
ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 1

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 75 3.5
ค23102 1.5 85 4
ว23102 1.5 75 3.5
ว23104 0.5 70 3
ส23103 1.5 73 3
ส23104 0.5 77 3.5
พ23103 0.5 57 1.5
พ23104 0.5 100 4
ศ23102 1 74 3
ง23102 1 88 4
อ23102 1.5 73 3

ท23202 0.5 75 3.5
อ23202 0.5 72 3
ว23202 0.5 70 3
ค23202 0.5 75 4.0

1139 45.25
3.35

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
เด็กชายสุวิทย ์ เพชรผ่อง

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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

                           รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 2

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 48 0
ค23102 1.5 30 0
ว23102 1.5 48 ร
ว23104 0.5 60 2
ส23103 1.5 48 0
ส23104 0.5 48 0
พ23103 0.5 52 1
พ23104 0.5 82 4
ศ23102 1 68 2.5
ง23102 1 50 1
อ23102 1.5 53 ร

ท23202 0.5 49 0
อ23202 0.5 54 ร
ว23202 0.5 54 1
ค23202 0.5 30 0

774
1.74

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.เกียรติชัย   พรมจันทร์

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

                           รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 3

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 65 2.5
ค23102 1.5 57 1.5
ว23102 1.5 70 3.0
ว23104 0.5 64 2
ส23103 1.5 73 3
ส23104 0.5 70 3
พ23103 0.5 68 2.5
พ23104 0.5 90 4
ศ23102 1 73 3
ง23102 1 54 1
อ23102 1.5 72 3

ท23202 0.5 71 3.0
อ23202 0.5 76 3.5
ว23202 0.5 56 1.5
ค23202 0.5 61 2

1020
1.81

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.ภทัรพงษ์  บุญแทน

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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

                           รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 4

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 68 2.5
ค23102 1.5 50 1
ว23102 1.5 63 2
ว23104 0.5 67 2.5
ส23103 1.5 68 2.5
ส23104 0.5 67 2.5
พ23103 0.5 58 1.5
พ23104 0.5 88 4
ศ23102 1 72 3
ง23102 1 54 1
อ23102 1.5 70 3

ท23202 0.5 68 2.5
อ23202 0.5 78 3.5
ว23202 0.5 56 1.5
ค23202 0.5 50 1

977 30.0
2.22

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.กฤษฎา  ศรีอยู่โยง

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

                           รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 5

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 75 3.5
ค23102 1.5 80 4
ว23102 1.5 76 3.5
ว23104 0.5 72 3
ส23103 1.5 72 3
ส23104 0.5 76 3.5
พ23103 0.5 62 2
พ23104 0.5 86 4
ศ23102 1 81 4
ง23102 1 90 4
อ23102 1.5 71 3

ท23202 0.5 75 3.5
อ23202 0.5 71 3
ว23202 0.5 75 3.5
ค23202 0.5 73 3

1135 46.3
3.43

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.ณัฐพงษ์  คงพล

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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

                           รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 6

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 78 3.5
ค23102 1.5 82 4
ว23102 1.5 74 3
ว23104 0.5 63 2
ส23103 1.5 62 2
ส23104 0.5 71 3
พ23103 0.5 54 1
พ23104 0.5 88 4
ศ23102 1 71 3
ง23102 1 74 3
อ23102 1.5 80 4

ท23202 0.5 77 3.5
อ23202 0.5 80 4
ว23202 0.5 75 3.5
ค23202 0.5 73 3

1102
2.41

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.ธีรกรณ์  แซ่โล้ว

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

                           รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 7

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 68 2.5
ค23102 1.5 51 1
ว23102 1.5 53 1
ว23104 0.5 65 2.5
ส23103 1.5 62 2
ส23104 0.5 65 2.5
พ23103 0.5 52 1
พ23104 0.5 92 4
ศ23102 1 72 3
ง23102 1 68 2.5
อ23102 1.5 63 2

ท23202 0.5 71 3
อ23202 0.5 62 2
ว23202 0.5 57 1.5
ค23202 0.5 52 1

953 27.0
2.00

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.รณกร  ศรีคีรี

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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

