รายงานการประชุมครูครั้งที่ 10/2561
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 2) เวลา 15.00 น.
****************************************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1. ผู้อำนวยโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ำยวันเกิดแก่บุคลำกรที่เกิด
เดือนธันวำคม ดังนี้ นำงสำวกรุณำ ขจรชีพ , นำงวลีพรรณ แสนเสนำะ , นำงวำสนำ ด้วงมำก , นำงสุดำพร
สุวรรณวิจิตร , น.ส.ปรำงค์ศรี สุกขำกรณ์ , น.ส.นิตยำ กูลจีรัง
2. ผู้อำนวยกำร ขอขอบคุณคณะครูทุกท่ำนในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน , ประชุมผู้ปกครอง , กำรสอบธรรมศึกษำ เป็นต้น
3. วันที่ 6 - 8 ธันวำคม 2561 ขนส่งจังหวัดจันทบุรีขออนุญำตใช้สถำนที่จัดกิจกรรมอบรม
เครือข่ำยเยำวชนอำสำปฏิบัติกำรเพิ่มควำมปลอดภัยทำงถนนจำกสถำนศึกษำสู่ชุมชน "YOURS Network"
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
4. วันที่ 7 ธันวำคม 2561 จังหวัดจันทบุรี กำหนดจัดงำนวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล (ประเทศ
ไทย) จังหวัดจันทบุรี ณ โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ มีกำรประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำน และไม่ส่งเสริมกำรกระทำ
ทุจริตคอร์รัปชัน กำรมอบรำงวัลกำรประกวดเรียงควำมภำยใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อทุจริต
และกำรจัดแสดงนิทรรศกำรณรงค์ต่อต้ำนทุจริตของเด็กนักเรียนมอบรำงวัลผู้ชนะกำรแข่งขันประกวดเขียน
เรียงควำมและเยี่ยมชมนิทรรศกำร
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 17 ร่วมกับโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์
ดำเนินกำร
ตรวจนับตัวตนจริงนักเรียน ในวันที่ 3 ธันวำคม 2561 โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ มีนักเรียนขำดเรียนนำน จำนวน
33 คน แยกเป็นนักเรียน ม.ต้น จำนวน 17 คน นักเรียน ม.ปลำย จำนวน 16 คน
6.วันที่ 6 – 8 ธันวำคม 2561 ขนส่งจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมเครือข่ำยเยำวชนอำสำ
ปฏิบัติกำรเพิ่มควำมปลอดภัยทำงถนนจำกสถำนศึกษำสู่ชุมชน "YOURS Network" ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2562 ณ โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
มติที่ประชุม ทรำบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ จัดทำรำยงำนกำรประชุม ครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2561
ครูทุกท่ำนสำมำรถดูรำยละเอียดผ่ำนทำง https://www.bms.ac.th/
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3.1.1 ทบทวนปฏิทินกำรสอบแก้ตัวของนักเรียน
6 - 7 ธันวำคม 2561
นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำทุกรำยวิชำ (ทุกภำคเรียน)
6 ธันวำคม – 5 กุมภำพันธ์ 2562 นักเรียนเรียนซ้ำทุกรำยวิชำ
5 กุมภำพันธ์ 2562
ครูประจำวิชำส่งผลกำรเรียนซ้ำรำยวิชำ
มติที่ประชุม ทรำบ
3.1.2 กำหนดกำรสอบของนักเรียน ภำคเรียนที่ 2 /2561
การสอบกลางภาค
7 - 11 มกรำคม 2562
ครูประจำวิชำดำเนินกำรสอบกลำงภำค ภำคเรียนที่ 2/2561 (นอก
