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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดี ที่  ๒๐  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
**************************************************************** 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๔๐  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

ผู้บริหารและคณะครู   ทั้งหมด   จ านวน  ๕๑  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน   ๔๒   คน ประกอบด้วย 
 ๑. ผู้บริหารและคณะครู  จ านวน  ๔๒  คน 
 
ผู้ไมไ่ด้เข้าร่วมประชุม     ๙    คน 
 ๑. นายวิฑูรย์  ชุมข า  ลาป่วย 

๒. นางอาทิตยา  เจ้ยทอง  ลาคลอด 
 ๒. นางสุวิไล  กันตังกุล   ลาป่วย 
 ๓. นายกุลธนิต  ด้วงกูล  ขออนุญาตไปท าธุระส่วนตัว 
 ๔. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย  ไปราชการ 
 ๕. นางจิรนันท์  แซมมงคล ไปราชการ 
 ๖. นายสุชาติ  โรวัฒน ์  ลากิจ 
 ๗. นางฐิรกานต์  สุขยา  ไปราชการ 
 ๘. นางนัชพร  ก าเนิดรักษา ไปราชการ 
 ๙. นางสาวสุวด ี  เงินถาวร ลากิจ 
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รายงานการประชุม 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 
 กระทรวงศึกษาธิการ  

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
วันพฤหัสบดี ที่  ๒๐  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  อาคารเรียน ๓    โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
**************************************************************** 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๔.๔๐  น. 
 

ประธานการประชุม  นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
เรื่องก่อนวาระการประชุม จาก นายณัฐวุฒิ    รัตนอรุณ    ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 

 เรื่องที่ 1  ภาพยนตร์เกาหลี  เรื่อง “ชนชั้นปรสิต : parasite”  ได้รับรางวัลออสการ์  ซึ่งทีมงานของ
เกาหลีท างานภายใต้แนวคิดที่ว่า  “ทุกอย่างมีทางเป็นไปได้”   
 เรื่องท่ี ๒ เรื่องการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล เป็นรายการที่มีราคาการซื้อเวลาในการถ่ายทอดแพงที่สุด  
และเป็นรายการที่มีคนเข้าชมมากที่สุด  สโลแกนของทีม คือ “ให้ท างานของทุกคนไป” ใครมีหน้าที่อะไรก็ให้
ท างานในหน้าที่ของตนเองไป 
 เรื่องท่ี ๓ สายการบินไทยแอร์ เอเชีย ถูกจัดอันดับให้เป็นสายการบินเดียวในประเทศไทย  ที่มีสถิติตรง
เวลาสูงสุด ในปี 2562  คิดเป็น 84.49 % และติด  10  อันดับของโลกด้วย ในปี 2563  ตั้งเป้าหมายเพ่ิม
เป็น ๘๗ % ซึ่งข้อคิดที่ได้ คือ การตั้งเป้าหมายของการท างาน  เช่น  การตั้งเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์         
ทางการเรียน 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 

 ๑. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทุ่งสงวิทยา แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มงาน (รายละเอียดเอกสาร      
ดังแนบ) 
  ๑.๑ กลุ่มบริหารงานวิชาการ     
  ๑.๒ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    
  ๑.๓ กลุ่มบริหารงานบุคคล    
  ๑.๔ กลุ่มบริหารงานทั่วไป     
  ๑.๕ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   
   

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 ๒. รายงานผลการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
  รายละเอียดของรายรับ-รายจ่าย กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
สามารถดขู้อมูลได้ที่ครูวารุณี   จินดาวงศ์  
  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๓. มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ตามระบบการประกันคุณภาพ   (รายละเอียดเอกสาร      
ดังแนบ) 
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๔. การจัดท ารายงานโครงร่างองค์กรของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
     ครูไพรวรรณ   เพชรสงค์  และคณะ ก าลังด าเนินการจัดท ารายงานโครงร่างองค์กรของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
  

