
 

 

 
 

 
 

แบบบันทึกผลการเรยีน ประจ ารายวิชา 
โรงเรียนชัยเกษมวิทยา   อ าเภอบางสะพาน  จังหวดัประจวบคีรีขันธ ์

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ห้อง......... 
ภาคเรียนที ่ 2  ปีการศึกษา  2563 

รายวชิา……………….  รหัสวิชา  ………………  จ านวนหน่วยกิต  ………. 
ครูผู้สอน  ……………………………………. 
กลุ่มสาระการเรียนรู…้…………………… 

การติดตาม ตรวจสอบ 

ตรวจครั้งท่ี  1  (.................................) ตรวจครั้งท่ี  2 (..............................) 

รายการตรวจสอบ () 
 รายช่ือนักเรียน เช็คเวลาเรียน 
คะแนนเก็บก่อนกลางภาค( ……..คะแนน) 
คะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียน(ครัง้ที่ 1,2) 

 
ลงช่ือผู้ตรวจ....................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 

                   ........../............/.............. 
       ลงช่ือ................................................................... 

หัวหน้างานวัดผล 

       ลงช่ือ................................................................... 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 

       ลงช่ือ.................................................................... 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

รายการตรวจสอบ () 
เช็คเวลาเรียนคะแนนกลางภาค 
คะแนนเก็บหลังกลางภาค(..........คะแนน) 
คะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์ และ เขียน(ครัง้ที่ 3,4) 
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์( 8 ข้อ) 

ลงช่ือผู้ตรวจ....................................หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
                   ........../............/.............. 
      ลงช่ือ................................................................... 

หัวหน้างานวัดผล 

       ลงช่ือ................................................................... 
 หัวหน้ากลุม่วิชาการ 

 

       ลงช่ือ.................................................................... 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

 



 

 

 
ค าอธบิายรายวิชาพืน้ฐาน / เพิ่มเติม 

รหัสวิชา  ..................  รายวิชา ......................      กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี .........ภาคเรียน........            เวลา........ชั่วโมง จ านวน .........หน่วยกิต 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รหัสตัวชี้วัด  
 
 
 
 
 
 

รวมท้ังหมด  ...........  ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวชี้วัดการเรียนรู/้ผลการเรียนรู้ 
รหัสวิชา  ..................  รายวิชา ......................      กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี .........ภาคเรียน........            เวลา........ชั่วโมง จ านวน .........หน่วยกิต 
สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 

ตัวชี้วัด ............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ......... 
........................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ............. 

สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 

ตัวชี้วัด ........................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................. ......... 
............................................................................. ......................................................... 
............................................................................................................................. ......... 
............................................................... ....................................................................... 
............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................................  

สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 

ตัวชี้วัด ............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ......... 
........................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ......... 
............................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......... 

สาระที่  ............................ 
มาตรฐานการเรียนรู้  .................................................................................. 

ตัวชี้วัด ............................................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. ......... 
......................................................................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ......... 
........................................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. ......... ................. 
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แบบบนัทกึเวลาเรียน     รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  / 1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05564 เด็กชายกิตติธัช    ปลื้มใจ                      
2 05565 เด็กชายกฤษฏา    กองแก้ว                      
3 05567 เด็กชายนัทธพงศ์    ตั้นไทย                      
4 05568 เด็กชายปฐพี    โพธ์ิบุญรอด                      
5 05569 เด็กชายพิษณุ    เนียมคง                      
6 05570 เด็กชายพีระพงศ์    พูนเปี่ยม                      
7 05571 เด็กชายพีระพัฒย์    พลายแก้ว                      
8 05572 เด็กชายภาณุภาพ    ฉัตรสอน                      
9 05573 เด็กชายภูมิพิพัฒน์    สุดชา                      
10 05574 เด็กชายวงศกร    คล้ายรักษา                      
11 05575 เด็กชายสรนันต์    ทิพย์บูลย์                      
12 05576 เด็กชายสุทธิพงศ์    วงศ์เณร                      
13 05577 เด็กชายสุฬีส์    เถื่อนไพร                      
14 05578 เด็กชายอนุสรณ์    หาญสิงห์                      
15 05579 เด็กหญิงกัลยาณี    รีเรียบ                      
16 05580 เด็กหญิงกานต์ธิดา    ก่ิมพัด                      
17 05581 เด็กหญิงโชตินภา    อ่างทอง                      
18 05582 เด็กหญิงฐิติยา    จัดภัย                      
19 05583 เด็กหญิงธีมาพร    ชินใย                      
20 05584 เด็กหญิงนภาพร    เกิดอยู่                      
21 05585 เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทิพย์บูลย์                      
22 05586 เด็กหญิงเบญชญา    คชชา                      
23 05587 เด็กหญิงผกามาศ    ปั้นไพบูลย์                      
24 05588 เด็กหญิงวรินทยา    รอดเสวก                      
25 05589 เด็กหญิงวิภาดา    ใจหลัก                      
26 05590 เด็กหญิงศรัญญา    วงษ์ยี่สุ่น                      
27 05591 เด็กหญิงสุภาวิณี    พิณพรม                      
28 05592 เด็กหญิงไอยวริญท์    ห้วยหงษ์ทอง                      



 

 

แบบบนัทึกผลการเรียน    รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 / 1   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

หน่วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
มก

่อน
กล

าง
ภา

ค 
ระ

หว
่าง

ภา
ค หน่วยที่/ตัวชี้วัด  

รว
ม

คะ
แน

น 
ระ

หว
่าง

ภา
ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม 

เก
รด

 