                           รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 8

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 68 2.5
ค23102 1.5 30 0
ว23102 1.5 58 1.5
ว23104 0.5 61 2
ส23103 1.5 62 2
ส23104 0.5 68 2.5
พ23103 0.5 53 1
พ23104 0.5 73 3
ศ23102 1 66 2.5
ง23102 1 54 1
อ23102 1.5 59 1.5

ท23202 0.5 48 0
อ23202 0.5 57 ร
ว23202 0.5 57 1.5
ค23202 0.5 51 1

865
1.57

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.ศุภณัฐ  บัวแก้ว

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

                           รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 9

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 84 4
ค23102 1.5 82 4
ว23102 1.5 70 3
ว23104 0.5 80 4
ส23103 1.5 75 3.5
ส23104 0.5 76 3.5
พ23103 0.5 79 3.5
พ23104 0.5 90 4
ศ23102 1 73 3
ง23102 1 79 3.5
อ23102 1.5 76 3.5

ท23202 0.5 81 4
อ23202 0.5 76 3.5
ว23202 0.5 75 3.5
ค23202 0.5 87 4

1183 48.5
3.59

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.อารยา  เอ้ือสกุล

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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

                           รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 10

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 76 3.5
ค23102 1.5 85 4
ว23102 1.5 75 3.5
ว23104 0.5 81 4
ส23103 1.5 77 3.5
ส23104 0.5 78 3.5
พ23103 0.5 78 3.5
พ23104 0.5 100 4
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 94 4
อ23102 1.5 67 2.5

ท23202 0.5 77 3.5
อ23202 0.5 67 2.5
ว23202 0.5 76 3.5
ค23202 0.5 88 4

1199 47.8
3.54

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.วรรนิษา  ชัยวงค์

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

                           รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 11

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 80 4
ค23102 1.5 80 4
ว23102 1.5 73 3
ว23104 0.5 76 3.5
ส23103 1.5 72 3
ส23104 0.5 77 3.5
พ23103 0.5 60 2
พ23104 0.5 92 4
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 85 4
อ23102 1.5 70 3

ท23202 0.5 78 3.5
อ23202 0.5 65 2.5
ว23202 0.5 70 3
ค23202 0.5 85 4

1143 46.5
3.44

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.อารียา  มากรักษ์

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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

                           รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน

                                         ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 12

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 88 4
ค23102 1.5 85 4
ว23102 1.5 80 4
ว23104 0.5 81 4
ส23103 1.5 84 4
ส23104 0.5 85 4
พ23103 0.5 73 3
พ23104 0.5 92 4
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 95 4
อ23102 1.5 75 3.5

ท23202 0.5 84 4
อ23202 0.5 81 4
ว23202 0.5 81 4
ค23202 0.5 89 4

1253 52.8
3.91

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.สิรามล  มิ้มทอง

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 13

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 75 3.5
ค23102 1.5 81 4
ว23102 1.5 75 3.5
ว23104 0.5 71 3
ส23103 1.5 74 3
ส23104 0.5 76 3.5
พ23103 0.5 76 3.5
พ23104 0.5 90 4
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 78 3.5
อ23102 1.5 70 3

ท23202 0.5 75 3.5
อ23202 0.5 73 3
ว23202 0.5 71 3
ค23202 0.5 78 3.5

1143 46.5
3.44

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.ผกาวรรณ  นรากล่้า

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม ดี

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 14

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 80 4
ค23102 1.5 85 4
ว23102 1.5 75 3.5
ว23104 0.5 80 4
ส23103 1.5 77 3.5
ส23104 0.5 83 4
พ23103 0.5 65 2.5
พ23104 0.5 92 4
ศ23102 1 73 3
ง23102 1 64 2
อ23102 1.5 72 3

ท23202 0.5 80 4
อ23202 0.5 72 3
ว23202 0.5 71 3
ค23202 0.5 81 4

1150 46.3
3.43

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.ชลธิชา  โพธิ์พ่วง

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 15

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 84 4
ค23102 1.5 86 4
ว23102 1.5 81 4
ว23104 0.5 82 4
ส23103 1.5 82 4
ส23104 0.5 80 4
พ23103 0.5 84 4
พ23104 0.5 88 4
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 98 4
อ23102 1.5 85 4

