 27
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 2.70

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ช.สุทิวัส พรมจันทร์ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 4

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 87 4
ค23102 1.5 90 4
ว23102 1.5 80 4
ส23103 1.5 83 4
ส23104 0.5 75 3.5
พ23103 0.5 82 4
พ23104 0.5 89 4
ศ23102 1 75 3.5
ง23102 1 72 3
อ23102 1.5 73 3
ท23202 0.5 80 4
อ23202 0.5 93 4
ว23202 0.5 70 3
ง23202 0.5 83 4
ท23202 0.5 83 4

รวม 1215

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 6
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.72

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ช.นพดล สีทองใส ช้ัน ม.3 เลขท่ี 5

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 72 3
ค23102 1.5 72 3
ว23102 1.5 73 3
ส23103 1.5 70 3
ส23104 0.5 75 3.5
พ23103 0.5 72 3
พ23104 0.5 88 4
ศ23102 1 77 3.5
ง23102 1 65 2.5
อ23102 1.5 66 2.5
ท23202 0.5 71 3
อ23202 0.5 65 2.5
ว23202 0.5 55 1.5
ง23202 0.5 84 4
ท23202 0.5 68 2.5

รวม 1073

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 26
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 2.94

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.กชนุช สอนมาลา ช้ัน ม.3 เลขท่ี 6

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 74 3
ค23102 1.5 75 3.5
ว23102 1.5 71 3
ส23103 1.5 64 2
ส23104 0.5 65 2.5
พ23103 0.5 75 3.5
พ23104 0.5 86 4
ศ23102 1 75 3.5
ง23102 1 81 4
อ23102 1.5 73 3
ท23202 0.5 76 3.5
อ23202 0.5 71 3
ว23202 0.5 62 2
ง23202 0.5 55 1.5
ท23202 0.5 75 3.5

รวม 1078

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 24
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.04

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.จุฑารัตน์ หงษ์ชากร ช้ัน ม.3 เลขท่ี 7

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 82 4
ค23102 1.5 77 3.5
ว23102 1.5 82 4
ส23103 1.5 71 3
ส23104 0.5 72 3
พ23103 0.5 80 4
พ23104 0.5 88 4
ศ23102 1 77 3.5
ง23102 1 73 3
อ23102 1.5 78 3.5
ท23202 0.5 75 3.5
อ23202 0.5 91 4
ว23202 0.5 70 3
ง23202 0.5 81 4
ท23202 0.5 80 4

รวม 1177

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง

ดีเย่ียม

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 9
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.57

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.มีนา    คงหอม ช้ัน ม.3 เลขท่ี 8

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 81 4
ค23102 1.5 72 3
ว23102 1.5 70 3
ส23103 1.5 74 3
ส23104 0.5 75 3.5
พ23103 0.5 81 4
พ23104 0.5 93 4
ศ23102 1 77 3.5
ง23102 1 77 3.5
อ23102 1.5 75 3.5
ท23202 0.5 67 2.5
อ23202 0.5 85 4
ว23202 0.5 58 1.5
ง23202 0.5 75 3.5
ท23202 0.5 83 4

รวม 1143

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 14
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.35

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.ณัฐณิชา    ปิยะลักษณ์ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 9

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 80 4
ค23102 1.5 77 3.5
ว23102 1.5 80 4
ส23103 1.5 71 3
ส23104 0.5 69 2.5
พ23103 0.5 78 3.5
พ23104 0.5 83 4
ศ23102 1 83 4
ง23102 1 80 4
อ23102 1.5 70 3
ท23202 0.5 78 3.5
อ23202 0.5 87 4
ว23202 0.5 70 3
ง23202 0.5 56 1.5
ท23202 0.5 82 4

รวม 1144

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 12
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.50

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.ดุจดาว   ศรีสูญจีน ช้ัน ม.3 เลขท่ี 10

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 85 4
ค23102 1.5 76 3.5
ว23102 1.5 80 4
ส23103 1.5 74 3
ส23104 0.5 75 3.5
พ23103 0.5 76 3.5
พ23104 0.5 82 4
ศ23102 1 78 3.5
ง23102 1 76 3.5
อ23102 1.5 71 3
ท23202 0.5 75 3.5
อ23202 0.5 87 4
ว23202 0.5 73 3
ง23202 0.5 83 4
ท23202 0.5 89 4

