
 

 
โรงเรียนกฤษณาวิทยา    อ าเภอสะเดา    จังหวัดสงขลา 

ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
 

ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม  พ.ศ. 2558  
 

วัน -  เดือน - ปี  เวลา กลุ่มสาระการเรียนรู้ เวลา 
วันจันทร์ ท่ี 5  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 08.30  -  08.50 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 

08.50  -  09.50 น. 1. คณิตศาสตร์ 60 นาที 
09.50  -  10.10 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 
10.10  -  11.10 น. 2. การงานอาชีพและเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 60 นาที 

11.20  น.   -    12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30  -  12.50 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 
12.50  -  13.50 น. 3. ภาษาอังกฤษ 60 นาที 

    
วันอังคาร ท่ี 6 ตุลาคม  พ.ศ. 2558 08.30  -  08.50 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 

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

11.20  น.  - 12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30  -  12.50 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 
12.50  -  13.50 น. 3. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 60 นาที 

    

วันพุธท่ี 7  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 08.30  -  09.30 น. 1.วิทยาศาสตร์ 60 นาที 
 09.30  -  10.30 น. 2. สุขศึกษาและพลศึกษา 60 นาที 
10.30  -  11.30 น. 3. หน้าที่พลเมือง 60 นาที 

11.30  น.   -    12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.30  -  12.50 น. นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนเนื้อหา 20 นาที 
12.50  -  13.50 น. 4. ประวัติศาสตร์ 60 นาที 

หมายเหตุ  
รายวิชาพ้ืนฐาน   ที่สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ท าการสอบทั้งหมด 9 วิชา 
รายวิชาเพ่ิมเติม  หน้าที่พลเมือง 



รายวิชานอกโครงสร้างหลักสูตร  ( สอบในชั่วโมงเรียน ) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ป.1 , ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ป.3, 
วิทยาศาสตร์เพ่ือการทดลอง  ป.4-ป.6 , ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร ป. 1-6   

 
วิชาการ 

14  กันยายน  2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                            
ค าสั่งโรงเรียนกฤษณาวิทยา 
ที่ ก.ว.             /2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคุณครูผู้รับผิดชอบตรวจเอกสารประจ าชั้น    ปีการศึกษา 2558 

 ด้วยฝ่ายบริหารมีนโยบายให้มีการวัดผลประเมินผลผู้เรียน  ฝ่ายบริหารงานวิชาการมีการ ด าเนินการวัดผล
ประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558 และก าหนดการตรวจเอกสารการวัดประเมินผลประจ าภาคเรียนที่ 1/2558  

ซึ่งคุณครูประจ ารายวิชาและคุณครูประจ าชั้นเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2558  จึงขอให้คุณครู
ปฏิบัติงานตามก าหนดการต่อไปนี้ด้วย 

 
คุณครูผู้รับผิดชอบในการอนุมัติเอกสารต่างๆ  

1. นางสาววาริน     จารุธรรม  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

2. นางสาวสุชาดา   ใจสมุทร    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

3. นางสาวอภิรดี   ชอบงาม   งานวัดผลและประเมินผล 

 

ระดับปฐมวัย 

 

วันที่  1 – 2 ต.ค. และ 5-7 ต.ค.  2558        สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558 

วันที่   12    ตุลาคม   2558                     ส่งเอกสารประจ าขั้น     
 คุณครูผู้รับผิดชอบตรวจเอกสารชั้น  อนุบาล 1  
1. นางสาวอารียาพร จันทร์จิตร  2. นางสาวฉลอม  ธรรมสุวรรณ 

 3. นางสาวศุภรัตน์ ตั้งโล่เจริญวงค์  4. นางสาวประดับ แซ่ฉั่ว  
  
  คุณครูผู้รับผิดชอบตรวจเอกสารชั้น  อนุบาล 2 
 1.นางนิรมล    แสงสะนุ   2. นางสาวจิดาภา จิตจ า 
 3. นางสาวสุรีย ์  แซ่เล้า   4. นางสาวนิตยา  หนูขาว 
  
  คุณครูผู้รับผิดชอบตรวจเอกสารชั้น  อนุบาล 3 
 1. นางสาวเนาวดีย์ ชายสงค์   2. นางวันเพ็ญ  ไพโรจน์ 
 3. นางอนุสรา  อุมา   4. นางสาวเวฬุรีย์  ไม่หายหอม 

 
 
 
 



ระดับประถมศึกษา 
 คุณครูผู้รับผิดชอบงานเอกสารวัดผล ฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

