
วาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร โรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ ๖ เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.๓๐ น. ผ่านระบบ Google Meet 
----------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-  แนะน ำบุคลำกรใหม่ สำยบริหำรสถำนศึกษำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร 
-  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 (โควิด-19)  
-  รำชกิจจำฯ เผยแพร่ประกำศ นำยกฯ ออกข้อก ำหนด ผ่อนคลำยล็อกดำวน์ 29 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม 
อนุญำตเดินทำงข้ำมจังหวัด ร้ำนอำหำรให้นั่งทำนได้ ถึง 20.00 น. และยังคงเคอร์ฟิว 21.00 - 04.00 น.  
มีผล 1 ก.ย.นี้ มี 8 ข้อ 
- กำรสอบโอเน็ท ปีกำรศึกษำ 2564 ยกเลิกกำรสอบแบบบังคับ  

ม.3 สอบ 13 ก.พ.65   จ ำนวน 4 วชิำ คณิต/ไทย/วิทย/อังกฤษ  ประกำศผล 25 มี.ค.65 
ม.6  สอบ 26-27 ก.พ.65  จ ำนวน 5 วิชำ เพิ่ม สังคม   ประกำศผล 28 มีค.65 

- กำรด ำเนินงำนศูนย์ HCEC /ค ำสั่งคณะกรรมกำรฯ/ห้องศูนย์ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ครั้งที ่ 12 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
 - รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  ที่ประชุม.................................................................................. 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 
๓.๑  แนวทำงกำรวัดและประเมินผลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ COVID-19 
 .......................................................................................... ........................................... 

   ๓.๒  กำรขับเคลื่อนคุณภำพโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
   ............................................................................................................................. ...... 
   ๓.๓  กำรขับเคลื่อนโครงกำรห้องสมุดดิจิทัล และกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 

................................................................................................................................. 
   ๓.๔  ฝ่ำยบริหำรวชิำกำร 

1)  จ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิย.64 และ ตัวตนปัจจุบนั 
2) สรุปผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ผ่ำนมำ 
3). แนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรแก้ไขปัญหำ 0 ร มผ มส 
4) แนวทำงกำรสอบวัดผลประเมินผลปลำยภำคเรียน 
5)…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓.๕ ฝ่ำยบริหำรงบประมำณและฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล  

๑) กำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือจ่ำยเงินเยียวยำ 2,000 บำท 
๒)  สรุปผลกำรด ำเนินงำนส่งมอบซิมให้นักเรียน 
๓)  เตรียมกำรสรุปงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรที่ผ่ำนมำ และปฏิทินจัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
๔)  แนวปฏิบัติกำรกรอกข้อมูล ลง car for all 
…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 

๓.๖  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
๑) แนวปฏิบัติกำรใช้สนำมกีฬำและแนวทำงดูแลสนำม
...................................................................................................................  
๒) กำรขับเคลื่อนโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ 
.............................................................................................................. 

   ๓) กำรดูแลอำคำรสถำนที่ ปรับสภำพบรรยำกำศ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ 
................................................................................................................  
๔)..........................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  ........................................................................................................................  

   ๔.๒  ........................................................................................................................  

 ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
๕.1 ........................................................................................................................  

   ๕.๒  ........................................................................................................................  
 
เลิกประชุมเวลา   ................ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
ครั้งที่ ๑๓ / ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.๓๐ น. ผ่านระบบ Google Meet  
----------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑.นำงสำรภี  เลไธสง 
๒.นำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน 
๓.นำงอรพิน   ขุนเพ็ง 
๔.นำงจิดำภำ   ยี่รัมย ์
๔.นำยธนำกร  วิทย์ศลำพงษ ์
๕.นำงจำรุวรรณ  พัวพงษ์ประพันธ์ 
๖.นำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง 
๗.นำงพิมพ์ภัฏชฎำ   พิกุลทอง 
๘.นำงสำวพัชรำ  เกำรัมย์  
๙.นำยสิทธิกร    ณ  รังศร ี
๑๐.นำยวิชรุทย์    อนุศิริ 
๑๑.นำยจีระศักดิ์  โพธ์ิพุ่ม 
๑๒.นำยสมพุด  เกตขจร  
๑๓.นำงสำวธมนณัฏฐ์  สตันำโคศริิกุล   
๑๔.นำงกรรณิกำร์  สงครำมศักดิ์   
๑๕.นำยภูเบศ  ศรีมหำพรหม   
๑๖.นำงสำวฐิติมำ   ยิ่งยง   
๑๗.นำงสำวเพ็ญพรรณ  เผียดนอก 
๑๘.นำยมนตรี   ช่ืนอุรำ 
๑๙.นำยสันติ    อำภรณ์พงษ ์
๒๐.นำยสมุิตร   อันทำมำ 
๒๑.นำยกษิดิศ   ศิริเมฆำ 
๒๒.นำงวรรณำ  อูไ๋พจิตร 
๒๓.นำยชัยยุทธ    พันธ์สมบัต ิ
๒๔.นำงวรินร ำไพ  แถวกระโทก 
๒๕.นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ 
๒๖.นำงสำวอรสิรำ  แสงเทียน  
๒๗.นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์ 
๒๘.นำยสรุศักดิ์  วิทย์ศลำพงษ์   
๒๙.นำงนวลฉวี   วีรำพันธ์ 
๓๐.นำงสำวฐิติยำ   ค้ ำชู 
๓๑.นำงปรียำลักษณ์  เฮงวำณิชย ์
๓๒.นำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน 
๓๓.นำงสำวสุธภำ  กลมนุกลู   
๓๔.นำงอรยิำพร  ข ำวงค ์
๓๕.นำงรุ่งฤดี   อุทุม 
๓๖.นำงวำรุณี  หสันิสสัย 
๓๗.น.ส.มณฑกำญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์ 