คะแนน 
ก่อนกลางภาค 

คะแนน 
หลังกลางภาค 

                
1 05564 เด็กชายกิตติธัช    ปลื้มใจ                 
2 05565 เด็กชายกฤษฏา    กองแก้ว                 
3 05567 เด็กชายนัทธพงศ์    ตั้นไทย                 
4 05568 เด็กชายปฐพี    โพธ์ิบุญรอด                 
5 05569 เด็กชายพิษณุ    เนียมคง                 
6 05570 เด็กชายพีระพงศ์    พูนเปี่ยม                 
7 05571 เด็กชายพีระพัฒย์    พลายแก้ว                 
8 05572 เด็กชายภาณุภาพ    ฉัตรสอน                 
9 05573 เด็กชายภูมิพิพัฒน์    สุดชา                 
10 05574 เด็กชายวงศกร    คล้ายรักษา                 
11 05575 เด็กชายสรนันต์    ทิพย์บูลย์                 
12 05576 เด็กชายสุทธิพงศ์    วงศ์เณร                 
13 05577 เด็กชายสุฬีส์    เถื่อนไพร                 
14 05578 เด็กชายอนุสรณ์    หาญสิงห์                 
15 05579 เด็กหญิงกัลยาณี    รีเรียบ                 
16 05580 เด็กหญิงกานต์ธิดา    ก่ิมพัด                 
17 05581 เด็กหญิงโชตินภา    อ่างทอง                 
18 05582 เด็กหญิงฐิติยา    จัดภัย                 
19 05583 เด็กหญิงธีมาพร    ชินใย                 
20 05584 เด็กหญิงนภาพร    เกิดอยู่                 
21 05585 เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทิพย์บูลย์                 
22 05586 เด็กหญิงเบญชญา    คชชา                 
23 05587 เด็กหญิงผกามาศ    ปั้นไพบูลย์                 
24 05588 เด็กหญิงวรินทยา    รอดเสวก                 
25 05589 เด็กหญิงวิภาดา    ใจหลัก                 
26 05590 เด็กหญิงศรัญญา    วงษ์ยี่สุ่น                 
27 05591 เด็กหญิงสุภาวิณี    พิณพรม                 
28 05592 เด็กหญิงไอยวริญท์ ห้วยหงษ์ทอง                 



 

 

แบบบนัทกึคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 / 1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 
 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 

 
 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05564 เด็กชายกิตติธัช    ปลื้มใจ          

2 05565 เด็กชายกฤษฏา    กองแก้ว          

3 05567 เด็กชายนัทธพงศ์    ตั้นไทย          

4 05568 เด็กชายปฐพี    โพธ์ิบุญรอด          

5 05569 เด็กชายพิษณุ    เนียมคง          

6 05570 เด็กชายพีระพงศ์    พูนเปี่ยม          

7 05571 เด็กชายพีระพัฒย์    พลายแก้ว          

8 05572 เด็กชายภาณุภาพ    ฉัตรสอน          

9 05573 เด็กชายภูมิพิพัฒน์    สุดชา          

10 05574 เด็กชายวงศกร    คล้ายรักษา          

11 05575 เด็กชายสรนันต์    ทิพย์บูลย์          

12 05576 เด็กชายสุทธิพงศ์    วงศ์เณร          

13 05577 เด็กชายสุฬีส์    เถื่อนไพร          

14 05578 เด็กชายอนุสรณ์    หาญสิงห์          

15 05579 เด็กหญิงกัลยาณี    รีเรียบ          

16 05580 เด็กหญิงกานต์ธิดา    ก่ิมพัด          

17 05581 เด็กหญิงโชตินภา    อ่างทอง          

18 05582 เด็กหญิงฐิติยา    จัดภัย          

19 05583 เด็กหญิงธีมาพร    ชินใย          

20 05584 เด็กหญิงนภาพร    เกิดอยู่          

21 05585 เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทิพย์บูลย์          

22 05586 เด็กหญิงเบญชญา    คชชา          

23 05587 เด็กหญิงผกามาศ    ปั้นไพบูลย์          

24 05588 เด็กหญิงวรินทยา    รอดเสวก          

25 05589 เด็กหญิงวิภาดา    ใจหลัก          

26 05590 เด็กหญิงศรัญญา    วงษ์ยี่สุ่น          

27 05591 เด็กหญิงสุภาวิณี    พิณพรม          

28 05592 เด็กหญิงไอยวริญท์ ห้วยหงษ์ทอง          



 

 

แบบบนัทกึผลการอ่าน  คดิ  วิเคราะห ์ และเขียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 / 1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 
 

หมายเหตุ สรุปผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 
 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ครั้งท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 
1 05564 เด็กชายกิตติธัช    ปลื้มใจ       
2 05565 เด็กชายกฤษฏา    กองแก้ว       
3 05567 เด็กชายนัทธพงศ์    ตั้นไทย       
4 05568 เด็กชายปฐพี    โพธ์ิบุญรอด       
5 05569 เด็กชายพิษณุ    เนียมคง       
6 05570 เด็กชายพีระพงศ์    พูนเปี่ยม       
7 05571 เด็กชายพีระพัฒย์    พลายแก้ว       
8 05572 เด็กชายภาณุภาพ    ฉัตรสอน       
9 05573 เด็กชายภูมิพิพัฒน์    สุดชา       
10 05574 เด็กชายวงศกร    คล้ายรักษา       
11 05575 เด็กชายสรนันต์    ทิพย์บูลย์       
12 05576 เด็กชายสุทธิพงศ์    วงศ์เณร       
13 05577 เด็กชายสุฬีส์    เถื่อนไพร       
14 05578 เด็กชายอนุสรณ์    หาญสิงห์       
15 05579 เด็กหญิงกัลยาณี    รีเรียบ       
16 05580 เด็กหญิงกานต์ธิดา    ก่ิมพัด       
17 05581 เด็กหญิงโชตินภา    อ่างทอง       
18 05582 เด็กหญิงฐิติยา    จัดภัย       
19 05583 เด็กหญิงธีมาพร    ชินใย       
20 05584 เด็กหญิงนภาพร    เกิดอยู่       
21 05585 เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทิพย์บูลย์       
22 05586 เด็กหญิงเบญชญา    คชชา       
23 05587 เด็กหญิงผกามาศ    ปั้นไพบูลย์       
24 05588 เด็กหญิงวรินทยา    รอดเสวก       
25 05589 เด็กหญิงวิภาดา    ใจหลัก       
26 05590 เด็กหญิงศรัญญา    วงษ์ยี่สุ่น       
27 05591 เด็กหญิงสุภาวิณี    พิณพรม       
28 05592 เด็กหญิงไอยวริญท์ ห้วยหงษ์ทอง       