ตำรำง)
21 มกรำคม 2562
ประธำนกลุ่มสำระฯ รวบรวมคะแนนสอบกลำงภำคเรียนส่งงำนวัดผล

24 มกรำคม 2562

งำนวัดผลนำคะแนนสอบกลำงภำคเรียนแจ้งครูที่ปรึกษำ

กำรสอบปลำยภำค
วันสุดท้ำยของกำรเรียนสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562
กำหนดกำรสอบปลำยภำคนักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 12 – 14 กุมภำพันธ์ 2562
ระดับชั้นอื่นๆ สอบปลำยภำค วันที่ 18, 20 – 22 ก.พ. 2562
1 มีนำคม 2562
ประธำนกลุ่มสำระส่ง File Bookmark T2_61
กับงำนวัดผล
7 มีนำคม 2562
ประกำศผลสอบ ภำคเรียนที่ 2/2561
มติที่ประชุม ทรำบ
3.1.3 กำรใช้ข้อสอบในกำรสอบปลำยปีของผู้เรียน ในรำยวิชำ ภำษำไทย, คณิตศำสตร์,
วิทยำศำสตร์ และภำษำต่ำงประเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ให้ใช้ข้อสอบของโรงเรียนร้อยละ 80 และ
ข้อสอบกลำงของ สพฐ. ร้อยละ 20 คิดเป็นสัดส่วนคะแนนเท่ำกับ 16 : 4 / โดยในปีนี้โรงเรียนสำมำรถ
ดำเนินกำรสอบไปพร้อมกันในคำบเวลำเดียวกัน แต่ให้ขยำยเวลำในกำรสอบ ตำมควำมเหมำะสมของข้อสอบ
( สพฐ. จะส่งข้อสอบให้ทำงโรงเรียน ประมำณต้นเดือนกุมภำพันธ์ 2562 โรงเรียนสำมำรถนำไปจัดสอบในตำรำง
สอบของโรงเรียนตำมปกติได้ ** ไม่ต้องแยกสอบเหมือนในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ )
มติที่ประชุม ทรำบ
3.1.4 กำรอบรมมำรยำทไทย ของกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม จัด
ประกวดในวันที่ 20-21 ธันวำคม 2561 โดยส่งรำยชื่อตัวแทนห้องละ 2 คน ภำยในวันที่ 14 ธันวำคม 2561
วันที่ 20 ธันวำคม 2561 จะประกวดระดับมัธยมศึกษำตอนต้น วันที่ 21 ธันวำคม 2561 จะประกวดระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย
มติที่ประชุม ทรำบ
3.1.5 กำรนำเสนอผลงำน IS ของนักเรียน จัดวันศุกร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ 2562 ช่วงบ่ำย
มติที่ประชุม ทรำบ
3.2 กลุม่ บริหารงานงบประมาณ
3.2.1 กำรจัดเก็บเงินค่ำบำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2/2561
งำนกำรเงิน แจ้งจำนวนเงินค่ำบำรุงกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561
ที่เก็บได้จำกนักเรียน และจำนวนนักเรียนที่ยังไม่ชำระค่ำบำรุงกำรศึกษำ ขอควำมร่วมมือจำกครูที่ปรึกษำทวงถำม
นักเรียน
มติที่ประชุม ทรำบ
3.2.2 กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน
ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1 (70 %)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 17 ส่งหนังสื่อแจ้งจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ครั้งที่ 1 (70 %)
มำยังโรงเรียน จึงแจ้งให้ทรำบว่ำขณะนี้สำมำรถดำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมได้แล้ว
เงินที่ขอไว้และรำยกำรที่ขอซื้อ/จ้ำง ตำมโครงกำร/กิจกรรม ถ้ำมีเงินเหลือ งำนพัสดุ
จะไม่จัดซื้อเพิ่มเติมให้จะซื้อให้เฉพำะตำมที่เขียนขอไว้ เงินที่จะจะนำมำใช้ในกำรปรับซ่อมครุภัณฑ์
มติที่ประชุม ทรำบ
3.2.3 กำรติดตำมรำยงำนกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปี 2561