ที่ประชุม   รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

๑. ปฏิทินการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ   
    ปฏิทินการด าเนินงานฝ่ายวิชาการที่ฝ่ายวิชาการได้แจกไปตอนต้นเทอม  ในช่วงที่เหลือของ
เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมีนาคม  2564  ให้คณะครูด าเนินงานทุกอย่างตามปฏิทินการด าเนินงานของฝ่าย
วิชาการ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒. ปฏิทินการด าเนินงานฝ่ายทะเบียน 
    รายละเอียดของปฏิทินการด าเนินงานฝ่ายทะเบียน  ครูพรทิพย์  เชยบัวแก้ว  จะแจกให้ครู
ในวันพรุ่งนี้ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓. การสอบปลายภาค ของภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ การใช้ข้อสอบกลางและการประกาศผลสอบ 
    สอบวันที่ ๓-๖  มีนาคม  ๒๕๖๓  ส าหรับ ม. ๑-๒  สอบข้อสอบกลาง ๑ วัน  ครูใช้คะแนน
จากผลการสอบข้อสอบกลาง  ๒๕ %   
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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๔. การปัจฉิมนักเรียน 
   กิจกรรมการปัจฉิมนักเรียน  จัดในวันจันทร์ที่  ๒ เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขอให้ครูได้
ปฏิบัติงานตามมอบหมาย ในค าสั่งที่ ๕๐/๒๕๖๓   ลงวันที่ ๑๙  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๕. การรับสมัครนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  ในระหว่างวันที่  ๒๑-๒๕  เดือน
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ทั้งห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ โดยจัดโต๊ะรับสมัครแยกกัน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 ๖. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
  ๖.๑ การแก้ปัญหานักเรียนติด ๐, ร, มส. และ มผ. 
   จากข้อมูลการติด ๐, ร, มส. และ มผ. ของนักเรียน ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒        
ดังตาราง 

๑/๒๕๖๑ ๒/๒๕๖๑ ๑/๒๕๖๒ 
๓๗๐  วิชา ๒๑๒  วิชา ๓๐๗  วิชา 

รวมทั้งหมด ๘๘๙     วิชา 
 

 หมายเหตุ  นักเรียน ๑ คน จะติดมากกว่า  ๑  คน 
หลังจากที่โรงเรียนได้ด าเนินการแก้ปัญหานักเรียนติด ๐, ร, มส. และ มผ. โดยเริ่มประมาณต้นเดือน

มกราคม ๒๕๖๓  จนถึงปัจจุบัน พบว่า เหลือนักเรียนติด ๐, ร, มส. และ มผ. ประมาณ  ๑๑  คน เท่านั้น ซึ่ง
นักเรียนจ านวน ๑๑  คนนี้ คงต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ๖.๒ การนิเทศภายในแบบคู่สัญญา 
      กิจกรรมการนิเทศภายในแบบคู่สัญญา  จะเริ่มในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ๖.๓ การสอนแบบคู่สัญญา 
    กิจกรรมการสอนแบบคู่สัญญา จะให้จับคู่ลงในตารางสอน  จะเริ่มในภาคเรียนที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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  ๖.๔ การส่งเสริมนักเรียนความสามารถพิเศษ (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) 
   จะเริ่มในปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน ๑ ห้อง  รับนักเรียน ม. ๑  จ านวน  ๓๐  คน 
  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

  ๖.๕ การจัดท าคลังข้อสอบ 
    มอบครูจิตติมา  จู้ทิ่น  ศึกษารายละเอียด ซึ่งอาจจะต้องซื้อโปรแกรมมาใช้ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 
  ๖.๖ การพัฒนาข้อสอบ 
    ในช่วงปิดภาคเรียนนี้  ขอให้ครูออกข้อสอบตามแนวข้อสอบ  O-NET  ให้ตรงตาม
ตัวชี้วัด เพ่ือจัดท าคลังข้อสอบต่อไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 
  ๖.๗ การทดสอบวัดความรู้ 
     ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ทุกเดือนต้องมีการทดสอบความรู้ในรายวิชาหลักทุกเดือน 
ซึ่งจะวนกันสอบในรายวิชาต่างๆ  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 
  ๖.๘ การสอนเสริม 

      ในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  จะมีการสอนเสริมในทุกวันเสาร์ แต่ต้องให้มีความเข้มแข็ง
มากขึ้น 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 

