
 

 

 

 

 

 

  

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนเวียงสระ 

ครั้งท่ี 4/2565 

วันพฤหัสบดี ท่ี 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 

ณ ห้องเกียรติยศพิกุลทอง อาคารเรียน 4 โรงเรียนเวียงสระ 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเวียงสระ 
คร้ังที่ 4 / 2564 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
ณ เกียรติยศพิกุลทอง อาคารเรียน4 โรงเรียนเวียงสระ  

วันนี้มีผู้มาประชุม 15 คน 
 

1. นายโชคชัย เวียงวีระชาติ       ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นายสถิตย์ นิลสวัสด์ิ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรเมษฐ์ จินา       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายปัญญา คงปาน        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายศุภรักษ์  ต้ิวต้ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นายจรุงศักดิ์  คำปรีชา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. นางมนฑิตา ขานทอง   ผู้แทนผู้ปกครอง 
๙. นางสาววราภรณ์ จินา        ผู้แทนครู 
10. นายเกษม  บัวผิน   ผู้แทนศิษย์เก่า 
11. นายศุภกฤต จิตตระกูลวรภู       ผู้แทนองค์กรชุมชน 
12. นายกฤษพณ  หวานแก้ว  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13. พระครูธีรธรรมานุกูล        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
14. นายอุทิพย์ สมบูรณ์        ผู้แทนองค์กรศาสนา 
15. นางสาววรรณี  แก้วศิริ  เลขานุการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 

ผู้ไม่มาประชุม  - คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  - คน 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น. 

นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ  ประธานกรรมการสถานศึกษาทำหน้าที่ประธานที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 แผนการเตรียมการเปิดปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) แนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนประเมินตนเองใน
ระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ประกอบด้วย 6 มิติ 20 ข้อ (การเตรียมความพร้อมปฐมนิเทศ เรียน
ปรับพื้นฐาน) 

มิติท่ี1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เช้ือโรค 
- คัดกรองวัดไข้นักเรียน ครูทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน 
- นักเรียน ครูทุกคนต้องสวมหน้ากากก่อนเข้าโรงเรียน 
- จัดวางเจลแอลกอฮอล์บริเวณทางเข้าอาคารเรียน หน้าห้องเรียน อย่างเพียงพอ 
- ทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอนก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง 



- มีห้องพยาบาลหรือพื้นท่ีสำหรับแยกผู้มีอาการเส่ียงทางระบบทางเดินหายใจ 

มิติท่ี 2 การเรียนรู้ 
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติเพื่อสุขอนามัยท่ีดี 
- ใช้ส่ือรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านช่องทาง Social media เช่น Facebook, Line, Website  

มิติท่ี 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส 
- มีมาตรการดูแลนักเรียนท่ีมีความบกพร่องด้านพัฒนาการ การเรียนรู้ 

มิติท่ี 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 
- มีการจัดเตรียมแผนรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วย กักตัว 
- มีการตรวจสอบประวัติเส่ียงของนักเรียนและบุคลากร ตรวจสอบเรื่องการกักตัวให้ครบ 14 วัน
ก่อนมาทำการเรียนการสอนตามปกติ 

มิติท่ี 5 นโยบาย 
- มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์ความรู้การป้องกันโรคโควิด19 แก่นักเรียน ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครอง อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนการเปิดเรียน 

มิติท่ี 6 การบริหารการเงิน 
- มีแผนการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพรร่ะบาดโรคโควิด 19 ตามความจำเป็นและ
เหมาะสม 
- จัดหาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ตรวจโรคเช่น Rapid test แก่นักเรียนและบุคลากร 
- ประสานแหล่งทุนสนับสนุนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆเช่นบริษัท/ห้างร้าน/สถานีอนามัย/รพ
สต. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2 มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา รองรับการเปิดภาค

เรียนที่ 1/2565 โดยมีแนวทาง ดังนี้  

1.แนวทางการเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน On site ด้วยหลักการ “ตัด
ความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วย 3T1V  

T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน  
T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประเมินความเส่ียงตนเองเป็น

ประจำ  



T : Test ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ATK เมื่อมีความเส่ียงหรือมีอาการ  
V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5-18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด 19- ตามเกณฑ์  
 
2.มาตรการสร้างความปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 ในสถานศึกษา (6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม)  

6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) : เว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือ ตรวจคัดกรอง ลดแออัด ทำความ
สะอาด  