๓๘.นำงวไิลลักษณ์  เหล่ำธรรมยิ่งยง 
๓๙.นำงสำวปวีณำ  โสภำ 
๔๐.นำงสำวยุพำรตัน์  อุทัย 
๔๑.นำยขวัญชัย   ปำนกลำง (พนักงำนรำชกำร) 
๔๒.นำยทวี   กมลชิตร 
๔๓.นำงสำวเกตมุณี   ประถมชัย 
๔๔.นำงสำวก ำไลทอง  รำชแก้ว 
๔๕.นำยสุทธิพงษ์  ศรีสุวรรณ 
๔๖.นำงสำวสมถวิล  บุญทวี   
๔๗.นำยประทวน  จงกลำง  (พนักงำนรำชกำร) 
๔๘.นำยคณยศ  ทองดี 
๔๙.นำงสำวพันธนันท์ สิงหภิวัฒน ์
๕๐.นำยกิตตภิูมิ  ผลวิเศษสิทธ์ิ 
๕๑.นำงนภัสสร  ผลวิเศษสิทธ์ิ 
๕๒.นำงพณิภรณ์ วิทย์ศลำพงษ ์
๕๓.นำงอัมพวัน  เวชชศำสตร ์
๕๔.นำยภำคิน   ยิ่งภัทรกจิ 
๕๕.นำยชัยเวียง   โคตรดก 
๕๖.นำงจรูญลักษณ์ วิเศษสกุลวงค์ 
๕๗.นำงสมบัติ  สยำมประโคน 
๕๘.นำยประถม   ภักด ี
๕๙.นำงสำวเขมสรณ์  ศิริปรีดำวฒัน์   
๖๐.นำงสุภำรัตน์  คนชุม 
๖๑.นำงณัฏฐพิชำ   โคตรดก 
๖๒.นำงสำวณิชำภัทร  จีนประโคน   
๖๓.นำงสำวแสงเดือน  มะลลิำ   
๖๔.นำงสำวปรำจิม   ศรีชุมแสง (ธุรกำร) 
๖๕.นำยสรำวุธ   ฉิมกูล (ห้องสมดุ) 
๖๖.นำงสำวอำรีย์  ครุฑประโคน (E) 
๖๗.นำยสุชำติ   แผ้วพลสง (พละ) 
๖๘.นำงสำวพรพิมล   พิมพ์พำ (จีน) 
๖๙.นำงสำวรัชนก  แป้งหอม (ดนตรี) 
๗๑.นำงสำวมำริสำ   มัจฉำชำติ (ฟิสิกส์) 
๗๒.นำงสำววิชญำ  จุลมำศ  (ฟิสกิส์) 
๗๓.นำงสำวสุชำดำ  แสงทอง (วิทย์-ทั่วไป) 
๗๔.นำงสำวณัฐภรณ์  พลเวียง (วทิย์-ทั่วไป) 
๗๕.นำยทินภัทร  ตำมบุญ (ศิลปะ) 
๗๖.นำงสำวกำญจน์ชนก  ศรโีนนม่วง (ศิลปะ) 
๗๗.นำงสำววรสุคนธ์  ศิริวรรณ์ (เคมี) 

 
 
 
 



 
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓0 น. 