 
๗. การเตรียมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

    ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ให้ครูอมรรัตน์   แขดวง  จัดท าตาราง
การแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งหมด และให้ครูลงชื่อพร้อมทั้งคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน  และเพ่ือ
รับผิดชอบดูแลฝึกซ้อมนักเรียน 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 ๑. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ด้วย“กิจกรรมระบบทีมแบบเพื่อนดูแลเพื่อน (TSW)” 
       กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนของเรามีความเข้มแข็งมาก  ซึ่งก าลังจะเขียน
เป็น  Best  Practise  โรงเรียน  เพ่ือเสนอขอรับรางวัลต่อไป 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

 ๒. บทบาทหน้าที่ครูท่ีปรึกษาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       จากการที่ผู้อ านวยการได้สังเกตการท างานของครูที่ปรึกษา  โดยเฉพาะในช่วงกิจกรรมหน้า
เสาธง  พบว่า  ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร  ดังนั้น  ต่อไปขอให้ครูที่ปรึกษาได้เดินลงไปดูแลนักเรียนที่ปรึกษาใน
แถวด้วย  เพ่ือจะได้ทราบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ขอให้ครูที่ปรึกษาท างานให้เข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม 
โดยเฉพาะการติดตามนักเรียนติด ๐, ร, มส. , มผ.  เป็นต้น 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
๓. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 

       กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจ าภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ จัดในวันที่ ๑๓  เดอืน
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ หอประชุมควนกรด  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา  เพ่ือให้ผู้ปกครองมารับทราบผลการเรียน
ของนักเรียน 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

๑. การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑  
      กิจกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ ให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งในต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้     
(รายละเอียดเอกสารดังแนบ) 
  

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
๒. การน าเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานเชิงประจักษ์ 

      กิจกรรมการน าเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานเชิงประจักษ์ของคณะครู  ที่ได้รับรางวัล
ต่าง ๆ เช่น รางวัลจากการเป็นผู้ฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรม 
ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙   รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จาก สพฐ. หรือผลงานทางวิชาการอ่ืน ๆ เป็นต้น ขอให้ครูได้
รวบรวมและน าไปเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนทุ่งสงวิทยาต่อไป  
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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๓. การทัศนศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 
       กิจกรรมการทัศนศึกษา ประจ าปี  ๒๕๖๒ ของคณะครูจัดในวันที่  ๒๗ - ๒๘  เดือนมีนาคม  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกระบี่  โดยครูจ่ายเพ่ิมคนละ  ๕๐๐  บาท  และขอให้ครูเดินทางไปด้วย
รถของตนเอง 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 

๑. โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และสถานศึกษาปลอดภัย 
       โรงเรียนจะจัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และ
สถานศึกษาปลอดภัย ในวันศุกร์ที่  ๒๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้กับนักเรียนชั้น ม. ต้น  ในคาบที่  
๗-๘  ณ  หอประชุมควนกรด  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา   
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒. การด าเนินงานโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ 
        โรงเรียนของเราจะเข้ารับการประเมินตามโครงการโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียนรู้ สู่คุณภาพ ใน
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
      ผู้อ านวยการได้ติดต่อประสานไปยังคุณวิมล   หอมยิ่ง  เพ่ือของบประมาณเหลือจ่ายของ 
สพฐ. ซึ่งถ้าโรงเรียนได้งบประมาณจากความช่วยเหลือของคุณวิมล   หอมยิ่ง  ในครั้งนี้จะน ามาใช้ปูพ้ืนใต้
อาคารเรียน ๑ ก็คงจะได้ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓. การจัดท าเว็บไซด์และสารประชาสัมพันธ์ “อินทนิลสาร” 
        การจัดท าเว็บไซด์  รับผิดชอบโดย ครูอดิศร   อินทรสุวรรณ   ถ้าครูท่านใดมีข้อมูลที่จะต้อง
ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน ขอให้ติดต่อไปที่ครูอดิศร  อินทรสุวรรณ   
      การท าสารประชาสัมพันธ์ “อินทนิลสาร”รับผิดชอบโดยครูเพ็ญศรี   หนูหนอง  และคณะ  
จะออกตอนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ภายในเล่มของวารสารจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ 
ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ข้อมูลจากห้องสมุด  ข้อมูลงานวิจัย  รายชื่อนักเรียนชั้น ม. ๖ ที่ศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