6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) : ดูแลตนเอง ใช้ช้อนส่วนตัว ทานอาหารปรุงสุกใหม่ ลงทะเบียนเข้า-ออก 
สำรวจตรวจสอบ กักกันตนเอง   

7 มาตรการเข้ม  
1. ประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และรายงานผลผ่าน MOECOVID  
2. ทำกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Bubble)  
3. จัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลและโภชนาการ  
4. อนามัยส่ิงแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐาน  
5. แผนเผชิญเหตุมีการซักซ้อม รวมถึงการเตรียมพร้อม School Isolation  
6. ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนให้ปลอดภัยเน้นมาตรการปลอดภัยรถโรงเรียน  
7. School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา  

3.สำหรับโรงเรียนไป-กลับ  

1.กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเส่ียงต่ำ เรียนในพื้นท่ีสถานศึกษา (On-Site) ตามปกติ ทำตาม
มาตรการ universal prevention และประเมิน Thai Save Thai (TST) จัดระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องไม่
น้อยกว่า 1 เมตร  

2.กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้สัมผัสเส่ียงสูง แยกกักกันท่ีบ้าน หรือสถานท่ีตามคำแนะนำของหน่วย
บริการสาธารณสุข ตรวจคัดกรองหาเช้ือทันท่ีถ้ามีอาการ และให้ตรวจครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 5-6 หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ 
และตรวจครั้งสุดท้ายในวันท่ี 10 หลังสัมผัสผู้ติดเช้ือ กรณี นักเรียนได้รับวัคซีนครบตามคำแนะนำในปัจจุบันและ
ไม่มีอาการ ไม่แนะนำให้กักกัน ให้ตรวจ ATK  ในวันท่ี 5 หรือมีอาการพร้อมแยกกักกัน ให้สังเกตอาการครบ 10 
วัน พร้อมปฏิบัติตัวตามมาตรการขั้นสูงสุด สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เว้นระยะห่างไม่น้อย
กว่า 2 เมตร และประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบ อนามัยโรงเรียน  

3.กรณีนักเรียน ครู บุคลากร เป็นผู้ติดเช้ือ  
- แยกกักตัวท่ีบ้าน (Home Isolation) หรือตามความเห็นชอบของสถานบริการด้านสาธารณสุข  
- ติดต่อ 1330 สปสช. ต่อ 14 หรือหน่วยบริการสาธารณสุข  
- ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข  
- พิจารณาจัดทำ School Isolation ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน 

สาธารณสุข ผู้ปกครอง ชุมชน พิจารณาร่วมกันให้ความเห็นชอบ และปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox: Safety 
Zone in School (SSS)  

- สถานศึกษาจัดรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่มีอาการ  



- ทำความสะอาดห้องเรียน ช้ันเรียน สถานศึกษา และเปิดเรียนตามปกติ 5 หมายเหตุ การทำความ
สะอาด เนื่องจากโคโรนาไวรัสสามารถอยู่ในส่ิงแวดล้อมได้เป็นระยะเวลานาน 2 ช่ัวโมง ถึง 9 วัน หลักการ ในการ
ทำลายเช้ือจะต้องใช้ในปริมาณท่ีสามารถฆ่าเช้ือได้ในเวลาส้ัน องค์การอนามัยโลกแนะนำสารท่ีมีประสิทธิภาพใน
การกำจัดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ได้แก่ แอลกอฮอล์ 62-70% โซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์ 0.1% และไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5%  

4.มาตรการความปลอดภัยในการสอบ กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อโควิด 19  
สถานที่จัดสอบ  
• ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียนในการคัดกรองและให้คำแนะนำด้าน

สาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด  
• จัดให้มีพื้นท่ีแยกสำหรับการจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยกกลุ่มผู้สัมผัสเส่ียงสูง กลุ่มผู้ติดเช้ือโควิด 19 

เน้นการระบายอากาศท่ีดี จัดท่ีนั่งสอบ ไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
• กรณีผู้สัมผัสเส่ียงสูงหรือไม่มีความเส่ียง จัดการสอบตามมาตรการเดิม สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นท่ีนั่ง

สอบ ไม่น้อยกว่า 1 เมตร  
ผู้เข้าสอบ  
• เป็นผู้ติดเช้ือโควิด 19 ท่ีไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเส่ียงสูง  
• ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อน และหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะหา่ง  
• การเดินทางไปสนามสอบโดยรถยนต์ส่วนตัว หรือประสานหน่วยสถานท่ีสอบ หน่วยบริการสาธารณสุข 

กรณีไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ผู้คุมสอบ  
• ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเช้ือสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น การสวม 

หน้ากากอนามัย  
• ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยท่ีสุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม 

          ข้อมูลนักเรียนฉีดวัคซีนเข็ม 1 และ 2 ปี2564  

ระดับชั้น นักเรียนทั้งหมด ฉีดเข็ม 1 ฉีดเข็ม 2 หมายเหตุ 

 
ม.1 470 448 448 

ฉีดเข็ม 3 แล้วจำนวน 338 คน 
รอฉีดเข็ม 3 จำนวน 2,037 คน 

ยอดรวมนักเรียน ปี 2565 
เท่ากับ 2,375 คน 

ฉีด 14.23% 
ยังไม่ฉีด 85.77% 

 

ม.2 479 459 459  

ม.3 463 455 455 
 

ม.4 297 292 292  

ม.5 303 300 300  

ม.6 262 260 260  

รวม 2274 2214 2214  

ร้อยละ 100 97.36 97.36   

 



ครูและบุคลากรที่ได้รับวัคซีน  เข็ม 1 ฉีด 144 คน คิดเป็น  99.31 % 

 (145 คน)   เข็ม 2 ฉีด 144 คน คิดเป็น  99.31 % 

     เข็ม 3 ฉีด 67 คน   คิดเป็น  46.20 % 

     เข็ม 4 ฉีด 6 คน     คิดเป็น  4.14   % 

 ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม  2565 

 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนเวียงสระ 
ครั้งที่ 3/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 2๔ เดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ. 2565 
ณ ห้องบัวบุญนุสรณ์ อาคารเรียน5 โรงเรียนเวียงสระ  

 
วันนี้มีผู้มาประชุม 15 คน 
 

1. นายโชคชัย เวียงวีระชาติ       ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นายสถิตย์ นิลสวัสด์ิ        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. ดร.ปรเมษฐ์ จินา       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายปัญญา คงปาน        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายศุภรักษ์  ต้ิวต้ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. นายจรุงศักดิ์  คำปรีชา   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๘. นางมนฑิตา ขานทอง   ผู้แทนผู้ปกครอง 
๙. นางสาววราภรณ์ จินา        ผู้แทนครู 
10. นายเกษม  บัวผิน   ผู้แทนศิษย์เก่า 
11. นายศุภกฤต จิตตระกูลวรภู       ผู้แทนองค์กรชุมชน 
12. นายกฤษพณ  หวานแก้ว  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
13. พระครูธีรธรรมานุกูล        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์
14. นายอุทิพย์ สมบูรณ์        ผู้แทนองค์กรศาสนา 
15. นางสาววรรณี  แก้วศิริ  เลขานุการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 

ผู้ไม่มาประชุม  - คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  3 คน 
1. นางสาวสุริยา เพราเพราะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 
2. นายณัฎฐชัย รักแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 
๓. นายจตุพล โฉมยงค์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระ 



 

เริ่มประชุมเวลา          09.00 น. 

นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ  ประธานกรรมการสถานศึกษาทำหน้าท่ีประธานในการประชุมกล่าวต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมประชุมและมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสระประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

  - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒ / 2565 วันพฤหัสบดี ท่ี 2๔ เดือนกุมพาพันธ์ พ.ศ. 2565         
มติ : รับรอง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งท่ีแล้วและเสนอเพื่อทราบ 
  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งท่ีแล้ว และ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  - ไม่มี - 

๓.๒ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
- ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 การรายงานความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ตามท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี ชุมพร มีตำแหน่งว่างจากการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      ตำแหน่งครู ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๕ รอบท่ี ๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้ตำแหน่งว่างดังกล่าว จึงขอให้โรงเรียนแจ้งความ
ต้องการวิชาเอกตามจำนวนท่ีย้าย 2 รายดังนี้ 

1. เลขท่ีตำแหน่ง 28291 คณิตศาสตร์ นางสาวนิชารัตน์  หนูทวี ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช 

2. เลขท่ีตำแหน่ง 19655 คอมพิวเตอร์ นางสาวณิชากร  เส่งสุย ย้ายไป สพม.นครศรีธรรมราช 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้มีการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ตำแหน่งว่างจากการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รอบท่ี ๑
เพื่อให้การจัดสรรบุคลากรเพียงพอกับสถานศึกษาดังนี ้