 

 

แบบบนัทกึสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 / 1  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 
 

หมายเหตุ แตล่ะช่องให้ใส่คะแนนระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  2 หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

 
 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อท่ี 
รวม 

1 2 3 4 5 
1 05564 เด็กชายกิตติธัช    ปลื้มใจ       
2 05565 เด็กชายกฤษฏา    กองแก้ว       
3 05567 เด็กชายนัทธพงศ์    ตั้นไทย       
4 05568 เด็กชายปฐพี    โพธ์ิบุญรอด       
5 05569 เด็กชายพิษณุ    เนียมคง       
6 05570 เด็กชายพีระพงศ์    พูนเปี่ยม       
7 05571 เด็กชายพีระพัฒย์    พลายแก้ว       
8 05572 เด็กชายภาณุภาพ    ฉัตรสอน       
9 05573 เด็กชายภูมิพิพัฒน์    สุดชา       
10 05574 เด็กชายวงศกร    คล้ายรักษา       
11 05575 เด็กชายสรนันต์    ทิพย์บูลย์       
12 05576 เด็กชายสุทธิพงศ์    วงศ์เณร       
13 05577 เด็กชายสุฬีส์    เถื่อนไพร       
14 05578 เด็กชายอนุสรณ์    หาญสิงห์       
15 05579 เด็กหญิงกัลยาณี    รีเรียบ       
16 05580 เด็กหญิงกานต์ธิดา    ก่ิมพัด       
17 05581 เด็กหญิงโชตินภา    อ่างทอง       
18 05582 เด็กหญิงฐิติยา    จัดภัย       
19 05583 เด็กหญิงธีมาพร    ชินใย       
20 05584 เด็กหญิงนภาพร    เกิดอยู่       
21 05585 เด็กหญิงเบญจวรรณ    ทิพย์บูลย์       
22 05586 เด็กหญิงเบญชญา    คชชา       
23 05587 เด็กหญิงผกามาศ    ปั้นไพบูลย์       
24 05588 เด็กหญิงวรินทยา    รอดเสวก       
25 05589 เด็กหญิงวิภาดา    ใจหลัก       
26 05590 เด็กหญิงศรัญญา    วงษ์ยี่สุ่น       
27 05591 เด็กหญิงสุภาวิณี    พิณพรม       
28 05592 เด็กหญิงไอยวริญท์ ห้วยหงษ์ทอง       



 

 

แบบบนัทกึเวลาเรียน 
รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  / 2   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

1 05593 เด็กชายกิตติศักดิ์    พุ่มเกษม                      
2 05594 เด็กชายฐิติโชติ    พึ่งสังวรณ์                      
3 05596 เด็กชายณัฐพล    เนตรสอน                      
4 05597 เด็กชายธิติวุฒิ    ส าราญรมย์                      
5 05598 เด็กชายนฤนาท    จงศรี                      
6 05599 เด็กชายปิยะพัทธ์    ชื่นใจ                      
7 05600 เด็กชายปุณณภัทร    เอ่ียมขอพึ่ง                      
8 05602 เด็กชายยศวรรธน์    ม่วงศิริ                      
9 05603 เด็กชายวริทธ์ิ    เดชอุดม                      
10 05604 เด็กชายศิรวิทย์    ยอดใหญ่                      
11 05605 เด็กชายศิรภัทร    โพธิพันธ์                      
12 05606 เด็กชายสินมหัต    ค าจันทร์                      
13 05607 เด็กชายอมรเทพ    หอมสุวรรณ์                      
14 05608 เด็กชายพีระพล    พันทอง                      
15 05610 เด็กหญิงจิราวรรณ    ปิ่นพรม                      
16 05611 เด็กหญิงชมพู่    ทองมี                      
17 05612 เด็กหญิงชาลิสา    พุ่มศรี                      
18 05613 เด็กหญิงณัชพร    เกิดสม                      
19 05614 เด็กหญิงดวงกมล    แนบนุช                      
20 05615 เด็กหญิงธนภรณ์    ชั้นสูง                      
21 05616 เด็กหญิงนภสร    ข าพวง                      
22 05617 เด็กหญิงปรานิชา    มีแก้ว                      
23 05618 เด็กหญิงปรายฟ้า    รบนิกร                      
24 05619 เด็กหญิงปิยะวรรณ    ฉิมมา                      
25 05620 เด็กหญิงวัลลิภา    จุ้ยแจ้ง                      
26 05621 เด็กหญิงวิลาสินี    ฟักแก้ว                      
27 05622 เด็กหญิงสุพพัตรา    แอบทิพย์                      
28 05623 เด็กหญิงสุภาวดี    หินศรี                      
29 05624 เด็กหญิงโสรยา    พันธ์บัว                      
30 05625 เด็กหญิงอภิชญา    ดาระ                      
31 05626 เด็กหญิงอรอุมา    แอบทิพย์                      
32 05658 เด็กหญิงเกวลิน    จันทนะวงค์                      
33 05745 เด็กหญิงธนันท์ชนก    อ่างหิน                      
34 05760 เด็กหญิงรัตติกาล    นพรัตน์                      



 

 

แบบบนัทกึผลการเรียน 
รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 / 2   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 

