
ระเบบยนแสดงผลการเรบยนหลลกสสตรแกนกลางการศศกษาขลขนพพขนฐาน   ระดลบมลธยมศศกษาตอนปลาย

ชชดทบท เลขทบทปพ.1 พ

เดพอน   พฤษภาคม

โรงเรบยน       ประชานนมนตพนทยานนกกล
สลงกลด          สสานนกงานคณะกรรมการการศศกษาขนขนพพขนฐาน กระทรวงศศกษาธนการ
ตตาบล/แขวง      ททาสะอาด
อตาเภอ/เขต       เซกา
จลงหวลด             บศงกาฬ
สตานลกงานเขตพพขนทบทการศศกษา       มนธยมศศกษา เขต 21
วลนทบทเขขาเรบยน      16 พฤษภาคม 2561
โรงเรบยนเดดม   ประชานนมนตพนทยานนกกล
จลงหวลด         บศงกาฬ
ชลขนเรบยนสชดทขาย      มนธยมศศกษาปปททท 3

ชพทอ      นางสาวจนตรดา
ชพทอสกชล นนอยทนม
เลขประจตาตลวนลกเรบยน     02069
เลขประจตาตลวประชาชน  1104300511303

เพศ     หญนง
วลนเกดด      26

ชพทอ - ชพทอสกชลบดดา      นายคสาคนด นนอยทนม
ชพทอ - ชพทอสกชลมารดา   นางพรทนพยย บนญเวนญ

รหลส/รายวดชา

หน
นวย

กดต

ผล
กา

รเ
รบย

น

ปปการศศกษา 2561  ภาคเรบยนทบท 1
ท31101 ภาษาไทย 1.0 4
ค31101 คณนตศาสตรย 1.0 3
ว31181 วนทยาการคสานวณ1 0.5 4
ส31101 สนงคมศศกษา 0.5 3
ส31103 พระพนทธศาสนา 0.5 3
ส31105 ประวนตนศาสตรย 0.5 3
พ31101 สนขศศกษา 0.5 4
พ31103 พลศศกษา(แบดมนนตนน) 0.5 4
ศ31101 ศนลปะ7 0.5 2.5
ง31101 การงานอาชทพและเทคโนโลยท 1 0.5 3.5
อ31101 ภาษาอนงกฤษ 1.0 3.5
ค31201 คณนตศาสตรยเพนทมเตนม 1.0 2
ว31201 ฟฟสนกสย1 1.5 2
ว31221 เคมท 1.5 3
ว31241 ชทววนทยา 1.5 3
ว31261 โลกและดาราศาสตรย1 1.5 2.5
ส30231 หนนาทททพลเมพอง 0.5 3
ต31201 ภาษาเวทยดนาม 0.5 3
อ31201 ภาษาอนงกฤษเพนทมเตนม 1.0 3.5
ปปการศศกษา 2561  ภาคเรบยนทบท 2
ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 4
ค31102 คณนตศาสตรย 2 1.0 4
ว31182 การออกแบบและเทคโนโลยท1 1.0 4
ส31102 สนงคมศศกษา 2 0.5 2.5
ส31104 พระพนทธศาสนา 2 0.5 3
ส31106 ประวนตนศาสตรย 2 0.5 3
พ31102 สนขศศกษา 0.5 4
พ31104 พลศศกษา(ฟนตบอล) 0.5 4
ศ31102 ศนลปะ8 0.5 4
ง31102 การงานอาชทพและเทคโนโลยท 2 0.5 4
อ31102 ภาษาอนงกฤษ 2 1.0 3.5
ค31202 คณนตศาสตรยเพนทมเตนม 2 1.0 3.5
ว31202 ฟฟสนกสย 1.5 3
ว31222 เคมท 1.5 2
ว31242 ชทววนทยา2 1.5 3.5
ว31262 โลกและดาราศาสตรย2 0.5 3
ส30232 หนนาทททพลเมพอง 0.5 3.5
ต31202 ภาษาเวทยดนาม 0.5 3.5
อ31202 ภาษาอนงกฤษเพนทมเตนม 2 1.0 2.5