รวม 1180

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง

ดีเย่ียม

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 10
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.56

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 11

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 81 4
ค23102 1.5 77 3.5
ว23102 1.5 75 3.5
ส23103 1.5 73 3
ส23104 0.5 74 3
พ23103 0.5 80 4
พ23104 0.5 83 4
ศ23102 1 78 3.5
ง23102 1 76 3.5
อ23102 1.5 72 3
ท23202 0.5 73 3
อ23202 0.5 85 4
ว23202 0.5 70 3
ง23202 0.5 77 3.5
ท23202 0.5 83 4

รวม 1157

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 13
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.46

ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ
อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา

ด.ญ.โพธิธาดา    นรากล่ า

น้ าหนัก หมายเหตุ
ภาษาไทย



ช่ือ ด.ช.รัชพร   บัวแก้ว ช้ัน ม.3 เลขท่ี 12

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 78 3.5
ค23102 1.5 75 3.5
ว23102 1.5 74 3
ส23103 1.5 60 2
ส23104 0.5 73 3
พ23103 0.5 80 4
พ23104 0.5 92 4
ศ23102 1 71 3
ง23102 1 71 3
อ23102 1.5 64 2
ท23202 0.5 72 3
อ23202 0.5 89 4
ว23202 0.5 70 3
ง23202 0.5 83 4
ท23202 0.5 70 3

รวม 1122

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 23
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.04

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.สุภัชชา ศรีสุวรรณ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 13

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 77 3.5
ค23102 1.5 74 3
ว23102 1.5 70 3
ส23103 1.5 70 3
ส23104 0.5 67 2.5
พ23103 0.5 71 3
พ23104 0.5 87 4
ศ23102 1 74 3
ง23102 1 65 2.5
อ23102 1.5 67 2.5
ท23202 0.5 70 3
อ23202 0.5 79 3.5
ว23202 0.5 60 2
ง23202 0.5 82 4
ท23202 0.5 75 3.5

รวม 1088

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 25
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.02

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.กัลยรัตน์    เจริญกิจ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 14

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 72 3
ค23102 1.5 77 3.5
ว23102 1.5 71 3
ส23103 1.5 73 3
ส23104 0.5 75 3.5
พ23103 0.5 80 4
พ23104 0.5 89 4
ศ23102 1 78 3.5
ง23102 1 71 3
อ23102 1.5 74 3
ท23202 0.5 71 3
อ23202 0.5 93 4
ว23202 0.5 70 3
ง23202 0.5 83 4
ท23202 0.5 80 4

รวม 1157

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 16
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.30

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.ทิพย์วรรณ    แนบทางดี ช้ัน ม.3 เลขท่ี 15

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 1 ผลการเรียน

ท23102 1.5 83 4
ค23102 1.5 77 3.5
ว23102 1.5 80 4
ส23103 1.5 88 4
ส23104 0.5 83 4
พ23103 0.5 77 3.5
พ23104 0.5 83 4
ศ23102 1 78 3.5
ง23102 1 83 4
อ23102 1.5 70 3
ท23202 0.5 80 4
อ23202 0.5 94 4
ว23202 0.5 64 2
ง23202 0.5 78 3.5
ท23202 0.5 76 3.5

รวม 1143

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง

ดีเย่ียม

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 15
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.35

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.จุฑารัตน์    ใจไว ช้ัน ม.3 เลขท่ี 16

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 86 4
ค23102 1.5 78 3.5
ว23102 1.5 83 4
ส23103 1.5 70 3
ส23104 0.5 81 4
พ23103 0.5 80 4
พ23104 0.5 84 4
ศ23102 1 81 4
ง23102 1 82 4
อ23102 1.5 71 3
ท23202 0.5 82 4
อ23202 0.5 95 4
ว23202 0.5 76 3.5
ง23202 0.5 81 4
ท23202 0.5 80 4

รวม 1210

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง

ดีเย่ียม

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 7
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.70

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ช.จักรภพ    ช่างปล้ืม ช้ัน ม.3 เลขท่ี 17