ท่ี 
เลข

ประจ า
ตัว 

ชื่อ – สกุล 

หน่วยที่/ตัวช้ีวัด  

รว
มก

่อน
กล

าง
ภา

ค 
ระ

หว่
าง

ภา
ค หน่วยที่/ตัวช้ีวัด  

รว
มค

ะแ
นน

 
ระ

หว
่าง

ภา
ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม(

10
0)

 

เก
รด

 

คะแนน 
ก่อนกลางภาค 

คะแนน 
หลังกลางภาค 

                

1 05593 เด็กชายกิตติศักดิ์    พุ่มเกษม                 

2 05594 เด็กชายฐิติโชติ    พึ่งสังวรณ์                 

3 05596 เด็กชายณัฐพล    เนตรสอน                 

4 05597 เด็กชายธิติวุฒิ    ส าราญรมย์                 

5 05598 เด็กชายนฤนาท    จงศรี                 

6 05599 เด็กชายปิยะพัทธ์    ชื่นใจ                 

7 05600 เด็กชายปุณณภัทร    เอ่ียมขอพึ่ง                 

8 05602 เด็กชายยศวรรธน์    ม่วงศิริ                 

9 05603 เด็กชายวริทธ์ิ    เดชอุดม                 

10 05604 เด็กชายศิรวิทย์    ยอดใหญ่                 

11 05605 เด็กชายศิรภัทร    โพธิพันธ์                 

12 05606 เด็กชายสินมหัต    ค าจันทร์                 

13 05607 เด็กชายอมรเทพ    หอมสุวรรณ์                 

14 05608 เด็กชายพีระพล    พันทอง                 

15 05610 เด็กหญิงจิราวรรณ    ปิ่นพรม                 

16 05611 เด็กหญิงชมพู่    ทองมี                 

17 05612 เด็กหญิงชาลิสา    พุ่มศรี                 

18 05613 เด็กหญิงณัชพร    เกิดสม                 

19 05614 เด็กหญิงดวงกมล    แนบนุช                 

20 05615 เด็กหญิงธนภรณ์    ชั้นสูง                 

21 05616 เด็กหญิงนภสร    ข าพวง                 

22 05617 เด็กหญิงปรานิชา    มีแก้ว                 

23 05618 เด็กหญิงปรายฟ้า    รบนิกร                 

24 05619 เด็กหญิงปิยะวรรณ    ฉิมมา                 

25 05620 เด็กหญิงวัลลิภา    จุ้ยแจ้ง                 

26 05621 เด็กหญิงวิลาสินี    ฟักแก้ว                 

27 05622 เด็กหญิงสุพพัตรา    แอบทิพย์                 

28 05623 เด็กหญิงสุภาวดี    หินศรี                 

29 05624 เด็กหญิงโสรยา    พันธ์บัว                 

30 05625 เด็กหญิงอภิชญา    ดาระ                 

31 05626 เด็กหญิงอรอุมา    แอบทิพย์                 

32 05658 เด็กหญิงเกวลิน    จันทนะวงค์                 

33 05745 เด็กหญิงธนันท์ชนก    อ่างหิน                 

34 05760 เด็กหญิงรัตติกาล    นพรัตน์                 



 

 

แบบบนัทกึคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  / 2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 
 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 05593 เด็กชายกิตติศักดิ์    พุ่มเกษม          

2 05594 เด็กชายฐิติโชติ    พึ่งสังวรณ์          

3 05596 เด็กชายณัฐพล    เนตรสอน          

4 05597 เด็กชายธิติวุฒิ    ส าราญรมย์          

5 05598 เด็กชายนฤนาท    จงศรี          

6 05599 เด็กชายปิยะพัทธ์    ชื่นใจ          

7 05600 เด็กชายปุณณภัทร    เอ่ียมขอพึ่ง          

8 05602 เด็กชายยศวรรธน์    ม่วงศิริ          

9 05603 เด็กชายวริทธ์ิ    เดชอุดม          

10 05604 เด็กชายศิรวิทย์    ยอดใหญ่          

11 05605 เด็กชายศิรภัทร    โพธิพันธ์          

12 05606 เด็กชายสินมหัต    ค าจันทร์          

13 05607 เด็กชายอมรเทพ    หอมสุวรรณ์          

14 05608 เด็กชายพีระพล    พันทอง          

15 05610 เด็กหญิงจิราวรรณ    ปิ่นพรม          

16 05611 เด็กหญิงชมพู่    ทองมี          

17 05612 เด็กหญิงชาลิสา    พุ่มศรี          

18 05613 เด็กหญิงณัชพร    เกิดสม          

19 05614 เด็กหญิงดวงกมล    แนบนุช          

20 05615 เด็กหญิงธนภรณ์    ชั้นสูง          

21 05616 เด็กหญิงนภสร    ข าพวง          

22 05617 เด็กหญิงปรานิชา    มีแก้ว          

23 05618 เด็กหญิงปรายฟ้า    รบนิกร          

24 05619 เด็กหญิงปิยะวรรณ    ฉิมมา          

25 05620 เด็กหญิงวัลลิภา    จุ้ยแจ้ง          

26 05621 เด็กหญิงวิลาสินี    ฟักแก้ว          

27 05622 เด็กหญิงสุพพัตรา    แอบทิพย์          

28 05623 เด็กหญิงสุภาวดี    หินศรี          

29 05624 เด็กหญิงโสรยา    พันธ์บัว          

30 05625 เด็กหญิงอภิชญา    ดาระ          

31 05626 เด็กหญิงอรอุมา    แอบทิพย์          

32 05658 เด็กหญิงเกวลิน    จันทนะวงค์          

33 05745 เด็กหญิงธนันท์ชนก    อ่างหิน          

34 05760 เด็กหญิงรัตติกาล    นพรัตน์          



 

 

แบบบนัทกึผลการอ่าน  คดิ  วิเคราะห ์ และเขียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 / 2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

หมายเหต ุสรุปผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

 

