
ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว83            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       27  กุมภาพันธ์  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายประสิทธิ์  สุขขุม 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
Email : phothong_ jinda@hotmail.com           
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายสุจิน  แก้ววิมล 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายสุวัฒน์  แดงประยูร 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายไพฑูรย์  พลอยแดง 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายสมเกียรติ  อินทรด า 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นางอาภรณ์  เอกตระกูลชัย 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน  นางเอมอร  ตั้งเกียรติตะกูลชัย  

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ  มีโอสถ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นางรัชกร   ผดุงศิลป์ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
Email : phothong_ jinda@hotmail.com           
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ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว83            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       27  กุมภาพันธ์  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายลมัย  บุญสันต์ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
Email : phothong_ jinda@hotmail.com           
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ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว83            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       27  กุมภาพันธ์  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายส าเริง  รุ่งงาม 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
Email : phothong_ jinda@hotmail.com           
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ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว83            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       27  กุมภาพันธ์  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นางสุรีย์ลักษณ์  ค าวิหารภัทร 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

ในการนี้  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
Email : phothong_ jinda@hotmail.com           
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ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว83            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       27  กุมภาพันธ์  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

นมัสการ   พระครูปลัดอภิชาติ  อภิชาติ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5  มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงนมัสการมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา    
และสถานที่ดังกล่าว   

  จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                   กราบนมัสการมาด้วยความเคารพ 

 
 

 
                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
Email : phothong_ jinda@hotmail.com           
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ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว83            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       ๒7  กุมภาพันธ์  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

นมัสการ   พระครูปริยัติภัทรกิจ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งที่ 1/๒๕62 ในวันอังคารที่ 5  มีนาคม ๒๕62 เวลา 13.30 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงนมัสการมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา      
และสถานที่ดังกล่าว   

  จึงนมัสการมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                   กราบนมัสการมาด้วยความเคารพ 

 
 

 
                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
Email : phothong_ jinda@hotmail.com           
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รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คร้ังที่  ๒ / ๒๕๖๒ 

วันที่    ๕   เดือน  มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

---------------------------------------------- 
 

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. นายประสิทธิ์        สุขขุม 
๒. นางรัชกร            ผดุงศิลป์ 
๓. นางสุรีย์ลักษณ์     ค าวิหารภัทร 
๔. นางสาวอาภาพร   วรรณสุนธยา 
๕. นางลมัย             บุญสันต์ 
๖. พระครูปลัดอภิชาติ 
๗. พระครูปริยัติภัทรกิจ 

รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายสุจินต์          แก้วสุวรรณ 
๒. นายไพฑูรย์        พลอยแดง 

 ๓. นายสมเกียรติ     อินทรค า 
๔. นางอาภรณ์        เอกตระกูลชัย 
๕. นางเอมอร         ต้ังเกียรติตระกูล 
๖. ว่าท่ีร้อยตรีบัญญัติ        มีโอรส 
๗. นายลมัย            บุญสันต์ 
๘.        นางส าเริง          รุ่งงาม 

 
นายประสิทธิ์  สุขขุม ประธาน 
เปิดประชุมเวลา  ๐๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ แนะน าบุคลากรใหม่โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

- นายศรสิริ  สุขสอาด   วิชาเอก แนวแนะ บรรจุแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  
ณ วันท่ีเดือน ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยใช้บัญชีศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ปฎิบัติหน้าท่ีสอน งานแนะ
แนว 

- นางสาวอิสราภรณ์   อินเอก     วิชาเอก ภาษาอังกฤษ   บรรจุแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดอ่างทอง ณ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม   ๒๕๖๑ ปฎิบัติหน้าท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

- นางทิพวัลย์   แม้นศรี   วิชาเอก สังคมศึกษา บรรจุแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
อ่างทอง ณ วันท่ี ๒๔ ธันวาคม   ๒๕๖๑   ปฎิบัติหน้าท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 
 



หนา้ ๒ 

 
 
- นางสาวนิตยา   แก้วคงวงษ์   วิชาเอกคหกรรม บรรจุแต่งต้ังโดยมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

