
สรุปสาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู๎ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 

ประจ าเดือนมีนาคม 2562 

1. ขณะนี้มีการปรับปรุงห๎องพยาบาลโดยจัดห๎องพยาบาลชั่วคราวไว๎ที่ห๎องเรียนเด็กกํอนวัยเรียน อาคาร 5 

ชั้น 1 

2. ชํวงปิดภาคเรียนมีการเปลี่ยนหลังคา อาคาร 2 ปรับปรุงห๎องประชาสัมพันธ์ การกํอสร๎างอาคารนักเรียน 

ที่มีความต๎องการพิเศษและห๎องเรียนตําง ๆ ให๎พร๎อมใช๎ในชํวงเปิดการศึกษา 2562 

3. เดือนเมษายน 2562 มีการเรียนการสอนภาคฤดูร๎อนนักเรียนระดับชั้นตําง ๆ และวันที่ 11 เมษายน 2562 

มีการจัดกิจกรรม “รดน้ าขอพร” ทํานผู๎อ านวยการและอาวุโส มีการจัดการแสดงและการละเลํน ในชํวง

เทศกาลวันสงกรานต์  

นักเรียน ม.1(ใหมํ) เริ่มเรียนภาคฤดูร๎อนวันที่ 1 เมษายน 2562 เรียนที่อาคารวิทยวิโรฒ 

นักเรียน ม.4(ใหมํ) และ ม.4(เดิม) เริ่มเรียนภาคฤดูร๎อนวันที่ 2 เมษายน 2562 เรียนที่อาคาร 5 

4. ในชํวงปิดภาคเรียนมีการพัฒนาบุคลากรด๎านการขอต าแหนํงทางวิชาการ 

5. คํายของกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ ด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย 

6. สมาคมผู๎ปกครองและครูฯ จะจัดกิจกรรม “โครงการสานฝันเสริมทักษะประสบการณ์นักเรียน” และ  

จัดกิจกรรม “โครงการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎ผู๎ปกครอง” ซึ่งจะแจ๎งรายละเอียดให๎ทราบภายหลัง 

7. ขอเชิญผู๎ปกครองและบุคคลที่สนใจรํวมงานการแขํงขันกอล์ฟสาธิต ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ครั้งที่ 17  

จัดโดยสมาคมผู๎ปกครองและครูฯ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟเดอะเลกาซี่ Shot Gun 

Start เวลา 12.00 น. (ทีม VIP) ทีมละ 40,000 บาท (4คน) ทีมท่ัวไป ทีมละ 30,000 บาท (4คน) ก าหนด

ทีมแขํงขันจ านวน 40 ทีม ขณะนี้ได๎รับจองทีมแล๎วจ านวน 5 ทีม สอบถามรายละเอียดโทร.093-5463916 

รายนามผู๎สนับสนุนการแขํงขันกอล์ฟสาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ครั้งที่ 17 

1. บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ ากัด(มหาชน) สนับสนุนทีม VIP   จ านวน 40,000 บาท 

2. บริษัท True corp     สนับสนุนทีม VIP   จ านวน 40,000 บาท 

3. ผศ.ดร.เสนอ  อัศวมันตา    สนับสนุนทีม ทั่วไป จ านวน 30,000 บาท  

4. คุณสุนัฐฎา  สุขไทย     สนับสนุนทีม ทั่วไป จ านวน 30,000 บาท  

5. ผู๎ปกครองนายจุฑาเกษม ลี้ภูมิ ม.4(7ข)   สนับสนุน(บุคคล)  จ านวน 7,500 บาท 

 



รายนามผู๎ปกครองสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ 

1. ผู๎ปกครองนางสาวมายาวี ตัน ม.4(1)  สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์จ านวน  20,000 บาท 

2. ผู๎ปกครองเด็กชายกฤตดิฐ ดาวกระจาย ม.1(5) สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์จ านวน  20,000 บาท 

3. คุณนิรมล วํองวัฒนาสกุล   สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์จ านวน  20,000 บาท  

