
 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ   เด็กชายปรพล เทพธัญญ์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  เลขที ่3 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท21102 ภาษาไทย 1.5 67 2.5 
ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 25 0 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 52 1 
ว21104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 70 3 
ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 68 2.5 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 70 3 
พ21102 สุขศึกษา 0.5 61 2 
พ21104 พลศึกษา 0.5 70 3.5 
ศ21102 ศิลปะ 1 63 2 
ง21102 การงานอาชีพ 1 50 1 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 63 2 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท21202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 65 2.5 
ว21202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 51 1 
อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 61 2 
ค21202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 25 0 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 57.40 1.72 
ล ำดับที่ 16  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

              ลงช่ือ     .........            ครูประจ าช้ัน                    ลงช่ือ.................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                            ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                    9  เมษายน 2564                                                                                                                  

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                          ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรยีน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                          ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                  9  เมษายน 2564                                                                               9  เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                        



 
 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ  เด็กชายวีรเดช โพธิ์กลิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  เลขที่ 5 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ หน่วยกิต/น้ ำหนัก 
คะแนนภำคเรียนที่ 2 

(100 คะแนน) 
ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพ้ืนฐำน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 81 4 
ค22102 คณิตศาสตร ์ 1.5 90 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 62 2 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 76 3.5 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 76 3.5 
ส22104 ประวัติศาสตร ์ 0.5 82 4 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 74 3 
พ22104 พลศึกษา 0.5 84 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 79 3.5 
ง22102 การงานอาชีพ 1 70 3 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 70 3 
 รำยวิชำเพ่ิมเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 70 3 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร ์ 0.5 80 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 73 3 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 94 4 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 77.40 3.37 
ล ำดับที ่ 5  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่านเกณฑ ์
ไม ่

ผ่านเกณฑ ์
ดีเยี่ยม ด ี ผ่านเกณฑ ์

ไม ่
ผ่านเกณฑ ์

ผ่านเกณฑ ์
ไม ่

ผ่านเกณฑ ์
          

            ลงช่ือ                          ครูประจ าชั้น              ลงช่ือ.................................หวัหน้าวิชาการโรงเรียน 
                  ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                                ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                     9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564                                                                

  
          ลงช่ือ.........................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                        ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรยีน      
                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                 ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                     9 เมษายน 2564                                                                     9 เมษายน 2564 
 



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ   เด็กชายสุเมธ ทวิชสังข์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  เลขท่ี 6 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท23102 ภาษาไทย 1.5 75 3.5 
ค23102 คณิตศาสตร์ 1.5 72 3 
ว23102 วิทยาศาสตร์ 1.5 70 3 
ว23104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 68 2.5 
ส23102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 65 2.5 
ส23104 ประวัติศาสตร์ 0.5 73 3 
พ23102 สุขศึกษา 0.5 66 2.5 
พ23104 พลศึกษา 0.5 80 4 
ศ23102 ศิลปะ 1 69 2.5 
ง23102 การงานอาชีพ 1 70 3 
อ23102 ภาษาอังกฤษ 1.5 65 2.5 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท23202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 72 3 
ว23202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 50 1 
อ23202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 64 2 
ค23202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 88 4 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 69.80 2.83 
ล ำดับที่ 11  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

          ลงช่ือ................................ ครูประจ าช้ัน                      ลงช่ือ.................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
              (นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง)                                           ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ ) 
                 9 เมษายน 2564                                                                      9  เมษายน 2564 

  

          ลงช่ือ......... ............................รองผู้อ านวยการโรงเรียน                        ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรยีน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                       9  เมษายน                                                                     9  เมษายน 2564                                                                     



 
 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ   เด็กหญิงกัลยาณี สีน้ าเงิน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  เลขที ่7 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท21102 ภาษาไทย 1.5 71 3 
ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 88 4 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 71 3 
ว21104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 71 3 
ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 70 3 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 77 3.5 
พ21102 สุขศึกษา 0.5 70 3 
พ21104 พลศึกษา 0.5 90 4 
ศ21102 ศิลปะ 1 67 2.5 
ง21102 การงานอาชีพ 1 74 3 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 71 3 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท21202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 76 3.5 
ว21202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 61 2 
อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 70 3 
ค21202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 86 4 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 74.20 3.15 
ล ำดับที่ 10  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

