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ผู้ไม่มาประชุม        

-  นางเตือนใจ  มูลสัน  ลาป่วย 
 นางสาวสุพัตรา  ทะมานนท์ ลากิจ 

     
ผู้เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี 
   
 
   



เริ่มประชุมเวลา 09.00   น. 
- นายธีรภัทร  ชาญเชี่ยว ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิด

ประชุม และด าเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้   
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1. ขอบคุณงานกีฬา 
  ขอขอบคุณคณะครูทุกท่านที่ช่วยท าให้งานกีฬากลุ่มผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ในส่วนของ

งบประมาณค่าอาหาร จ านวน 54,000 บาท เราใช้ไปวันละ 3,000 บาท รวม 3 วัน ใช้เงินไป 
9,000 บาท ค่ากาแฟและน้ าดื่ม อีก 5,000 บาท  รวมค่าอาหารทั้งหมด 14,000  บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ  
2. ขอบคุณส่งแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม 

 การแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมที่โรงเรียนเราได้เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนสลกบาตรไป
แข่งขันระดับเขตฯ นั้นทั้งหมด 9 กิจกรรม นักเรียนทั้งหมด 14 คน  ต้องขอขอบคุณคณะครูที่
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆกิจกรรมด้วยครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
3. งานเปิดโลกวิชาการ(ศิลปหัตถกรรม)  

             กิจกรรมที่ส่งเข้าร่วมงานเปิดโลกวิชาการระดับเขต  มีทั้งหมด  9  กิจกรรม 
- คัดเลือกระดับเขต ระหว่างวันที่  3-5 ต.ค.57 สรุปผล ดังนี้ 
                1. อัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3,   เหรียญทองแดง  

2. GSP ม.1-3     เหรียญทอง  (เป็นตัวแทนเขต) 
3. มารยาทไทย ม.1-3    เหรียญทองแดง (ส่งครั้งแรก) 
4. E-BOOK ม.1-3  เหรียญเงิน 
5. เพลงลูกทุ่งหญิง ม.1-3  เหรียญทอง 
6. เพลงลูกกรุงหญิง ม.1-3  เหรียญทอง 
7. เพลงสากลหญิง ม.1-3  เหรียญเงิน 
8. Spelling Bee ม.1-3  เข้าร่วม  (ส่งครั้งแรก) 
9. เพลงลูกทุ่งหญิง ป.1-ป.6  เหรียญเงิน  

- ระดับภาค(แพร่) 17-19 ธ.ค.57 
 งบประมาณให้นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนคนละ 1,000  บาท    

- และระดับชาติ 17-19 ก.พ. 58 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

4. วิชาการจัดท าสรุป/รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมเขต 
 ให้วิชาการจัดท าสรุป/รายงานผลการแข่งขันด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ  

5. มอบศิริพร/สุพัตรา โหลดเกียรติบัตรเป็นไฟล์ และปริ้นส์เก็บไว้เป็นหลักฐานของโรงเรียน 
มติที่ประชุม รับทราบ  

6. การศึกษาและดูงาน การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคเรียนที่ 2 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
7. การไปทัศนศึกษากลุ่มโรงเรียนสลกบาตร ประจ าปีการศึกษา 2557 ประมาณ มีนาคม 2558 
      เตรียมการ 29-31 ต.ค.57 

อ.รังศิยา   สอบถามไปทัศนศึกษาที่ไหน  



ประธาน   แจ้งว่าจะประชุมและแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ  

8. การประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนสลกบาตร ก าหนดวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ที่ 
โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ  
9. งบ อบต. 