ที่ 
เลข 

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ครั้งที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 
1 05593 เด็กชายกิตติศักดิ์    พุ่มเกษม       
2 05594 เด็กชายฐิติโชติ    พึ่งสังวรณ์       
3 05596 เด็กชายณัฐพล    เนตรสอน       
4 05597 เด็กชายธิติวุฒิ    ส าราญรมย์       
5 05598 เด็กชายนฤนาท    จงศรี       
6 05599 เด็กชายปิยะพัทธ์    ชื่นใจ       
7 05600 เด็กชายปุณณภัทร    เอ่ียมขอพึ่ง       
8 05602 เด็กชายยศวรรธน์    ม่วงศิริ       
9 05603 เด็กชายวริทธ์ิ    เดชอุดม       
10 05604 เด็กชายศิรวิทย์    ยอดใหญ่       
11 05605 เด็กชายศิรภัทร    โพธิพันธ์       
12 05606 เด็กชายสินมหัต    ค าจันทร์       
13 05607 เด็กชายอมรเทพ    หอมสุวรรณ์       
14 05608 เด็กชายพีระพล    พันทอง       
15 05610 เด็กหญิงจิราวรรณ    ปิ่นพรม       
16 05611 เด็กหญิงชมพู่    ทองมี       
17 05612 เด็กหญิงชาลิสา    พุ่มศรี       
18 05613 เด็กหญิงณัชพร    เกิดสม       
19 05614 เด็กหญิงดวงกมล    แนบนุช       
20 05615 เด็กหญิงธนภรณ์    ชั้นสูง       
21 05616 เด็กหญิงนภสร    ข าพวง       
22 05617 เด็กหญิงปรานิชา    มีแก้ว       
23 05618 เด็กหญิงปรายฟ้า    รบนิกร       
24 05619 เด็กหญิงปิยะวรรณ    ฉิมมา       
25 05620 เด็กหญิงวัลลิภา    จุ้ยแจ้ง       
26 05621 เด็กหญิงวิลาสินี    ฟักแก้ว       
27 05622 เด็กหญิงสุพพัตรา    แอบทิพย์       
28 05623 เด็กหญิงสุภาวดี    หินศรี       
29 05624 เด็กหญิงโสรยา    พันธ์บัว       
30 05625 เด็กหญิงอภิชญา    ดาระ       
31 05626 เด็กหญิงอรอุมา    แอบทิพย์       
32 05658 เด็กหญิงเกวลิน    จันทนะวงค์       
33 05745 เด็กหญิงธนันท์ชนก    อ่างหิน       
34 05760 เด็กหญิงรัตติกาล    นพรัตน์       



 

 

แบบบนัทกึสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 / 2  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

หมายเหตุ แตล่ะช่องให้ใส่คะแนนระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  2 หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
 

ที่ 
เลข 

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 
1 05593 เด็กชายกิตติศักดิ์    พุ่มเกษม       
2 05594 เด็กชายฐิติโชติ    พึ่งสังวรณ์       
3 05596 เด็กชายณัฐพล    เนตรสอน       
4 05597 เด็กชายธิติวุฒิ    ส าราญรมย์       
5 05598 เด็กชายนฤนาท    จงศรี       
6 05599 เด็กชายปิยะพัทธ์    ชื่นใจ       
7 05600 เด็กชายปุณณภัทร    เอ่ียมขอพึ่ง       
8 05602 เด็กชายยศวรรธน์    ม่วงศิริ       
9 05603 เด็กชายวริทธ์ิ    เดชอุดม       
10 05604 เด็กชายศิรวิทย์    ยอดใหญ่       
11 05605 เด็กชายศิรภัทร    โพธิพันธ์       
12 05606 เด็กชายสินมหัต    ค าจันทร์       
13 05607 เด็กชายอมรเทพ    หอมสุวรรณ์       
14 05608 เด็กชายพีระพล    พันทอง       
15 05610 เด็กหญิงจิราวรรณ    ปิ่นพรม       
16 05611 เด็กหญิงชมพู่    ทองมี       
17 05612 เด็กหญิงชาลิสา    พุ่มศรี       
18 05613 เด็กหญิงณัชพร    เกิดสม       
19 05614 เด็กหญิงดวงกมล    แนบนุช       
20 05615 เด็กหญิงธนภรณ์    ชั้นสูง       
21 05616 เด็กหญิงนภสร    ข าพวง       
22 05617 เด็กหญิงปรานิชา    มีแก้ว       
23 05618 เด็กหญิงปรายฟ้า    รบนิกร       
24 05619 เด็กหญิงปิยะวรรณ    ฉิมมา       
25 05620 เด็กหญิงวัลลิภา    จุ้ยแจ้ง       
26 05621 เด็กหญิงวิลาสินี    ฟักแก้ว       
27 05622 เด็กหญิงสุพพัตรา    แอบทิพย์       
28 05623 เด็กหญิงสุภาวดี    หินศรี       
29 05624 เด็กหญิงโสรยา    พันธ์บัว       
30 05625 เด็กหญิงอภิชญา    ดาระ       
31 05626 เด็กหญิงอรอุมา    แอบทิพย์       
32 05658 เด็กหญิงเกวลิน    จันทนะวงค์       
33 05745 เด็กหญิงธนันท์ชนก    อ่างหิน       
34 05760 เด็กหญิงรัตติกาล    นพรัตน์       



 

 

แบบบนัทกึเวลาเรียน 
รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1  / 3   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 

ที่ 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ว/ด/ป 

รว
มข

าด
เรีย

น 

                    