              ลงช่ือ     .......... ครูประจ าช้ัน                  ลงช่ือ.................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                            ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                    9  เมษายน 2564                                                                                                                  

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                          ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรยีน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                      ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                    9  เมษายน 2564                                                                               9  เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                        



 
 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ  เด็กหญิงอรนลิน บริรักษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  เลขที่ 8 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท22102 ภาษาไทย 1.5 87 4 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 90 4 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 80 4 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 85 4 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 78 3.5 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 82 4 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 75 3.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 84 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 78 3.5 
ง22102 การงานอาชีพ 1 96 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 76 3.5 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 82 4 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 80 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 72 3 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 93 4 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 82.53 3.80 
ล ำดับที่ 2  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

         ลงช่ือ                         ครูประจ าช้ัน              ลงช่ือ.................................หวัหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                                ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564                                                              

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                        ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรียน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                 ( นายสาธิต สร้างสกุล) 
                    9 เมษายน 2564                                                                         9  เมษายน 25 



 

  
 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ   เด็กหญิงพรรริ์ทิพย์ เสทิน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  เลขที ่9 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท21102 ภาษาไทย 1.5 87 4 
ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 92 4 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 76 3.5 
ว21104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 81 4 
ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 70 3 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 80 4 
พ21102 สุขศึกษา 0.5 77 3.5 
พ21104 พลศึกษา 0.5 94 4 
ศ21102 ศิลปะ 1 81 4 
ง21102 การงานอาชีพ 1 86 4 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 73 3 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท21202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 75 3.5 
ว21202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 70 3 
อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 72 3 
ค21202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 92 4 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 80.40 3.61 
ล ำดับที่ 3  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

              ลงช่ือ     .......... ครูประจ าช้ัน                  ลงช่ือ.................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                            ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                    9  เมษายน 2564                                                                                                                  

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                          ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรยีน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                      ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                   9  เมษายน 2564                                                                            9  เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                        



 
 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ  เด็กหญิงภัทรวดี เทศจันทร์   ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  เลขท่ี 10 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท22102 ภาษาไทย 1.5 78 3.5 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 89 4 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 77 3.5 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 71 3 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 75 3.5 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 79 3.5 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 78 3.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 96 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 71 3 
ง22102 การงานอาชีพ 1 78 3.5 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 74 3 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 81 4 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 81 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 75 3.5 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 91 4 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 79.60 3.52 
ล ำดับที่ 4  

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

         ลงช่ือ.....................................ครูประจ าชั้น              ลงช่ือ.................................หวัหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                                ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564                                                                

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                        ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรียน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                 ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                   9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564                                                                



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ   เด็กชายวรัญญู ด าชะอม   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  เลขท่ี 11 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท21102 ภาษาไทย 1.5 71 3 
ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 52 1 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 70 3 
ว21104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 58 1.5 
ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 66 2.5 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 50 1 
พ21102 สุขศึกษา 0.5 57 1.5 
พ21104 พลศึกษา 0.5 76 3.5 
ศ21102 ศิลปะ 1 65 2.5 
ง21102 การงานอาชีพ 1 50 1 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 62 2 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท21202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 68 2.5 
ว21202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 50 1 
อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 58 1.5 
ค21202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 25 0 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 58.53 2.00 
ล ำดับที่ 15  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

              ลงช่ือ     .......... ครูประจ าช้ัน                  ลงช่ือ.................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                            ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                    9  เมษายน 2564                                                                                                                  

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                          ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรยีน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                      ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                               9  เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                        