ผลการเรบยนรายวดชา

รหลส/รายวดชา

หน
นวย

กดต

ผล
กา

รเ
รบย

น

ปปการศศกษา 2562  ภาคเรบยนทบท 1
ท32101 ภาษาไทย 1.0 4
ค32101 คณนตศาสตรย 1.0 4
ว32181 วนทยาการคสานวณ2 0.5 4
ส32101 สนงคมศศกษา 0.5 3
ส32103 พระพนทธศาสนา 0.5 3
ส32105 ประวนตนศาสตรย 0.5 3.5
พ32101 สนขศศกษา 0.5 4
พ32103 พลศศกษา(วอลเลยยบอล) 0.5 4
ศ32101 ศนลปะ9 0.5 4
ง32101 การงานอาชทพและเทคโนโลยท 0.5 4
อ32101 ภาษาอนงกฤษ 1.0 3.5
ค32201 คณนตศาสตรยเพนทมเตนม 1.0 3.5
ว32201 ฟฟสนกสย 1.5 2.5
ว32221 เคมท 1.5 3
ว32241 ชทววนทยา 1.5 3.5
ว32261 โลกและดาราศาสตรย3 0.5 2.5
ส30233 หนนาทททพลเมพอง 0.5 4
อ32201 ภาษาอนงกฤษเพนทมเตนม 1.0 3.5
ปปการศศกษา 2562  ภาคเรบยนทบท 2
ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 4
ค32102 คณนตศาสตรย 4 1.0 3.5
ว32182 การออกแบบและเทคโนโลยท 0.5 4
ส32102 สนงคมศศกษา 4 0.5 3
ส32104 พระพนทธศาสนา 4 0.5 4
ส32106 ประวนตนศาสตรย 4 0.5 4
พ32102 สนขศศกษา 0.5 4
พ32104 พลศศกษา 0.5 4
ศ32102 ศนลปะ10 0.5 4
ง32102 การงานอาชทพและเทคโนโลยท 4 0.5 4
อ32102 ภาษาอนงกฤษ 4 1.0 4
ค32202 คณนตศาสตรยเพนทมเตนม 4 1.0 4
ว32202 ฟฟสนกสย 1.5 2
ว32222 เคมท3 1.5 3.5
ว32242 ชทววนทยา 1.5 3.5
ว32262 โลกและดาราศาสตรย4 0.5 2.5
ส30234 หนนาทททพลเมพอง 0.5 3.5
อ32202 ภาษาอนงกฤษเพนทมเตนม 4 1.5 4

รหลส/รายวดชา

หน
นวย

กดต

ผล
กา

รเ
รบย

น

ปปการศศกษา   ภาคเรบยนทบท 

 8997659

จทาสนบเอกจนกราชนย  คนณสมบนตน
นายทะเบทยน

พ.ศ.      2545
สลญชาตด       ไทย ศาสนา   พนทธ

1:6/99

รกปขนาด 3x4 ซม.



ชชดทบท เลขทบทปพ.1 พ

กดจกรรม ผล
กา
ร

ปร
ะเ
มนน

เว
ลา

(ช
นทวโ
มง

)

ปปการศศกษา 2561  ภาคเรบยนทบท 1
แนะแนว ผ20
นนกศศกษาวนชาทหาร ผ20
กนจกรรมเพพทอสนงคมและสาธารณประโยชนย ผ20
ชนมนนม ผ20
ปปการศศกษา 2561  ภาคเรบยนทบท 2
แนะแนว ผ20
นนกศศกษาวนชาทหาร ผ20
กนจกรรมเพพทอสนงคมและสาธารณประโยชนย ผ20
ชนมนนม ผ20

ผลการประเมดนกดจกรรมพลฒนาผสขเรบยน

กดจกรรม เว
ลา

(ช
นทวโ
มง

)
ผล
กา
ร

ปร
ะเ
มนน

ปปการศศกษา 2562  ภาคเรบยนทบท 1
แนะแนว 20 ผ
นนกศศกษาวนชาทหาร 20 ผ
กนจกรรมเพพทอสนงคมและสาธารณประโยชนย 20 ผ
ชนมนนม 20 ผ
ปปการศศกษา 2562  ภาคเรบยนทบท 2
แนะแนว 20 ผ
นนกศศกษาวนชาทหาร 20 ผ
ชนมนนม 20 ผ

กดจกรรม เว
ลา

(ช
นทวโ
มง

)

ผล
กา
ร

ปร
ะเ
มนน

ปปการศศกษา   ภาคเรบยนทบท 

สรชปผลการประเมดน ผลการตลดสดน

1. จตานวนหนนวยกดตรายวดชาพพขนฐานทบทเรบยน
จตานวนหนนวยกดตรายวดชาเพดทมเตดมทบทเรบยน

2. ผลการประเมดนการอนาน คดดวดเคราะหห และเขบยน
3. ผลการประเมดนคชณลลกษณะอลนพศงประสงคห
4. ผลการประเมดนกดจกรรมพลฒนาผสขเรบยน