นำงสำรภี  เลไธสง ประธำนที่ประชุม กล่ำวเปิดกำรประชุมและด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นำงสำรภี  เลไธสง : 1.๑ -  แนะน ำนำงจิดำภำ  ยี่รัมย์  บุคลำกรใหม่ สำยบริหำรสถำนศึกษำ ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร  เดิมอยู่ 

โรงเรียนถนนหักพิทยำคม 
-  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ2019 (โควิด-19)  
-  รำชกิจจำนุเบกษำเผยแพร่ประกำศ นำยกรัฐมนตรี ออกข้อก ำหนด ผ่อนคลำยล็อกดำวน์ 29 จังหวัด พื้นที่สี
แดงเข้ม อนุญำตเดินทำงข้ำมจังหวัด ร้ำนอำหำรให้นั่งทำนได้ ถึง 20.00 น. และยังคงเคอร์ฟิว 21.00 - 
04.00 น. มีผล 1 ก.ย.นี้ มี 8 ข้อ 
- กำรสอบโอเน็ท ปีกำรศึกษำ 2564 ยกเลิกกำรสอบแบบบังคับ  

ม.3 สอบ 13 ก.พ.65   จ ำนวน 4 วชิำ คณิต/ไทย/วิทย/อังกฤษ  ประกำศผล 25 มี.ค.65 
ม.6  สอบ 26-27 ก.พ.65  จ ำนวน 5 วิชำ เพิ่ม สังคม   ประกำศผล 28 มีค.65 

- กำรด ำเนินงำนศูนย์ HCEC /ค ำสั่งคณะกรรมกำรฯ/ห้องศูนย์ 
-ที่ประชุมรับทรำบ- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
     -ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุม- 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและปฏิบัติ 
นำงสำรภี  เลไธสง : ๓.๑  กำรวัดผลประเมินผลกำรเรียนกำรสอนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ covid 19 ฝำกครูผู้สอนทุก

ท่ำน หำแนวทำงกำรวัดกำรประเมินผลในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ covid 19 โรงเรียนมุ่งเน้นอะไร  ตรวจสอบ
ทักษะควำมรู้นักเรียนที่หลำกหลำย  ระยะเวลำที่มอบหมำยงำน  

๓.๒ กำรขับเคลื่อนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล ขอเชิญนำงสำวสรำวลี  มำประจวบ ชี้แจงกำรประชุม    
-ที่ประชุมรับทรำบ-                

นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ: - วันที่ 27 สิงหำคม 6๔ ได้เข้ำร่วมประชุมโรงเรียนมำตรฐำนสำกลเวลำ 09.00 น – ๑๒.๐๐ น.               
เน้นกำรด ำเนินกำร 3 ขั้นตอน คือ ๑. กำรพัฒนำผู้เรียนให้มีศักยภำพ  ๒. กำรยกระดับมำตรฐำนสำกล ๓. กำรบริหำร
จัดกำรด้วยระบบคุณภำพ โรงเรียนจะต้องรับกำรประเมิน ScQA 

นำงสำรภี  เลไธสง : -  กำรประเมินผู้เรียน ๕ ด้ำน ครูผู้สอนIS ต้องมีผลงำนเชิงประจักษ์  กำรพัฒนำควำมเป็นเลิศต่ำง ๆ 3 ปี
ย้อนหลัง ๖ หมวด โรงเรียนมีชื่ออยู่รุ่นที่ ๓  

-ที่ประชุมรับทรำบ-                
๓.๓ กำรขับเคลื่อนโครงกำรห้องสมุดมีชีวิต  

นำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน : -  คุณครูสรำวุธได้จัดท ำ Appคู่มือห้องสมุดครับ 
https://sites.google.com/view/nrpsclibrary/home  คุณครูทุกท่ำนสำมำรถเข้ำไปดู  ยืมหนังสืออ่ำนได้ 

-ที่ประชุมรับทรำบ-                
 
 
 

- ๒ - 

https://sites.google.com/view/nrpsclibrary/home%20%20คุณครู


 3.๔ งำนฝ่ำยบริหำรวิชำกำร  
นำยอำยุปข่ำน   สยำมประโคน 3.1.1. 1)  จ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนำยน 64 มีนักเรียน1,247 คน และ ตัวตนปัจจุบัน 

1,230 คน 
2) สรุปผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ผ่ำนมำ ซิมท่ีแจกไปได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ ขณะได้

ด ำเนินกำรขอซื้อซิม AIS เพ่ิมอีก ๒ ซิม 
3). แนวทำงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรแก้ไขปัญหำ 0 ร มผ มส ยังมี

