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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายเจษฎา    แกผวมณร    01472

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย222.566.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ33262.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23373.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23370.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา33264.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห33485.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา332.568.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย332.567.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33371.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23374.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22480.0100
ง22262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล231.558.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช331.557.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

9.5
2.5

12.0

13
13

2.58

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายธรรมรงคห    รมรสตนห    01474

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธรมส0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย11มส0.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ33มส26.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรามส0.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23มส35.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชามส0.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22มส46.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา11มส0.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย11ร0.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดชมส16.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23มส29.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ง20242 โปรแกรม Microsoft office Excel  1.0  ครรอสจฉรรญาธร22มส0.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดชมส8.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

26
26

0.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
10.0
2.5

12.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายนวธวกร    ฝฝาพวมาย    01475

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย11ร0.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ23153.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23153.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23152.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา23260.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห222.567.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา12371.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย11ร0.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช11011.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23152.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22264.0100
ง20242 โปรแกรม Microsoft office Excel  1.0  ครรอสจฉรรญาธร22260.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33ร0.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

5.5
2.0
7.5

22
22

1.36

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
7.0
2.0
9.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายพงศธรณห    ทวรทรสพยห    01476

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย21ร0.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ23152.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23152.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23152.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา221.555.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห23263.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา122.567.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย31ร0.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช11011.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23151.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22261.0100
ง20213 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย12ร0.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33ร0.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

5.5
1.0
6.5

25
25

1.15

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
7.0
1.0
8.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายพวรภพ    ขคนนามวงษห    01477

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33484.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย22372.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ33374.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23263.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา232.565.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา33373.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห32487.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา333.576.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย13490.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช333.576.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23261.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22484.0100
ง22262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล33481.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33263.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

3
3

3.22

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายภานควสฒนห    โพธวธงาม    01478

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย22ร0.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ23มส43.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23153.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23152.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา22153.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห222.565.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา121.557.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย31ร0.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33019.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23154.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห222.565.0100
ง20242 โปรแกรม Microsoft office Excel  1.0  ครรอสจฉรรญาธร22260.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33ร0.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

4.0
2.0
6.0

24
24

1.20

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
7.0
2.0
9.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายวรระพล    ดรปราศสย    01479

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22150.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย222.568.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ332.567.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23370.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา232.566.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา33264.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22486.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา33371.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย33484.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช332.568.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา232.566.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22487.0100
ง22262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล33480.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33261.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

10
10

2.72

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายศคภชสย    ศรรสคข    01481

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร333.577.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย222.568.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ332.565.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23372.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23264.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา33481.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห33488.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา33481.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย33488.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33263.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา232.566.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22484.0100
ง22262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล23481.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช331.559.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

4
4

3.05

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 9

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายสมชาย    ทวารไพร    01483

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย22260.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ231.559.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23153.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23152.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา33261.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22480.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา232.566.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย22264.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33263.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา231.556.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22485.0100
ง22262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล233.578.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33261.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

9.5
2.5

12.0

17
17

2.08

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 10

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายสครวยา    สนโสก    01484

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย221.558.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ23260.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23153.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23153.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา321.558.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22484.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา23264.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย22262.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช331.556.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23151.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห223.578.0100
ง22262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล23480.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช331.559.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

9.5
2.5

12.0

18
18

1.93

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 11

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายองอาจ    สคครรพยห    01485

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33260.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย11ร0.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ331.558.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา231.555.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23153.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา32153.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห222.566.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา232.566.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย21ร0.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33152.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23154.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห222.565.0100
ง22262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล232.567.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33153.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

8.5
2.5

11.0

20
20

1.68

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
8.5
2.5

11.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 12

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายอภวสวทธวธ    เศษบคบผา    01486

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย221.558.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ231.559.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา232.565.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา231.557.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา321.557.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22374.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา13262.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย11ร0.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33152.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23260.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22371.0100
ง22262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล231.557.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33153.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

8.5
2.5

11.0

19
19

1.75

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
8.5
2.5

11.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 13

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงชลนวภา    เผยศวรว    01487

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร333.575.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย222.568.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ33262.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา232.568.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23263.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา33370.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห223.577.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา23373.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย222.567.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33484.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23262.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห223.577.0100
ง20213 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33480.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช333.575.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

6
6

2.96

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 14

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงดวงพร    ศวรวสคข    01488

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย221.558.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ23262.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23263.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23260.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา332.565.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22370.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา33371.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย33371.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช333.576.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา231.557.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห222.568.0100
ง20213 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33372.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช333.575.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

9.5
2.5

12.0

14
14

2.50

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 15

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงธสญญารสตนห    ยมอรสมยห    01489

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33484.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย22373.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ33371.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23371.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23372.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา33484.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22489.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา333.579.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย33490.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33480.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา233.575.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22487.0100
ง20242 โปรแกรม Microsoft office Excel  1.0  ครรอสจฉรรญาธร33482.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33374.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

1
1

3.53

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 16

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงธวดารสตนห    สอนววชา    01490

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร333.575.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย22263.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ332.565.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา232.566.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23262.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา332.568.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22482.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา332.569.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย33485.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33374.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา231.557.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห223.578.0100
ง20213 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33480.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช332.566.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

