
ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว94            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นายประสิทธิ์  สุขขุม 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  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/ว94            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นายสกล  บุญประดับ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 
                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
Email : phothong_ jinda@hotmail.com           
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        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นายสุวัฒน์  แดงประยูร 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 
                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
Email : phothong_ jinda@hotmail.com           
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        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นางสุรีย์ลักษณ์  ค าวิหารภัทร 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 
                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
Email : phothong_ jinda@hotmail.com           
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        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นายสมเกียรติ  อินทรด า 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 
                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
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        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นายส าเริง  รุ่งงาม 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 
                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
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        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นางรัชกร  ผดุงศิลป์ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 
                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
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        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นางเอมอร  ตั้งเกียรติตระกูล 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 
                                                             (นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา) 
                                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี” 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร 
โทร.  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
โทรสาร  ๐๓๕-๖๙๑๘๒๘ 
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        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นางประนอม  มีโอสถ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  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/ว94            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นายลมัย  บุญสันต์ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  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/ว94            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นางสุกัญญา  จันทนา 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  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/ว94            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

        12  กุมภาพันธ์  ๒๕63   

เรื่อง   ขอเชิญประชุม 

เรียน   นายพรชัย  บุญรื่น 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 น.  
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  เพ่ือปรึกษาหารือข้อราชการ และขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”   

  จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว   

  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/ว94            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       12  กุมภาพันธ์  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

นมัสการ   พระปลัดจีรพนธ์  อมรร งสี, ดร. 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕63 เวลา 13.00 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


 

 
ที ่ศธ ๐๔๒๓๕.๔๐๗/ว482            โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 

                        อ าเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง  ๑๔๑๒๐       

       12  พฤศจิกายน  ๒๕62   

เรื่อง   ขอเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 

นมัสการ   พระครูปลัดกัลณาณวัฒน์ 

  ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง“จินดามณ”ีครั้งที1่/๒๕63 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕62 เวลา 13.00 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


รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คร้ังที่  ๑ / ๒๕๖๓ 

วันที่  ๑๘  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมมูลนิธิ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เวลา  ๑๓.๑๐  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  ๑๓.๑๐ น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ การขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๑๓ ราย 
 ที่ประชุม  :   -  รับทราบจะด าเนินการพิจารณาต่อไปในวาระท่ี ๓ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ และเร่ืองสืบเนื่อง 
 ที่ประชุม  :   -  รับรองรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ ๒ 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบและพิจารณา 
๓.๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง”จินดามณี” ได้รับรายช่ือผู้ยื่นค าร้องขอย้ายทุกรายเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
น าเสนอให้ความเห็นในการรับย้ายด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนแห่งนี้ จ านวน ๑๓  คน 
          ๑.  นายพรพิพัฒน์   นาคประสงค์    วิชาเอกคอมพิวเตอร์   จาก  อนุบาลอ่างทอง สพป.อ่างทอง 
          ๒.  นางศมนรัตน์     งามพิมาย        วิชาเอกอุตสาหกรรมอาหาร   จาก สพม.๕ 
          ๓.   นายวัชรพล      จันทรวงศ์        วิชาเอกฟิสิกส์           จาก สพม.๕ 
          ๔.   นายอภิภู         อาวรณ์           วิชาเอกคอมพิวเตอร์       จาก  สพป.อ่างทอง 
          ๕.   นางสาวศุภวรรณ  นาคเกษม      วิชาเอกคอมพิวเตอร์      จากสพม.๕ 
          ๖.   นางสาวจิราภรณ์   แก้วขาว        วิชาเอกคอมพิวเตอร์      จาก สพม.๔๒ 
          ๗.   นางสาวเกศินี     งามสมพล       วิชาเอกการจัดการ         จากสพม.๑ 
          ๘.   นางสาวสุธิดา      ปั้นสุวรรณ     วิชาเอกเทคโนโลยี          จาก สพม.๑๓ 
          ๙.   นางศศิภา          นวลละออง     วิชาเอกชีววิทยา            จาก สพม.๔ 
          ๑๐.  นางสาวมุทิตา     กฤชอาคม      วิชาเอกคณิตศาสตร์        จาก สพม.๕ 
          ๑๑.  นางสาวศิริพร      วรรณธนาศรี   วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว  จาก สพม.๔๒ 
          ๑๒.  นางพิชญสุฐฌา     เดชเดชาโชติ   วิชาเอกดนตรีไทย           จาก สพม.๘ 
          ๑๓.  นางเทียนชัย        พัฒนา          วิชาเอกเคมี                    จาก สพม.๓ 
          
มติที่ประชุม 
      ทางโรงเรียนโดยคณะกรรรมการสถานศึกษาพิจารณาแล้ว โรงเรียนยินดีรับย้ายซึ่งในการรับย้ายโรงเรียน
จะรับย้ายในวิชาเอกท่ีขาดแคลน  และในช่วงนี้ไมม่ีต าแหน่งตรงกับวิชาเอกท่ีขาด ซึ่งจะได้แจ้งข้อมูลในล าดับ
ต่อไป ในกรณีท่ีมีต าแหน่งว่าง 
   
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองอื่นๆ 
 

- ไม่มี 
 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 

    ลงช่ือ       ผู้จดบันทึกการประชุม 

          ( นางสาวชลลดา  อ่อนพันธุ์ ) 
 
 
 
 

    ลงช่ือ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

            ( นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 