อ่างทอง ณ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ โดยใช้บัญชีศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  ปฎิบัติหน้าท่ีสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
๑.๒ กรณีไฟไหม้ชุมชนหลังวัดกลาง อ.โพธิ์ทอง 
 ขอแสดงความเสียใจและเป็นก าลังใจใจให้ผู้ได้รับผลกระทบ คือ 

- นายส าเริง  รุ่งงาม   คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
- นายธนบดี  แจ่มจันทร์     นักเรียนช้ันม.๔/๓ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  ๑/๒๕๖๒ 
      รายละเอียดดังรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 
(เอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม    รับรองการประชุม  
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 -๓.๑ รายงานความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจินดามณีโดยงบประมาณจากผ้าป่าการศึกษา 
          โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   ณ  วันท่ี  ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังเอกสารแนบ 
          -๓.๒ รายงานความคืบหน้าการจัดท าป้ายโรงเรียนด้านประตูทางเข้าใกล้วัดศีลขันธาราม                         
          ใช้งบประมาณท้ังส้ิน ๓๘,๐๐๐บาท   ขณะนี้มีความคืบหน้า ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย 
          -๓.๓ รายงานความคืบหน้าการปรับซ่อมเครื่องดนตรีสากลตามงบประมาณท่ีขออนุมัติ ใช้งบประมาณ 
          ท้ังส้ิน ๑๒๕,๕๐๐ บาท   ขณะนี้มีซ่อมแซมเครื่องดนตรีเสร็จแล้วตามเป้าหมายตามท่ีขออนุมัติคือ ๗  
          รายการ  ผลท่ีได้รับ สามารถฝึกฝนนักเรียนเพื่อท ากิจกรรมดุริยางค์โรงเรียนได้ส าเร็จ นักเรียนน าเครื่อง 
          ดนตรีท่ีซ่อมบ ารุงบรรเลงหน้าแถว และท ากิจกรรมของโรงเรียนต่อเนื่องทุกรายการ รวมถึงให้บริการชุมชน 
          ตามท่ีขอความอนุเคราะห์หลายรายการด้วยกัน อาทิ  

 -    พิธีเปิดกีฬาศูนย์เด็กเล็ก อบต.บางเจ้าฉ่า 
 -    พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนสตรีอ่างทอง 
 -    พิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 
 -    กิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียน 
ท้ังนี้ได้รับค าช่ืนชมจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องและชุมชนในการเช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้วิชาดนตรี สู่การสร้าง

ประโยชน์ให้สังคม 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
 
 
 



หนา้ ๓ 

 
 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและพิจารณา 
           ๔.๑ นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประสบความส าเร็จได้รับรางวัลต่างๆ ซึ่งเป็นผล 
           จากการสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๔.๑.๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้รับรางวลัชมรมผู้ปกครองและครูดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครู 
           แห่งประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ๔.๑.๒ คุณครูสุพรรณี  อินมะณี ได้รับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ผู้รับผิดชอบดูแลการศึกษาของ 
           เยาวชนผู้ด้อยโอกาสท่ัวประเทศ     ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน  ด้วยเมตตาจิตท่ีคู่ควรแก่ 
           การยกย่อง   จังหวัดอ่างทอง ประจ าปี ๒๕๖๑ 
 ๔.๑.๓ คุณครูสุกัญญา  จันทนา ได้รับรางวัล รองผู้อ านวยการ/ครูดีเด่น สภาผู้ปกครองและครูแห่ง 
          ประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๒  
 ๔.๑.๔ นักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (เทียบเท่า   
           ระดับชาติ) มีผลการแข่งขันดังแนบ  
 
ท้ังนี้ การเข้าแข่งขันเป็นส่วนส าคัญในการสะท้อนประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ สู่การถ่ายโยงไปสู่การปฎิบัติ
จริงนอกห้องเรียน ซึ่งจะเป็นการเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน และเป็นแนวทางในการค้นหาความถนัด ความ
สนใจ เพื่อไปสู่การศึกษาต่อในอนาคตได้ 
มติที่ประชุม    รับทราบ คณะกรรมการสถานศึกษา ขอบคุณและช่ืนชมครูอาจารย์ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับโรงเรียน 
 
