
รายงานการประชุมครูครั้งที่ 4/2562 
  วันอังคารที่  11  มิถุนายน  2562 

ณ ห้องโสตฯ (อาคาร 2)  เวลา 15.00  น. 
................................................................................ 

ผู้มาประชุม 
              ครู   93  คน                เข้าประชุม  85  คน               ขาดประชุม  8  คน 
                1. น.ส.วรรณอุไร  ท าอินราช 
                2. นายอัฑฒ์สนันตน์  ธรรมคงทอง 
                3. นายสีขริน  โชติธรรม 
                4. นางสาวิณี  ฉิมพาลี 
                5. น.ส.สุวารี  พงษ์ศรี 
                6. นางประไพพร  พานิช 
                7. น.ส.วราพร  พุ่มโพธิ์ทอง 
                8. น.ส.ปัทมพร  คณะศาสตร์ 
เริ่มประชุม  เวลา  15.00  น. 
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่บุคลากร 
ที่เกิดเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ดังนี้ 
                        เดือน พฤษภาคม  ได้แก่ น.ส.เพ็ญนิภา  บุญไทย , นางกรรณิการ์  บวรสถิต ,นายศุกร์เกษม    
ปรุงผล , นายสีขริน  โชติธรรม 
                        เดือนมิถุนายน  ได้แก่ นายสมศักดิ์  วงษ์จ ารัส , นางสุจินณา  อุทัยรัศมี , นางสิริรักษ์ 
สนใจ , น.ส.สุนันทา  รอดโต , น.ส.กนกรัตน์  จ าเนียรสุข , น.ส.เมทินี  ร าพึงสุข , น.ส.เจนจิรา  บุญประสิทธิ์ 
น.ส.วราภรณ์  กรทรัพย์ , นางชัญญา  แสงสุทธิธรรม , นายธนากร  งามเสงี่ยม  

2. มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาดีเด่น ระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2561 

3. ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ขอขอบคุณครูทุกท่านในการร่วมมือจัดกิจกรรมทั้ง 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4. การซ่อมบ ารุงโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ช่วงปิดภาคเรียน 
5. โครงการมหกรรมวิชาการนักเรียนจันทบูร 2562 ระหว่างวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2562 

มีกิจกรรมดังนี ้
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 

เตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 (S-S-S-S 2019) ประกอบไปด้วยกิจกรรม 
                             1. การประกวดผลงานที่เป็น Best หรือ นวัตกรรมของครู 
                             2. การประกวดผลงานนักเรียนที่เป็น KM 
                             3. การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
                                - ครูผู้สอน 
                                - ผู้บริหาร 
                             4. STEM Education โครงงานสะเต็มศึกษา 
                                - คร ู
                                - นักเรียน ม.ต้น 
                                - นักเรียน ม.ปลาย 
 
                             5.การประกวดหน่วยการเรียนรู้ Active Learning  1 หน่วย (ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้)     



                             6. เวทีน าเสนอ IS นักเรียน ม.ต้น , ม.ปลาย และเวทีน าเสนอ IS คร ู 
                             7.นิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                             8. PLC  สพม.17 
                        6.การจัดนิทรรศการมหกรรมวิชาการ 
                        7.การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ 
มติที่ประชุม    ทราบ 
                        เรื่องจากการประชุมผู้บริหาร 
                        1.การย้ายผู้บริหารระดับสูง 
                             -นายสุเทพ  ชิตยวงษ์   เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา ย้ายมาด ารงต าแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
                             -นายสุรชาติ  มานิตย์  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 
(จันทบุรี-ตราด)  ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (ชลบุรี-
ระยอง)  
                          2.ส านักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี ประชาสัมพันธ์การสมัครเพ่ือรับ “รางวัลเลิศรัฐ” 
                          3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษา ในวันที่ 
14 มิถุนายน 2562  ณ  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม จ.ตราด 
                          4.โรงเรยีนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบรุี ขอความอนุเคราะห์สถานที่พักนอนในการพานักเรียน
มาแข่งขันหุ่นยนต์ ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2562  
                          5.โรงเรยีนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม มาศึกษาดูงานในวันที่  14 มิถุนายน 2562   
มติที่ประชุม    ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
                        โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จัดท ารายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562   เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 
2562 ครูทุกท่านสามารถดูรายละเอียดผ่านทาง  https://www.bms.ac.th/ 
มติที่ประชุม        รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562    
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
           3.1.1   งานลูกเสือโรงเรียน ขอขอบคุณผู้ก ากับนิธิกร  พานทอง และผู้ก ากับพรนิภา 
อภิบาลศรี  พร้อมด้วยลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวน  18 คน ในการเข้าร่วมกิจกรรม งานชุมนุมลูกเสือ
บ าเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาท าความ
ดี รวมใจภัก เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคตะวันออก ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุร ีระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562   
มติที่ประชุม      ทราบ 
       3.1.2  แจ้งการเก็บเงินบ ารุงลูกเสือของครูและนักเรียน ค่าบ ารุงของลูกเสือเก็บคนละ 
5 บาท ค่าบ ารุงของครูคนละ 10 บาท 
มติที่ประชุม      ทราบ 
        3.1.3  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จาก Central Mindanao University 
จ านวน 2 คน เดินทางมาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ในระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 24 
กันยายน 2562 โดยมีพิธีต้อนรับหน้าเสาธง 
มติที่ประชุม      ทราบ 
 