ประธาน จากที่ได้ไปเข้าร่วมการประชุมกับทาง อบต. ครั้งที่ผ่านมา โรงเรียนเราได้รับการจัดสรร
งบประมาณทางด้านการศึกษาจาก อบต. ดังนี้ 

- ทูบี นัมเบอร์วัน   11,000 บาท 
- ครอบครัวอบอุ่น  40,000 บาท 
- สอบยอดปัญญา 

ประธาน การสอบยอดปัญญายังเหมือนเดิม แต่อยากให้สอบทั้งชั้นเรียน เพ่ือจะได้ติวเด็กนักเรียน
ทุกคน 

มติที่ประชุม รับทราบ  
10. ด าเนินงานอาเซียนศึกษา 

- แต่งตั้งกรรมการ 
ประธาน   โรงเรียนของเราเป็นศูนย์อาเซียนของกลุ่ม 
อ.วันนา   โรงเรียนเราเป็นศูนย์อาเซียนของอ าเภอด้วยค่ะ 

- ใช้งบค่าหนังสือเรียน 
- จัดท าป้าย 

ประธาน   ช่วงปิดเทอมผมจะสั่งท าป้ายอาเซียน 10 ป้าย งบประมาณ 5,000 บาท 
อ.วัชรี   เคยเห็นที่โรงเรียนอนุบาลคลองขลุงได้ใช้ป้ายปักกับพ้ืนตามหน้าอาคารต่างๆ 
ประธาน   ของโรงเรียนเราใช้ติดกับเสาไฟฟ้าตามหน้าอาคารเรียนและหน้าห้องพยาบาล 

- จัดซื้อหนังสือ 
- จัดมุม หรือห้องให้ด้านหลังห้องโสต 

ประธาน จัดมุมอาเซียน มีห้องอาเซียนที่คิดไว้ คือ ด้านหลังห้องโสตจะใช้เป็นมุมอาเซียน มีสื่ออาเซียน  
การ์ตูน  วีดีโอ วีซีดี  หนังสือ และโปสเตอร์ต่างๆ 

มติที่ประชุมรับทราบ  
11. การจัดท าอาหารกลางวัน ประมูลร้านค้า (ภาเรียนที่ 2/2557) 
        - จัดครูคุมนักเรียนอย่างจริงจัง 
        - ครูทุกคนมีหน้าที่จัดซื้ออาหาร หมุนเวียนกันไป 

อ.รังศิยา  ใครเป็นคนท าอาหารค่ะ 
ประธาน   คนท าเป็นคนเดิมครับ 

        - ไม่มีการประมูลร้านค้า ให้ขายโดยทั่วไป เก็บเงินบ ารุงสถานที่เป็นเปอร์เซ็นต์ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

12.   จัดท าห้องสหกรณ์โรงเรียน 
ประธาน ต่อไปโรงเรียนของเราจะมีห้องสหกรณ์  อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนจะต้องมาซ้ือที่

สหกรณ์โรงเรียนครับ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

13. เวรยาม 
อ.พะเยาว์  สมุดเวรยามขอเสนอให้เก็บไว้เป็นที่ เพราะบางครั้งมาแล้วหาสมุดเวรไม่เจอค่ะ 
ประธาน   เก็บไว้ที่ห้อง ผอ. ครับ 



อ.นิพนธ์ ขอเสนอให้ครูที่มาอยู่เวรหาเพื่อนหรือนักเรียนมาอยู่เป็นเพ่ือน เพ่ือความปลอดภัยของ
ตัวเอง  เนื่องจากว่าโรงเรียนของเรามีคนที่สติไม่ดีชอบเข้ามาอยู่ในบริเวณโรงเรียนครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
14. การประเมิน สมศ.รอบ4 ก าแพงเพชร เริ่ม 1 ตุลาคม 2558 เพ่ิมเรื่องคา่นิยม 12 ประการด้วย 

การเตรียม 
- มาตรฐาน  รายงานโครงการ/กิจกรรม 
- การบันทึกประจ าวัน/ประจ าสัปดาห์ 
- สถิตินักเรียน/วันลา 

ประธาน เสนอแนะแบบสถิตินักเรียนหรือวันลา  ต้องเปลี่ยนใหม่ด้านล่าง ควรเขียนบันทึกเหตุการณ์
ประจ าวันด้วย  เช่น  วันนี้มีการอบรมเรื่อง คุณธรรม หรือ เข้าลานธรรม  เป็นต้น 