ท23202 0.5 82 4
อ23202 0.5 89 4
ว23202 0.5 82 4
ค23202 0.5 94 4

1277 54.0
4.00

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.ชาลิสา   หนูคงนุ้ย

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม ดี

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 16

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 87 4
ค23102 1.5 85 4
ว23102 1.5 80 4
ว23104 0.5 80 4
ส23103 1.5 71 3
ส23104 0.5 84 4
พ23103 0.5 86 4
พ23104 0.5 92 4
ศ23102 1 81 4
ง23102 1 98 4
อ23102 1.5 78 3.5

ท23202 0.5 85 4
อ23202 0.5 81 4
ว23202 0.5 80 4
ค23202 0.5 85 4

1253 51.8
3.83

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.กันธิชา   คชรัตน์

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 17

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 82 4
ค23102 1.5 84 4
ว23102 1.5 80 4
ว23104 0.5 75 3.5
ส23103 1.5 72 3
ส23104 0.5 77 3.5
พ23103 0.5 71 3
พ23104 0.5 86 4
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 72 3
อ23102 1.5 81 4

ท23202 0.5 85 4
อ23202 0.5 85 4
ว23202 0.5 83 4
ค23202 0.5 86 4

1199 50.5
3.74

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.นันท์นภสั  ทับประมงค์

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม ดี

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 18

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 78 3.5
ค23102 1.5 74 3
ว23102 1.5 75 3.5
ว23104 0.5 80 4
ส23103 1.5 86 4
ส23104 0.5 78 3.5
พ23103 0.5 58 1.5
พ23104 0.5 94 4
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 55 1.5
อ23102 1.5 70 3

ท23202 0.5 78 3.5
อ23202 0.5 75 3.5
ว23202 0.5 71 3
ค23202 0.5 81 4

1133 44.5
3.30

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.นิศารัตน์  ปุณเปลิน

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 19

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 78 3.5
ค23102 1.5 85 4
ว23102 1.5 76 3.5
ว23104 0.5 81 4
ส23103 1.5 72 3
ส23104 0.5 82 4
พ23103 0.5 82 4
พ23104 0.5 94 4
ศ23102 1 81 4
ง23102 1 98 4
อ23102 1.5 66 2.5

ท23202 0.5 76 3.5
อ23202 0.5 67 2.5
ว23202 0.5 70 3
ค23202 0.5 79 3.5

  47.0
3.48

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.วรัญญา  ศรีบุญเรือง

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม ดี

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 20

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 89 4
ค23102 1.5 88 4
ว23102 1.5 81 4
ว23104 0.5 84 4
ส23103 1.5 80 4
ส23104 0.5 84 4
พ23103 0.5 80 4
พ23104 0.5 100 4
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 98 4
อ23102 1.5 83 4

ท23202 0.5 87 4
อ23202 0.5 88 4
ว23202 0.5 83 4
ค23202 0.5 92 4

1297 54.0
4.00

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.วรรณฤดี   บุญเอ่ียม

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 21

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 83 4
ค23102 1.5 83 4
ว23102 1.5 80 4
ว23104 0.5 73 3
ส23103 1.5 80 4
ส23104 0.5 80 4
พ23103 0.5 80 4
พ23104 0.5 92 4
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 98 4
อ23102 1.5 68 2.5

ท23202 0.5 83 4
อ23202 0.5 68 2.5
ว23202 0.5 81 4
ค23202 0.5 88 4

1217 50.5
3.74

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.สิริรัตน์ ใจจร

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม ดี

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 22

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 83 4
ค23102 1.5 80 4
ว23102 1.5 81 4
ว23104 0.5 67 2.5
ส23103 1.5 74 3
ส23104 0.5 80 4
พ23103 0.5 68 2.5
พ23104 0.5 92 4
ศ23102 1 75 3.5
ง23102 1 88 4
อ23102 1.5 66 2.5