นักเรียนที่ยังติดค้ำงอยู่ 98 คน ได้ร่วมประชุมปรึกษำหำรือ ได้ผลสรุปว่ำ ให้ด ำเนินกำรแก้ไข ๐ ร มส มผ ของ
นักเรียนชั้น ม. ๖ จ ำนวน ๑๐ คน และนักเรียนชั้น ม. ๓ จ ำนวน ๓ คน เพื่อจะได้ไปสมัครเรียนในระดัย ต่อไป 

4) แนวทำงกำรสอบวัดผลประเมินผลปลำยภำคเรียน จะสอปลำยภำคในสัปดำห์ที่ ๑๙  
ประมำณเดือน ตุลำคม ๖๔ จะด ำเนินกำรไว้ ๒ รูปแยย คือ  onsite online 

5)…………………………………………………………………………… 
   -ที่ประชุมรับทรำบ- 

 
 
 

นำงสำรภี  เลไธสง : - ฝำกฝ่ำยวิชำกำรส ำรวจและติดต่อน ำเสนอ ด ำเนินกำรแจ้งรำยละเอียด เน้นกำรเข้ำถึงกำรบริกำร  โรงเรียนจ่ำย
ค่ำอินเตอร์เน็ตให้เป็นระยะเวลำ ๒ เดือน (วันที่ ๑๖ สิงหำคม ๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๔) 
  - ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด มอบหมำยฝ่ำยบริหำรวิชำกำรด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร  บันทึกกำรประชุม 
ด ำเนินกำรค่ำใช้จ่ำย ๔,๐๐๐ บำท  

-ที่ประชุมรับทรำบ- 
นำยสุมิตร   อันทำมำ : -  ได้น ำเงินขอฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ๕,๐๐๐ บำท ไปซื้ออุปกรณ์ตรวจหำสำรยำเสพติด 

-ที่ประชุมรับทรำบ- 
3.2 งานฝ่ายบริหารงบประมาณและงานบุคคล  

นำงอรพิน   ขุนเพ็ง :  3.2.1 กำรซื้อซิมใช้เงินหมวดกิจกรรมพัฒนำนักเรียน  ประสำนนำยพำนุวัฒน์  ป้องเคน ท ำ Google form  
 -  กำรด ำเนินงำนกำรโอนเงิน covid 19 จ ำนวน 2,000 บำท และประสำน นำยกษิดิศ   ศิริเมฆำ  

ท ำแบบฟอร์มเพ่ือขอเลขบัญชีผู้ปกครอง 
-  กำรบริจำคโทรศัพท์ ๒2 คน และนำยอำยุปข่ำน  สยำมประโคน รองผู้อ ำนวยกำร แจ้งเพ่ิม อีก ๑ 

คน ที่เรำต้องเซ่นมำอีก 1 คน  ผู้ใหญ่ใจดีบริจำค บริจำค 18 เครื่อง ฝ่ำยงบประมำณมอบให้นำงกรรณิกำร์
สงครำมศักดิ์และนำงสำวประเทือง  จันทร์สว่ำง  รวบรวมรำยชื่อ และมอบใบอนุโมทนำ 

- กำรติดตำมงำนตำมแผนงำน  
-ที่ประชุมรับทรำบ- 

นำงสำรภี  เลไธสง : - ฝำกส ำรวจจ ำนวนนักเรียน   หำกซิมเน็ตไม่พอหรือประสงค์ให้แจ้ง นำยอำยุปข่ำน   สยำมประโคน  ต ำแหน่ง
รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร 

-  เงิน 2,000 บำท เป็นแนวทำงช่วยเหลือผู้ปกครองนักเรียน  สพฐ. จะจัดกำรตำมข้อมูล DMC  
โดยให้ครูที่ปรึกษำจัดเก็บส ำเนำบัตรประชำชนผู้ปกครอง  ส ำเนำสมุดบัญชี ข้อมูลกำรเยี่ยมบ้ำน 
- กำรมอบโทรศัพท์แจ้งให้ทรำบอีกครั้ง  
- สมำคมผู้ปกครองนักเรียนได้จัดเงินให้คนละ 300 บำท เก็บข้อมูลไว้ก่อน 

นำงสำรภี  เลไธสง : - ฝำกฝ่ำยวิชำกำรส ำรวจ... 
... - ๓ - 



-ที่ประชุมรับทรำบ- 
3.3 งานฝ่ายบริหารทั่วไป  
นำยภำคิน   ยิ่งภัทรกิจ :  3.3.1 ฝำกฝ่ำยงบประมำณติดตำมงำนโครงกำรกำรท ำขยะ 

