
ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว279            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       15  กรกฎาคม  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายประสิทธิ์  สุขขุม 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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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       15  กรกฎาคม  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายสุจิน  แก้ววิมล 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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   นายสุวัฒน์  แดงประยูร 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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   นายไพฑูรย์  พลอยแดง 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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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       15  กรกฎาคม  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายสมเกียรติ  อินทรด า 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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   นางอาภรณ์  เอกตระกูลชัย 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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   นางเอมอร  ตั้งเกียรติตะกูลชัย 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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   ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ  มีโอสถ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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   นางรัชกร   ผดุงศิลป์ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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           

 

 

 

 

 

 

mailto:jinda@hotmail.com


 - ๑๐ - 

ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว279            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       15  กรกฎาคม  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายลมัย  บุญสันต์ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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           

 

mailto:jinda@hotmail.com


 - ๑๑ - 

ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว279            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       15  กรกฎาคม  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายส าเริง  รุ่งงาม 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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           

 

mailto:jinda@hotmail.com


 - ๑๒ - 

ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว279            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       15  กรกฎาคม  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นางสุรีย์ลักษณ์  ค าวิหารภัทร 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ี ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม ๒๕62 เวลา 13.00 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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 - ๑๓ - 

ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว279            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       15  กรกฎาคม  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

นมัสการ   พระครูปลัดอภิชาติ  อภิชาติ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี” ครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที่ 22กรกฎาคม 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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 - ๑๔ - 

 
ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว279            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       15  กรกฎาคม  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

นมัสการ   พระครูปริยัติภัทรกิจ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที่ 2/๒๕62 ในวันอังคารที ่22 กรกฎาคม 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  ๓ / ๒๕๖๒ 

วันที่    ๒๒  เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

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

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. นายประสิทธิ์        สุขขุม 
๒.       นายสมเกียรติ        อินทรด า 
๓. นางสุรีย์ลักษณ์      ค าวิหารภัทร 
๔.        นายสุวัฒน์           แดงประยูร 
๕. นางสาวอาภาพร    วรรณสุนธยา 
๖. นายลมัย              บุญสันต์ 
๗. พระครูปลัดอภิชาติ  อภิชาติ 
๘. พระครูปริยัติภัทรกิจ 
๙.        นางเอมอร         ต้ังเกียรติตระกูล 
๑๐.      นายส าเริง          รุ่งงาม  
๑๑.      นางรัชนีกร         ผดุงศิลป์ 

          ๑๒.      นางสุกัญญา        จันทนา 
รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายสุจินต์          แก้ววิมล 
๒. นายไพฑูรย์        พลอยแดง 

 ๓. นางอาภรณ์        เอกตระกูลชัย 
๔. ว่าท่ีร้อยตรีบัญญัติ        มีโอรส 

 
นายประสิทธิ์  สุขขุม ประธาน 
เปิดประชุมเวลา  ๐๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ แนะน าบุคลากรใหม่โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 
         -       นางสาวนัฐริกา    ข าศิริ   สาขาวิชาสังคมศึกษา   จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
           นางสาวชลลดา  อ่อนพันธุ์ ครูพี่เล้ียง 
          -       นางสาววัลลี      ศรีเมฆ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
           นางสาวนภัทร   วงษ์สาหร่าย ครูพี่เล้ียง 
          -       นายปิยะพงษ์    ก าบังภัย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
           นางสาวรดา  จันทร์หอม    ครูพี่เล้ียง 

-   นายจิราวุฒิ   ทองค ามาก  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
           นางสาวกัทลี    สังขวร      ครูพี่เล้ียง 



          -     นายปฏิพันธ์     บุญมี       สาขาวิชาคอมพิวเตอร์    จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
           นางสาวน้ าฝน    ทองค า    ครูพี่เล้ียง 

- นายศรายุธ       ช่ืนอุรา  สาขาวิชาพลศึกษา 
           จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    วิทยาเขตอ่างทอง นางสาวอุษา  ลือสมุทร ครูพี่เล้ียง 

-  นางสาวณัฏฐณิชา   ใจอ่อน สาขาวิชาพลศึกษา 
           จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    วิทยาเขตอ่างทอง นางสาวอุษา  ลือสมุทร ครูพี่เล้ียง 

-  นางสาวพิชาภรณ์   สบายกาญจน์  สาขาวิชาภาษาไทย   จากมหาวิทยาลัยพระเยา  
          นางสาวธนพรรณ  เขมะชิต  ครูพี่เล้ียง 

