
ก ำหนดกำรปฏิบัติภำระงำนภำคเรียนที ่1  ปีกำรศึกษำ 2557 

( ระหว่ำง พ.ค. 2557 – ต.ค. 2557 ) 

ระดับประถมศึกษำ 

วนัที ่16 พ.ค.  2557 – 10 ต.ค. 2557  ใช้ลงเวลาเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1/ 2557  

วนัที ่25 สิงหำคม พ.ศ. 2557   คุณครูผู้สอนส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 /2557  

      ออกข้อสอบตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดชั้นปี 

วนัที ่ 29 - 30 ก.ย.  57   และ 1 ต.ค. 57      นักเรียนช้ัน  ป. 1- 6  สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2557 

วนัที ่2- 4 ตุลำคม  พ.ศ.  2557    นักเรียน ชั้น ป.5 – ป.6  เข้าค่ายกองบิน 56 

วนัที ่13  ตุลำคม  พ.ศ.  2557        คุณครูผู้สอน    ส่งเอกสำรที่ฝ่ำยวชิำกำร     

     แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมแนะแนว  ( ตรวจเอกสำร ) 

แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ( ตรวจเอกสำร ) 

แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด ( ตรวจเอกสำร ) 

แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ( ตรวจเอกสำร ) 

ปพ.5 แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ตรวจเอกสำร )  

วนัที ่14 ตุลำคม   พ.ศ. 2557   คุณครูประจ ำช้ัน   รับเอกสำรทีฝ่่ำยวชิำกำร 

วนัที ่20 ตุลำคม   พ.ศ. 2557   คุณครูประจ ำช้ัน   ส่งเอกสำรประจ ำช้ันทีฝ่่ำยวชิำกำร  

     แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 

แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 

แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 

แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

 แบบสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( เล่มขาว )     ตรวจเอกสำร  

แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน ( สมุดพก )        ตรวจเอกสำร  



ระเบียนสะสม ( เล่มเขียว )        ตรวจเอกสำร  

วนัที ่27  ตุลำคม   พ.ศ.  2557   เปิดเรียน    ภาคเรียนที่ 2 / 2557  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       

ค าสั่งโรงเรียนกฤษณาวิทยา 

ที่ ก.ว.             /2557 

เร่ือง   แต่งตั้งคุณครูผู้รับผดิชอบตรวจเอกสำรประจ ำช้ัน    ปีกำรศึกษำ 2557 

  ด้วยฝ่ายบริหารมีนโยบายให้มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการมีการ ด าเนินการวัดผล

ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2557 และก าหนดการตรวจเอกสารประจ าชั้นเกี่ยวกับเอกสารการวัดประเมินผลประจ าภาค

เรียนที่ 1/2557 ซึ่งคุณครูประจ ารายวิชาและคุณครูประจ าชั้นเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2557  จึงขอให้คุณครู

ปฏิบัติงานตามก าหนดการต่อไปนี้ด้วย 

คุณครูผู้รับผดิชอบในกำรอนุมัติเอกสำรต่ำงๆ  

1. นายกฤตนันท์       สิริกรวิวรรธน์        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

2. นางสาวสุชาดา   ใจสมุทร    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

3. นางสาววาริน      จารุธรรม  งานวัดผลและประเมินผล 

ระดับประถมศึกษำ 

1. นางกรแก้ว              หมานหมิด   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 1/1 

2. นายธนาธรณ ์           ศรีประเสริฐ   ตรวจเอกสารชั้น  ป.  1/2 

3. นายอดุลย์     หมานหมิด  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 1/3 

4. นายธวัช                  ส่งเจริญ   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 1/4 

5. นางสาวศรีสุดา      ยุทธโกศา     ตรวจเอกสารชั้น  ป. 2/1 

6. นางสาวอภิรดี    ชอบงาม  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 2/2 

7. นายอับดลก่อเดช    ศรีอาหมัด   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 2/3 

8. นายอนันต์     ไวโรจน์พันธุ์  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 2/4 

9. นางสาวสุภาพร  แซ่ลี่   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 3/1 

10. นางเนาวรัตน์  แสงจันทร์  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 3/2 

11. นางราตรี   อิตัน   ตรวจเอกสารชั้น   ป. 3/3 

12. นางชุติภา   แก้วเรียง   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 3/4 

13. นางวรรณนี   ศรีบุญคง   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 4/1 

14. นางจันทรา   โสรัตินนท์  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 4/2 

15. นางสาววาริน  จารุธรรม  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 4/3   และ  ป. 4/4 



16. นางสาวสุดจินดา  แก้วทักษิณ  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 5/1 

17. นางสาวชลิดา  แดหวา   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 5/2 

18. นางสาวสุชาดา             ใจสมุทร  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 5/3    และ ป. 5/4 

19. นางสาวทิพวรรณ       ขวัญมณี   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 6/1 

20. นางกัณหา   นราวิชญ์นิติธร  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 6/2 

21. นางสาวระเบียบ  ปัญญาณีย์   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 6/3 

22. นายกฤตนันท์  สิริกรวิวรรธน์  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 6/4 

 

ระดับอนุบำล        ส่งเอกสำร   วนัที ่10 ตุลำคม  2557  

1. นางนิรมล    แสงสะนุ   ตรวจเอกสารชั้น  อนุบาล 1 

 2. นางสาวศุภรัตน์ ตั้งโล่เจริญวงค์   ตรวจเอกสารชั้น  อนุบาล 1 

3. นางสุภาณี   กาญจนถาวร    ตรวจเอกสารชั้น  อนุบาล 2 

 4. นางสาวจิดาภา จิตจ า    ตรวจเอกสารชั้น  อนุบาล 2 

 5. นางสาวเวฬุรีย์  ไม่หายหอม   ตรวจเอกสารชั้น  อนุบาล 3 

 6. นางสาวเนาวดีย์ ชายสงค ์   ตรวจเอกสารชั้น  อนุบาล 3 

 7. นางอนุสรา  อุมา    ตรวจเอกสารชั้น  อนุบาล 3 

 

 

ทั้งนี้  ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความ

เรียบร้อย 

สั่ง ณ  วันที่ 12  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2557    

ลงชื่อ  

 ( นายสรินทร์      ศรีสุริยะ ) 

                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียน  