ท่ี ตำแหน่ง เลขท่ีตำแหน่ง ยืนยันความต้องการวิชาเอก หมายเหตุ 
๑ ครูผู้สอน ๒๘๒๙๑ คณิตศาสตร์ - 
๒ ครูผู้สอน ๑๙๖๕๕ วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา - 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่นๆ 
- ไม่มี - 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  
                                                  ลงช่ือ        ผู้บันทึกการประชุม 
                                                               (นางสาวสุริยา เพราเพราะ) 



 
ลงช่ือ             กรรมการและเลขานุการ 

    (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 
 

ลงช่ือ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
(นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ) 

 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่องการประชุมคร้ังที่แล้วและเสนอเพือ่ทราบ 
 - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 4.1 งานวิชาการ 
 4.1.1 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปกีารศึกษา 2564 

1. ช้ีแจง 8 กระบวนการประสานงาน 
2. จัดทำรายงานประจำปี 
3. แสดงผลงานของนักเรียนผลการแข่งขัน รางวัล ผลการประกสดอวยพรวันตรุษจีน การแข่งขันทักษะ
เป็นความเลิศทางภาษาอังกฤษ ตัวแทนผลงานนักกีฬา  

1. สมโชค คงดี เหรียญทอง วิ่ง 1,500 เมตร 
2. กัญกมล ส้นแก้ว นักกีฬาทีมชาติไทย 

 4.2 แผนงานและงบประมาณ 
 4.2.1 รายงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 
 ขอช้ีแจงแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อการส่งงบประมาณ เพื่อขับเคล่ือนสถานศึกษา 

1. โครงการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดสู่การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
2. โครงการตามนโยบายและจุดเน้นสู่การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 
3. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดตามนโยบายสู่การพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา 

 4.3 งานบริหารท่ัวไป 
 4.3.1 การปรับภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ขอตัดต้นประดู่ 2 ต้น ต้นมะฮอกะนี 1 ต้น  
ซึ่งในปัจจุบันต้นไทรได้เล้ือยปกคลุม รากแทรกซึมลงท่อระบายน้ำ ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทัน น้ำล้นเข้าห้องเรียน
อาคารประกอบในวันท่ีฝนตกหนัก 

   

มติ : เห็นชอบ ให้ดำเนนิการเพือ่ความสะอาดและปลอดภัยของนักเรียน 



ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอื่นๆ 
5.1 แนวปฏิบัติของในโรงเรียน ทรงผมนักเรียน การแต่งกาย เป็นไปตามแนวปฏิบัติ นักเรียนเป็นไปตาม

ระเบียบและแนวทางตามเดิม เป็นไปตามระเบียบคู่มือนักเรียน  
5.2 อาคาร 2 318 ล.อาคารหลังใหม่ พิธีเปิดอาคาร ยกฉัตรพระ ขอการดำเนินการ จัดสวนหน้าอาคาร 

เพื่อพิธีเปิดอาคาร กิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต จะแจ้งกำหนดตักบาตรอีครั้ง เชิญเย่ียมชมอาคารเรียน 2 เพราะ
อยู่ในประกัน 2 ปี 

5.3 สมาคมศิษย์เก่า ปี 61 จัด 62 หารือจัดวิ่ง เพื่อหาทุนให้สมาคมศิษย์เก่า ให้ทุนการศึกษาทุกปี  
5.4 การจัดต้ังท่ีปรึกษากิตติมศักดิห์รือท่ีปรึกษาในการเรียน อยากให้มีมอบใหโ้รงเรียน เพื่อช่วยเหลือ

โรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ 
5.5 การได้มาซึ่งทุนในการสนับสนุนโรงเรียน โรงเรียนจัดหาทุนให้นักเรียนเพื่อนการเรียนในปัจจุบัน 
5.6 การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์โรงเรียนเพื่อใหม้ีข้อมูลเป็นปัจจุบันและเพิ่มเติมคณะกรรการ

สถานศึกษาในเว็บไซต์ 
  
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.  

                                                  ลงช่ือ                    ผู้บันทึกการประชุม 
                                                               (นางสาวสุริยา เพราเพราะ) 
 

ลงช่ือ             กรรมการและเลขานุการ 
    (นางสาววรรณี  แก้วศิริ) 

 
ลงช่ือ           ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายโชคชัย  เวียงวีระชาติ) 
 
 