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 74 3
ค23102 1.5 73 3
ว23102 1.5 73 3
ส23103 1.5 68 2.5
ส23104 0.5 70 3
พ23103 0.5 81 4
พ23104 0.5 80 4
ศ23102 1 76 3.5
ง23102 1 70 3
อ23102 1.5 71 3
ท23202 0.5 72 3
อ23202 0.5 64 2
ว23202 0.5 78 3.5
ง23202 0.5 86 4
ท23202 0.5 75 3.5

รวม 1111

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 22
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.09

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.ณัฐนิชา    นาคประดิษฐ์ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 18

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 83 4
ค23102 1.5 73 3
ว23102 1.5 71 3
ส23103 1.5 74 3
ส23104 0.5 77 3.5
พ23103 0.5 82 4
พ23104 0.5 83 4
ศ23102 1 78 3.5
ง23102 1 81 4
อ23102 1.5 65 2.5
ท23202 0.5 70 3
อ23202 0.5 74 3
ว23202 0.5 71 3
ง23202 0.5 81 4
ท23202 0.5 71 3

รวม 1134

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 18
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.30

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.รัญชิดา   โลหิตรักษ์ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 19

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 85 4
ค23102 1.5 74 3
ว23102 1.5 75 3.5
ส23103 1.5 82 4
ส23104 0.5 75 3.5
พ23103 0.5 80 4
พ23104 0.5 81 4
ศ23102 1 75 3.5
ง23102 1 80 4
อ23102 1.5 68 2.5
ท23202 0.5 75 3.5
อ23202 0.5 95 4
ว23202 0.5 71 3
ง23202 0.5 81 4
ท23202 0.5 78 3.5

รวม 1175

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง

ดีเย่ียม

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 11
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.54

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.พิธิญา    ดับพันธ์ ช้ัน ม.3 เลขท่ี  20

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 95 4
ค23102 1.5 87 4
ว23102 1.5 81 4
ส23103 1.5 92 4
ส23104 0.5 92 4
พ23103 0.5 88 4
พ23104 0.5 85 4
ศ23102 1 84 4
ง23102 1 85 4
อ23102 1.5 82 4
ท23202 0.5 84 4
อ23202 0.5 95 4
ว23202 0.5 82 4
ง23202 0.5 83 4
ท23202 0.5 86 4

รวม 1301

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง

ดีเย่ียม

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 1
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 4.00

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 21

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 77 3.5
ค23102 1.5 74 3
ว23102 1.5 67 2.5
ส23103 1.5 76 3.5
ส23104 0.5 75 3.5
พ23103 0.5 71 3
พ23104 0.5 90 4
ศ23102 1 75 3.5
ง23102 1 81 4
อ23102 1.5 70 3
ท23202 0.5 71 3
อ23202 0.5 85 4
ว23202 0.5 65 2.5
ง23202 0.5 82 4
ท23202 0.5 75 3.5

รวม 1134

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ
( นายสาธิต สร้างสกุล)

การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง

สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.30
ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 18
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน

โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ
อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

น้ าหนัก หมายเหตุ
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา

ด.ญ.ขวัญฤดี   หอมฤทธ์ิ



ช่ือ ด.ญ.วริศรา    จันทรพร ช้ัน ม.3 เลขท่ี 22

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 82 4
ค23102 1.5 83 4
ว23102 1.5 81 4
ส23103 1.5 82 4
ส23104 0.5 85 4
พ23103 0.5 80 4
พ23104 0.5 90 4
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 81 4
อ23102 1.5 74 3
ท23202 0.5 83 4
อ23202 0.5 93 4
ว23202 0.5 75 3.5
ง23202 0.5 81 4
ท23202 0.5 80 4

รวม 1230

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง

ดีเย่ียม

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 5
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.87

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ



ช่ือ ด.ญ.สุวภัทร    พิมพ์โชติ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 23

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 89 4
ค23102 1.5 81 4
ว23102 1.5 80 4
ส23103 1.5 86 4
ส23104 0.5 84 4
พ23103 0.5 83 4
พ23104 0.5 88 4
ศ23102 1 76 3.5
ง23102 1 81 4
อ23102 1.5 79 3.5
ท23202 0.5 75 3.5
อ23202 0.5 85 4
ว23202 0.5 81 4
ง23202 0.5 83 4
ท23202 0.5 85 4

รวม 1236

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง

ดีเย่ียม

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 3
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.89