๔.๒  การด าเนินการกิจกรรมตามนโยบาย/ตามแผนงาน/โครงการของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ในระยะเวลา
ท่ีผ่านมา มีดังนี้ 
  -๔.๒.๑ การรับการประเมินจากคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัล 
            คุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับโรงเรียน (ScQA) วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์    
            ๒๕๖๒ โดยคณะติดตามจากจังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับค าแนะน าให้แก้ไขเอกสารประกอบการเสนอ ไปยัง  
            ส านักมัธยมศึกษาตอนปลาย บัดนี้ ได้ด าเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยและรอผลจาก สมป.อีกครั้ง ท้ังนี้  
           การด าเนินการประเมินดังกล่าวประสบความส าเร็จลงได้ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะครูทุกท่านท่ี 
           ขับเคล่ือนการจัดท าเอกสารทุกหมวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมงานกลุ่มบริหารวิชาการซึ่งเป็นผู้ประสานงาน 
           และเป็นแกนหลักในการจัดท าเอกสารเพื่อน าส่ง ในการนี้ ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้อย่างดียิ่ง จาก 
           โรงเรียนสตรีอ่างทอง และ โรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถ่ายทอดความรู้และ 
           เป็นพี่เล้ียงในการเข้าสู่การประเมินครั้งนี้ หากได้รับทราบผล จะน าเรียนมายังท่ีประชุม ในวาระต่อไป 
 -๔.๒.๒ กิจกรรม โพธิ์ทองนิทรรศ ครั้งท่ี ๑๓ “จุดประกายการเรียนรู้ เชิดชูความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่ 
          มาตรฐานสากล” วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายธวัช แซ่ฮ่ า ผู้อ านวยการส านักงาน 
          เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ เป็นประธานในพธิีเปิด พร้อมท้ังได้รับเกียรติจาก คณะกรรมการ   
          สถานศึกษา คุณครูเก่า อดีตผู้บริหาร เย่ียมชมกิจกรรมความสามารถของนักเรียนซึ่งสะท้อนศักยภาพใน 
          การจัดการเรียนรู้ของคณะครูและบุคลากรเป็นอย่างดี ในการนี้ ได้มีการรณรงค์ แต่งไทยท้ังโรงเรียน ซึง่ 
          ได้รับความร่วมมือและสนใจอย่างดียิ่งจากนักเรียนและส่ือมวลชน โดยได้รับคัดเลือกให้ลงในสกูป เก็บตก  
          ช่องสามแฟมิล่ี 
 



หนา้ ๔ 

 
 - ๔.๒.๓ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ัน ม.๖ โดยงานแนะแนว โดยเป็นกิจกรรมท่ีจัดต่อเนื่องมาอย่าง 
            ยาวนาน โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ณ จังหวัดชลบุรี ในวันท่ี ๑๑ – ๑๒  มกราคม ๒๕๖๒  
            และจัดกิจกรรมกรรมน้องส่งพี่ ณ โรงเรยีนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นับว่า 
            เป็นกิจกรรมสร้างความรักความผูกพันให้แก่สถาบันได้ดียิ่ง 
 
 -๔.๒.๔ กิจกรรมการเสริมความรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การสอบ O-NET ของนักเรียนระดับช้ัน    
            ม.๓ และ ม.๖ โดย การอนุมัติงบประมาณจากเงินตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (งบเหลือจ่าย) จาก 
            คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญในการเสริมความรู้ จาก 
            สถาบันช้ันน าของประเทศ โดยระดับช้ัน ม.๓ จัดขึน้ระหว่างท่ี   ๒๑ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ และ 
            ระดับช้ันม.๖ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๔ ถึง ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับการประสานดูแลโดยกลุ่มบริหาร 
            วิชาการ 
 
 - ๔.๒.๕ กิจกรรมเสริมความรู้พิเศษวิชาคณิตศาสตร์ โดย วิทยากรจิตอาสา คุณเตเต้ วุฒิ  ปุตรเศรณี  นิสิต 
            คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บุตรชาย ท่านวีร์รวุธ ปุตระเศรณี อดีตผู้ว่าราชการ 
            จังหวัดอ่างทอง) ในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในการนี้ วิทยากรได้มอบจักรยานให้แก่นักเรียนท่ีม ี
            ความต้ังใจในการเรียนสูงสุด ได้แก่ นายเนรมิตร  ช้างพันธุ์ (น้องเน) นักเรียนในโครงการพเิศษ ในการนี้  
           ได้รับทุนสนับสนุนอาหารและอาหารว่างจากประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทองคุณเรืองชัย ล้ิมสมบูรณ์ 
            พันธ์ 
 