ไดข
ไดข
ไดข
ไดข
ไดข

28.5
32.5

28.5
32.5

วลนอนชมลตดการจบ

วลนทบทออกจากโรงเรบยน

สาเหตชทบทออกจากโรงเรบยน

กลชนมสาระการเรบยนรสข/
การศศกษาคขนควขาดขวยตนเอง หน

นวย
กดต

รว
ม

ผล
กา

รเ
รบย

น
เฉ
ลบทย

 ภาษาไทย 4.004.0
 คณนตศาสตรย 3.438.0
 วนทยาศาสตรย 2.9523.5
 สนงคมศศกษา ศาสนา และวนฒนธรรม 3.258.0
 สนขศศกษาและพลศศกษา 4.004.0
 ศนลปะ 3.622.0
 การงานอาชทพและเทคโนโลยท 3.872.0
 ภาษาตทางประเทศ 3.509.5
 การศศกษาคนนควนาดนวยตนเอง (IS) --

61.0 3.33 ผลการเรบยนเฉลบทยตลอดหลลกสสตร

...................................................................

จทาสนบเอกจนกราชนย  คนณสมบนตน

วนนททท

นายทะเบทยน

ผกนอสานวยการ
นายอมรเทพ  วนภาวนน

หมายเหตช

เอกสารฉบนบนทขเปปนเอกสารคกทฉบนบของเอกสารตนนฉบนบ
ชนดททท    เลขททท  

 

...................................................................

............................................

ผลการทดสอบระดลบชาตด
ONET 
ภาษาไทย คะแนนเตตม     -     ไดน
คณนตศาสตรย คะแนนเตตม     -     ไดน
วนทยาศาสตรย คะแนนเตตม     -     ไดน

สนงคมศศกษา คะแนนเตตม     -     ไดน
ภาษาอนงกฤษ คะแนนเตตม     -     ไดน

สลดสนวนผลการเรบยนและผลการทดสอบระดลบชาตด
1. รนอยละ  70  ของผลการเรทยนเฉลททยตลอดหลนกสกตร

2. รนอยละ  30  ของผลการทดสอบทางการศศกษาระดนบชาตนขนขนพพขนฐาน

3. ผลการเรทยนเฉลททยรวม

=

=

=

(1) ผกนเรทยนเรทยนรายวนชาพพขนฐานและเพนทมเตนม โดยเปปนรายวนชาพพขนฐาน 41 หนทวยกนต รายวนชาเพนทมเตนมตามทททสถานศศกษากสาหนด
(2) ผกนเรทยนตนองไดนหนทวยกนตตลอดหลนกสกตรไมทนนอยกวทา 77 หนทวยกนต โดยเปปนรายวนชาพพขนฐาน 41 หนทวยกนต และรายวนชาเพนทมเตนมไมทนนอยกวทา 36 หนทวยกนต 
(3) ผกนเรทยนมทผลการประเมนนการอทาน คนดวนเคราะหย และเขทยน ในระดนบผทานเกณฑยการประเมนน ตามทททสถานศศกษากสาหนด
(4) ผกนเรทยนมทผลการประเมนนคนณลนกษณะอนนพศงประสงคย ในระดนบผทานเกณฑยการประเมนน ตามทททสถานศศกษากสาหนด 
(5) ผกนเรทยนเขนารทวมกนจกรรมพนฒนาผกนเรทยนและมทผลการประเมนนผทานเกณฑยการประเมนนตามทททสถานศศกษากสาหนด

เกณฑหการประเมดนของสถานศศกษา
เกณฑหการจบการศศกษาระดลบชลขนมลธยมศศกษาตอนปลาย พ.ศ.2551

คตาอธดบายเกณฑห ผลการประเมดนรายวดชา
4 หมายถศง ดทเยททยม
3.5 หมายถศง ดทมาก
3 หมายถศง ดท

1 หมายถศง ผทานเกณฑยขนขนตทสา
0 หมายถศง ตทสากวทาเกณฑย
ร หมายถศง รอการตนดสนนผลการเรทยน

ผ หมายถศง ผทาน
มผ หมายถศง ไมทผทาน

2.5 หมายถศง คทอนขนางดท
2 หมายถศง ปานกลาง
1.5 หมายถศง พอใชน ท หมายถศง เททยบโอน