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ  เด็กหญิงเนตรอัปสร สุรัตน์พราหมณ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  เลขที่ 12 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท22102 ภาษาไทย 1.5 82 4 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 89 4 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 70 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 83 4 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 68 2.5 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 75 3.5 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 73 3 
พ22104 พลศึกษา 0.5 88 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 71 3 
ง22102 การงานอาชีพ 1 73 3 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 70 3 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 80 4 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 71 3 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 72 3 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 86 4 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 76.73 3.33 
ล ำดับที่ 6  

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

         ลงช่ือ                          ครูประจ าช้ัน              ลงช่ือ.................................หวัหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                                ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564                                                                

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                        ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรียน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                 ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                   9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564     



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ   เด็กหญิงศิริจารุมณี สิงห์เล็ก   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  เลขที ่13 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท21102 ภาษาไทย 1.5 73 3 
ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 86 4 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 74 3 
ว21104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 75 3.5 
ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 66 2.5 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 73 3 
พ21102 สุขศึกษา 0.5 68 2.5 
พ21104 พลศึกษา 0.5 94 4 
ศ21102 ศิลปะ 1 69 2.5 
ง21102 การงานอาชีพ 1 69 2.5 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 70 3 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท21202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 82 4 
ว21202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 60 2 
อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 70 3 
ค21202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 87 4 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 74.40 3.06 
ล ำดับที่ 9  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

              ลงช่ือ     .......... ครูประจ าช้ัน                  ลงช่ือ.................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                            ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                      9  เมษายน 2564                                                                                                                  

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                          ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรยีน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                      ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                               9  เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                        



 
 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ  เด็กชายชาญชัย ศรีอุทัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  เลขที่ 15 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท22102 ภาษาไทย 1.5 76 3.5 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 87 4 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 70 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 75 3.5 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 72 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 70 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 70 3 
พ22104 พลศึกษา 0.5 82 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 70 3 
ง22102 การงานอาชีพ 1 72 3 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 70 3 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 78 3.5 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 71 3 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 73 3 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 89 4 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 75.00 3.28 
ล ำดับที่ 8  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

         ลงช่ือ                          ครูประจ าช้ัน              ลงช่ือ.................................หวัหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                       ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                 9  เมษายน 2564                                                                

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                        ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรียน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                 ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
  9 เมษายน 2564      9 เมษายน 2564 



 
 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ   เด็กชายสิทธิพงษ์ จันทร์ปาน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  เลขที ่16 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท21102 ภาษาไทย 1.5 67 2.5 
ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 81 4 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 62 2 
ว21104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 62 2 
ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 72 3 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 50 1 
พ21102 สุขศึกษา 0.5 65 2.5 
พ21104 พลศึกษา 0.5 78 3.5 
ศ21102 ศิลปะ 1 61 2 
ง21102 การงานอาชีพ 1 50 1 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 70 3 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท21202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 59 1.5 
ว21202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 72 3 
อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 61 2 
ค21202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 77 3.5 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 65.80 2.54 
ล ำดับที่ 13  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

              ลงช่ือ     .......... ครูประจ าช้ัน                  ลงช่ือ.................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                            ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                    9  เมษายน 2564                                                                                                                  

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                          ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรยีน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                      ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                  9  เมษายน 2564                                                                               9  เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                        



 
 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ  เด็กชายเมธี เงาศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  เลขท่ี 17 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท22102 ภาษาไทย 1.5 67 2.5 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 53 1 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 52 1 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 62 2 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 59 1.5 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 29 0 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 54 1 
พ22104 พลศึกษา 0.5 78 3.5 
ศ22102 ศิลปะ 1 64 2 
ง22102 การงานอาชีพ 1 50 1 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 65 2.5 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 59 1.5 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 53 1 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 55 1.5 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 25 0 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 55.00 1.56 
ล ำดับที่ 17  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

         ลงช่ือ                          ครูประจ าช้ัน              ลงช่ือ.................................หวัหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                                ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564                                                                

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                        ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรียน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                 ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                  13 พฤศจิกายน 2563                      