 -๔.๒.๖ กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภานักเรียนและงานประชาธิปไตย ของนักเรียนกลุ่มคณะกรรมการ 
           นักเรียน ในวันท่ี ๑๓ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยกลุ่มบริหาร 
           กิจการนักเรียน 
 -๔.๒.๗ กิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือเนตรนารีระดับช้ัน ม.๑ ณ  อุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้น  วันท่ี  
           ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 -๔.๒.๘ กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดผลประเมินผลการศึกษาตามปฎิทินการปฎิบัติงาน 
  -๔.๒.๙ กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลพฤติกรรมนักเรียน การตรวจติดตามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึง 
           ประสงค์ การเย่ียมบ้านนักเรียนครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ ๕ 

 
 
 
๔.๓ การด าเนินการร่วมกิจกรรมเพื่อสนับสนุนชมุชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้แก่ 
 
  -๔.๓.๑ งานกาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดโดยส านักงานจังหวัดอ่างทอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ 
            ทอง “จินดามณี” ร่วมปฎิบัติงานร้านกาชาดพาโชค ร่วมกับอ าเภอโพธิ์ทอง ในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
            โดยงานแนะแนว ร่วมกับฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและคุณครูจิตอาสา 
 - ๔.๓.๒ งานกาชาดจังหวัดอ่างทองจัดโดยส านักงานจังหวัดอ่างทอง ทีมงานนักเรียนาฎศิลป์ร่วมแสดงรีวิว 
            ประกอบการประกวดร้องเพลงของส่วนราชการ ทุกคืนตลอดงาน โดยการดูแลของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
            ศิลปะ 
  -๔.๓.๓ งานกาชาดจังหวัดอ่างทอง ในส่วนเทศกาลกินกุ้ง กินปลา กินผักปลอดสารพิษ โดย หอการค้า 
             จังหวัดอ่างทอง นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกินกุง้ใหญ่ กินไข่นกกระทา ในฐานะตัวแทนอ าเภอโพธิ์ทอง 
   -๔.๓.๔ กิจกรรมการวาดภาพเล่าเรื่องเมืองอ่างทอง โดย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ขอความ 
            ร่วมมือครูศิลปะและนักเรียนจิตอาสาวาดภาพเกี่ยวกับจังหวัดอ่างทองบริเวณริมเข่ือนหน้าศาลากลาง 
             จังหวัด โดยเริ่มกิจกรรมต้ังแต่ วันท่ี ๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยโรงเรียนรับผิดชอบในส่วนค าขวัญจังหวัด  
             สนับสนุนโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและงานแนะแนว 
   -๔.๓.๕ กิจกรรมงานวัดขุนอนิทประมูล โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” สนับสนุนกลองยาวและนางร า  
             เข้าร่วมขบวนแห่ แต่งงานควายเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในจังหวัด  ควบคุมโดย กลุ่มสาระการเรียนรู ้
             ศิลปะ 

- ๔.๓.๖ กิจกรรมงานวนัครู จังหวัดอ่างทอง วันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
            อ่างทอง ในการนี้ คุณครูเข้าร่วมทุกท่าน โดยงานสัมพันธ์ชุมชน ทีมงานกลุ่มบริหารท่ัวไป และกลุ่ม 
            บริหารงบประมาณและบุคลากร ปฎิบัติหน้าท่ีปฎิคม และอาหารว่าง บริการครูในจังหวัดอ่างทองท่ีมา 
            ร่วมงานนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม ประชุม อบรม พัฒนาตามกุ่มสาระการเรียนรู้และตามภารกิจอีกเป็น 
            จ านวนมาก โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
๔.๔ การให้การดูแลช่วยเหลือกรณี นางสาวสุวิณี  สาลีผล นักเรียนม. ๕/๒ 
 จากกรณีท่ี นางสาวสุวิณี สาลีผล  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕/๒ ได้รับการน าเสนอจากส่ือว่าเป็น
นักเรียนท่ีมีชีวิตยากล าบาก แต่มีความกตัญญู โดยดูแลบิดาซึ่งป่วยเป็นอัมพาต และวัณโรคตามล าพัง (บัดนี้บิดา
เสียชีวิตแล้ว) ขอรายงานความคืบหน้ากรณีดังกล่าวดังนี ้

