
 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กชายณัฐภูมิ   รุ่งรังษี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 66 2.5 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 76 3.5 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 72 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 80 4 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 68 2.5 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 70 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 63 2 
พ22104 พลศึกษา 0.5 98 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 71 3 
ง22102 การงานอาชีพ 1 70 3 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 54 1 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 66 2.5 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 75 3.5 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 63 2 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 67 2.5 

ผลการเรียนเฉลี่ย  2.70 
ล าดับท่ี  17 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กชายภูวฤทธิ์   วิชัยดิษฐ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 80 4 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 93 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 71 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 82 4 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 80 4 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 72 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 78 3.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 98 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 78 3.5 
ง22102 การงานอาชีพ 1 82 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 80 4 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 84 4 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 81 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 82 4 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 93 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.80 
ล าดับท่ี  3 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กชายกิตติกุล   นวลจันทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 68 2.5 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 68 2.5 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 70 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 76 3.5 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 71 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 66 2.5 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 70 3 
พ22104 พลศึกษา 0.5 74 3 
ศ22102 ศิลปะ 1 81 4 
ง22102 การงานอาชีพ 1 82 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 66 2.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 63 2 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 61 2 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 72 3 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 70 3 

ผลการเรียนเฉลี่ย  2.91 
ล าดับท่ี  13 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 

 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 
 

โรงเรียนวัดสมหวัง 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 

ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ      เด็กหญิงกีรตา   หุ่นฟู  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 80 4 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 91 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 74 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 84 4 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 83 4 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 75 3.5 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 78 3.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 98 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 77 3.5 
ง22102 การงานอาชีพ 1 90 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 81 4 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 80 4 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 81 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 84 4 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 98 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.81 
ล าดับท่ี  2 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กหญิงสุนิษา   รัตนพันธุ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 80 4 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 88 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 74 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 81 4 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 70 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 71 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 84 4 
พ22104 พลศึกษา 0.5 100 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 81 4 
ง22102 การงานอาชีพ 1 87 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 85 4 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 80 4 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 80 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 84 4 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 93 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.74 
ล าดับท่ี  5 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กหญิงอรอุมา   แสวงศรี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 70 3 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 64 2 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 68 2.5 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 71 3 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 70 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 74 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 76 3.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 100 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 80 4 
ง22102 การงานอาชีพ 1 78 3.5 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 68 2.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 70 3 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 65 2.5 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 74 3 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 81 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  2.96 
ล าดับท่ี  12 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กชายธนธรณ์   ปลอดจินดา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 67 2.5 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 86 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 71 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 76 3.5 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 69 2.5 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 70 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 71 3 
พ22104 พลศึกษา 0.5 94 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 80 4 
ง22102 การงานอาชีพ 1 65 2.5 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 52 1 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 71 3 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 70 3 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 58 1.5 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 81 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  2.85 
ล าดับท่ี  16 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กชายกรกช   รัตธิยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 77 3.5 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 81 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 72 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 80 4 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 71 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 68 2.5 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 78 3.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 100 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 83 4 
ง22102 การงานอาชีพ 1 83 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 75 3.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 77 3.5 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 70 3 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 76 3.5 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 81 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.52 
ล าดับท่ี  8 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กหญิงมารตรี   เริ่มฤกษ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 73 3 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 82 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 70 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 70 3 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 63 2 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 70 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 80 4 
พ22104 พลศึกษา 0.5 96 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 74 3 
ง22102 การงานอาชีพ 1 66 2.5 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 82 4 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 71 3 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 76 3.5 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 83 4 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 82 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.24 
ล าดับท่ี  10 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กหญิงสุชาดา   รองเพชร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 82 4 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 85 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 71 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 80 4 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 80 4 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 71 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 86 4 
พ22104 พลศึกษา 0.5 98 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 80 4 
ง22102 การงานอาชีพ 1 88 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 71 3 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 80 4 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 80 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 76 3.5 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 93 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.72 
ล าดับท่ี  6 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กหญิงนันภัทร   ไชยสงคราม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 81 4 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 82 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 68 2.5 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 73 3 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 73 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 75 3.5 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 84 4 
พ22104 พลศึกษา 0.5 96 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 81 4 
ง22102 การงานอาชีพ 1 87 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 75 3.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 80 4 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 81 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 80 4 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 90 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.61 
ล าดับท่ี  7 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กหญิงสิริกาญน์     ใจเย็น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 70 3 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 75 3.5 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 66 2.5 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 72 3 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 66 2.5 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 68 2.5 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 74 3 
พ22104 พลศึกษา 0.5 100 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 76 3.5 
ง22102 การงานอาชีพ 1 80 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 58 1.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 65 2.5 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 70 3 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 72 3 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 67 2.5 

ผลการเรียนเฉลี่ย  2.87 
ล าดับท่ี  15 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กชายทรรศน   นนทปาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 73 3 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 66 2.5 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 66 2.5 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 71 3 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 70 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 74 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 79 3.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 96 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 77 3.5 
ง22102 การงานอาชีพ 1 67 2.5 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 52 1 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 70 3 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 71 3 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 58 1.5 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 78 3.5 