 
        3.1.4  สถิติจ านวนนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2562  (ข้อมูล DMC) 



                              งานวิชาการแจ้งจ านวนนักเรียนโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน 
2562  (ข้อมูล DMC) รวมทั้งสิ้น  1,664  คน 
มติที่ประชุม      ทราบ 
         3.1.5  ประกาศการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
โดยใช้แผนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 
2562 (รายละเอียดดังเอกสารที่แจกให้ทุกท่านในที่ประชุม) ส าหรับคู่มือหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนรู้ งานพัฒนาหลักสูตรได้รวบรวมให้คุณครูสามารถดาวน์โหลดไปใช้เป็นแนวทางในการ 
จัดการเรียนรู้ได้ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
มติที่ประชุม      ทราบ 
       3.1.6  ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ณ วันที่ 4 
มิถุนายน 2562 (รายละเอียดดังเอกสารที่แจกให้ทุกท่านในที่ประชุม) 
                              แจ้งการใช้ปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ณ  
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 แทนฉบับเดิม 
มติที่ประชุม      ทราบ 
       3.1.7 ประชาสัมพันธ์การอบรม “หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา” แบบ
ออนไลน์ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เชิญชวนให้ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ประธาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ครูสุขศึกษาและพลศึกษา ครูแนะแนว และครูกลุ่มสาระ ฯ อ่ืน ๆ ที่
สนใจ เข้าอบรม “หลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา” แบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์    http://cse-

elearning.obec.go.th     ซ่ึงทางส านักงาน ก.ค.ศ.ได้รับรองให้สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนใช้เป็นคุณสมบัติในการขอและมีวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนด 
มติที่ประชุม      ทราบ 
      3.1.8 หัวหน้างานพัฒนาผู้เรียน ชี้แจงการเลือกชุมนุมแบบออนไลน์ ระบบจะเปิดให้นักเรียน
ลงทะเบียนเลือกชุมุนมในวันที่ 11 มิถุนายน 2562  คาบท่ี 9 
มติที่ประชุม      ทราบ 

3.2  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
   3.2.1 งานประกันคุณภาพ แจ้งมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย เพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เอกสารดังแนบ) 
มติที่ประชุม      ทราบ 
   3.2.2 งานการเงินแจ้งการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาได้ประมาณ 90%  และขอขอบคุณ 
ครูทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 
มติที่ประชุม      ทราบ 

3.2.3 การขอใช้เงินตามโครงการ/กิจกรรม ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 
สิงหาคม 2562 
มติที่ประชุม      ทราบ 
   3.2.4 ประกันอุบัติเหตุ ในปีการศึกษา 2562  โรงเรียนจัดท าประกันอุบัติเหตุกับบริษัท
วิริยะประกันภัย กรณีเกิดอุบัติเหตุให้ส ารองเงินค่ารักษาพยาบาลก่อนและน าใบเสร็จมาเบิกคืนภายหลัง 
มติที่ประชุม      ทราบ 
   3.2.5  เกณฑ์การพิจารณา การยกเว้นการเก็บเงินบ ารุงการศึกษา  
                                        นักเรียนต้องมีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี มีความสามารถพิเศษ (สามารถ 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน) 
มติที่ประชุม      ทราบ 
 