๑. การรายงานผลการด าเนินงานด้วยระบบวงจรคุณภาพแบบบูรณาการ” (PDCALI) 
      ขอให้ครูผู้รับผิดชอบส่งรายงานโครงการของ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ภายในวันที่ ๑๕  เดือน
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  

ที่ประชุม   รับทราบ 
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๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ 
       ขอให้ครูผู้รับผิดชอบการจัดท าโครงการของ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ตามค าสั่งที่ ๒๗/๒๕๖๓
ลงวันที่  ๓๑ เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   จัดท าโครงการและส่งมายังฝ่ายแผนงานภายในวันที่ ๓๑  เดือน
มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
 

๑. แนวทางการแก้ปัญหานักเรียนติด 0. ร, มส.   
      ส าหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน  0. ร, มส.  ในภาคเรียนที่ 2/๒๕๖๒ นี้ ให้นักเรียนกลุ่ม
ดังกล่าวน ี้ได้ด าเนินการแก้ 0. ร, มส.  ให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียน  ถ้าปิดภาคเรียนแล้วยังแก้ไม่ผ่าน  
นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๒. แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ครูรัจนา  ประจักษ์วงศ์ :  สอนกิจกรรมแนะแนว ครูผู้สอนต้องดูแล  ติดตาม แก้ไขปัญหา
ของนักเรียนรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือไม่ให้นักเรียนมีงานค้าง   
      ครูพิศิษย์   ด าเกลี้ยง : สอนวิชาฟิสิกส์ จากการที่มีนักเรียนติด ๐ วิชาฟิสิกส์ เยอะมาก จึงได้
ปรับแนวคิดในเรื่องการวัดผลและประเมินผลใหม่  โดยใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง  และจากเดิมการแก้ ๐ 
จะให้งานนักเรียนไปท าท่ีบ้าน  ซึ่งไม่ประสบผลส าเร็จ  จึงปรับเปลี่ยนเป็นให้นักเรียนมาหาในตอนเที่ยงและ
แบบฝึกหัดโดยมีครูคอยช่วยเหลือ ซึ่งสามารถแก้ปัญหานักเรียนติด ๐ วิชาฟิสิกส์ลงได้ 
      ครูกฤติกา  จ านง : สอนวิชาคณิตศาสตร์ที่สอนไม่มีนักเรียนติด ๐ มีวิธีการ คือ ในคาบเรียน
จะใช้เวลาในการสอนเนื้อหาประมาณ  ๒๐-๓๐  นาที   หลงัจากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด  โดยจะไม่เน้นให้
การบ้าน แต่เน้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดในห้องเรียน  และให้นักเรียนท่องสูตรคูณทุกคาบ 
      ครูกรณภ์ัสสรณ์  สุขรุ่งเรือง :   สอนวิชาสังคมศึกษา จะเน้นการประเมินตามสภาพจริง  และ
เน้นให้นักเรียนท างานเป็นกลุ่ม 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
๓. แนวทางการพัฒนาทักษะทางวิชาการ 

       ทักษะทางวิชาการทุกกิจกรรม ครูต้องพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง  เช่น  ทักษะด้านดนตรี  
ทักษะด้านกีฬา  เป็นต้น 
 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวารที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 

   โรงเรียนจะจัดกิจกรรมการอบรม เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษา และ
สถานศึกษาปลอดภัย ในวันศุกร์ที่  ๒๑  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้กับนักเรียนชั้น ม. ต้น  ในคาบที่  
๗-๘  ณ  หอประชุมควนกรด  โรงเรียนทุ่งสงวิทยา   
    

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖. ๓๐น. 
 
      ลงชื่อ    ลมัย    รัตนมณี    ผูพิ้มพ์รายงานการประชุม 
            ( นางลมัย   รัตนมณี) 
                                                                          ต าแหน่งครู  
 
 
      ลงชื่อ   ปวีณ์นุช  แป้นแก้ว   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           ( นางปวีณ์นุช   แป้นแก้ว ) 
                                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
   
 
      ลงชื่อ   ณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
           ( นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ ) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  
 
 