มติที่ประชุม รับทราบ  
15. การเลื่อนขั้น 

- ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่แจกให้ 
- เรื่องดีเด่น คุยเพ่ิม 
- คนที่ได้ครั้งที่ เมษายน ต้องรักษาระดับคะแนน 1-4 ในครั้งต่อไป 
- จะเน้นเรื่องวินัยด้วย 

ประธาน  เห็นว่าโรงเรียนอ่ืนจะให้คนที่เกษียณ แต่โรงเรียนเราไม่มีนโยบายไว้  แต่จะดูตามเกณฑ์  
แต่ถ้าคนที่เกษียณไม่ได้จะมีอีกทีช่วงเดือนเมษายน  

อ.สุขี เนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยจะดี จึงขอลาออกจากการเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และ 
เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน  เปิดเทอมจะท าเรื่องมอบหมายงานให้ค่ะ  
ขอเสนออีกหนึ่งเรื่องนะค่ะ งานเกษียณที่จะจัดในปี 2558 ถ้าไม่จ าเป็นไม่ต้องจัดก็ได้ค่ะ 
เพราะมันจะยุ่งยาก 

อ.จ านวน  เห็นด้วยค่ะ  จัดที่กลุ่มครั้งเดียวไปเลย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

16. ทบทวนระเบียบก าหนดการท างานและวันหยุดราชการ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  17. ทบทวนเรื่องเวลาราชการ 

1. เวลาราชการเวลา 08.30-16.30 น. 
2. ระเบียบก าหนดให้ใน 1 วัน พัก 1 ชั่วโมงปกติเวลา12.00-13.00 น.  ส าหรับโรงเรียน

วัดคูหาสวรรค์พักเวลา 11.30 – 12.30 น. หากไม่ใช่เวรพักผ่อนท าอะไรก็ได้ เช่นดูทีวี   
นอน  เล่นเกมส์  ไลท์  เฟรช ออกนอกโรงเรียนไม่ต้องขออนุญาตใคร  กลับบ้าน เป็น
ต้น 

3. ส่วนเวลานอกจากพักข้อ 2 เป็นเวลาราชการ เวลาราชการใช้ท าราชการ จะมีชั่วโมง
ว่างหรือไม่ก็แล้วแต่ท าตามข้อ 2 ไม่ได้ต้องท าเก่ียวกับราชการเช่น ไม่มีชั่วโมงสอน 
ต้องเตรียมการสอน ท าสื่อ บันทึกหลังสอน ท าวิจัยแก้ปัญหานักเรียน ท าเอกสาร
ประจ าชั้นให้เป็นปัจจุบัน  หรือท างานพิเศษท่ีได้รับมอบหมายตามแผนงาน 4 งาน 
หรือจัดเตรียมโครงการ สรุปโครงการที่ได้รับผิดชอบ เป็นต้น ทั้งนีห้ากคิดไม่ออกว่ามี
งานอะไรเกี่ยวกับตนเองให้สอบถามผู้อ านวยการโรงเรียนได้ 

4. เวลาก่อน 08.30  และหลัง 16.30 น.เป็นเวลาปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง  หรือท างานเอง
โดยไม่สั่งการถือว่าเป็นการเสียสละเวลาให้กับทางราชการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 



ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  28 /2557 
  ประชุมเมื่อวันที่  9  เดือนกันยายน   พ.ศ.  2557 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  28 /2557 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  3.1 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน                1. จะมีการนิเทศติดตามงานอย่างจริงจัง สัปดาห์หน้า  เยี่ยมห้องเรียน  ดูบรรยากาศภายใน 