กำรส่งรำยงำนกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำร โครงกำร/กิจกรรม ที่ดำเนินกำรเสร็จ
แล้ว ส่งภำยในวันที่ 15 ธันวำคม 2561
มติที่ประชุม ทรำบ

3.2.4 กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมโครงกำร/กิจกรรม สำมำรถดำเนินงำนตำมขั้นตอนโดยผ่ำน
งำนแผนงำนและงำนพัสดุ
3.2.5 กำรแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
กำรแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ให้ทำบันทึกแจ้งซ่อมผ่ำนงำนพัสดุ
3.2.6 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ จะดำเนินงำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำยกเว้นค่ำ
บำรุงกำรศึกษำ ประกอบด้วย นำยสมศักดิ์ วงษ์จำรัส ,นำงกำไล ปรำณี , น.ส.จุรีรัตน์ เจริญพงษ์ ,นำยปกรณ์
แสงมณีธนิตกุล , นำยสุรพล ประทุมยศ , นำยนิยม ผำเพชร , น.ส.อริศษรำ อุ่มสิน
มติที่ประชุม ทรำบ
3.3 กลุม่ บริหารงานบุคคล
3.3.1 งำนบุคลำกร
3.3.1.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำม
หนั งสื อ ส ำนั ก งำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวัน ที่ 30 ตุ ล ำคม 2561 เรื่อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ำร
ประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนของข้ ำรำชกำรครูแ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ และหนั งสื อ สพม.เขต 17 ที่ ศธ
04247/ว 4832 ลว 26 พฤศจิกำยน 2561
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรประเมิน 2
องค์ประกอบ รวม 100 คะแนน
องค์ประกอบที่ 1 ประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 70 คะแนน
องค์ ป ระกอบที่ 2 กำรประเมิ น กำรปฏิ บั ติ ต นในกำรรัก ษำวิ นั ย คุ ณ ธรรมจริย ธรรมและ
จรรยำบรรณวิชำชีพ 30 คะแนน
ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ
ดีเด่น
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ดีมำก
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
ดี
ร้อยละ 70 - 79.99
พอใช้
ร้อยละ 60 – 69.99
ปรับปรุง
ร้อยละ 59.99 ลงมำ
มติที่ประชุม ทรำบ
3.3.1.2 กำรรำยงำนผลงำนที่เกิดจำกกำรปฎิบัติหน้ำที่ (วฐ.2 /รำยปีกำรศึกษำ) ตำม
หนังสือ สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฏำคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งครู มีวิทยฐำนะและเลื่อนวิทยฐำนะ
กำรรำยงำนผลผลงำนที่เกิดจำกกำรปฎิบัติหน้ำที่ (วฐ.2 /รำยปีกำรศึกษำ) มีกำรประเมินผล
งำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (3 ด้ำน 13 ตัวบ่งชี้) (ให้ข้ำรำชกำรครูนำผลจำกกำรปฏิบัติงำนในแต่ละภำคเรียน
มำพิจำรณำและประเมินว่ำตนเองมีผลกำรปฏิบัติงำนในภำพรวมทั้งปีกำรศึกษำมีคุณภำพอยู่ในระดับใดตำมเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก่อนเสนอให้ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำประเมินต่อไป)
มติที่ประชุม ทรำบ
3.3.1.4 กำหนดจัดกิจกรรมวันปีใหม่ (ครู) วันที่ 28 ธันวำคม 2561
โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวำคม 2561
ช่วงกลำงคืน
มติที่ประชุม ทรำบ

3.3.2 งานกิจการนักเรียน
3.3.2.1 ติดตำมกำรดำเนินกำรห้องเรียนสีขำว