ผลการเรียนเฉลี่ย  2.69 
ล าดับท่ี  19 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กชายมงคลชัย   เหมือนจิตต์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 70 3 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 81 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 70 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 75 3.5 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 71 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 70 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 75 3.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 98 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 86 4 
ง22102 การงานอาชีพ 1 79 3.5 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 71 3 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 70 3 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 80 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 75 3.5 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 86 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.39 
ล าดับท่ี  9 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กชายนนทชัย   ชูบัวแก้ว  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 82 4 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 94 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 74 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 82 4 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 82 4 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 70 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 75 3.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 100 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 71 3 
ง22102 การงานอาชีพ 1 85 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 89 4 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 83 4 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 84 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 89 4 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 93 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.76 
ล าดับท่ี  4 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กหญิงกัลยาณี   ประสงค์ดี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 73 3 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 69 2.5 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 72 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 82 4 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 73 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 70 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 75 3.5 
พ22104 พลศึกษา 0.5 100 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 73 3 
ง22102 การงานอาชีพ 1 59 1.5 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 89 4 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 72 ร 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 65 2.5 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 89 4 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 78 3.5 

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.07 
ล าดับท่ี  11 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กชายธนกฤต   แสงจันทร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 70 3 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 80 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 67 2.5 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 75 3.5 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 70 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 70 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 73 3 
พ22104 พลศึกษา 0.5 94 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 68 2.5 
ง22102 การงานอาชีพ 1 51 1 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 61 2 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 65 2.5 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 56 1.5 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 67 2.5 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 68 2.5 

ผลการเรียนเฉลี่ย  2.70 
ล าดับท่ี  17 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กชายรณชัย   คะเณย์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 66 2.5 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 65 2.5 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 68 2.5 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 71 3 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 58 1.5 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 68 2.5 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 70 3 
พ22104 พลศึกษา 0.5 98 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 68 2.5 
ง22102 การงานอาชีพ 1 68 2.5 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 56 1.5 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 63 2 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 52 1 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 60 2 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 64 2 

ผลการเรียนเฉลี่ย  2.26 
ล าดับท่ี  20 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กหญิงกุลณัฐดา   วงศ์พิพัฒน์เจริญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 84 4 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 91 4 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 75 3.5 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 71 3 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 85 4 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 74 3 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 81 4 
พ22104 พลศึกษา 0.5 94 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 80 4 
ง22102 การงานอาชีพ 1 85 4 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 94 4 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 80 4 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 84 4 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 95 4 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 96 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  3.87 
ล าดับท่ี  1 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  



 

 
โรงเรียนวัดสมหวัง 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ  2563 

ชื่อ       เด็กชายเศกร์สิทธิ์     ทองสุวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 

รหัสวิชำ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ 
หน่วยกติ/
น้ ำหนกั 

คะแนนภำคเรียนที่ 2 
(100 คะแนน) 

ระดบัผล 
กำรเรียน 

 รายวิชาพื้นฐาน    
ท22102 ภาษาไทย 1.5 72 3 
ค22102 คณิตศาสตร์ 1.5 55 1.5 
ว22102 วิทยาศาสตร ์ 1.5 70 3 
ว22104 เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 0.5 75 3.5 
ส22102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.5 70 3 
ส22104 ประวัติศาสตร์ 0.5 51 1 
พ22102 สุขศึกษา 0.5 72 3 
พ22104 พลศึกษา 0.5 96 4 
ศ22102 ศิลปะ 1 73 3 
ง22102 การงานอาชีพ 1 77 3.5 
อ22102 ภาษาอังกฤษ 1.5 70 3 

 รายวิชาเพิ่มเติม    
ท22202 ภาษาไทย (เพิ่มเติม) 0.5 68 2.5 
ว22202 โครงงานวิทยาศาสตร์ 0.5 70 3 
อ22202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0.5 75 3.5 
ค22202 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 0.5 80 4 

ผลการเรียนเฉลี่ย  2.89 
ล าดับท่ี  14 

 

ผลกำรประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ผลกำรประเมิน 
กำรอ่ำน คิด วิเครำะหแ์ละเขียน 

ผลกำรประเมิน 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
ดีเย่ียม ดี ผ่านเกณฑ์ 

ไม่ 
ผ่านเกณฑ์ 

ผ่านเกณฑ์ 
ไม่ 

ผ่านเกณฑ์ 
          

 

 
 
 
 
 

  ลงช่ือ.........................................ครูประจ าช้ัน                   ลงช่ือ.........................................หัวหน้าวิชาการโรงเรียน 

     (นางสาวเสาวนิตย์  หวังกุ่ม)                                 (นางมารศรี  ศรีสมบัติ) 
          9 เมษายน 2564                                                    9 เมษายน 2564  
 

  ลงช่ือ........................................รองผู้อ านวยการโรงเรียน             ลงช่ือ.........................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน             
         (นายทนงศักดิ์ ถุงทอง)                     (นำยสำธิต  สร้ำงสกุล) 
            9 เมษายน 2564                           9 เมษายน 2564  