 
3.3  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.3.1 งานบุคลากร 

                  3.3.1.1 การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (IDPLAN) เพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (ระยะเวลาในการพัฒนา 16 พฤษภาคม 2562 
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) 
                                    ครูท่านใดยังไม่ส่งแผนพัฒนาตนเอง (IDPLAN) สามารถส่งได้ท่ีงานบุคลากร 
มติที่ประชุม      ทราบ 
          3.3.1.2 การสอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ ปี พ.ศ.2562 
                                                - รับสมัคร วันที่ 18 กรกฎาคม – 24 กรกฏาคม  2562  
                                                              (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
                                                - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 18 กรกฎาคม  2562  
                                                - ประเมินประวัติและผลงาน วันที่ 31 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 
                                                - สอบข้อเขียน 
                                                  ภาค ก  
                                                  ภาค ข            วันที่ 10  สิงหาคม 2562 
                                               - สอบสัมภาษณ์    วันที่ 11  สิงหาคม 2562 
                                               - ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่ 16  สิงหาคม 2562 
มติที่ประชุม      ทราบ 
           3.3.2  งานกิจการนักเรียน 
          3.3.2.1  งานกิจการนักเรียนขอขอบคุณครูทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562  พร้อมทั้งแจ้งการส่งรายงานผลการด าเนินงานประชุมผู้ปกครอง 
มติที่ประชุม      ทราบ 
          3.3.2.2  ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินการ “ห้องเรียนสีขาว” ปีการศึกษา 
2561 – 2562 ทุกห้องเรียน 
มติที่ประชุม      ทราบ 
          3.3.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ให้สถานศึกษา
ด าเนินการ เรื่อง “การเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า” มีดังนี้ 
                                                -เฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้าเป็นกรณีพิเศษ 
                                                -คัดกรองและเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพฐ. 
                                                -ประสานเครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้        
มติที่ประชุม      ทราบ 
         3.3.2.4  การด าเนินการส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สพฐ.ก าหนด เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการเรียนการสอนของครูในการบูรณาการทักษะชีวิตในกลุ่มสาระ ฯ 
ต่าง ๆ 
                                              -งานกิจการนักเรียนส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว รอผล
การพิจารณา 
มติที่ประชุม      ทราบ 
 
 
             3.3.2.5  การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน 



                                               การปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน ขอให้บันทึกเหตุการณ์/ปัญหาต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นลงในสมุดทุกครั้ง 
มติที่ประชุม      ทราบ 
                          3.3.2.6  การจัดท าคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ปีการศึกษา 2562  
                                              งานกิจการนักเรียนด าเนินการจัดท าคู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู 
 ปีการศึกษา 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งแจกครูทุกท่านเพ่ือรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 
มติที่ประชุม      ทราบ 
       3.3.2.7 การจัดท าระบบคัดกรองนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 (SDQ) 
                                             แจ้งครูที่ปรึกษากรอกข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2562 (SDQ) ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 
มติที่ประชุม      ทราบ 
                                   3.3.2.8 ก าหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 4 มิถุนายน 
31 สิงหาคม 2562   เบิกเงินชดเชยค่าเดินทางได้ที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (กรณีเยี่ยมบ้านได้เกิน
ร้อยละ 50 ของนักเรียนในชั้นเรียน)  
มติที่ประชุม      ทราบ 
                                  3.3.2.9  เรื่องจากหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
                                             - ขอบคุณครูทุกท่านในการตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียน    
                                             - ขอความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาตรวจการแขวนป้ายชื่อ , ถุงเท้า 
                                             - กรณีนักเรียนมาสาย ถ้าผู้ปกครองมาส่งให้มาลงชื่อที่ห้องกิจการนักเรียน 
ถ้าผู้ปกครองไม่มาส่งให้ลงชื่อที่ป้อมยาม ถ้ามาสายเกิน  5 ครั้ง จะเชิญผู้ปกครองมาพบ 
                                             -ขอความร่วมมือจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้ง  
                                             -การจัดครูที่ปรึกษาชั้นเรียนยึดหลักจัดตามความเหมาะสม 
                                             -การตรวจสอบการตัดคะแนนจากระบบ PS School ของนักเรียนว่าถูกต้อง
หรือไม่ ถ้ามีข้อผิดพลาดแจ้งที่ครูพรนิภา  อภิบาลศรี   
มติที่ประชุม      ทราบ 
                    3.4  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 3.4.1 การด าเนินการตามประกาศโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
                 3.4.1.1 เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา” ปีการศึกษา 