- โรงเรียนโดยครูท่ีปรึกษาและงานแนะแนวได้ดูแลนักเรียนมาโดยตลอดในส่วนท่ีดูแลได้ ได้แก่ เงินทุน การ
ให้ค าปรึกษา แต่ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพนักเรียน 

- ชีวิตประจ าวัน ตอนเช้านักเรียนหาอาหารไว้ให้พ่อ จากนั้นเดินทางมาโรงเรียนโดย ครูนก เจ้าหน้าท่ี ศธจ.
อ่างทอง และเจ้าของร้านดอกไม้ท่ีนักเรียนท างานอยู่เป็นผู้รับส่ง ตอนเย็นนักเรียนไปท างานท่ีร้านดอกไม้ 
เวลาเลิก และรายได้ไม่แน่นอน มักเก็บพวงหรีดเกา่เพื่อเอาฟางมาขายให้ได้เงินมากขึ้น 
 
 



หนา้ ๖ 

 
 

- นักเรียนมักชอบพูดคุยกับครูเพื่อคลายความกังวลจึงเป็นท่ีมาของการท่ีได้ทราบข้อมูลความยากล าบาก 
- นักเรียนเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายในบ้าน และค่าใช้จ่ายส่วนตัวทั้งหมด 
- หลังจากภาพข่าวเผยแพร่ ได้รับการสนับสนุนดังนี้ 

 ๑ .ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคผ่านบัญชี ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 ๒. หน่วยราชการท่ีเกี่ยวข้องติดตามลงพื้นท่ีแก้ปัญหา 
 ๓. โรงเรียนร่วมกับผู้น าชุมชนดูแลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ท้ังนี้คุณครูท่ีปรึกษาและงานแนะแนวจะได้ติดตามร่วมวางแผนการใช้จ่าย การใช้ชีวิต และการศึกษาต่อ
พยาบาลตามท่ีคาดหวังให้ส าเร็จต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
๔.๕ กิจกรรมการรดน้ าอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 
 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ครูเก่า อดีตผู้บริหารทุกท่าน ร่วมงาน รดน้ าอวยพรเนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์ ก าหนดการเบ้ืองต้น เวลา ๑๑.๐๐ น. วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๔.๖  ขออนุมัติจัดเก็บค่าบ ารุงการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ / การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
        การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพและความสามารถของนักเรียนนอกเหนือหลักสูตร   
        สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                     รายการรับเงินระดมทรัพยากร ประจ าปี ๒๕๖๒ 
                     ค่าจ้างสอนคอมพิวเตอร์                           ๒๐๐  บาท 
                     ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ                         ๑๐๐  บาท 
                     ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา        ๕๐๐  บาท 
                     ค่าประกันชีวิต                                      ๑๑๐  บาท 
                     ค่าชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียน ม.๑,ม.๔      ๙๐ บาท 
                                                
                                              รวม                         ๑,๐๐๐ บาท 
            
  เกณฑ์การด าเนินงาน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี 

               -เงินอุดหนุนรายหัว 
       ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     ๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน  ( ๓,๕๐๐ บาท/ ปี) 
       ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  ๑,๙๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน  ( ๓,๘๐๐ บาท/ ปี) 
 
 
 



หนา้ ๗ 

 
 

                    -ค่าหนังสือเรียน 
       ช้ันม. ๑       ๗๖๔   บาท 
       ช้ันม. ๒       ๘๗๗   บาท 
       ช้ันม. ๓       ๙๔๙   บาท 
       ช้ันม. ๔       ๑,๓๑๘  บาท 
       ช้ันม. ๕       ๑,๒๖๓  บาท 
       ช้ันม. ๖       ๑,๑๐๙  บาท 

                   -ค่าอุปกรณ์การเรียน 
      ม.ต้น ๑-๓              ๒๑๐ บาท/คน/ภาคเรียน  ( ๔๒๐/ คน/ ปี) 
      ม.ปลาย ๔-๖           ๒๓๐ บาท/คน/ภาคเรียน  ( ๔๖๐/ คน/ ปี) 

