
โรงเรียน บา้นควนเจดีย์
สังกัด ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต าบล/แขวง ล าไพล ชื่อ
อ าเภอ/เขต เทพา ชื่อสกุล
จังหวดั สงขลา เลขประจ าตัวนักเรียน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เลขประจ าตัวประชาชน
วนัเข้าเรียน เกิดวนัที่ เดือน พ. ศ. 
โรงเรียนเดิม เพศ สัญชาติ ศาสนา
จังหวดั ชื่อ-ชื่อสกุลบดิา
ชั้นเรียนสุดทา้ย ชื่อ-ชื่อสกุลมารดา
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นายทะเบียน

วา่ง  0

วา่ง  0
อ12201  ภาษาอังกฤษพูด 40
ง12201  คอมพิวเตอร์ 40 1.5 ง14201  คอมพิวเตอร์ 40 1.5
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม ง16201  คอมพิวเตอร์ 40 1.5
อ12101  ภาษาต่างประเทศ 40 3.5 อ14101  ภาษาต่างประเทศ 80 4 รายวิชาเพ่ิมเติม

ง16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 4
ง12101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 2 ง14101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 4 อ16101  ภาษาต่างประเทศ
ศ12101  ศิลปะ 80 2 ศ14101  ศิลปะ 80 3

80 4

พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2 พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 4 ศ16101  ศิลปะ 80 4
ส12102  ประวติัศาสตร์ 40 2 ส14102  ประวติัศาสตร์ 40 4 พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 3

ส16101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 4
ส12101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 2 ส14101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 4 ส16102  ประวติัศาสตร์
ว12101  วทิยาศาสตร์ 80 2 ว14101  วทิยาศาสตร์ 80 4

40 4

ค12101  คณิตศาสตร์ 200 2 ค14101  คณิตศาสตร์ 160 4 ว16101  วทิยาศาสตร์ 80 4
ท12101  ภาษาไทย 200 2 ท14101  ภาษาไทย 160 4 ค16101  คณิตศาสตร์ 160 4

รายวิชาพ้ืนฐาน
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน ท16101  ภาษาไทย
ปีการศึกษา 2551 ประถมศึกษาปีที ่2 ปีการศึกษา 2553 ประถมศึกษาปีที ่4

160 3

วา่ง  0 วา่ง  0 ปีการศึกษา 2555 ประถมศึกษาปีที ่6
ง11202  งานเกษตร 40 มผ วา่ง  0 I15201  การศึกษาค้นค้าด้วยตนเอง 40 1.5

รายวิชาเพ่ิมเติม
ง11201  คอมพิวเตอร์ 40 1.5 ง13201  คอมพิวเตอร์ 40 1.5 ง15201  คอมพิวเตอร์
รายวิชาเพ่ิมเติม รายวิชาเพ่ิมเติม

40 1.5

อ11101  ภาษาต่างประเทศ 40 3 อ13101  ภาษาต่างประเทศ 40 1.5 อ15101  ภาษาต่างประเทศ 80 4
ง11101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 4 ง13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 4 ง15101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 4
ศ11101  ศิลปะ 80 3 ศ13101  ศิลปะ 80 3 ศ15101  ศิลปะ 80 4
พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 4 พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 2 พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา 80 4

ส15101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 4
ส11102  ประวติัศาสตร์ 40 3 ส13102  ประวติัศาสตร์ 40
ส11101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 4 ส13101  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80 4

1 ส15102  ประวติัศาสตร์ 40 4

3
ว11101  วทิยาศาสตร์ 80 3.5 ว13101  วทิยาศาสตร์ 80 3 ว15101  วทิยาศาสตร์ 80 4
ค11101  คณิตศาสตร์ 200 4 ค13101  คณิตศาสตร์ 200 2 ค15101  คณิตศาสตร์ 160
ท11101  ภาษาไทย 200 3 ท13101  ภาษาไทย 200 1 ท15101  ภาษาไทย 160 3
รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาพ้ืนฐาน
ปีการศึกษา 2550 ประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2552 ประถมศึกษาปีที ่3 ปีการศึกษา 2554 ประถมศึกษาปีที ่5

ราชบรีุ นายสมโชค  ต้ังใจเรียน
ก าลังเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 4 นางสมหญิง  ต้ังใจเรียน

