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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายยคนนทห  พละศสกดวธ

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นายวรวคฒว    ททอผน    01371

ววชาพชพนฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4  1.0  ครรศวรวกคล333.576.0100
ค32102 คณวตศาสตรห 4  1.0  ครรเกรทยงศสกดวธ33370.0100
ส32103 สสงคมศศกษา 4  1.0  ครรอรวศรา231.555.0100
ส32104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอรวศรา23262.0100
พ32102 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา331.559.0100
ศ32102 ดนตรท 2  0.5  ครรภรรวดา33482.0100
ง32102 การออกแบบและเทคโนโลยท 2  0.5  ครรพสชราวลสย33480.0100
อ32102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.0  ครรภรรวดา33370.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30204 ฟฟงกหชสนตรทโกณมวตวและการประยคกตห  1.0  ครรเกรทยงศสกดวธ332.565.0100
ว30203 ฟฟสวกสห 3  2.0  ครรววนสย22374.0100
ว30223 เคมท 3  1.5  ครรรราไพ232.565.0100
ว30243 ชทวววทยา 3  1.5  ครรสมพบ332.566.0100
ส30232 หนผาทททพลเมมองและศทลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา33371.0100
พ30213 แฮนดหบอล  0.5  ครรยคนนทห22482.0100
ง30212 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33481.0100
อ32202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ การแปลความหมาย  0.5  ครรภรรวดา33480.0100

ววชากวจกรรม
ก32905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก32906 รสกการอนาน  20.0  ครรยคนนทหผ0.0-
ก32907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรยคนนทหผ0.0-
ก32908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรทยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปฟญญา  กคลแกผว   )

ผรผอรานวยการ
วสนททท  25 มทนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทททปรศกษา

( 1.นายยคนนทห  พละศสกดวธ )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรทยงศสกดวธ  โกบสสนเททยะ   )

นายทะเบทยน
วสนททท  25 มทนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทททของหผอง
อสนดสบทททของระดสบ

6.0
8.5

14.5

2
2

2.91

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรทยน

เรทยน ไดผ
6.0
8.5

14.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขทยน
3 = ดทเยททยม, 2 = ดท, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรทยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายยคนนทห  พละศสกดวธ

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวเยตนนะพา    ศรทสคข    01386

ววชาพชพนฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4  1.0  ครรศวรวกคล22370.0100
ค32102 คณวตศาสตรห 4  1.0  ครรเกรทยงศสกดวธ321.555.0100
ส32103 สสงคมศศกษา 4  1.0  ครรอรวศรา23154.0100
ส32104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอรวศรา23มส55.0100
พ32102 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา33260.0100
ศ32102 ดนตรท 2  0.5  ครรภรรวดา33480.0100
ง32102 การออกแบบและเทคโนโลยท 2  0.5  ครรพสชราวลสย333.575.0100
อ32102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.0  ครรภรรวดา12154.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30204 ฟฟงกหชสนตรทโกณมวตวและการประยคกตห  1.0  ครรเกรทยงศสกดวธ22260.0100
ว30203 ฟฟสวกสห 3  2.0  ครรววนสย221.557.0100
ว30223 เคมท 3  1.5  ครรรราไพ23261.0100
ว30243 ชทวววทยา 3  1.5  ครรสมพบ33150.0100
ส30232 หนผาทททพลเมมองและศทลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา333.577.0100
พ30213 แฮนดหบอล  0.5  ครรยคนนทห222.565.0100
ง30212 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33480.0100
อ32202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ การแปลความหมาย  0.5  ครรภรรวดา232.568.0100

ววชากวจกรรม
ก32905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก32906 รสกการอนาน  20.0  ครรยคนนทหผ0.0-
ก32907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรยคนนทหผ0.0-
ก32908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรทยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปฟญญา  กคลแกผว   )

ผรผอรานวยการ
วสนททท  25 มทนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทททปรศกษา

( 1.นายยคนนทห  พละศสกดวธ )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรทยงศสกดวธ  โกบสสนเททยะ   )

นายทะเบทยน
วสนททท  25 มทนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทททของหผอง
อสนดสบทททของระดสบ

5.5
8.5

14.0

3
3

2.07

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรทยน

เรทยน ไดผ
6.0
8.5

14.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขทยน
3 = ดทเยททยม, 2 = ดท, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรทยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 5 หหอง 1 เลขทรท 3