กำรดำเนินงำนห้องเรียนสีขำว มอบหมำยให้นักเรียนแต่ละห้องดำเนินกำร
จัดทำบอร์ดคณะกรรมกำรห้องเรียนสีขำว โดยแบ่งงำนออกเป็น 4 ฝ่ำย ให้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันศุกร์ที่
7 ธันวำคม 2561
มติที่ประชุม ทรำบ
3.3.2.2 ตำมรวมรำยงำนกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 2/2561
(รำยห้องเรียน)
กำรส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภำคเรียนที่ 2/2561
ห้องใดยังไม่ส่งสำมำรถส่งได้ไม่เกินสิ้นปีนี้
มติที่ประชุม ทรำบ
3.3.2.3 กำรดำเนินกิจกรรมประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง
วันที่ 15 ธันวำคม 2561
งำนกิจกำรนักเรียน กำหนดกำรประชุมเครือข่ำยผู้ปกครองในวันเสำร์ที่
15 ธันวำคม 2561 เวลำ 08.00-12.00 น. ณ ห้องโสตฯ อำคำร 2
มติที่ประชุม ทรำบ
3.3.2.5 กำรจัดกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่นสำกล(ประเทศไทย) จังหวัดจันทบุรี
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจันทบุรี นโยบำยในกำรรณรงค์วันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกล
(ประเทศไทย) ด้วยกำรปลูกจิตสำนึกเด็ก และ เยำวชนในสถำนศึกษำต่ำง ๆ ในวันที่ 7 ธันวำคม 2561 ณ
โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ โดยมีกำรประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำน และไม่ส่งเสริมกำรกระทำทุจริตคอร์รัปชัน กำร
มอบรำงวัลกำรประกวดเรียงควำมภำยใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อทุจริต และกำรจัดแสดง
นิทรรศกำรณรงค์ต่อต้ำนทุจริตของเด็กนักเรียน
มติที่ประชุม ทรำบ
3.3.2.6 กำรรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร
งำนกิจกำรนักเรียนจะดำเนินกำรติดสติ๊กเกอร์สำหรับกำรเข้ำ-ออกของ
โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรเข้ำ-ออกบริเวณโรงเรียน
มติที่ประชุม ทรำบ
3.3.2.7 กิจกรรมวันปีใหม่
โรงเรียนเบญจมำนุสรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมปีใหม่สำหรับนักเรียนในวันที่
28 ธันวำคม 2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้
ช่วงเช้ำ - ตักบำตรอำหำรแห้ง
-นักเรียนแต่ละห้องรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกัน
ช่วงบ่ำย – กิจกรรม Big Cleaning Day
ช่วงกลำงคืน – กิจกรรมปีใหม่ของครูและบุคลำกรของโรงเรียน
มติที่ประชุม ทรำบ
3.3.2.8 วันที่ 6 ธันวำคม 2561 ตรวจเครื่องแต่งกำยของนักเรียน ในคำบ
Mind & Body (คำบที่ 1)
มติที่ประชุม ทรำบ
3.3.2.9 ขอขอบคุณครูที่ปรึกษำในกำรดูแลนักเรียนในควำมปกครองซึ่งส่งผลให้กำรมำ
โรงเรียนสำยของนักเรียนลดลงเป็นจำนวนมำก
มติที่ประชุม ทรำบ

3.3.2.10 กำรตัดคะแนนนักเรียนมำกกว่ำ 50 คะแนนจะดำเนินในรูปของคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษำ หัวหน้ำระดับชั้น งำนกิจกำรนักเรียน
มติที่ประชุม ทรำบ
3.4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป
3.4.1 กำรแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบแต่ละอำคำร (หัวหน้ำอำคำร)
การแต่งตั้งหัวหน้าอาคาร