  1 05609 เด็กชายเทพพนม    หม่ืนอ้าย                      
  2 05627 เด็กชายกฤษฎา    วงค์เณร                      
  3 05628 เด็กชายชนกันต์    เขียนถนอม                      
  4 05629 เด็กชายฐากูร    ชูรัสมี                      
  5 05630 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    โคกอ่อน                      
  6 05631 เด็กชายณัฐวุฒิ    ชัยขันธ์                      
  7 05632 เด็กชายธนดล    ด้ายละออง                      
  8 05633 เด็กชายธีรโชติ    เตี้ยแจ้                      
  9 05634 เด็กชายยอดธง    คุ้มมูล                      
10 05635 เด็กชายรัชชานนท์    คุ้มรอบ                      
11 05636 เด็กชายวัชโรดม    ม่ังประเสริฐ                      
12 05637 เด็กชายวันชัย    นิลเขียว                      
13 05638 เด็กชายวีรภาพ    พินิจโคกกรวด                      
14 05639 เด็กชายวุฒิภัทร    พรหมคุณ                      
15 05640 เด็กชายศุภกฤต    ขันน้อย                      
16 05641 เด็กชายอุดมทรัพย์    สระศร ี                      
17 05642 เด็กชายธนวินท์    เชื้อชั่ง                      
18 05678 เด็กชายอลงกรณ์    สายสกล                      
19 05744 เด็กชายนที    วัฒนะ                      
20 05765 เด็กชายกิตติพันธ์ วัดใหญ่                      
21 05643 เด็กหญิงอมลวรรณ    โต๊ะทอง                      
22 05644 เด็กหญิงกันตพร    อ่างหิน                      
23 05645 เด็กหญิงณัชชา    ทิพย์บูลย์                      
24 05647 เด็กหญิงจิราพร    เอ่ียมสว่าง                      
25 05648 เด็กหญิงจิรารัฒช์    ชอบชู                      
26 05649 เด็กหญิงชญาดา    กรุดจันทร์                      
27 05650 เด็กหญิงชนากานต์    แย้มสอาด                      
28 05651 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สอาดรูป                      
29 05652 เด็กหญิงพินทุสร    ชาวเวียง                      
30 05653 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พิมพ์ทอง                      
31 05654 เด็กหญิงภัคชนิษา    จันทร์เฉย                      
32 05655 เด็กหญิงวราภรณ์    ยอดใหญ่                      
33 05656 เด็กหญิงอนิสา    พวงเหนียว                      
34 05657 เด็กหญิงพรมนัส    ผลไธสง                      



 

 

แบบบนัทกึผลการเรียน 
รายวิชา .................................... รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 / 3   ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

 
 

ท่ี 
เลข

ประจ า
ตัว 

ชื่อ – สกุล 

หน่วยที่/ตัวช้ีวัด  

รว
มก

่อน
กล

าง
ภา

ค 
ระ

หว่
าง

ภา
ค หน่วยที่/ตัวช้ีวัด  

รว
มค

ะแ
นน

 
ระ

หว
่าง

ภา
ค 

กล
าง

 

ปล
าย

 

รว
ม(

10
0)

 

เก
รด

 

คะแนน 
ก่อนกลางภาค 

คะแนน 
หลังกลางภาค 

                

  1 05609 เด็กชายเทพพนม    หม่ืนอ้าย                 

  2 05627 เด็กชายกฤษฎา    วงค์เณร                 

  3 05628 เด็กชายชนกันต์    เขียนถนอม                 

  4 05629 เด็กชายฐากูร    ชูรัสมี                 

  5 05630 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    โคกอ่อน                 

  6 05631 เด็กชายณัฐวุฒิ    ชัยขันธ์                 

  7 05632 เด็กชายธนดล    ด้ายละออง                 

  8 05633 เด็กชายธีรโชติ    เตี้ยแจ้                 

  9 05634 เด็กชายยอดธง    คุ้มมูล                 

10 05635 เด็กชายรัชชานนท์    คุ้มรอบ                 

11 05636 เด็กชายวัชโรดม    ม่ังประเสริฐ                 

12 05637 เด็กชายวันชัย    นิลเขียว                 

13 05638 เด็กชายวีรภาพ    พินิจโคกกรวด                 

14 05639 เด็กชายวุฒิภัทร    พรหมคุณ                 

15 05640 เด็กชายศุภกฤต    ขันน้อย                 

16 05641 เด็กชายอุดมทรัพย์    สระศร ี                 

17 05642 เด็กชายธนวินท์    เชื้อชั่ง                 

18 05678 เด็กชายอลงกรณ์    สายสกล                 

19 05744 เด็กชายนที    วัฒนะ                 

20 05765 เด็กชายกิตติพันธ์ วัดใหญ่                 

21 05643 เด็กหญิงอมลวรรณ    โต๊ะทอง                 

22 05644 เด็กหญิงกันตพร    อ่างหิน                 

23 05645 เด็กหญิงณัชชา    ทิพย์บูลย์                 

24 05647 เด็กหญิงจิราพร    เอ่ียมสว่าง                 

25 05648 เด็กหญิงจิรารัฒช์    ชอบชู                 

26 05649 เด็กหญิงชญาดา    กรุดจันทร์                 

27 05650 เด็กหญิงชนากานต์    แย้มสอาด                 

28 05651 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สอาดรูป                 

29 05652 เด็กหญิงพินทุสร    ชาวเวียง                 

30 05653 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พิมพ์ทอง                 

31 05654 เด็กหญิงภัคชนิษา    จันทร์เฉย                 

32 05655 เด็กหญิงวราภรณ์    ยอดใหญ่                 

33 05656 เด็กหญิงอนิสา    พวงเหนียว                 

34 05657 เด็กหญิงพรมนัส    ผลไธสง                 



 

 

แบบบนัทกึคณุลกัษณะอนัพึงประสงค ์
รายวิชา ........................  รหัสวิชา ........................ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  / 3  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 
 

หมายเหตุ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

ท่ี 
เลข

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อ รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8  

  1 05609 เด็กชายเทพพนม    หม่ืนอ้าย          

  2 05627 เด็กชายกฤษฎา    วงค์เณร          

  3 05628 เด็กชายชนกันต์    เขียนถนอม          

  4 05629 เด็กชายฐากูร    ชูรัสมี          

  5 05630 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    โคกอ่อน          

  6 05631 เด็กชายณัฐวุฒิ    ชัยขันธ์          

  7 05632 เด็กชายธนดล    ด้ายละออง          

  8 05633 เด็กชายธีรโชติ    เตี้ยแจ้          

  9 05634 เด็กชายยอดธง    คุ้มมูล          

10 05635 เด็กชายรัชชานนท์    คุ้มรอบ          

11 05636 เด็กชายวัชโรดม    ม่ังประเสริฐ          

12 05637 เด็กชายวันชัย    นิลเขียว          

13 05638 เด็กชายวีรภาพ    พินิจโคกกรวด          

14 05639 เด็กชายวุฒิภัทร    พรหมคุณ          

15 05640 เด็กชายศุภกฤต    ขันน้อย          

16 05641 เด็กชายอุดมทรัพย์    สระศร ี          

17 05642 เด็กชายธนวินท์    เชื้อชั่ง          

18 05678 เด็กชายอลงกรณ์    สายสกล          

19 05744 เด็กชายนที    วัฒนะ          

20 05765 เด็กชายกิตติพันธ์ วัดใหญ่          

21 05643 เด็กหญิงอมลวรรณ    โต๊ะทอง          

22 05644 เด็กหญิงกันตพร    อ่างหิน          

23 05645 เด็กหญิงณัชชา    ทิพย์บูลย์          

24 05647 เด็กหญิงจิราพร    เอ่ียมสว่าง          

25 05648 เด็กหญิงจิรารัฒช์    ชอบชู          

26 05649 เด็กหญิงชญาดา    กรุดจันทร์          

27 05650 เด็กหญิงชนากานต์    แย้มสอาด          

28 05651 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สอาดรูป          

29 05652 เด็กหญิงพินทุสร    ชาวเวียง          

30 05653 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พิมพ์ทอง          

31 05654 เด็กหญิงภัคชนิษา    จันทร์เฉย          

32 05655 เด็กหญิงวราภรณ์    ยอดใหญ่          

33 05656 เด็กหญิงอนิสา    พวงเหนียว          

34 05657 เด็กหญิงพรมนัส    ผลไธสง          



 

 

แบบบนัทกึผลการอ่าน  คดิ  วิเคราะห ์ และเขียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 / 3  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

หมายเหต ุสรุปผลการอ่าน  คิด  วิเคราะห์  และเขียน 
ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

 

ที่ 
เลข 

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ครั้งที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 
  1 05609 เด็กชายเทพพนม    หม่ืนอ้าย       
  2 05627 เด็กชายกฤษฎา    วงค์เณร       
  3 05628 เด็กชายชนกันต์    เขียนถนอม       
  4 05629 เด็กชายฐากูร    ชูรัสมี       
  5 05630 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    โคกอ่อน       
  6 05631 เด็กชายณัฐวุฒิ    ชัยขันธ์       
  7 05632 เด็กชายธนดล    ด้ายละออง       
  8 05633 เด็กชายธีรโชติ    เตี้ยแจ้       
  9 05634 เด็กชายยอดธง    คุ้มมูล       
10 05635 เด็กชายรัชชานนท์    คุ้มรอบ       
11 05636 เด็กชายวัชโรดม    ม่ังประเสริฐ       
12 05637 เด็กชายวันชัย    นิลเขียว       
13 05638 เด็กชายวีรภาพ    พินิจโคกกรวด       
14 05639 เด็กชายวุฒิภัทร    พรหมคุณ       
15 05640 เด็กชายศุภกฤต    ขันน้อย       
16 05641 เด็กชายอุดมทรัพย์    สระศร ี       
17 05642 เด็กชายธนวินท์    เชื้อชั่ง       
18 05678 เด็กชายอลงกรณ์    สายสกล       
19 05744 เด็กชายนที    วัฒนะ       
20 05765 เด็กชายกิตติพันธ์ วัดใหญ่       
21 05643 เด็กหญิงอมลวรรณ    โต๊ะทอง       
22 05644 เด็กหญิงกันตพร    อ่างหิน       
23 05645 เด็กหญิงณัชชา    ทิพย์บูลย์       
24 05647 เด็กหญิงจิราพร    เอ่ียมสว่าง       
25 05648 เด็กหญิงจิรารัฒช์    ชอบชู       
26 05649 เด็กหญิงชญาดา    กรุดจันทร์       
27 05650 เด็กหญิงชนากานต์    แย้มสอาด       
28 05651 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สอาดรูป       
29 05652 เด็กหญิงพินทุสร    ชาวเวียง       
30 05653 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พิมพ์ทอง       
31 05654 เด็กหญิงภัคชนิษา    จันทร์เฉย       
32 05655 เด็กหญิงวราภรณ์    ยอดใหญ่       
33 05656 เด็กหญิงอนิสา    พวงเหนียว       
34 05657 เด็กหญิงพรมนัส    ผลไธสง       



 

 

แบบบนัทกึสมรรถนะส าคญัของผู้เรียน 
รายวิชา …………………………….. รหัสวิชา…………………….. 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1 / 3  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2563 

หมายเหตุ แตล่ะช่องให้ใส่คะแนนระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ  4  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดี 
ระดับคุณภาพ  2 หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 

 