- นางสาววิชิดา   คล้ายถม     สาขาวิชานาฏศิลป์ จากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง 
         นางพิมพ์ผกา เฉลยชีพ  ครูพี่เล้ียง 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒ การยกย่องนักเรียนโรงเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ท่ีมีแบบอย่างความเป็นจิตอาสา 
 จากการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นการบ่มเพาะคุณธรรมและจิตอาสาในการ
ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อโดยไม่หวังผลตอบแทน จึงปรากฎผลเป็นพฤติกรรมนักเรียนท่ีควรแก่การยกย่องเชิดชู
เกียรติดังนี้ 

- เด็กหญิงอโณชา สาดสะดี นักเรียนช้ัน ม.๒/๑ ช่วยเหลือปฐมพยาบาล กรณีน้องแก้ว (นางสาวกานต์
มณี  เช่ือมวิทย์) นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ม.๕/๓ ประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์เฉ่ียวชน 
หน้าเซเว่นฝ่ังตรงข้ามโรงเรียนหลังเลิกเรียนวนัท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยสละผ้าพันคอพันศรีษะของ
น้องแก้วท่ีเลือดไหลก่อนส่งต่อโรงพยาบาล 

- นายทวีสิน   บุญต่อ นักเรียนช้ัน ม.๔/๔ ร่วมกับนักศึกษา ปวช.๑ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง 
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีประสบอุบัติเหตุรถพ่วงเสียหลักตกคลองตกคลองบริเวณริมถนนใกล้ วัดทางพระ 
ซึ่งขณะประสบเหตุมีนักข่าวช่อง ๗ บันทึกภาพไว้ได้ และมีการเผยแพร่คุณงามความดีของนักเรียน
ดังกล่าวไปยังส่ือต่างๆเป็นจ านวนมาก โดยโรงเรียนร่วมกับอ าเภอโพธิ์ทอง ได้จัดกิจกรรมช่ืนชม
นักเรียนหน้าเสาธง, นักเรียนได้รับค าช่ืนชมพร้อมทุนการศึกษาจากบุคคลต่างๆ อาทิ นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดอ่างทอง,ปลัดจังหวัด,นายอ าเภอ,หัวหน้าส่วนราชการ,ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ และขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการประสานขอรับเกียรติบัตร จาก สพฐ.ต่อไป     
ท้ังนี้นักเรียนได้รับเชิญให้ออกรายการ พูดตรงประเด็น ณ สถานีโทรทัศนกองทัพบก ททบ ๕ 
ออกอากาศ ณ วันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่ีผ่านมา (ดังเอกสารแนบหมายเลข ๑ ) 

 
มติที่ประชุม  ประธานกรรมการสถานศึกษา  กล่าวชื่นชมท่านผู้อ านวยการสถานศึกษา คุณครูทุกท่านท่ีสอน
ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะควรแก่การช่ืนชม 
 
๑.๓ แจ้งผลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ตามท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แจ้งความประสงค์ขอย้ายจ านวน ๒ ราย มีผู้ได้รับ
อนุมัติให้ย้ายจ านวน ๑ ราย คือ  นางเบญจลักษณ์  ศรีสังข์  ต าแหน่งครู  ค.ศ. ๓  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ย้ายไป
โรงเรียนบางปะหนั  ขณะนี้โรงเรียนได้สงวนต าแหน่งไว้เพื่อรับย้าย/บรรจุแต่งต้ังวิชาเอกคณิตศาสตร์ทดแทน



ต่อไป ซึ่งขณะนี้ วิชาคณิตศาสตร์มีความขาดแคลน ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูเปล้ือง   อนุเคราะห์มา
สอนในช่ัวโมงท่ีขาดแคลนครู 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  ๒/๒๕๖๒ 
 รายละเอียดดังรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ครั้งท่ี ๒/
๒๕๖๒ (เอกสารแนบ) 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานการปรับซ่อมอาคารเรียนโดยใช้งบประมาณจากกองทุนผ้าป่าการศึกษา 
 - การปรับซ่อมพื้นห้องโสตทัศนศึกษาอาคารประสิทธิศิลป์ กรณีพื้นกระเบ้ืองระเบิดตัวตลอดแนว 
 
มติที่ประชุม    อนุมัติตามท่ีขอ  ปรับปรุงพื้นห้องโสตทัศนศึกษา  เก้าอี้ ๑๐๐ ตัวและแอร์ ๕ ตัว 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
๔.๑ รายงานข้อมูลจ านวนนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  (เอกสารแนบ
หมายเลข ๒) รวมจ านวนท้ังส้ิน ๑,๐๔๗  คน 
มติที่ประชุม      ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๔.๒ รายงานความส าเร็จในการศึกษาต่อ ของนักเรียนระดับช้ัน ม.๓ และม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยทีมงาน
แนะแนว (เอกสารแนบหมายเลข ๓)   
มติที่ประชุม      ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๔.๓ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสาร
แนบหมายเลข ๔)  
มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
๔.๔ การด าเนินการด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษา ตามนโยบายคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 จากนโยบายของ สพฐ.ท่ีสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะทางอาชีพพร้อมท้ังได้ค้นหาความถนัด
และความสนใจทางอาชีพของตนเอง โรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณี” ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 -ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทองจัดท าหลักสูตรระยะส้ันอาชีพซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ ให้กับ
นักเรียนกลุ่มท่ีสนใจในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 -จัดกลุ่มวิชาเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพให้แก่นักเรียน 
 - ด าเนินการวัดบุคลิกภาพความถนัดทางอาชีพร่วมกับจัดหางานจังหวัดอ่างทอง 
 - จัดท าแผนกิจกรรมตลาดนัดพอเพียงเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ 



 - จัดกิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่นักเรียนอาทิ กิจกรรมฝึกอาชีพการ
ประกอบธุรกิจขายเครื่องด่ืม (งานสวัสดิการน้ าด่ืม), กิจกรรมฝึกอาชีพการประกอบธุรกิจร้านค้า (งานร้านค้า
สวัสดิการ) ,กิจกรรมฝึกอาชีพการแสดง (ชุมนุมนาฎยศิลป์),กิจกรรมฝึกอาชีพด้านดนตรี (งานดุริยางค์โรงเรียน) 
เป็นต้น เพื่อเป็นการค้นหาความถนัดสนใจทางอาชีพ และสร้างรายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ต่อไป 
มติที่ประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๔.๕ รายงานจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยกลุ่มบริหาร
งบประมาณและบุคลากร (เอกสารแนบหมายเลข ๕) 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๔.๖ รายละเอียดผู้เกษียณอายุราชการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - นางสุกัญญา  จันทนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    
 ปฎิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 - นางสาวธนพรรณ   เขมะชิต   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 - นางนภาดา  รวมสุวรรณ       กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  หัวหน้างานประกันอุบัติเหตุ 
 - นายวิชัย  ดอกเทียน (น้าจุก)  ลูกจ้างประจ า 
 ในกรณีดังกล่าว เมื่อบุคลากรเกษียณอายุราชการโรงเรียนจะมีสถานะด้านบุคลากรเป็น -3 และจะ
ไม่ได้รับการจัดสรรต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวคืน ซึ่งมีผลกระทบต่อการด าเนินการของโรงเรียน 
มติที่ประชุม    ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๔.๗ การแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร ส่งเสริมให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ศึกษาดูงาน
เชิงลึกโรงเรียนท่ีเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนในประเด็นท่ีกลุ่มสาระต้องการพัฒนา โดยเป็นโรงเรียนท่ี
สามารถเดินทางไปกลับได้ใน ๑ วัน เพื่อน าการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป ท้ังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีแจ้งด าเนินการแล้วได้แก่ 
  - งานห้องสมุด ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กทม. 
ท้ังนี้เพื่อน าส่ิงท่ีพบเห็นมาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการต่อไป 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๔.๘  รายงานการด าเนินการด้านอาคารสถานท่ีโดยกลุ่มบริหารท่ัวไป (รายงานโดยคุณครูสุวัฒน์  แดงประยูร 
ปฎิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป) 
 - การปรับซ่อมห้องโสตทัศนศึกษา 
 - การจัดท าแผนปรับซ่อมห้องน้ า 
 - การด าเนินการขุดลอกคลองหลังโรงเรียน 
 - การจัดจราจรหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยและสะดวกของนักเรียน 



มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
  
๔.๙ การจัดรายวิชาท่ีเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษาไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา ได้ด าเนินการเรียบร้อยและจัดการ
เรียนการสอนแล้วในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ วิชามวยไทย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วิชา
งานจักสาน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๔.๑๐ การให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานต่างๆของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 - การเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญต่างๆร่วมกับอ าเภอโพธิ์ทอง และชุมชน 
 - การร่วมกิจกรรมท าบุญวันพระ ณ วัดศีลขันธาราม โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯและคุณครูท่ีปรึกษา 
(วันพระละ ๑ ห้องเรียน) 
 - กิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง ในฐานะประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ
โพธิ์ทอง ได้แก่ การร่วมจัดกิจกรรมถนนเด็กเดิน ณ อ าเภอวิเศษชัยชาญ ,กิจกรรมการอบรมส่ือสร้างสรรค์เพื่อ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 - กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการต่อต้านทุจริต โดย ปปช.จังหวัดอ่างทอง 
 - กิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการประกนัภัย โดย คปภ.จังหวัดอ่างทอง (จากกิจกรรมดังกล่าว กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะได้ต่อยอดส่งประกวดคลิปบทเพลงด้านการประกันภัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ 
ระดับจังหวัด) 
 - กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดร่วมกับเทศบาลฯ 
 - กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและจงรักภักดี โดยการแสดงดนตรีเพื่อชุมชน ร่วมกับ กอรมน., และ
หน่วยปฎิบัติการจิตวิทยา  
 - กิจกรรมการให้ความรู้ต่างๆจากสาธารณสุขอ าเภอและโรงพยาบาลโพธิ์ทอง 
 - กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติร่วมกับ อบจ.อ่างทอง 
 - กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอลเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ อบจ.อ่างทอง 
 - กิจกรรมการร่วมแข่งขนักินผัดไทย ในนามอ าเภอโพธิ์ทอง เนื่องในงานผัดไทยไชโย 
 - กิจกรรมการน าสวดมนต์ เนื่องในวันส าคัญทางศาสนาต่างๆ ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง  
    ณ วัดขุนอินทประมูล 
 - กิจกรรมการขอความร่วมมือ การจัดการแสดงนาฎศิลป์ ดนตรี จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ 
  ๑.การแสดงมหรสพสมโภชน์ เนื่องในพระราชพิธีราชาภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 
  ๒.การแสดงศิลปะความเป็นไทย เนื่องในงานหอการค้าแฟร์ จ านวน ๕ วันรวมทั้งพิธีเปิด 
  ๓.การแสดงต้อนรับ คณะผู้ปั่นจักรยาน ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว ๑ วัน ๗ อ าเภอ  
ณ วัดขุนอินทประมูล 
  ๔. การแสดงในกิจกรรมดนตรีจิตอาสาร่วมกับหน่วยทหารจิตวิทยา 
  ๕.การแสดงในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน อาทิ วันสุนทรภู่ ,วันก าเนิดโรงเรียน,วันต่อต้าน 
ยาเสพติด,แห่เทียนพรรษา รวมถึงการแสดงเนื่องในงานชุมชนและผู้มีอุปการคุณของโรงเรียนทุกวาระ 
  ๖.การให้บริการวงดุริยางค์โรงเรียน ในกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน และผู้มี 
อุปการคุณของโรงเรียน 



 ท้ังนี้ กิจกรรมดังกล่าวเกิดข้ึนได้ ล้วนมาจากการสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีอุปการ
คุณทุกท่าน และชุมชนท่ีได้บริจาคเงินทุนเป็นค่าจัดท าชุด  วัสดุอุปกรณ์การแสดง และปรับซ่อมเครื่องดนตรี 
ซึ่งโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณยิ่งท่ีท่านได้เห็นคุณค่าของกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนดังกล่าว 

-กิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอ่างทอง 
- กิจกรรมท่ีบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมเนื่องในวันส าคัญต่างๆ อาทิ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ร่วมกับจังหวัดอ่างทอง จ านวน ๓ วัน, กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี,กิจกรรม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง และการอมรมสัมมนาของ
หน่วยงานต่างๆ 
 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๔.๑๒ ชมรม TO BE BUMBER ONE โรงเรียนโพธ์ทอง “จินดามณี” ชนะเลิศการประกวดชมรม TO BE 
BUMBER ONE ในสถานศึกษา จังหวัดอ่างทอง ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
 
๔.๑๓ การด าเนินการและสถานการณ์ด้านวินัยและพฤติกรรมนักเรียน โดยคุณครูสุกัญญา  จันทนา  ปฎิบัติ
หน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 - การประชุมผู้ปกครองประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 - การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 - การก ากับติดตามพฤติกรรมนักเรียน 
 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
๕.๑ การจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
มติที่ประชุม   การจัดงานจะจัดในช่วงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการหารือกับศิษย์เก่าต่อไป 
๕.๒ รายละเอียดการปรับข้ึนเงินเดือนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตาม
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและภาวะทางเศรษฐกิจ (รายงานโดยคุณครูศรีอนงค์  ล้ิมสมบูรณ์ ปฎิบัติหน้าท่ี
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร) 
มติที่ประชุม   อนุมัติตามท่ีเสนอ 
 
เร่ืองอื่นๆ        
        -วันท่ี 30 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันมรณภาพของพระเทพสังวรญาณ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดา
มณี” ท่านเจ้าอาวาสวัดศีลขันธารามได้เชิญให้ทางโรงเรียนได้ไปร่วมท าบุญเพื่อแสดงความกตัญญูระลึกถึง
พระคุณของท่าน 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 
 



        - หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหม่ จึงน าเสนอให้ท่านกรรมการ 
สถานศึกษาทราบ 

 
มติที่ประชุม   อนุมัติการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 

เลิกประชุม เวลา  ๑๖.๐๐   น. 

 

                                            ลงช่ือ                       ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                (นางสาวชลลดา   อ่อนพันธุ์) 

                                          ลงช่ือ                         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                  (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 

                                             (ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” 

 
                                                
 

 