อำคำรปำริชำติ = นำยศุกร์เกษม ปรุงผล , นำงอุไรวรรณ เจริญทรัพย์
อำคำรรำชพฤกษ์ = นำงสุจินณำ อุทัยรัศมี , นำงสุธำลักษณ์ สิริธัญญ์ธรณ์
อำคำรอินทนิล = นำยสิขริน โชติวรรณ , น.ส.เตือนใจ มูลยะ
อำคำรรำชำวดี = นำยสัมฤทธิ์ คำแดง , นำงเกศรินทร์ คงศิลป์
อำคำรผ้ำป่ำ = นำยนิธิกร พำนทอง
โรงอำหำร
= น.ส.พันธวดี เพชรำงกูร
สนุ๊กเกอร์
= นำยอัฑฒ์สนันตน์ ธรรมคงทอง
เรือนพยำบำล = นำงวัลลภำ ชนะกำญจน์
มติที่ประชุม ทรำบ
3.4.2 กำรแจ้งซ่อมบำรุง/ปรับปรุงอุปกรณ์ต่ำงๆ ในอำคำร
(ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 ของทุกเดือน)
กำรแจ้งปรับซ่อมสิ่งที่ชำรุดเสียหำยแต่ละอำคำรให้แจ้งที่หัวหน้ำอำคำรแต่ละ
อำคำรเพื่อดำเนินกำรต่อไป
มติที่ประชุม ทรำบ
3.4.3 กำรกำหนดมำตรกำรลดควำมเสี่ยงของกำรควบคุมภำยใน
(มำตรกำรประหยัดพลังงำน)
โรงเรียนจะมีกำรดำเนินกำรกำรกำหนดมำตรกำรลดควำมเสี่ยงของกำรควบคุม
ภำยใน (มำตรกำรประหยัดพลังงำน) โดยเฉพำะไฟฟ้ำ
มติที่ประชุม ทรำบ
3.4.4 กำรกำหนดชื่อห้องประชุมเล็กอย่ำงเป็นทำงกำร
ฝ่ำยบริหำรหำรือที่ประชุมเรื่องของกำรกำหนดชื่อห้องประชุมเล็กอย่ำงเป็นทำงกำร
ว่ำควรใช้ชื่อว่ำอะไร
มติที่ประชุม ยังไม่มีกำรกำหนดชื่ออย่ำงเป็นทำงกำร
3.4.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด
กำรเลือกตั้งผู้แทนสมำชิกและสรรหำกรรมกำรดำเนินกำรแทนตำแหน่งที่ครบวำระ
ในวันอำทิตย์ที่ 13 มกรำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. - 15.00 น. ณ หน่วยกำรเลือกตั้งตำมประกำศ (12
หน่วย) และกำหนดให้มีกำรเลือกตั้งล่วงหน้ำ ในวันอำทิตย์ที่ 6 มกรำคม 2562 ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. – 15.00
น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสฤษดิเดช อ.เมืองจันทบุรี
กรณีที่สมำชิกจะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ำให้แจ้งควำมประสงค์ด้วยตนเอง หรือแจ้ง
ผ่ำนหน่วยงำน ต้นสังกัด ถึงสหกรณ์ฯ ภำยในวันที่ 24 ธันวำคม 2561
1) สมำชิกผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้ง มีสิทธิ์ได้รับ ค่ำพำหนะคนละ 1,500.- บำท
2) สมำชิกผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้งทั่วไป (วันอำทิตย์ที่ 13 มกรำคม 2562)
สหกรณ์ฯ จะจ่ำยค่ำพำหนะให้กับสมำชิก ณ หน่วยเลือกตั้งที่สมำชิกมำใช้สิทธิ์
3) สมำชิกผู้มำใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ำ (วันอำทิตย์ที่ 6 มกรำคม 2562) ณ โรงเรียน
สฤษดิเดช สหกรณ์ฯ จะโอนเงินค่ำพำหนะ เข้ำบัญชีออมทรัพย์สมนำคุณ (อส.) ของสมำชิก ให้ในวันจันทร์ที่ 14
มกรำคม 2562

มติที่ประชุม ทรำบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
1.กำรจัดกิจกรรมวันคริสมำสต์ ของกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ จัดในวันที่ 25
ธันวำคม 2561 ณ บริเวณหน้ำเสำธง เวลำ 08.30 – 12.00 น.
มติที่ประชุม ทรำบ
เลิกประชุม เวลำ 17.07 น.
บันทึกกำรประชุม กรุณำ
(นำงสำวกรุณำ ขจรชีพ)
ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำงสำวณัฎฐิญำ สุขเสงี่ยม)
(นำยเสนอ นวนกระโทก)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเบญจมำนุสรณ์