ห้องเรียน และปพ. 
มติที่ประชุม รับทราบ  
ประธาน                 2. ตามท่ีได้มีหนังสือสั่งการ   ให้ อ.เยาวลักษณ์ ส่งบัญชีครุภัณฑ์ เพ่ือตรวจในวันที่ 9 ก.ย. 
                               2557 ปรากฏว่ายังไม่ได้ส่ง  และให้ลงเลขรหัสที่ครุภัณฑ์ภายในวันที่ 12 ก.ย. 57 ด้วย 
   ส่งแล้วรอลงทะเบียนให้สมบูรณ์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน                  3. จะส ารวจโต๊ะ เก้าอ้ีห้องโสตอยู่ที่ใดบ้าง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน                  4. การมอบหมายงาน 4 งาน และรายงานตามแบบ ให้ครูเก็บข้อมูลตามรายละเอียด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน                  5. การป้องกันยาเสพติด  ขอให้ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ท าเป็นรูปเล่ม มีคณะกรรมการ   
                              สมาชิก รูป  อื่นๆ ภายใน  20  กันยายน 2557 ส่วนประกันจะตรวจประเมินประสิทธิภาพ 
                              ประสิทธิผล อีกครั้ง ขาดสภานักเรียนต้านยาเสพติด  ลูกเสือต้านยาเสพติดและห้องอุ่นใจ  
                              ในสถานศึกษา 
อ.วิวัฒน์  สภานักเรียนต้านยาเสพติดมีแล้วครับ ผอ.ตรวจแล้วตอนนี้อยู่ที่ห้องผมครับ 
อ.พะเยาว์  ลูกเสือต้านยาเสพติดมีแล้วค่ะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

       6. จะส ารวจการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน เดือนสิงหาคม 13,000 กว่าบาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
         7. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 

วัน เดือน ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
8 ต.ค. 2557 ส่ง ปพ.5 

  - (อนุบาลส่ง ผอ.) 
  - (ป.1-ป.6 ส่ง อ.วันนา) 
  - (ม.1-ม.3 ส่ง อ.รังศิยา) 
ตรวจสอบ  รวบรวมส่ง ผอ.ลงนาม 

วิชาการ 

8 ต.ค. 2557 ส่งรายงานโครงการ/กิจกรรม/สรุปผลการด าเนินการตาม
โครงการประจ าภาคเรียนที่ 1 

ครูทุกคน 

9 ต.ค. 2557 ประกาศผลสอบ (เป็นเกรด และจัดล าดับคะแนน) ครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา 
9 ต.ค. 2557 ประชุมข้าราชการครู และบุคลกรก่อนปิดภาคเรียน ผอ. 
10 ต.ค. 2557 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557  

29-31ต.ค. 2557 เตรียมความพร้อม จัดชั้นเรียน คร-ูนักเรียนทุกคน 
31ต.ค. 2557 ประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนสลกบาตร ทุกคน 
3 พ.ย.2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ครูทุกคน 

 



มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ 
ประธาน                     1 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                                 1.1 การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) 
    - ลงชื่อรับทราบค าสั่ง 
    - โรงเรียนออกค าสั่งไม่มีวิทยฐานะ 
    -  ท าการเลื่อนขั้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์(CMSS) 
     1.2 การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2558 
    ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

                             - ครูวิกฤต 
 - นักการภารโรง 
                                          โครงการคืนครูให้นักเรียน 
 -  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
                                                  - นักการภารโรง 
 -  พ่ีเลื้ยงเด็กพิการ 
                                          โครงการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 
 -  ครูวิทย์-คณิต (ปีนี้ครบโครงการ 3 ปี/โรงเรียนที่แก้ปัญหา) 
                                   1.3 การคัดบุคลากรทางคณิตศาสตร์ รับสมัคร 13-17 ต.ค.57 (สัมภาษณ์) 
                                   1.4 การคัดธุรการโรงเรียน รับสมัคร 13-17 ต.ค.57  (สอบ) 
                                   1.5 การคัดเลือกบุคคลยอดเยี่ยม (OBEC  AWARDS) โรงเรียน,ผอ,คร,ูลูกจ้างยอดเยี่ยม 
ส่งกลุ่มบุคคลภายใน 15  ตุลาคม 2557 เกณฑ์ www.obecawards.net 
                                  1.6 เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการป้องกันการกระท าผิดวินัย ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เรื่อง  ละทิ้งหน้าที่ราชการ ความว่า 
   “ นายจันทร์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู วิทยฐานะช านาญการ ไม่มาปฏิบัติหน้าที่
ราชการในวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 เมื่อมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการโดยอ้างว่า
ลืมเนื่องจากมีงานในหน้าที่ปฏิบัติมาก และเมื่อผู้บังคับบัญชาสอบถามตอบว่าเดี๋ยวจะยื่นใบลา แต่ปล่อยให้เวลา
ล่วงเลยมานานก็ยังไม่ยื่นใบลา “ 
   โทษตัดเงินเดือน 5%  1 เดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน                        2. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                                     2.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ปี
การศึกษา 2557 
                                           1. การสอบ Pre  O-NET     22-26  ธันวาคม 2557 
                                           2. การสอบ Las สู่ยอดปัญญา         มกราคม 2557 
                                           3. การสอบ O-NET ป.6    31  มกราคม 2558         (สัดส่วนคะแนน 70/30) 
                                           4. การสอบ O-NET ม.3    31-1  กุมภาพันธ์ 2558   (สัดส่วนคะแนน 70/30) 
                                           5. การสอบ NT ป.3     26 กุมภาพันธ์ 2558 (เพ่ิมข้อสอบอัตนัย) 
                                           6. การสอบโดยใช้ข้อสอบกลางของ สพฐ.  9-13 มีนาคม 2558 
 -  ป.2 สอบภาษาไทย 
 -  ป.4-5 สอบภาษาไทย/คณิต/วิทย์ 
 -  ม.1-2 สอบภาษาไทย/คณิต/วิทย์/สังคม/อังกฤษ 