2562 เป็นปีแห่งการปลอดขยะมูลฝอย” 
                                    มาตรการที่ 1 ลดการเกิดขยะมูลฝอย 
                                    เป้าหมายที่ 1 ลดใช้ปริมาณพลาสติกหรือกล่องโฟมและกระดาษ 
                                    มาตรการที่ 2 เพ่ิมพ้ืนที่ความสะอาด “ลูกเบญจมาฯรวมพลังพิทักษ์ความสะอาด” 
                                    เป้าหมายที่ 1 ห้องเรียนสะอาด 
                                    เป้าหมายที่ 2 โรงเรียนสะอาด 
มติที่ประชุม      ทราบ 

               3.4.1.2 เรื่อง มาตรการในการบริหารจัดการพลังงานและใช้พลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ มาตรการประหยัดไฟฟ้า 

                เป้าหมายที่ 1  ระบบปรับอากาศ 
                เป้าหมายที่ 2  ระบบแสงสว่าง 
                เป้าหมายที่ 3  เครื่องใช้ไฟฟ้าส านักงาน 
                เป้าหมายที่ 4  เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

มติที่ประชุม      ทราบ 



   3.4.2  การใช้ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ ส าหรับการขอใช้ห้องประชุมต่าง ๆ 
ของ โรงเรียน 
                                       แจ้งฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ เลือกตัวแทนเพ่ือขอรับ Username และ 
Password   ส าหรับการจองห้องประชุมแบบออนไลน์ 
มติที่ประชุม      ทราบ 
   3.4.3  การใช้แบบฟอร์มแจ้งของปรับปรุง ซ่อมแซมฉบับใหม่เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน 
มติที่ประชุม      ทราบ 
   3.4.4  การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 งานอนามัยโรงเรียนจะ
ด าเนินการจ้างหน่วยงานภายนอกมาท าการตรวจสุขภาพของนักเรียน 
มติที่ประชุม      ทราบ 
                               3.4.5 การปรับโครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
                                       แก้ไข  - งานอาคารสถานที่ 
                                                -งานรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม 
                                       เพ่ิมเติม -งานประดับและตกแต่งสถานที่   
มติที่ประชุม      ทราบ 
                               3.4.6 การเลือกครูแม่สีและเลือกประธานสี ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 มิถุนายน 
2562 คาบท่ี 9 จะมีการประชุมคณะครูประจ าสีต่าง ๆ เพ่ือเลือกครูแม่สีและเลือกประธานสี 
มติที่ประชุม      ทราบ 
                               3.4.7 การปรับปรุงเว็บไซต์ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์  
                                      ขณะนี้โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ก าลังปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียน มีการปรับปรุง
ข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  แจ้งครูทุกท่านถ่ายรูปเพ่ือ
ประกอบการจัดท าเว็บไซต์ของโรงเรียน (แต่งกายชุดข้าราชการ ลูกจ้างแต่งกายเสื้อเหลือง) 
มติที่ประชุม      ทราบ 
                               3.4.8 เรื่องแจ้งจากผู้ช่วยรองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
                                      นายโกเมศ  ศรีประมาณ  แจ้งการซ่อมบ ารุงโต๊ะ-เก้าอ้ีที่ช ารุดเสียหาย ขณะนี้ซ่อม
บ ารุงเสร็จแล้วในบางส่วนห้องเรียนใดต้องการให้ไปขอรับได้ที่ครูโกเมศ  ศรีประมาณ 
มติที่ประชุม      ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                             - 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
                       - 
เลิกประชุม  เวลา   17.42  น. 
บันทึกการประชุม      กรุณา 
                  (นางสาวกรุณา  ขจรชีพ) 

                                
ตรวจบันทึกการประชุม 
                  (นางสาวณัฎฐิญา  สุขเสงี่ยม) 
 
 
                                                                     (นายเสนอ  นวนกระโทก) 
                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 
 