7
7

2.87

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 17

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงปยคดา    พวมพหอวนทรห    01491

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร333.576.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย22263.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ332.565.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23263.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23261.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา321.555.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22485.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา33370.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย33485.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช332.566.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา231.558.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22480.0100
ง20242 โปรแกรม Microsoft office Excel  1.0  ครรอสจฉรรญาธร333.578.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33260.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

10
10

2.72

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 18

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงรสสคคนธห    ทองงาม    01492

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33372.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย222.568.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ33262.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา232.566.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา232.568.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา321.558.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22483.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา33262.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย33488.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช332.566.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา232.568.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห223.579.0100
ง20242 โปรแกรม Microsoft office Excel  1.0  ครรอสจฉรรญาธร333.575.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช332.565.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

12
12

2.70

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 19

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงววรคณทวพยห    ซรกงรเหลมอม    01493

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33371.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย22262.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ33261.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา232.565.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23262.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา321.555.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22373.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา33260.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย33493.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33481.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา231.558.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22482.0100
ง20242 โปรแกรม Microsoft office Excel  1.0  ครรอสจฉรรญาธร333.576.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช332.567.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

8
8

2.74

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 20

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงววลสยพร    หมมทนครายอง    01494

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33480.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย22372.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ332.565.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา232.567.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา232.565.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา333.577.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห223.577.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา333.575.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย33485.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช333.578.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา232.567.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห223.576.0100
ง20213 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33484.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช332.566.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

2
2

3.24

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 21

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงววลสยภรณห    ปปวะพงษห    01495

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33371.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย222.565.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ33261.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23264.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23262.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา321.559.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22480.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา33264.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย333.577.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33485.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา232.566.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห223.578.0100
ง20213 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33374.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33371.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

8
8

2.74

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 22

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงววไลวสณยห    สราราญใจ    01496

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร33371.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย22261.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ231.559.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23262.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23261.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา332.566.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห223.576.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา33371.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย333.575.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช332.567.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23262.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22มส69.0100
ง20213 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33370.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33261.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.0

13.0

15
15

2.46

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 23

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงสคกสนยา    ยอดสวงหห    01498

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย221.558.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ33262.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23261.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23260.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา332.567.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห223.579.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา332.568.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย332.565.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช332.567.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23261.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห223.576.0100
ง20213 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33480.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33261.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

9.5
2.5

12.0

16
16

2.39

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 24

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงอาทวตยา    ถะเกวงสคข    01499

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร333.576.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย222.565.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ33263.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา232.567.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา232.568.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา33372.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22372.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา332.569.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย33373.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33486.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23373.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห223.576.0100
ง20242 โปรแกรม Microsoft office Excel  1.0  ครรอสจฉรรญาธร33480.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33374.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

5
5

2.98

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 25

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงปรวญญา    ทองสคข    01500

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร23มส0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย21ร0.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ33ร0.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23ร0.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23ร0.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา22043.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห22มส42.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา32041.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย333.576.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33ร44.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23ร0.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22มส55.0100
ง20213 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสยร0.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33ร0.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

1.0
0.0
1.0

21
21

1.40

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
4.5
0.5
5.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 2 หหอง 1 เลขทรท 26

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายธนวสฒนห    วสงสนาม    01536

ววชาพชพนฐาน
ท22102 ภาษาไทย 4  1.5  ครรอสจฉรรญาธร22ร0.0100
ค22102 คณวตศาสตรห 4  1.5  ครรววนสย11ร0.0100
ว22102 ววทยาศาสตรห 4  1.5  ครรรราไพ23มส42.0100
ส22103 สสงคมศศกษา 4  1.5  ครรสคพสตรา23153.0100
ส22104 ประวสตวศาสตรห 4  0.5  ครรสคพสตรา23153.0100
พ22103 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา321.559.0100
พ22104 พลศศกษา 4  0.5  ครรยคนนทห222.566.0100
ศ22102 ศวลปศศกษา 4  1.0  ครรอนคชา132.565.0100
ง22102 การงานอาชรพและเทคโนโลยร 4  1.0  ครรพสชราวลสย11ร0.0100
อ22102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.5  ครรพงษหเดช33151.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20234 หนผาทรทพลเมมองและศรลธรรม 4  0.5  ครรสคพสตรา23153.0100
พ20205 วอลเลยหบอล 2  0.5  ครรยคนนทห22371.0100
ง22262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธรระพล23049.0100
อ22202 ภาษาอสงกฤษเพมทอการสมทอสาร  0.5  ครรพงษหเดช33ร0.0100

ววชากวจกรรม
ก22905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก22906 ลรกเสมอ-เนตรนารร  20.0  ครรพงษหเดชผ0.0-
ก22907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรสมพบผ0.0-
ก22908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรรยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทรทปรศกษา

( 1.นายสมพบ  เกรรยรสมยห, 2 นางพสชราวลสย  เกรรยรสมยห )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรรยงศสกดวธ  โกบสสนเทรยะ   )

นายทะเบรยน
วสนทรท  25 มรนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทรทของหผอง
อสนดสบทรทของระดสบ

5.5
1.0
6.5

23
23

1.33

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรรยน

เรรยน ไดผ
7.0
2.0
9.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขรยน
3 = ดรเยรทยม, 2 = ดร, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรรยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 