http://www.obecawards.net/


                                 *  น ามาคิดร้อยละ 20 ของคะแนนสอบปลายปี 
                                     2.2 การน ามาตรฐานและตัวชี้วัดส าคัญตามหลักสูตรไปใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ส านักงานเขต จะน ามาตรฐานและตัวชี้วัดส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางเผยแพร่สู่สถานศึกษาทาง e-office เพ่ือ
น าไปพัฒนาการเรียนการสอนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ(O-NET)ในกลุ่มสาระหลัก
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 (นโยบายสพฐ.) ทั้งนี้เขตจะมีเฉลยข้อสอบเก่าให้ด้วย 
                                    2.3 ปฏิทินการปฏิบัติงาน O-NET ของสถานศึกษา 
ที ่ งาน/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1 สทศ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ (รอบที่ 1)     10 ต.ค.2557 
2 โรงเรียนแจ้ง เพิ่ม-ลด รายชื่อนักเรียน ผ่าน www.niets.or.th 10-31 ต.ค.2557 
3 สทศ.ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและห้องสอบ (รอบที่ 2)       5 ม.ค.2558 
4 โรงเรียนแจ้งเพ่ิมลดนักเรียนเป็นกรณีพิเศษ   5-15 ม.ค.2558 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ประธาน                         3. กลุ่มอ านวยการ 
                                        3.1 ขยายการสั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรม ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 พร้อม
จ่ายเงินที่กลุ่มอ านวยการ 
                                        3.2 ขอให้งดการข้ึนป้ายต้อนรับ และป้ายประชาสัมพันธ์บุคคลต่างๆของจังหวัด
ตามสถานที่ต่างๆ ด้วย ส านักนายกรัฐมนตรี 
                                        3.3 การให้บริหารตรวจมวลกระดูก/มะเร็งเต้านม/อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 19 พ.ย.
57 เวลา 08.00-15.00  ที่เขต  (ต้องส ารองค่าใช้จ่ายในการตรวจ) 
                                        3.4 นโยบายรัฐบาล มี 11 ด้าน  เร่งด่วน 1) การป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ 2) เร่งรัดควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศขยะ และน้ าเสีย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม และสร้างความตระหนักให้เกิด
กับเด็ก 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

-  ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
ประธาน             2. สวัสดิการโรงเรียน ทุน 22,800 บาท  เงินรวม 57,370 บาท ก าไร 34,570 บาท เดือนนี้เหลือ                
                          ให้กู้ 19,370 บาท 
มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุมเวลา  11.30   น. 

       ลงชื่อ                                 ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวศิริพร  บัวสระ) 

 ต าแหน่ง      ครโูรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 
 

 
    ลงชื่อ                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                (นายธีรภัทร  ชาญเชี่ยว) 

               ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน 