               
 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ   เด็กชายภูริภัทร ยิ่งยงค์   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  เลขท่ี 18 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท21102 ภาษาไทย 1.5 63 2 
ค21102 คณิตศาสตร์ 1.5 54 1 
ว21102 วิทยาศาสตร์ 1.5 62 2 
ว21104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 55 1.5 
ส21102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 70 3 
ส21104 ประวัติศาสตร์ 0.5 28 0 
พ21102 สุขศึกษา 0.5 55 1.5 
พ21104 พลศึกษา 0.5 78 3.5 
ศ21102 ศิลปะ 1 65 2.5 
ง21102 การงานอาชีพ 1 50 1 
อ21102 ภาษาอังกฤษ 1.5 70 3 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท21202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 71 3 
ว21202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 71 3 
อ21202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 73 3 
ค21202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 58 1.5 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 61.53 2.11 
ล ำดับที่ 14  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

              ลงช่ือ     .......... ครูประจ าช้ัน                  ลงช่ือ.................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                            ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                    9  เมษายน 2564                                                                                                                  

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                          ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรยีน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                      ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                  9  เมษายน 2564                                                                               9  เมษายน 2564                                                                                                                                                                                                                        



 
 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ  เด็กหญิงพุทธิชา บุญวิก  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  เลขที่ 19 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท22102 ภาษาไทย 1.5 89 4 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 91 4 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 80 4 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 88 4 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 81 4 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 83 4 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 79 3.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 94 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 75 3.5 
ง22102 การงานอาชีพ 1 87 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 78 3.5 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 86 4 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 81 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 82 4 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 84 4 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 83.87 3.89 
ล ำดับที่ 1  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

         ลงช่ือ                          ครูประจ าช้ัน              ลงช่ือ.................................หวัหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                                ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564                                                                

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                        ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรียน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                 ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564                                                                



 
 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ  เด็กชายจักรพงษ์ ชัยศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  เลขที่ 21 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท22102 ภาษาไทย 1.5 78 3.5 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 90 4 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 70 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 70 3 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 70 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 78 3.5 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 74 3 
พ22104 พลศึกษา 0.5 82 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 69 2.5 
ง22102 การงานอาชีพ 1 84 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 72 3 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 70 3 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 65 2.5 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 70 3 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 96 4 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 75.87 3.28 
ล ำดับที่ 7  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

         ลงช่ือ                          ครูประจ าช้ัน              ลงช่ือ.................................หวัหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                                ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564                                                                

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                        ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรียน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                 ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                  9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564                                                                



 
 

 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ  เด็กชายลัทธพล ปี่แก้ว  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1/1  เลขท่ี 22 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกิต/
น้ ำหนัก 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดับผล 
กำรเรียน 

 รำยวิชำพื้นฐำน    

ท22102 ภาษาไทย 1.5 73 3 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 70 3 
ว22102 วิทยาศาสตร์ 1.5 70 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 52 1 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 65 2.5 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 70 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 59 1.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 80 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 55 1.5 
ง22102 การงานอาชีพ 1 54 1 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 70 3 
 รำยวิชำเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพ่ิมเติม) 0.5 72 3 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 54 1 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 0.5 78 3.5 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) 0.5 70 3 
     

ผลกำรเรียนเฉลี่ย 66.13 2.65 
ล ำดับที่ 12  

 
ผลกำรประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ผลกำรประเมิน 

กำรอ่ำน คิด วิเครำะห์และเขียน 
ผลกำรประเมิน 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

         ลงช่ือ                          ครูประจ าช้ัน              ลงช่ือ.................................หวัหน้าวิชาการโรงเรียน 
             ( นางชะอ้อน ช่วยบ ารุง )                                                ( นางมารศรี  ศรสีมบตัิ ) 
                 9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564                                                                

  

          ลงช่ือ......... ................................รองผู้อ านวยการโรงเรยีน                        ลงช่ือ.........................................ผู้อ านวยการโรงเรียน      

                  ( นายทนงศักดิ์ ถุงทอง )                 ( นายสาธิต สร้างสกุล ) 
                  9  เมษายน 2564                                                                        9  เมษายน 2564             