ท23202 0.5 76 3.5
อ23202 0.5 70 3
ว23202 0.5 77 3.5
ค23202 0.5 67 2.5

1144 46.5
3.44

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.อนุศักดิ ์ เยน็กาย

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน ผลการประเมิน ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ดีเยี่ยม ดี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 23

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 73 3
ค23102 1.5 63 2
ว23102 1.5 70 3
ว23104 0.5 68 2.5
ส23103 1.5 58 1.5
ส23104 0.5 72 3
พ23103 0.5 79 3.5
พ23104 0.5 90 4
ศ23102 1 76 3.5
ง23102 1 50 1
อ23102 1.5 65 2.5

ท23202 0.5 70 3
อ23202 0.5 65 2.5
ว23202 0.5 60 2
ค23202 0.5 64 2

1023 33.8
2.50

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.สุชาติ  ตรีเงิน

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมิน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 24

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 72 3
ค23102 1.5 85 4
ว23102 1.5 72 3
ว23104 0.5 70 3
ส23103 1.5 70 3
ส23104 0.5 73 3
พ23103 0.5 56 1.5
พ23104 0.5 90 4
ศ23102 1 76 3.5
ง23102 1 64 2
อ23102 1.5 63 2

ท23202 0.5 71 3
อ23202 0.5 60 2
ว23202 0.5 70 3
ค23202 0.5 79 3.5

1071
2.24

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.วีรยทุธ  ไชยชนะ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ผลการประเมิน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน

ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 25

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 75 3.5
ค23102 1.5 85 4
ว23102 1.5 70 3
ว23104 0.5 80 4
ส23103 1.5 75 3.5
ส23104 0.5 75 3.5
พ23103 0.5 79 3.5
พ23104 0.5 69 2.5
ศ23102 1 75 3.5
ง23102 1 89 4
อ23102 1.5 68 2.5

ท23202 0.5 73 3
อ23202 0.5 62 2
ว23202 0.5 70 3
ค23202 0.5 79 3.5

1124 44.8
3.31

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.เพชรน้้าค้าง  จิตดาว

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมิน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 26

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 82 4
ค23102 1.5 85 4
ว23102 1.5 90 4
ว23104 0.5 78 3.5
ส23103 1.5 70 3
ส23104 0.5 79 3.5
พ23103 0.5 81 4
พ23104 0.5 90 4
ศ23102 1 72 3
ง23102 1 81 4
อ23102 1.5 65 2.5

ท23202 0.5 77 3.5
อ23202 0.5 59 1.5
ว23202 0.5 70 3
ค23202 0.5 82 4

1161 46.8
3.46

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.มานิตา  พรมจันทร์

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ผลการประเมิน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน

ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 27

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 82 4
ค23102 1.5 94 4
ว23102 1.5 80 4
ว23104 0.5 80 4
ส23103 1.5 76 3.5
ส23104 0.5 83 4
พ23103 0.5 66 2.5
พ23104 0.5 74 3
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 90 4
อ23102 1.5 71 3

ท23202 0.5 84 4
อ23202 0.5 73 3
ว23202 0.5 80 4
ค23202 0.5 93 4

1206 50.0
3.70

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.วิชุดา  สระกอบแก้ว

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมิน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 28

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 75 3.5
ค23102 1.5 79 3.5
ว23102 1.5 70 3
ว23104 0.5 80 4
ส23103 1.5 70 3
ส23104 0.5 75 3.5
พ23103 0.5 57 1.5
พ23104 0.5 90 4
ศ23102 1 80 4
ง23102 1 88 4
อ23102 1.5 73 3

ท23202 0.5 78 3.5
อ23202 0.5 70 3
ว23202 0.5 70 3
ค23202 0.5 76 3.5

1131 45.0
3.33

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.กัลยานี  สงค์น้้าด้า

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ผลการประเมิน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน

ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 29

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 80 4
ค23102 1.5 85 4
ว23102 1.5 76 3.5
ว23104 0.5 80 4
ส23103 1.5 80 4
ส23104 0.5 84 4
พ23103 0.5 82 4
พ23104 0.5 92 4
ศ23102 1 78 3.5
ง23102 1 92 4
อ23102 1.5 64 2