รายนามผู๎ปกครองสนับสนุนเงินจัดการแขํงขัน รวมจ านวน   11,000   บาท 

1. คุณสุวิมล เดชสุวรรณาชัย         จ านวน    500      บาท  

2. ผู๎ปกครองเด็กชายยศรัณย์  งามจิตสุขศรี ม.1(5)     จ านวน    100      บาท  

3. ผู๎ปกครองเด็กหญิงฐิติชญาน์  สุระอาชารัตน์ ม.1(4)    จ านวน    200      บาท  

4. ผู๎ปกครองเด็กหญิงประดับมุก แก๎วทอง ม.3(1)     จ านวน  1,000      บาท  

5. ผู๎ปกครองเด็กชายฟ้าคราม  ภูํย๎อย ม.3(5)     จ านวน    200      บาท  

6. ผู๎ปกครองเด็กหญิงรินรดา  เดชสุวรรณาชัย ม.3(5)    จ านวน     500     บาท  

7. ผู๎ปกครองเด็กหญิงโฉมปพัฒน์  พัฒน์ธนาเดชา ม.3(5)    จ านวน     500     บาท   

8. ผู๎ปกครองนายญาณภัทร  ตั้งค า       จ านวน     500     บาท  

9. ผู๎ปกครองเด็กหญิงภัทราภา  มูลศิลป์       จ านวน     500     บาท  

10. ผู๎ปกครองเด็กชายธนัท  นิธิบุญปกรณ์ ม.1(6)     จ านวน   1,000     บาท  

11. ผู๎ปกครองเด็กหญิงพริมาภา  อธีตนันท์ ม.1(6)     จ านวน     200     บาท  

12. ผู๎ปกครองเด็กชายฉัตริน  ปิ่นโอฬารรัตนกุล ม.1(6)    จ านวน     300     บาท  

13. ผู๎ปกครองเด็กหญิงอาภาสิริ  ทิพย์ชโยดม ม.1(6)    จ านวน     100     บาท  

14. ผู๎ปกครองเด็กหญิงศิตา  ศิลาพิชิต ม.3(1)     จ านวน   1,000     บาท  

15. ผู๎ปกครองเด็กชายพชร  พรมแพง ม.2(4)     จ านวน     500     บาท   

16. ผู๎ปกครองเด็กชายวิชญะ  จินตมุทธา ม.2(4)     จ านวน     400     บาท   

17. ผู๎ปกครองนางสาวกชกร  อุดมทรัพยากุล  ม.4(เอกญี่ปุ่น)   จ านวน     500     บาท  

18. ผู๎ปกครองนางสาวมาตา  เดชปัญญา  ม.4(เอกญี่ปุ่น)    จ านวน     200     บาท  

19. ผู๎ปกครองนางสาวพราวพชร  สับประสาน ม.4(เอกคณิตศาสตร์)   จ านวน   1,000    บาท  

20. ผู๎ปกครองนางสาวอคิราภ์  ศรีสุข ม.4(เอกอาหารการโรงแรม)   จ านวน     100     บาท  



21. ผู๎ปกครองนางสาวภูริดา  แชํมปรีดา ม.4(เอกอาหารการโรงแรม)   จ านวน     200  บาท  

22. ผู๎ปกครองนางสาววริศราภัทร์  เพชรวัชรเมธี ม.4(เอกอาหารการโรงแรม)  จ านวน     500  บาท  

23. ผู๎ปกครองนางสาวธรรธระ  กสิวัฒน์ ม.4(เอกอาหารการโรงแรม)   จ านวน     500  บาท  

24. ผู๎ปกครองนางสาวกุลธิดา  หาบ๎านแทํน ม.5(เอกคอมพิวเตอร์)   จ านวน     100  บาท  

25. ผู๎ปกครองนางสาวพิมพ์พิศา  ชัยสันทนะ ม.5(เอกคอมพิวเตอร์)   จ านวน     100  บาท  

26. ผู๎ปกครองนางสาวจุฬาลักษณ์  ศุภผล ม.5(เอกอาหารการโรงแรม)  จ านวน     300  บาท  

 

รายละเอียดสนับสนุนของรางวัล  

1. คุณดนัย  พูลเพ่ิม สนับสนุนปลอกไม๎ Plus,ชุดผ๎าขนหนู,กะทะ Korea,ชุดกลํองใสํอาหาร,รํม,เสื้อ  

รวมจ านวน 19 ชิ้น 

2. คุณสุนัฎฐา  สุขไทย  สนับสนุนหมอนรองหลัง จ านวน 6 ใบ และ หมอนรองคอ จ านวน 10 ใบ    

กระเป๋า 1 ใบ  

3. คุณสุวัชชัย  สุเทพากุล สนับสนุนชุดยาสีฟัน/แปรงสีฟัน Dentiste จ านวน 10 ชุด 

4. บริษัท วิริยะประกันภัย จ ากัด สนับสนุนกรมธรรม์ส าหรับนักกอล์ฟ 5 กรมธรรม์  

    กรมธรรม์ละ 914 บาท รวมจ านวนเงิน 4,570 บาท 

 

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู๎ปกครองที่สนใจรํวมกิจกรรมการแขํงขันกอล์ฟสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่าย

มัธยม) ครั้งที่ 17  

 

.......................................................................................... 

 

 

 