๓.๓.๒ สนำมกีฬำตรวจรับงวดสุดท้ำยวันที่ 6 สิงหำคม 25๖4 แต่ยังเบิกเงินไม่ได้เพรำะ
คณะกรรมกำรได้ท ำงำน work for Home   

- ผู้รับเหมำได้มอบเครื่องสูบน้ ำ 1 เครื่อง 
- ก ำลังด ำเนินงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนดูแลสถำนที่ 
- กำรใช้รถจักรยำนยนต์ ขับเข้ำไปในสนำมลู่วิ่ง ฝำกเพ่ือนครูทุกท่ำนช่วยกันดูแล--- 
- ได้จัดท ำหนังสือขอรับบริจำคสนับสนุน ถังน้ ำจำกเทศบำลเมืองนำงรองเทศบำล 
 
 

นำงสำรภี  เลไธสง : - พรุ่งนี้น่ำจะเห็นร่ำงคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบ 
-  หัวหน้ำกลุ่มสำระ  หัวหน้ำฝ่ำย  กลุ่มสำระสุขศึกษำ  ประชุม เวลำ ๑๔.๓๐ น.                                 

วันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 
- ปัญญำในกำรเข้ำสนำม คือไม่อ่ำนป้ำยที่ติดไว้  ขอควำมร่วมมือทุกท่ำนแจ้งไม่ให้ใช้สนำม  
- วันที่  ๑๓ สิงหำคม ๒๕๖๔ ประชุมสนำมเครือข่ำย  
-ที่ประชุมรับทรำบ- 

นำยทวี   กมลชิตร : - กำรรดน้ ำสนำม ซึ่งลูกจ้ำงที่รดน้ ำจะกลับวันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๖๔ ตอนบ่ำย ถ้ำจะให้บุคลำกรภำยในกลุ่ม
สำระสุขศึกษำไปรดน้ ำสนำมหญ้ำ  คงต้องใช้ระยะเวลำทั้งวัน และอีกอย่ำงต้องมีกำรเรียนกำรสอนด้วย 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 - ไม่มี - 
-ที่ประชุมรับทรำบ- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ อ่ืนๆ 
นำงสำวสรำวลี  มำประจวบ: - กำรลงนำมกำรถ่ำยเอกสำรไม่ผ่ำนกำรเซ็นของวิชำกำร  อยำกให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอน 

-ที่ประชุมรับทรำบ- 
นำยวิชรุทย์   อนุศิริ : -  เอกสำรยังไม่มำถึง และจะได้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ 
นำงสำรภี  เลไธสง : - จะเร่งตำมงำนให้ 

  - รำยชื่อนักเรียนที่จะรับซิมให้ลงว่ำคนนี้ได้เลขที่เท่ำไหร่ 
นำยสันติ   อำภรณ์พงษ์ : - ขอปรับงบประมำณกิจกรรม 

- เด็กท่ีขำดนำนแล้วได้รับเงิน 2,000 บำท จะมีชื่อในสพฐ 
นำงสำรภี  เลไธสง : - แจ้งครูที่ปรึกษำส ำรวจ  อำจจ่ำยเงินให้ภำยหลัง  เชิญผู้ปกครองมำรับท ำบันทึกไว้  จะได้มีร่องรอย 

-  โครงกำรปลอดนำยวิชัยโรจน์ นำงสำรภีไปส่งแต่เท่ียวและอุปกรณ์ต่ำงๆในกำรออกเยี่ยมบ้ำนแอลกอฮอล์และ
บุหรี่ฝำกทุกท่ำนดูแลให้ด้วยในกิตติภูมิกำรจัดท ำ ปรับภูมิทัศน์ หน้ำศำลำและหน้ำและอำคำร 1 โครงกำร

นำงสำรภี  เลไธสง : - พรุ่งนี้.... 

... 

- ๔ - 



บรรยำกำศดีมีสุขจ๊ะภำพสำมำรถด ำเนินด ำเนินกำรได้เลยไหมครับ นำงสำรภีเลยไปส่งสำมำรถท ำได้แต่ให้น ำ
กิจกรรมมำตรวจสอบก่อน 
-ที่ประชุมรับทรำบ- 

 
เลิกประชุม 15.๕0 น 
 
 
 

 
ลงชื่อ                                             ผู้บันทึก         ลงชื่อ                                ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม 
     (นำงสำวปรำจิม     ศรีชมุแสง)      (นำยภำคิน   ยิ่งภัทรกิจ) 
 
 
 

 
   ลงชื่อ                                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนำงรองพิทยำคม        
                (นำงสำรภี  เลไธสง) 


