
ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว482            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       12  พฤศจิกายน  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายประสิทธิ์  สุขขุม 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 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   นายสุจิน  แก้ววิมล 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 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 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายสุวัฒน์  แดงประยูร 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 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


 
ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว482            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       12  พฤศจิกายน  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายไพฑูรย์  พลอยแดง 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 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   นายสมเกียรติ  อินทรด า 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นางอาภรณ์  เอกตระกูลชัย 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 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 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นางเอมอร  ตั้งเกียรติตะกูลชัย 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 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 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   ว่าที่ร้อยตรีบัญญัติ  มีโอสถ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

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

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นางรัชกร   ผดุงศิลป์ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 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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ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว482            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       12  พฤศจิกายน  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

เรียน   นายลมัย  บุญสันต์ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 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   นายส าเริง  รุ่งงาม 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 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   นางสุรีย์ลักษณ์  ค าวิหารภัทร 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.00 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 

นมัสการ   พระครูปลัดอภิชาติ  อภิชาติ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที ่19 พฤศจิกายน ๒๕62 เวลา13.30 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           

 
 
 
 
 
 

mailto:jinda@hotmail.com
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เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

นมัสการ   พระครูปลัดอภิชาติ  อภิชาติ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณี”ครั้งที3่/๒๕62 ในวันอังคารที ่19 พฤศจิกายน๒๕62 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  ๔ / ๒๕๖๒ 

วันที่    ๑๙ เดือน  พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เวลา  ๑๓.๓๐  น. 

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

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. นายประสิทธิ์        สุขขุม 
๒. นางสุรีย์ลักษณ์      ค าวิหารภัทร 
๓.        นางสาวอาภาพร    วรรณสุนธยา 
๔. นายลมัย              บุญสันต์ 
๕. พระครูปลัดกัลยาณวัฒน์   
๖.       นายส าเริง          รุ่งงาม  
๗.       นางรัชนีกร         ผดุงศิลป์ 

           
รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม 

๑. นายสุจินต์          แก้ววิมล 
๒. นายไพฑูรย์        พลอยแดง 

 ๓. นางอาภรณ์        เอกตระกูลชัย 
๔. ว่าท่ีร้อยตรีบัญญัติ        มีโอรส 
๕.        นายสมเกียรติ        อินทรด า 

          ๖.        นางเอมอร         ต้ังเกียรติตระกูล 
๗.        พระครูปริยัติภัทรกิจ 

  
นายประสิทธิ์  สุขขุม ประธาน 
เปิดประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
๑.๑ แนะน าบุคลากรใหม่ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

- ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตามโครงการครูคืนถิ่น จ านวน ๒ คน 
นางสาวพุทธิภรณ์  เกตุยิ้ม ปฎิบัติหน้าท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
นางสาวสุดารัตน์  รุ่งราษี  ปฎิบัติน้าท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
- ข้าราชการครูย้ายมาปฎิบัติหน้าท่ี จ านวน ๒ คน 
นางชญานิษฐ์  นิลพฤกษ์ ย้ายมาจากโรงเรียนโพธิท์องพิทยาคม ปฎิบัติหน้าท่ีสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 



นายประวิทย์  เปล่ียนดิษฐ์ ย้ายมาจากโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ปฎิบัติหน้าท่ีสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ครูธุรการ ทดแทนอัตราเดิม  
นางสาวสุดารัตน์    ดอกมะขาม 
-ผู้ปฎิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
คุณครูหอมหวล  ศรีอาภรณ์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 ๑.๒ นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้รบัคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ด้านก าลังคน (I M JAPAN) ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวญาดา  ยอดยิ่ง นักเรียนช้ัน ม.๕/๑ และนายภูวนัท โพธิ์ทอง นักเรียน
ช้ันม.๖/๑ ท่ีได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ถึง 
 ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  รวมระยะเวลา ๑๐ วัน ซึ่งเป็นโครงการท่ีจัดโดยกระทรวงแรงงาน โดยนักเรียนไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ท้ังนี้ โรงเรียนโดยคณะครูและองค์กรเครือข่ายได้ด าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการ
เดินทางให้แก่นักเรียน อาทิ ค่าพาสปอร์ต และค่าใช้จ่ายส่วนตัวเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสดังกล่าว 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข ๑ หนังสือแจ้งจากกระทรวงแรงงาน) 
มติที่ประชุม  รับทราบ และขอบคุณครูผู้สอน 
 
๑.๓ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดับ ScQA โดยเข้ารับเกียรติ
บัตร จาก นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมแกรนด์ อินค า สุวรรณภูมิ 
วันท่ี  ๒๘  กันยายน ๒๕๖๒  
๑.๔ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบสิทธิมนุษยชนในเด็ก โดยได้รับโล่  
เชิดชูเกียรติ จากนายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการประทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ 
กรุงเทพมหานคร 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  ๑/๒๕๖๒ 
  รายละเอียดดังรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ (เอกสารดังแนบ) 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑ รายงานการด าเนินการปรับซ่อมอาคารเรียนโดยใช้เงินกองทุนผ้าป่าการศึกษา 
  - การปรับปรุงห้องประชุม 
  - การปรับซ่อมพื้นไม้เพิ่มเติม 
 



มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
๔.๑ รายงานข้อมูลจ านวนนักเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
(เอกสารแนบหมายเลข ๒) รวมจ านวนท้ังส้ินคน  ๑๐๑๗ คน 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
๔.๒ รายงานประเภทเงินคงเหลือจากงานการเงิน โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี รายงานโดยคุณครูศรีอนงค์   
ล้ิมสมบูรณ์ (เอกสารแนบหมายเลข ๓)  ปฎิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
๔.๓ การจ้างบุคลากรเพิ่มเติม ได้แก่ นายวิชัย  ดอกเทียน เพื่อท าหน้าท่ีพนักงานบริการดูแลความสะอาดพื้นท่ี  
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
๔.๔ การด าเนินการและสถานการณ์ด้านวินัยและพฤติกรรมนักเรียน โดยคุณครูหอมหวล  ศรีอาภรณ์              
ปฎิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
๔.๕ การด าเนินการจัดท าแผนการรับนักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  โดยกลุ่มบริหารวิชาการได้
ด าเนินการก าหนดสัดส่วนในการรับนักเรียนดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๔)  
 
มติที่ประชุม    รับทราบ   
๔.๖ การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ โดยโรงเรียนได้
เตรียมแผนการด าเนินการดังนี้ 
 - จัดคาบสอนพิเศษช่วงเช้าก่อนเข้าแถวส าหรับนักเรียนระดับช้ัน ม.๓ และ ม.๖ โดยคณะครูใน
โรงเรียน 
 - จัดสอนเสริมโดยวิทยากรภายนอกโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 - จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างหลากหลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยบรรจุใน
แผนปฎิบัติการ 
 - ด าเนินการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ข้อสอบย้อนหลัง ๕ ปี , TEST BLUEPRINT เพื่อหาจุดเน้นท่ีควรเสริม
เพื่มเติม 
 - เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลโดยวิทยากร ดร.อิทธิฤทธิ์ เพื่อให้เกิด
ความกระจ่างชัดและแนวทางท่ีเหมาะสมกับบริบทสูงสูงในการวัดและประเมินผล 
 - ก ากับติดตามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ท้ังนี้โดยหวังผลสูงสุดคือ นักเรียนมีผลการเรียนรู้ท่ีดีขึ้นและส าเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 



 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๗  การพัฒนาภาษาต่างประเทศให้แก่ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 
 เนื่องด้วยปัจจุบัน สพฐ.มีจุดเน้นเกี่ยวกับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษส าหรับครูผู้สอน และมีแนวโนม้
ในอนาคตเกี่ยวกับการน าความรู้ด้านภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มบริหารวิชาการ 
และกลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร จึงร่วมกันจัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับ
ครูขึน้ (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข ๕ ) 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
๔.๘  รายงานผลการแข่งขันความสามารถนักเรียนจากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา (รายละเอียดดังเอกสารหมายเลข๖)  
 
มติที่ประชุม  รับทราบ ช่ืนชมครูผู้ฝึกซ้อมและเด็กนักเรียน 
 
๔.๙ รายงานแผนการด าเนินการด้านอาคารสถานท่ีโดยกลุ่มบริหารท่ัวไป 
 
มติที่ประชุม 
 
๔.๑๐ การให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานต่างๆของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 - การเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันส าคัญต่างๆร่วมกับอ าเภอโพธิ์ทอง และชุมชน 
 - การร่วมกิจกรรมงานกฐินวัดศีลขันธาราม โดยร่วมออกร้านขนมหวานและน านักเรียนร่วมให้บริการ 
 - กิจกรรมการให้บริการวงดุริยางค์โรงเรียน ในกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน  
            และผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน 
   
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
๔.๑๑ การประชุมผู้ปกครองประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ีเรียบร้อยใน
วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 
๕.๑ การด าเนินการจัดท าแผนปฎิบัติการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ และการน าเสนอจากงานแผนงาน(เอกสารแนบหมายเลข ๘) 
มติที่ประชุม     รับทราบอนุมัติตามท่ีขอใช้ 
 
๕.๒  การเสนอการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อนับเป็นชั่วโมงในการปฏิบัติหน้าท่ีของโรงเรียน 
โพธิ์ทอง”จินดามณี” 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
๕.๓ การจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 จากการได้รับข้อเสนอแนะจากศิษย์เก่า พร้อมท้ังได้รับการประสานจากศิษย์เก่ารุ่น มศ. รุ่นสุดท้ายใน
การจัดงานชุมนุมศิษย์เก่า และได้มีการประชุมภายในจ านวน ๒ ครั้ง จึงมีความคิดเห็นเบ้ืองต้นในการจัดงาน
ดังกล่าวในวันเสาร์ท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ (รายละเอียดดังเอกสารแนบหมายเลข ๙ ) 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ รอประชุมอีกครั้ง 
 
๕. ๔  การขอเก็บเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
            - เงินค่าจ้างสอนครูต่างชาติ 200 บาท 
            - เงินค่าจ้างสอนคอมพิวเตอร์ 200 บาท 
            - เงินค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 400 บาท 
            - ค่าประกันชีวิต 110 บาท 
           -  ค่าชมรมผู้ปกครอง 90 บาท    
           รวม  1000 บาท 
มติที่ประชุม   รับทราบ อนุมัติตามท่ีขอเก็บเงินรายได้สถานศึกษา 
 

 

เลิกประชุม เวลา  ๑๖.๐๐   น. 

 

                                            ลงช่ือ                       ผู้จดบันทึกการประชุม 

                                                (นางสาวชลลดา   อ่อนพันธุ์) 

                                          ลงช่ือ                         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

                                                  (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 

                                             (ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                

 