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายยคนนทห  พละศสกดวธ

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวสคมวตรา    ศรทสลสบ    01396

ววชาพชพนฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4  1.0  ครรศวรวกคล222.565.0100
ค32102 คณวตศาสตรห 4  1.0  ครรเกรทยงศสกดวธ321.557.0100
ส32103 สสงคมศศกษา 4  1.0  ครรอรวศรา23153.0100
ส32104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอรวศรา23มส59.0100
พ32102 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา332.565.0100
ศ32102 ดนตรท 2  0.5  ครรภรรวดา212.567.0100
ง32102 การออกแบบและเทคโนโลยท 2  0.5  ครรพสชราวลสย33371.0100
อ32102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30204 ฟฟงกหชสนตรทโกณมวตวและการประยคกตห  1.0  ครรเกรทยงศสกดวธ32262.0100
ว30203 ฟฟสวกสห 3  2.0  ครรววนสย11152.0100
ว30223 เคมท 3  1.5  ครรรราไพ23260.0100
ว30243 ชทวววทยา 3  1.5  ครรสมพบ33มส0.0100
ส30232 หนผาทททพลเมมองและศทลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา33480.0100
พ30213 แฮนดหบอล  0.5  ครรยคนนทห222.566.0100
ง30212 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33480.0100
อ32202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ การแปลความหมาย  0.5  ครรภรรวดา11153.0100

ววชากวจกรรม
ก32905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก32906 รสกการอนาน  20.0  ครรยคนนทหผ0.0-
ก32907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรยคนนทหผ0.0-
ก32908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรทยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปฟญญา  กคลแกผว   )

ผรผอรานวยการ
วสนททท  25 มทนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทททปรศกษา

( 1.นายยคนนทห  พละศสกดวธ )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรทยงศสกดวธ  โกบสสนเททยะ   )

นายทะเบทยน
วสนททท  25 มทนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทททของหผอง
อสนดสบทททของระดสบ

4.5
7.0

11.5

4
4

2.06

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรทยน

เรทยน ไดผ
5.0
8.5

13.5

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขทยน
3 = ดทเยททยม, 2 = ดท, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรทยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



โรงเรรยนสมเสมมดววทยา
รายงานผลการเรรยน ปลายภาคเรรยนทรท 2 ปปการศศกษา 2558  มมธยมศศกษาปปทรท 5 หหอง 1 เลขทรท 4

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายยคนนทห  พละศสกดวธ

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวทสกษวณา    โพธวธงาม    01540

ววชาพชพนฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4  1.0  ครรศวรวกคล222.567.0100
ค32102 คณวตศาสตรห 4  1.0  ครรเกรทยงศสกดวธ321.558.0100
ส32103 สสงคมศศกษา 4  1.0  ครรอรวศรา231.559.0100
ส32104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอรวศรา23มส61.0100
พ32102 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา33264.0100
ศ32102 ดนตรท 2  0.5  ครรภรรวดา33374.0100
ง32102 การออกแบบและเทคโนโลยท 2  0.5  ครรพสชราวลสย33370.0100
อ32102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30204 ฟฟงกหชสนตรทโกณมวตวและการประยคกตห  1.0  ครรเกรทยงศสกดวธ221.557.0100
ว30203 ฟฟสวกสห 3  2.0  ครรววนสย11150.0100
ว30223 เคมท 3  1.5  ครรรราไพ231.559.0100
ว30243 ชทวววทยา 3  1.5  ครรสมพบ23ร0.0100
ส30232 หนผาทททพลเมมองและศทลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา333.578.0100
พ30213 แฮนดหบอล  0.5  ครรยคนนทห222.568.0100
ง30212 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33482.0100
อ32202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ การแปลความหมาย  0.5  ครรภรรวดา111.557.0100

ววชากวจกรรม
ก32905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก32906 รสกการอนาน  20.0  ครรยคนนทหผ0.0-
ก32907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรยคนนทหผ0.0-
ก32908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรทยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปฟญญา  กคลแกผว   )

ผรผอรานวยการ
วสนททท  25 มทนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทททปรศกษา

( 1.นายยคนนทห  พละศสกดวธ )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรทยงศสกดวธ  โกบสสนเททยะ   )

นายทะเบทยน
วสนททท  25 มทนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทททของหผอง
อสนดสบทททของระดสบ

4.5
7.0

11.5

5
5

2.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรทยน

เรทยน ไดผ
5.0
7.0

12.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขทยน
3 = ดทเยททยม, 2 = ดท, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรทยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 



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

ววชา หนนวย
กวต

การประเมวนผลสสมฤทธวธ คคณ
ลสกษณะ

ควด
ววเคราะหห

  ครรผรผสอน
เตตม ปกตว แกผตสวไดผ

ครรทรทปรศกษา   1.นายยคนนทห  พละศสกดวธ

ชชทอ นามสกกล เลขประจจาตมว   นางสาวณสฐรวกา    มานพราเทททยง    01543

ววชาพชพนฐาน
ท32102 ภาษาไทย 4  1.0  ครรศวรวกคล33ร57.0100
ค32102 คณวตศาสตรห 4  1.0  ครรเกรทยงศสกดวธ32ร0.0100
ส32103 สสงคมศศกษา 4  1.0  ครรอรวศรา23ร0.0100
ส32104 ประวสตวศาสตรห 2  0.5  ครรอรวศรา23มส0.0100
พ32102 สคขศศกษา 4  0.5  ครรอนคชา22ร0.0100
ศ32102 ดนตรท 2  0.5  ครรภรรวดา11ร0.0100
ง32102 การออกแบบและเทคโนโลยท 2  0.5  ครรพสชราวลสย33ร0.0100
อ32102 ภาษาอสงกฤษ 4  1.0  ครรภรรวดา11ร0.0100

ววชาเพวทมเตวม
ค30204 ฟฟงกหชสนตรทโกณมวตวและการประยคกตห  1.0  ครรเกรทยงศสกดวธ32ร0.0100
ว30203 ฟฟสวกสห 3  2.0  ครรววนสย22ร0.0100
ว30223 เคมท 3  1.5  ครรรราไพ23ร0.0100
ว30243 ชทวววทยา 3  1.5  ครรสมพบ33มส0.0100
ส30232 หนผาทททพลเมมองและศทลธรรม 2  0.5  ครรอนคชา22ร0.0100
พ30213 แฮนดหบอล  0.5  ครรยคนนทห22ร0.0100
ง30212 งานแกะสลสกและตกแตนงอาหาร  1.0  ครรพสชราวลสย33482.0100
อ32202 ภาษาอสงกฤษรอบรรผ การแปลความหมาย  0.5  ครรภรรวดา11ร52.0100

ววชากวจกรรม
ก32905 แนะแนว  20.0  ครรศวรวกคลผ0.0-
ก32906 รสกการอนาน  20.0  ครรยคนนทหผ0.0-
ก32907 กวจกรรมเพมทอสสงคมฯ  10.0  ครรยคนนทหผ0.0-
ก32908 กวจกรรมชคมนคม  20.0  ครรเกรทยงศสกดวธผ0.0-

ลงชชทอ ................................................... 
(   นายปฟญญา  กคลแกผว   )

ผรผอรานวยการ
วสนททท  25 มทนาคม 2559

ลงชชทอ  ...................................................................................................... ครรทททปรศกษา

( 1.นายยคนนทห  พละศสกดวธ )

ลงชชทอ ..................................................... 
(   นายเกรทยงศสกดวธ  โกบสสนเททยะ   )

นายทะเบทยน
วสนททท  25 มทนาคม 2559

พมพนฐาน
เพวทมเตวม
รวม

อสนดสบทททของหผอง
อสนดสบทททของระดสบ

0.0
1.0
1.0

1
1

4.00

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

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

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

ผลการเรรยนเฉลรลย (GPA)

ผลการเรทยน

เรทยน ไดผ
0.5
2.5
3.0

นก.
นก.
นก.

คคณลสกษณะอสนพศงประสงคห การอนาน ควดววเคราะหห และเขทยน
3 = ดทเยททยม, 2 = ดท, 1 = ผนานเกณฑห, 0 = ตผองปรสบปรคง
กวจกรรมพสฒนาผรผเรทยน ผ = ผนาน, มผ = ไมนผนาน

เกณฑหการประเมวน 