ที่ 
เลข 

ประจ าตัว 
ชื่อ – สกุล 

ข้อที่ 
รวม 

1 2 3 4 5 
  1 05609 เด็กชายเทพพนม    หม่ืนอ้าย       
  2 05627 เด็กชายกฤษฎา    วงค์เณร       
  3 05628 เด็กชายชนกันต์    เขียนถนอม       
  4 05629 เด็กชายฐากูร    ชูรัสมี       
  5 05630 เด็กชายณรงค์ศักดิ์    โคกอ่อน       
  6 05631 เด็กชายณัฐวุฒิ    ชัยขันธ์       
  7 05632 เด็กชายธนดล    ด้ายละออง       
  8 05633 เด็กชายธีรโชติ    เตี้ยแจ้       
  9 05634 เด็กชายยอดธง    คุ้มมูล       
10 05635 เด็กชายรัชชานนท์    คุ้มรอบ       
11 05636 เด็กชายวัชโรดม    ม่ังประเสริฐ       
12 05637 เด็กชายวันชัย    นิลเขียว       
13 05638 เด็กชายวีรภาพ    พินิจโคกกรวด       
14 05639 เด็กชายวุฒิภัทร    พรหมคุณ       
15 05640 เด็กชายศุภกฤต    ขันน้อย       
16 05641 เด็กชายอุดมทรัพย์    สระศร ี       
17 05642 เด็กชายธนวินท์    เชื้อชั่ง       
18 05678 เด็กชายอลงกรณ์    สายสกล       
19 05744 เด็กชายนที    วัฒนะ       
20 05765 เด็กชายกิตติพันธ์ วัดใหญ่       
21 05643 เด็กหญิงอมลวรรณ    โต๊ะทอง       
22 05644 เด็กหญิงกันตพร    อ่างหิน       
23 05645 เด็กหญิงณัชชา    ทิพย์บูลย์       
24 05647 เด็กหญิงจิราพร    เอ่ียมสว่าง       
25 05648 เด็กหญิงจิรารัฒช์    ชอบชู       
26 05649 เด็กหญิงชญาดา    กรุดจันทร์       
27 05650 เด็กหญิงชนากานต์    แย้มสอาด       
28 05651 เด็กหญิงณัฏฐณิชา    สอาดรูป       
29 05652 เด็กหญิงพินทุสร    ชาวเวียง       
30 05653 เด็กหญิงพิมพ์ชนก    พิมพ์ทอง       
31 05654 เด็กหญิงภัคชนิษา    จันทร์เฉย       
32 05655 เด็กหญิงวราภรณ์    ยอดใหญ่       
33 05656 เด็กหญิงอนิสา    พวงเหนียว       
34 05657 เด็กหญิงพรมนัส    ผลไธสง       



 

 

เกณฑก์ารวัดประเมินผล 
 

ล าดับท่ี ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 
มาตรฐานการเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
เวลา 
(ชม.) 

คะแนน
เต็ม 

ภาระงาน/ชิ้นงาน/
กิจกรรม 

1 

     
 
 
 
        

2 

     

3 

     

4 
     

5 
     

6 
     

7 
     

8 
     

คะแนนประเมินผลระหว่างภาค   
คะแนนประเมินผลกลางภาค   
คะแนนประเมินผลปลายภาค   

รวมคะแนนประเมินผล 100  
 
 



 

 

รายละเอียดในสมุดบันทกึ 
การเรียงเอกสารในเล่ม 
1. ปกนอก      2. ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรูร้ายวิชา 
3. บันทึกเวลาเรียน(มาเรียน / สีน้ าเงิน ข,ล,ป. สีแดง) 4. แบบบันทกึผลการเรียน 
5. แบบบันทกึผลคุณลักษณะอันพงึประสงค์   6. แบบบันทกึผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
7. หน่วยการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ภาระงานและสัดสว่นคะแนนประเมินผล 
8. ปกนอก 
 

รวบรวมเอกสารภายในเล่ม/การกรอกข้อมูล 
1. ให้เย็บเล่มสมุดบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชาเรียงตามล าดับข้างบน (ถ้ามีหลายห้องให้รวบรวมไว้เลม่เดียวกัน
โดยเรียงในแต่ละหัวข้อ แล้วตามด้วยห้องให้ครบตามจ านวนห้องทีส่อนในแตล่ะรายวิชา 
2. ให้กรอกข้อมูลตามรายการทีจ่ะสง่ตรวจในแต่ละครัง้ใหม้คีวามเรียบร้อยและทันเวลา 
3. การกรอกข้อมลูนักเรียนใหเ้ป็นไปด้วยความถูกต้อง เที่ยงตรง และแม่นย า 
4. การประเมินผล 
 4.1 คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 8 ข้อ ได้แก่ 
  ข้อ 1  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ข้อ 2 ซื่อสัตย์สุจริต 
  ข้อ 3 มีวินัย    ข้อ 4 ใฝ่เรียนรู ้
  ข้อ 5 อยู่อย่างพอเพียง   ข้อ 6 มุ่งมั่นในการท างาน 
  ข้อ 7 รักความเป็นไทย   ข้อ 8 มีจิตสาธารณะ 
  ระดับคุณภาพ  3  หมายถึง  ระดับดีเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  2  หมายถึง  ระดับดี 
  ระดับคุณภาพ  1  หมายถึง  ระดับผ่าน  ระดับคุณภาพ  0  หมายถึง  ระดับไม่ผ่าน 
  (เวลากรอกคะแนนในBookmark ให้กรอกข้อย่อยด้วยโดยยดึตามข้อหลกัเป็นเกณฑ ์  
4.2 คะแนนอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
การประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ก าหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็น 4 ระดับ คือ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไมผ่่าน 
ดีเยี่ยม(3)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห ์และเขียนทีม่ีคุณภาพดีเลิศอยู่เสมอ            
ดี (2)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มคุีณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ผ่าน(1)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนที่มข้ีอบกพรอ่งบางประการ 
ไม่ผ่าน(0)  แสดงถึงความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนหรอืถ้ามีผลงาน ผลงานนั้นยังมี 

ข้อบกพรอ่งที่ตอ้งได้รบัการปรบัปรุงแก้ไขหลายประการ 
  
*** (ควรให้ความส าคัญกับการประเมินผลการคิดวิเคราะห์และเขียน เพ่ือได้ข้อมูลท่ีสัมพันธ์กับผลการเรียน) 


