
เฉลี่ย 78 1.942.46 2.15 1.84 1.53 1.23 2.46
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แบบรายงานผลการเรียน / ผลการประเมิน  ระดับประถมศึกษา  ทุกปการศึกษา

โรงเรียน อําเภอ/เขต จังหวัด

.................................................................................................................................................................................................ช่ือ

ประโคนชัย บุรีรัมย

15215

ตัวอยาง

เด็กหญิงกรรณิการ  สุพพัตกุล1ป. 3/1

รหัส / รายวิชา

วิทย

พละ

รหัส / รายวิชา รหัส / รายวิชา กิจกรรม

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

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

.................................................................................ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ครูที่ปรึกษา

ผูบริหารสถานศึกษา

ผูปกครอง

โรงเรียนตัวอยาง
256 หมู 1 ตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย

กรุณานําสง

นายเกีย  สุพพัตกุล
ตําบลตัวอยาง
อําเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย
31140

กลุม
สาระ

ปีที�
1 2 3 4 5 6

ปการศึกษา 2557 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5
รายวิชาพื้นฐาน
ท15101 ภาษาไทย 200
ค15101 คณิตศาสตร 0200
ว15101 วิทยาศาสตร ร80
ส15101 สังคมศึกษาฯ มส80
ส15102 ประวัติศาสตร 240
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 280
ศ15101 ศิลปะ 280
ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 240
อ15101 ภาษาอังกฤษ 240
รายวิชาเพิ่มเติม
ค15201 ทักษะการคิด 240

ปการศึกษา 2558 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
รายวิชาพื้นฐาน
ท16101 ภาษาไทย 200
ค16101 คณิตศาสตร 0200
ว16101 วิทยาศาสตร ร80
ส16101 สังคมศึกษาฯ มส80
ส16102 ประวัติศาสตร 440
พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 480
ศ16101 ศิลปะ 480
ง16101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 440
อ16101 ภาษาอังกฤษ 440
รายวิชาเพิ่มเติม
ค16201 ทักษะการคิด 440

ภาษาฯ
การงาน
ศิลปะ

สังคม

ปการศึกษา 2553 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1
แนะแนว 40
ลูกเสือสํารอง มผ40
ชุมนุมลูกคิดญี่ปุน ผ30
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ผ10

ปการศึกษา 2554 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2
แนะแนว 40
ลูกเสือสํารอง มผ40
ชุมนุมลูกคิดญี่ปุน ผ30
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ผ10

ปการศึกษา 2555 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3
แนะแนว 40
ลูกเสือสํารอง มผ40
ชุมนุม A-MATH ผ30
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ผ10

ปการศึกษา 2556 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4
แนะแนว 40
ลูกเสือสามัญ มผ40
ชุมนุม A-MATH ผ30
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ผ10

ปการศึกษา 2557 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5
แนะแนว 40
ลูกเสือสํารอง มผ40
ชุมนุมคณิตโอลิมปก ผ30
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ผ10

ปการศึกษา 2558 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
แนะแนว 40

ไมผานสรุปกิจกรรมตลอดหลักสูตร

ลูกเสือสามัญ มผ
ชุมนุมคณิตโอลิมปก ผ
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ ผ

IS
6 3.164 3.50 3 2.50 2 4
6 3.164 3.50 3 2.50 2 4
12 3.164 3.50 3 2.50 2 4
12 3.164 3.50 3 2.50 2 4

6 3.164 3.50 3 2.50 2 4
0 00 0 0 0 0 0

ปการศึกษา 2553 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1
รายวิชาพื้นฐาน
ท11101 ภาษาไทย 200
ค11101 คณิตศาสตร 0200
ว11101 วิทยาศาสตร ร80
ส11101 สังคมศึกษาฯ มส80
ส11102 ประวัติศาสตร 440
พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 480
ศ11101 ศิลปะ 480
ง11101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 440
อ11101 ภาษาอังกฤษ 440
รายวิชาเพิ่มเติม
ท11201 ทักษะการอาน 440

ปการศึกษา 2554 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2
รายวิชาพื้นฐาน
ท12101 ภาษาไทย 200
ค12101 คณิตศาสตร 0200
ว12101 วิทยาศาสตร ร80
ส12101 สังคมศึกษาฯ มส80
ส12102 ประวัติศาสตร 3.540
พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3.580
ศ12101 ศิลปะ 3.580
ง12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 3.540
อ12101 ภาษาอังกฤษ 3.540
รายวิชาเพิ่มเติม
ท12201 ทักษะการอาน 3.540

ปการศึกษา 2555 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3
รายวิชาพื้นฐาน
ท13101 ภาษาไทย 200
ค13101 คณิตศาสตร 0200
ว13101 วิทยาศาสตร ร80
ส13101 สังคมศึกษาฯ มส80
ส13102 ประวัติศาสตร 340
พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 380
ศ13101 ศิลปะ 380
ง13101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 340
อ13101 ภาษาอังกฤษ 340
รายวิชาเพิ่มเติม
ท13201 ทักษะการอาน 340

ปการศึกษา 2556 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4
รายวิชาพื้นฐาน
ท14101 ภาษาไทย 200
ค14101 คณิตศาสตร 0200
ว14101 วิทยาศาสตร ร80
ส14101 สังคมศึกษาฯ มส80
ส14102 ประวัติศาสตร 2.540
พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2.580
ศ14101 ศิลปะ 2.580
ง14101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.540
อ14101 ภาษาอังกฤษ 2.540
รายวิชาเพิ่มเติม
ค14201 ทักษะการคิด 2.540

กลุม
สาระ

ปที่
1 2 3 4 5 6

คณิต
ไทย

33 0.250 0 0 0.41 0.33 0.66
3 3.504 3.50 3 0 0 0

กลุม
สาระ

ปที่
1 2 3 4 5 6

40
30
10