ผลการเรยีนรายวิชา
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เด็กหญิงสมหวัง
ต้ังใจเรียน

โคกสูง หญิง ไทย พทุธ

00002
2-2222-22222-22-2

16 พฤษภาคม 2550 25 กมุภาพนัธ์ 2544

 
 

3x4 ซม. 
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วันอนุมตักิารจบ
วันออกจากโรงเรียน
สาเหตทุี่ออกจากโรงเรียน

O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6
ภาษาไทย คะแนนเต็ม ได้ สุขศึกษา ฯ คะแนนเต็ม ได้
คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม ได้ ศิลปะ คะแนนเต็ม ได้
วิทยาศาสตร์ คะแนนเต็ม ได้ การงานอาชีพ ฯ คะแนนเต็ม ได้
สังคมศึกษาฯ คะแนนเต็ม ได้ ภาษาอังกฤษ คะแนนเต็ม ได้

1. ร้อยละ ของผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (ป.4-6) =
2. ร้อยละ ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน =
3. ผลการเรียนเฉลี่ยรวม =

เกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษา วนัที่

ค าอธิบายเกณฑ์ ผลการประเมินรายวิชา
4 หมายถงึ ดีเยีย่ม 2.5 หมายถงึ ค่อนขา้งดี 1 หมายถงึ ผ่านเกณฑ์ขัน้ต่ า ผ หมายถงึ ผ่าน
3.5 หมายถงึ ดีมาก 2 หมายถงึ ปานกลาง 0 หมายถงึ ต่ ากว่าเกณฑ์ มผ หมายถงึ ไมผ่่าน
3 หมายถงึ ดี 1.5 หมายถงึ พอใช้ ร หมายถงึ รอการตัดสินผลการเรียน

นายทะเบยีน
( )

สุขศึกษาและพลศึกษา 6.0 3.66
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 9.0 4.00

ชุมนุมดนตรี 30 ผ
10 ผ

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์

3.  ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห์ และเขียน ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเยีย่ม/ดี/ผ่าน
4.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเยีย่ม/ดี/ผ่าน
5.  ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้ผลการประเมิน "ผ" ทุกกิจกรรม

1.  ผู้เรียนเรียนรายวชิาพืน้ฐาน จ านวน 5,040 ชั่วโมง และรายวชิาเพิม่เติม/กิจกรรมเพิม่เติม จ านวน 240 ชั่วโมง
หมายเหตุ2.  ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวชิาพืน้ฐานระดับ 1 ขึ้นไปทุกวชิา

2.88 ( )
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ผู้อ านวยการ 

สัดส่วนผลการเรยีนและผลการทดสอบระดับชาติ 
80 2.88
20 0.00

100 100

100 100
100 100

ผลการทดสอบระดับชาติ ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี (ป.4-6) 67.0 3.61

100 100

ภาษาต่างประเทศ 7.0 3.64
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) - -

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 9.0 3.16
ศิลปะ 6.0 3.66

4.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน วิทยาศาสตร์ 6.0 4.00
3.  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คณิตศาสตร์ 12.0 3.66

1.  ผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน
2.  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน

สรปุผลการประเมิน ผลการตัดสิน
กลุ่มสาระการเรยีนรู้/

 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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ภาษาไทย 12.0 3.33

กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ผ กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ผ กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์
ชุมนุม 30 ผ ชุมนุมดนตรี 30 ผ
ลูกเสือ เนตรนารี 40 ผ ลูกเสือ เนตรนารี 40 ผ ลูกเสือ เนตรนารี 40 ผ
แนะแนว 40 ผ แนะแนว 40 ผ แนะแนว 40 ผ

10 ผ
ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2555
กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ผ กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 10 ผ
ชุมนุมวทิยาศาสตร์ 30 ผ ชุมนุม 30 ผ ชุมนุมดนตรี 30 ผ
ลูกเสือ เนตรนารี 40 ผ ลูกเสือ เนตรนารี 40 ผ ลูกเสือ เนตรนารี 40 ผ

ปีการศึกษา 2554
แนะแนว 40 ผ แนะแนว 40 ผ แนะแนว
ปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2552

40 ผ

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม


