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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายธนกร    ลาสระคร    01473

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธรมส0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย11มส27.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพมส0.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรามส0.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดามส0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดชมส0.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ง20203 งานขนมไทย  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดชมส0.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

23
23

0.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายกรวช    จวนดาศรธ    01503

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธรมส0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย11มส34.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ23มส26.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรามส0.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดามส0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดชมส7.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ง20203 งานขนมไทย  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดชมส0.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

23
23

0.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายกฤษณะ    ศวรวสคข    01504

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร22ร0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย221.555.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ231.555.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา231.555.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา33261.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22374.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย221.558.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช22154.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา231.557.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห223.576.0100
ง21262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธธระพล23151.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33261.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

8.5
2.5

11.0

20
20

1.59

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
8.5
2.5

11.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายจสกรกฤษณห    เยธทยมรสมยห    01505

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธรมส0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย00.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ00.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรามส25.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา0.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา0.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห0.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย0.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดชมส10.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา0.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห0.0100
ง20203 งานขนมไทย  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดชมส3.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

23
23

0.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายชสยณงคห    จสนดาหาร    01506

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร22ร0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย221.555.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ23261.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา231.558.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา231.556.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22483.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย121.555.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช221.558.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา231.558.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห223.577.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร332.565.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช331.555.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

8.5
2.5

11.0

18
18

1.86

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
8.5
2.5

11.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายณสฐพล    ศรธสคข    01507

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธรมส0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย11มส0.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพมส0.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรามส0.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดามส0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดชมส0.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ง20203 งานขนมไทย  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดชมส0.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

23
23

0.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายตวณณภพ    ลาหลผาเลวศ    01508

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธรมส0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย11มส0.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ23มส37.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรามส0.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดามส0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดชมส15.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร33มส0.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดชมส10.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

23
23

0.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายทศวรรษ    ครามะณธ    01509

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร22ร0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย22153.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ33263.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา332.567.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา332.565.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห223.575.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย222.566.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช23154.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา23264.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22482.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร333.576.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33152.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

8.5
2.5

11.0

16
16

2.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
8.5
2.5

11.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายธธรภสทร    ตสพงชาตว    01510

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธรมส0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย21มส0.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ23มส36.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรามส0.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย2ร0.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดชมส44.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา2มส0.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ง21262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธธระพล23มส0.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดชมส11.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

23
23

0.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
9.0
2.5

11.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายธธรศสกดวธ    แสนกลผา    01511

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร22ร0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย22ร0.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ231.556.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา23153.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา23153.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22373.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย22261.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช22153.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา23154.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22481.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร332.568.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช331.558.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

7.0
2.5
9.5

19
19

1.71

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
7.0
2.5
9.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายพงศหภสค    ดธบสว    01512

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร22ร0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย22263.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ23262.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา231.557.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา231.559.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22483.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย22154.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช231.555.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา231.555.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22482.0100
ง21262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธธระพล33482.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช332.566.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

8.5
2.5

11.0

14
14

2.09

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
8.5
2.5

11.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายพสนนา    มาดธ    01513

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร22มส0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย22ร0.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ231.558.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา33152.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา231.557.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22374.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย221.559.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช22154.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา231.556.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห223.579.0100
ง21262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธธระพล23151.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33264.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

7.0
2.5
9.5

21
21

1.55

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
8.5
2.5

11.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายพธระวสฒนห    ชรพรม    01514

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร22ร0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย22มส65.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ332.566.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา232.567.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา332.567.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22483.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา11260.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย33373.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช22151.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา231.559.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22481.0100
ง21262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธธระพล231.557.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช331.557.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

8.0
2.5

10.5

14
14

2.09

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายววโรจนห    สคทธว    01515

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร23ร0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย11016.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ23152.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา33153.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา23152.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22370.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา11มส19.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย12043.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช11มส11.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา23152.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห223.575.0100
ง20203 งานขนมไทย  1.0  ครรพสชราวลสย12151.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33017.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

4.5
2.0
6.5

22
22

1.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายววษณค    พรมนสส    01516

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธรมส0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย12มส0.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพมส20.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรามส0.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา3มส0.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา3มส0.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดามส0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดชมส0.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา3มส0.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ง20203 งานขนมไทย  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดชมส2.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

23
23

0.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายสคทสศนห    สคขจวตตห    01517

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธรมส0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย11ร0.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพมส30.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรามส0.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา3มส0.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา3มส0.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดามส0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช03.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา3มส0.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ง21262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธธระพล23มส0.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดชมส10.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

23
23

0.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายอนคชา    ยมอรสมยห    01518

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธรมส0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย11มส0.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพมส0.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรามส0.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา3มส0.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา3มส0.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดามส0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสยมส0.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดชมส0.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา3มส0.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22มส0.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร33มส0.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดชมส0.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

23
23

0.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงกสลยา    แสนจสนทรห    01519

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร33485.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย22485.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ33480.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา23372.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา333.578.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา333.578.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22489.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา33491.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย33492.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช33482.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา333.578.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22490.0100
ง21262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธธระพล33480.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33484.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

1
1

3.83

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงกวตตวกา    จงใจงาม    01520

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร22ร0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย22262.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ33260.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา332.568.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา33261.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22485.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา21ร0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย22371.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช33153.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา332.568.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22484.0100
ง20203 งานขนมไทย  1.0  ครรพสชราวลสย23370.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33370.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

8.5
2.5

11.0

13
13

2.25

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
8.5
2.5

11.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงจสนทรหทา    โชคอรานาจศวรว    01521

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร22ร0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย22152.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ33264.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา33264.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา33261.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22481.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา22154.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย22370.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช333.577.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา33262.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22481.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร333.575.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช333.578.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

9.5
2.5

12.0

11
11

2.35

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงจวตรตรธ    มาดธ    01522

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร333.578.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย222.565.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ33371.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา23260.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา332.569.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา332.568.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22485.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา22150.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย33487.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช33484.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา33370.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22485.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร333.578.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33486.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

3
3

3.03

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงปานระพธ    โทสสนทสด    01523

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร333.576.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย22263.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ33371.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา33370.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา33370.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22483.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย32486.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช33489.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา33371.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห223.577.0100
ง21262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธธระพล33263.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33487.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

10.0
2.5

12.5

4
4

2.98

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
10.0
2.5

12.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงพรทวพยห    ศรธเพชร    01524

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร33371.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย221.556.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ33261.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา231.556.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา33260.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22480.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย23480.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช33154.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา33261.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห223.576.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร333.575.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33371.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

10.0
2.5

12.5

12
12

2.32

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
10.0
2.5

12.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงมณธรสตนห    ศวรวสคข    01525

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร33ร70.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย22260.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ331.556.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา23153.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา231.556.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห223.578.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา333.575.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย22370.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช33154.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา331.558.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห223.579.0100
ง21262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธธระพล331.558.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33371.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

9.5
2.5

12.0

16
16

2.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงมคนวนทรห    เพวทมดธ    01526

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร333.576.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย22481.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ332.568.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.556.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา33261.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา231.558.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห223.578.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา33370.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย32481.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช33263.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา33261.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห223.579.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร33480.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช332.568.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

7
7

2.87

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงสวรวนคช    แจนมใส    01527

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร22ร0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย222.566.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ332.568.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.559.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา33261.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา33260.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห223.577.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา333.577.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย32482.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช332.567.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา332.567.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห223.577.0100
ง20203 งานขนมไทย  1.0  ครรพสชราวลสย33480.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช333.578.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

9.5
2.5

12.0

10
10

2.79

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
9.5
2.5

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 1 หหอง 1 เลขทรท 27

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงสคจวรา    ชวนภาพ    01528

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร33374.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย223.577.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ33371.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.556.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา332.565.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา33262.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห223.576.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา33480.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย33482.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช33264.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา33264.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห223.578.0100
ง20203 งานขนมไทย  1.0  ครรพสชราวลสย33486.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33372.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

5
5

2.94

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 1 หหอง 1 เลขทรท 28

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงเสาวลสกษณห    ศรธสคข    01529

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร33มส71.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย222.566.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ332.568.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.556.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา33373.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา33370.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22486.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา322.566.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย33488.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช33370.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา33370.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22482.0100
ง21262 งานปลรกพมชผสกสวนครสว  1.0  ครรธธระพล33481.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33373.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

9.5
2.5

12.0

6
6

2.89

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 1 หหอง 1 เลขทรท 29

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงกฐวน    โคกอคนน    01537

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร33374.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย222.565.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ33263.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.556.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา332.565.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา33372.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22481.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา33370.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย323.575.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช33370.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา33373.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22480.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร33480.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช33372.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

8
8

2.83

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 1 หหอง 1 เลขทรท 30

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกชายตะวสน    แยผมงาม    01538

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร0.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย10.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ026.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรามส25.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา0.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา0.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห0.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา0.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย0.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดชมส3.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา0.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห0.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร330.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดชมส10.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

0.0
0.0
0.0

23
23

0.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 1 หหอง 1 เลขทรท 31

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงววมล    ตาลชสยภรมว    01539

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร333.575.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย223.578.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ33374.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.559.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา332.568.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา333.575.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห22484.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา33260.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย33489.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช33480.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา33371.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห22485.0100
ง20241 โปรแกรม MS Word  1.0  ครรอสจฉรธญาธร33481.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช333.576.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

2
2

3.22

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 1 หหอง 1 เลขทรท 32

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   เดตกหญวงสคกสญญา    เชรสมยห    01542

ววชาพชพนฐาน
ท21102 ภาษาไทย 2  1.5  ครรอสจฉรธญาธร332.567.0100
ค21102 คณวตศาสตรห 2  1.5  ครรววนสย223.576.0100
ว21102 ววทยาศาสตรห 2  1.5  ครรรราไพ33264.0100
ส21103 สสงคมศศกษา 2  1.5  ครรอรวศรา231.555.0100
ส21104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอนคชา332.567.0100
พ21103 สคขศศกษา 2  0.5  ครรอนคชา33370.0100
พ21104 พลศศกษา 2  0.5  ครรยคนนทห223.577.0100
ศ21102 ศวลปศศกษา 2  1.0  ครรภรรวดา33371.0100
ง21102 การงานอาชธพและเทคโนโลยธ 2  1.0  ครรพสชราวลสย323.576.0100
อ21102 ภาษาอสงกฤษ 2  1.5  ครรพงษหเดช333.575.0100

ววชาเพวทมเตวม
ส20232 หนผาทธทพลเมมองและศธลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา232.567.0100
พ20202 เซปปกตะกรผอ  0.5  ครรยคนนทห223.578.0100
ง20203 งานขนมไทย  1.0  ครรพสชราวลสย333.577.0100
อ21202 ภาษาอสงกฤษ อนาน - เขธยน  0.5  ครรพงษหเดช332.569.0100

ววชากวจกรรม
ก21905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก21906 ลรกเสมอ-เนตรนารธ  20.0  ครรพสชราวลสยผ0.0-
ก21907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  8.0  ครรธธระพลผ0.0-
ก21908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรธยงศสกดวธผ0.0-

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

ผรผอรานวยการ
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทธทปรศกษา

( 1.นายธธระพล  อสตถปปชญาเมมอง )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรธยงศสกดวธ  โกบสสนเทธยะ   )

นายทะเบธยน
วสนทธท  25 มธนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทธทของหผอง
อสนดสบทธทของระดสบ

11.0
2.5

13.5

8
8

2.83

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรธยน

เรธยน ไดผ
11.0
2.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขธยน
3 = ดธเยธทยม, 2 = ดธ, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรธยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 


