
 

 
โรงเรียนกฤษณาวทิยา    อ าเภอสะเดา    จังหวดัสงขลา 

ตารางสอบวดัผลปลายภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 
ระหว่างวนัที ่29-30 ก.ย. 57 และ วนัที ่1 ต.ค. 57  

วนั -  เดือน - ปี  เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลา 
วันจันทร์ท่ี 29 กันยายน  พ.ศ. 2557 08.30  -  08.50 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 

08.50  -  09.50 น. 1.  วทิยาศาสตร์ 60 นาท ี
09.50  -  10.10 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 
10.10  -  11.10 น. 2. สุขศึกษาและพลศึกษา 60 นาท ี

11.20  น.   -    12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30  -  12.50 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 
12.50  -  13.50 น. 3. ประวตัิศาสตร์ 60 นาท ี

    
วันอังคาร ที่ 30 กันยายน  พ.ศ. 2557 08.30  -  08.50 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 

08.50  -  09.50 น. 1. คณติศาสตร์ 60 นาท ี
09.50  -  10.10 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 
10.10  -  11.10 น. 2. การงานอาชีพและเทคโนโลย/ี

คอมพวิเตอร์ 
60 นาท ี

11.20  น.   -    12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30  -  12.50 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 
12.50  -  13.50 น. 3. ภาษาองักฤษ 60 นาท ี

    
วันพุธ ท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 08.30  -  08.50 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 

08.50  -  09.50 น. 1.  ภาษาไทย 60 นาท ี
09.50  -  10.10 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 
10.10  -  11.10 น. 2. ศิลปะ 60 นาท ี

11.20  น.   -    12.30 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
12.30  -  12.50 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 
12.50  -  13.50 น. 3. สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 60 นาท ี



หมายเหตุ  
รายวิชาพื้นฐาน ที่สอบวัดผลปลายภาคเรียนท่ี 1 ท าการสอบทั้งหมด 9 วิชา 
รายวิชาเพิ่มเติม   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ป. 2-6 ( สอบในช่ัวโมงเรียน )  ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร ป.1 ( สอบในช่ัวโมงเรียน ) 
รายวิชานอกโครงสร้างหลักสูตร ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ป.1 , ทักษะการคิด,วิทยาศาสตร์เพื่อ
ทดลอง ป4/1 , ป5/1 ,  ป6/1  ( สอบในช่ัวโมงเรียน )  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
โรงเรียนกฤษณาวทิยา    อ าเภอสะเดา    จังหวดัสงขลา 

ตารางสอบวดัผลปลายภาคเรียนที ่1 ประจ าปีการศึกษา 2557 ระดับช้ันอนุบาล 1-3  
ระหว่างวนัที ่29-30 ก.ย. 57 และ วนัที ่1 ต.ค. 57 

 

วนั -  เดือน - ปี กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วันจันทร์ท่ี 29 กันยายน  พ.ศ. 2557 
 

คณิตศาสตร์ และ  ภาษาไทย 
 

วันอังคาร ท่ี 30 กันยายน  พ.ศ. 2557 
 

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และ ภาษาอังกฤษ 
 

วันพุธ ท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
 

สร้างเสริมลักษณะนิสัย 
 

 
 

หมายเหตุ     27 ตุลาคม พ.ศ. 2557   เปิดเรียน ภาคเรียนที ่2  /2557 
 

 