ท23202 0.5 80 4
อ23202 0.5 68 2.5
ว23202 0.5 80 4
ค23202 0.5 83 4

1204 49.0
3.63

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.กัญญาณัฐ  ทองแสงแก้ว

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมิน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 30

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 78 3.5
ค23102 1.5 52 1
ว23102 1.5 76 3.5
ว23104 0.5 75 3.5
ส23103 1.5 77 3.5
ส23104 0.5 73 3
พ23103 0.5 74 3
พ23104 0.5 80 4
ศ23102 1 82 4
ง23102 1 79 3.5
อ23102 1.5 77 3.5

ท23202 0.5 75 3.5
อ23202 0.5 80 4
ว23202 0.5 70 3
ค23202 0.5 59 1.5

1107 42.8
3.17

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.ธนากร  ชลารัตน์

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ผลการประเมิน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน

ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 31

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 89 4
ค23102 1.5 99 4
ว23102 1.5 83 4
ว23104 0.5 85 4
ส23103 1.5 75 3.5
ส23104 0.5 86 4
พ23103 0.5 70 3
พ23104 0.5 94 4
ศ23102 1 81 4
ง23102 1 95 4
อ23102 1.5 88 4

ท23202 0.5 88 4
อ23202 0.5 88 4
ว23202 0.5 86 4
ค23202 0.5 87 4

1294 52.8
3.91

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ญ.สวรส  บัวแช่ม

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมิน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 32

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 65 2.5
ค23102 1.5 30 0
ว23102 1.5 48 0
ว23104 0.5 61 2
ส23103 1.5 44 0
ส23104 0.5 67 2.5
พ23103 0.5 54 1
พ23104 0.5 78 3.5
ศ23102 1 73 3
ง23102 1 50 1
อ23102 1.5 59 ร

ท23202 0.5 67 2.5
อ23202 0.5 56 ร
ว23202 0.5 57 1.5
ค23202 0.5 30 0

839 #VALUE!
#VALUE!

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.ณัฐภทัร  ธรรมนิเทศ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

สุขศึกษา
พลศึกษา

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ผลการประเมิน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน

ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

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



ชือ่ ชัน้ ม.3 เลขที่ 33

รหัสวิชา น้้าหนัก คะแนน ผลการเรียน หมายเหตุ

ท23102 1.5 81 4
ค23102 1.5 80 4
ว23102 1.5 80 4
ว23104 0.5 70 3
ส23103 1.5 80 4
ส23104 0.5 81 4
พ23103 0.5 65 2.5
พ23104 0.5 88 4
ศ23102 1 74 3
ง23102 1 84 4
อ23102 1.5 74 3

ท23202 0.5 83 4
อ23202 0.5 78 3.5
ว23202 0.5 80 4
ค23202 0.5 82 4

1180
3.33

ไม่ ไม่ ไม่
ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์

  

ลงชื่อ ลงชื่อ

ลงชื่อ ลงชื่อ

โรงเรียนวัดสมหวัง
ส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์

รายวิชา
รายวิชาพ้ืนฐาน

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุม่สาระการเรียนรู้  ภาคเรียนที่ 2/2563
ด.ช.ภวูณัฐ  เซ้งลน

สุขศึกษา
พลศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประวัตศิาสตร์

วิทยาศาสตร์
การออกแบบและวิทยาการค้านวณ

ภาษาไทย ( เพ่ิมเตมิ)
อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ
รายวิชาเพ่ิมเตมิ

ศิลปะ
การงานอาชพี

ล้าดบัที่

ผลการประเมิน

รวม 
ผลการเรียนเฉลี่ย

โครงงานวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ (เพ่ิมเตมิ)

กิจกร รมพัฒนาผู้เรียน

ผลการประเมิน ผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะหแ์ละเขียน

( นางริญญภัสร์  ชัยรัตน์รังสี  ) ( นางมารศรี  ศรีสมบัติ )

                               ครู
ประจ าชั้น

                                     หัวหน้าวิชาการโรงเรียน

ดี ผ่านเกณฑ์ ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ดีเยี่ยม

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

                           รองผู้อ านวยการโรงเรียน                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน