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.อัจฉรีพร    ม่ังเนียม ช้ัน ม.3 เลขท่ี 24

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 80 4
ค23102 1.5 78 3.5
ว23102 1.5 76 3.5
ส23103 1.5 80 4
ส23104 0.5 80 4
พ23103 0.5 80 4
พ23104 0.5 87 4
ศ23102 1 72 3
ง23102 1 83 4
อ23102 1.5 71 3
ท23202 0.5 83 4
อ23202 0.5 90 4
ว23202 0.5 74 3
ง23202 0.5 84 4
ท23202 0.5 85 4

รวม 1203

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง

ดีเย่ียม

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 8
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.67

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ช.ธีรศักด์ิ    ไชยพันธ์ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 25

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 1 ผลการเรียน

ท23102 1.5 71 3
ค23102 1.5 71 3
ว23102 1.5 71 3
ส23103 1.5 71 3
ส23104 0.5 73 3
พ23103 0.5 76 3.5
พ23104 0.5 92 4
ศ23102 1 71 3
ง23102 1 73 3
อ23102 1.5 73 3
ท23202 0.5 71 3
อ23202 0.5 80 4
ว23202 0.5 66 2.5
ง23202 0.5 78 3.5
ท23202 0.5 80 4

รวม 1117

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 21
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.13

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ช.เทพรัตน์    เทียนดี ช้ัน ม.3 เลขท่ี 26

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 83 4
ค23102 1.5 67 2.5
ว23102 1.5 72 3
ส23103 1.5 74 3
ส23104 0.5 73 3
พ23103 0.5 78 3.5
พ23104 0.5 88 4
ศ23102 1 73 3
ง23102 1 70 3
อ23102 1.5 70 3
ท23202 0.5 81 4
อ23202 0.5 92 4
ว23202 0.5 64 2
ง23202 0.5 83 4
ท23202 0.5 70 3

รวม 1138

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 19
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.19

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ นายนพดล    สุขสมโภชน์ ช้ัน ม.3 เลขท่ี 27

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 69 2.5
ค23102 1.5 68 2.5
ว23102 1.5 66 2.5
ส23103 1.5 63 2
ส23104 0.5 66 2.5
พ23103 0.5 76 3.5
พ23104 0.5 88 4
ศ23102 1 70 3
ง23102 1 65 2.5
อ23102 1.5 67 2.5
ท23202 0.5 65 2.5
อ23202 0.5 57 1.5
ว23202 0.5 64 2
ง23202 0.5 50 1
ท23202 0.5 75 3.5

รวม 1009

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 28
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 2.50

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง



ช่ือ ด.ญ.ชลธิชา    ยอดมณี ช้ัน ม.3 เลขท่ี 28

คะแนนวัดผล ระดับ
ภาคเรียนท่ี 2 ผลการเรียน

ท23102 1.5 78 3.5
ค23102 1.5 74 3
ว23102 1.5 67 2.5
ส23103 1.5 71 3
ส23104 0.5 77 3.5
พ23103 0.5 83 4
พ23104 0.5 85 4
ศ23102 1 82 4
ง23102 1 75 3.5
อ23102 1.5 67 2.5
ท23202 0.5 75 3.5
อ23202 0.5 92 4
ว23202 0.5 62 2
ง23202 0.5 82 4
ท23202 0.5 69 2.5

รวม 1139

ผ่าน ผลการเรียนเฉล่ีย
ผ่าน ล าดับท่ี
ผ่าน จ านวนนักเรียนในห้อง
ดี

ลงช่ือ

     ( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

...................................... ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสมหวัง
( นายสาธิต สร้างสกุล)

ลูกเสือ/เนตรนารี/กิจกรรมชุมนุม 20
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 33  คน
การประเมิน การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน

ลงช่ือ...................................ครูประจ าช้ัน ลงช่ือ..................................หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

อังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
คณิตศาสตร์( เพ่ิมเติม)
ภาษาไทย( เพ่ิมเติม)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุปผลการประเมิน
แนะแนว 3.19

พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ
โครงงานวิทย์
การงานสู่อาชีพ

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาคเรียนท่ี 2/2562

รหัสวิชา รายวิชา น้ าหนัก หมายเหตุ

โรงเรียนวัดสมหวัง