 1. นางสุภาณี   กาญจนถาวร  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 1/1 

 2. นายธนาธรณ์            ศรีประเสริฐ   ตรวจเอกสารชั้น ป. 1/2  

 3. นางเนาวรัตน์   แสงจันทร์  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 1/3 

 4. นางสาววาริน   จารุธรรม  ตรวจเอกสารชั้น ป. 1/4  

  คุณครูผู้รับผิดชอบงานเอกสารวัดผล ฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  

 1. นางสาวศรีสุดา      ยุทธโกศา     ตรวจเอกสารชั้น  ป. 2/1 

 2. นางสาวศุภิสรา  ชินอัครพงศ์  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 2/2 

 3. นางสาวอารีย์   ผลาวนิตย์  ตรวจเอกสารชั้น ป. 2/3 

 4. นายณัฐวุฒิ   วัชรนิมิตร  ตรวจเอกสารชั้น ป. 2/4 

  คุณครูผู้รับผิดชอบงานเอกสารวัดผล ฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

 1. นางสาวสุภาพร  แซ่ลี่   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 3/1 

 2. นายอภินันท์     รุจิระกรกุล  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 3/2 

 3. นางราตรี   อิตัน   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 3/3 

 4. นางกรแก้ว              หมานหมิด  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 3/4  

  คุณครูผู้รับผิดชอบงานเอกสารวัดผล ฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4   

 1. นางวรรณนี   ศรีบญุคง   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 4/1 

 2. นางจันทรา   โสรัตินนท์  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 4/2 

 3. นายอับดลก่อเดช    ศรีอาหมัด  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 4/3    

 4. นางสาวทิพวรรณ       ขวัญมณี   ตรวจเอกสารชั้น ป. 4/4 

  คุณครูผู้รับผิดชอบงานเอกสารวัดผล ฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

  1. นางสาวสุดจินดา  แก้วทักษิณ  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 5/1 
  2. นางสาวชลิดา   แดหวา   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 5/2 
  3. นายอดุลย์    หมานหมิด  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 5/3     
 4. นางสาวสุชาดา             ใจสมุทร            ตรวจเอกสารชั้น ป. 5/4 
  คุณครูผู้รับผิดชอบงานเอกสารวัดผล ฯ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 1. นางสาวอภิรดี     ชอบงาม   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 6/1 

 2. นางกัณหา   นราวิชญ์นิติธร  ตรวจเอกสารชั้น  ป. 6/2 

 3. นางสาวระเบียบ  ปัญญาณีย์   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 6/3 

 4. นายธวัช                  ส่งเจริญ   ตรวจเอกสารชั้น  ป. 6/4 

 
 



 
 
 
ทั้งนี้  ขอให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเรียบร้อย 

สั่ง ณ  วันที่  15  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2558    
 
 
ลงชื่อ ……………………………………………………………. 

 ( นางวรวลัญช์    ภัทรเรืองอนันต์ ) 
                                                            ผูช้่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกฤษณาวิทยา  
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการปฏิบัติภาระงานภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 

( ระหว่าง พ.ค. 2558 – ต.ค. 2558 ) 
วันที่ 18  พ.ค. 58 –  9 ต.ค. 58   ใช้ลงเวลาเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558  
วันที่ 16  กันยายน  พ.ศ. 2558   คุณครูผู้สอนส่งข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 /2558  
วันที่   5 – 7 ต.ค.  58       นักเรียนชั้น  ป.1- 6  สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2558 
วันที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2558        คุณครูผู้สอน  ส่ง เอกสารที่ฝ่ายวิชาการ  
      คุณครูประจ าชั้น รับ เอกสารที่ฝ่ายวิชาการ 
    สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ.5 )  ( ตรวจเอกสาร )  
    แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมแนะแนว  ( ตรวจเอกสาร ) 
    แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม ( ตรวจเอกสาร ) 
    แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด ( ตรวจเอกสาร ) 
    แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ( ตรวจเอกสาร ) 
      
วันที่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2558        คุณครูประจ าชั้น ส่ง/ เอกสารที่ฝ่ายวิชาการ     
    แบบสรุปผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( เล่มขาว )     ตรวจเอกสาร  
    แบบรายงานประจ าตัวนักเรียน ( สมุดพก )        ตรวจเอกสาร  
     แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมแนะแนว 
    แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมชุมนุม 
    แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด 
    แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
    สมุดบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ.5 )  
วันที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558     เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 