                   -ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
       ม.ต้น    ( ๔๕๐/ คน/ ปี) 
       ม.ปลาย ( ๕๐๐/ คน/ ปี) 

                  -ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
      ม.ต้น    ( ๔๔๐/ คน/ ภาคเรียน    ( ๘๘๐/ คน/ ปี) 
       ม.ปลาย ( ๔๗๕/ คน/ ภาคเรียน    ( ๙๕๐/ คน/ ปี) 

มติที่ประชุม      อนุมัติ 
 
 

 
 
 
                                        
   ๔.๗   เรื่องจากกลุ่มบริหารวิชาการ แผนการรับนักเรียน การจัดซื้อหนังสือเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
           ดังเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 
   ๔.๘   ขออนุมัติด าเนินการจัดซ่อมห้องโสตทัศนศึกษา จัดซื้อเก้าอี้ 
มติที่ประชุม    อนุมัติซ่อมห้องโสตท ศนศึกษาก่อนจัดซื้อเก้าอี้ 
 
   ๔.๙   เรื่องจากกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนขออนุมัติเพิ่มเติมในเรื่องกฎระเบียบเรื่องโบว์ผูกผมให้เป็น 
           สีด า/ สีน้ าเงิน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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   ๔.๑๐   การย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
                    มีครูยื่นค าร้องขอย้ายเข้า  ๕ คนคือ   
                    ๑. นายประวิทย์  เปล่ียนดิษฐ์  คศ.๑  รร.ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม.๕ ค.บ. คณิตศาสตร์ 
                    ๒. นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์    คศ.๓  รร.โพธิ์ทองพิทยาคม    สพม. ๕ ศษ.บ. ภาษาไทย 
                    ๓. นายพงศกร    การกสิขวิธี   คศ.๑  รร.อุดมสิทธิศึกษา      สพม.๘  ศษ.บ. คอมพิวเตอร์ 
                    ๔. นางสุมนต์รัตน์ งามพิมาย   คศ. ๑  รร.ล าสนธิวิทยา  สพม.๕  วท.บ./อุตสาหกรรมอาหาร 
                    ๕. นายทินกร      อเนก        คศ.๓  ปทุมคงคา        สพม.๒  ค.บ. สังคมศึกษา 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
               
    โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  มีครูเขียนย้าย  ๒  ท่าน  คือ 

๑. นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข์  ต าแหน่งครู  ค.ศ. ๓  วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ขอย้ายไป  
  ๑.   โรงเรียนบางปะหัน        สพม.๓ 

   ๒.   โรงเรียนอยุธยาวิยาลัย    สพม.๓ 
   ๓.   โรงเรียนอยุธยานุสรณ์    สพม.๓ 
   ๔.   โรงเรียนอุทัย               สพม. ๓ 
 ๒.  นางสาวกานติมา  ท้วมทอง  ต าแหน่ง  ค.ศ.๑  วิชาเอกสังคมศึกษา 
      กลุ่มสาระการรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ขอย้ายไป 
   ๑.  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย      สพม.๕ 
   ๒.  โรงเรียนพระนารายณ์      สพม.๕ 
   ๓.  โรงเรียนดงตาลวิทยา       สพม.๕ 
   ๔.  โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร    สพม.๕ 
 มติที่ประชุม      รับทราบ 
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เร่ืองอื่นๆ        
 

- การเผาขยะทางวัดศีลขันธารามขอให้โรงเรียนงดการเผาใบไม้ 
- การจัดงานท่ีโรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” ทางวัดศีลขันธารามขอให้จัดงานเล้ียงต่างๆและเลิกในเวลา 

๒๒.๐๐ น. 
- ประธานในท่ีประชุมขอให้ทางโรงเรียนน าข้อมูลการด าเนินการของสหกรณ์โรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” 

มาน าเสนอในท่ีประชุมด้วย 
 
 
 
เลิกประชุม เวลา  ๑๕.๐๐   น. 
 
                                            ลงช่ือ                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
     
                  
                                                (นางสาวชลลดา   อ่อนพันธุ์) 
 
 
 
 
                                           ลงช่ือ                 ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              
                                               (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                            
                                            (ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” 
 
                                                
 
 
 
 



หนา้ ๑๐ 

 
              
 

 
 
 
 
 
 


