
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพรุพ้อ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
ครั้งที่  1/2564  

เมื่อวันที่ 20 เดือน  มกราคม 2564  
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพรุพ้อ อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

 
ผู้มาประชุม  
 1. นายชิราวุธ    คงทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ         ประธานกรรมการ 
 2. นายระวิ       ทองศรีจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 3. นายนิยม เทพแก้ว  ผู้แทนผู้ปกครอง             กรรมการ 
 4. นางฟองนภา จันทร์แดง ผู้แทนครู   กรรมการ 
 5. นายถวิล       หนูลิ่ม  ผู้แทนองค์กรชุมชน      กรรมการ 
 6.นายเฟือน    จันทร์ขาว      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
 7. นางนิตยา   จันทระ      ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
 8. นายผล   ทองศรีจันทร์      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 
 9. นายอ านวย สุวรรณชาตรี      ผู้อ านวยการโรงเรียน         กรรมการและเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  1.1 ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชะมวง ประสานหน่วยอนามัยมาพ่นควัน
ป้องกันยุงลาย บริเวณภายใน และรอบๆโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
  1.2 ขอขอบคุณ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลคูหาใต้ ที่น ารถบรรทุกน้ ามาฉีดท าความ
สะอาดถนนภายในโรงเรียนบ้านพรุพ้อ 
  1.3 แจ้งมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แนวปฏิบัติในการป้องกัน
ตนเองและนักเรียน จากกรมควบคุมโรคจังหวัดสงขลา 
มติที่ประชุม     รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/ 2563 เมื่อวันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ  

  3.1 ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
ลงวันที่  11 พฤศจิกายน  2563 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2564 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  13  มกราคม  2564 
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ประธาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564   ลงวันที่  11 พฤศจิกายน 2563 
และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  
13  มกราคม  2564 เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ  

ที่ประชุม รับทราบ 

  3.2  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2564  

ประธาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2564 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 

ที่ประชุม รับทราบ 

                    3.3  ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เรื่อง แนวทางการ
รณรงค์ให้เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพครบทุกคน ในปีการศึกษา 2564 ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  

ประธาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ส่งประกาศส านักงานเขต  พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เรื่อง แนวทางการรณรงค์ให้เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ ให้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ และเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสายอาชีพครบทุก
คน  ในปี ก า รศึ กษา  2564  ขอ งส า นั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ าประถมศึ กษาส งขล า  เ ขต  2      
มาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 

ที่ประชุม รับทราบ 
                    3.4 มาตรการป้องกัน ป้องปราม ก ากับ ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต 
โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้  

ประธาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ส่งมาตรการป้องกันป้องปราม ก ากับ 
ติดตามให้การรับนักเรียนเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส เสมอภาค ยุติธรรม และตรวจสอบได้เพ่ือทราบและ
ถือปฏิบัติ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3 

ที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  
  4.1  พิจารณาแผนการรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 1  

ประธาน  โรงเรียนบ้านพรุพ้อเปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่ 25 มกราคม – 10 มีนาคม 2564 โดยมีเงื่อนไขใน
การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (อายุ 3 ขวบ) จะต้องเกิด ช่วงวันที่  17 พฤษภาคม 2560 –  
16 พฤษภาคม 2561 เปิดรับจ านวน 1 ห้อง 20 คน 
มติที่ประชุม           เห็นชอบ 

4.2 พิจารณาแผนการรับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ระดับช้ันอนุบาล 3  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ประธาน โรงเรียนบ้านพรุพ้อ ได้จัดท าแผนการรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ระดับชั้นอนุบาล 3 ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)  จ านวน 1 ห้องเรียนและจ านวนนักเรียนต่อห้อง 30 คน  เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการรับนักเรียน ระดับโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านพรุพ้อ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  5.1 ผู้ที่มีความประสงค์น าบุตร หลานสมัครเรียนสามารถติดสมัครได้ที่ อาคารระดับชั้นอนุ
บาล เอกสารและหลักฐานการสมัครแจ้งไว้ในป้ายสมัคร และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านพรุพ้อ
vwww.babpruporschool.com 
   
เลิกประชุม เวลา 16.30 น. 
 
 
ลงชื่อ............................................ผูจ้ัดบันทึกการประชุม  ลงชื่อ.................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
     (นายอ านวย  สุวรรณชาตรี)             (นายชิราวุธ  คงทอง) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพรุพ้อ          ต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 


