
 
    
ที่ ศธ 04025.09.15/ว95      โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
        ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
        จังหวัดขอนแก่น  40270 

      17  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุม 

เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นางกองพัน  วงษ์ธานี 

 เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านหนองคลอง มีข้อราชการจะน าเรียนปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ  

 ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองคลองขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวัน พุธ ที่ 22 กันยายน 
2564  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคลอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดี เช่น เคย  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

               
ขอแสดงความนับถือ 

 
                 (นางชุติมา  กะริอุณะ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
โทร. 063-3989395 
 

 

 

 

 



 
    
ที่ ศธ 04025.09.15/ว95      โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
        ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
        จังหวัดขอนแก่น  40270 

      17  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุม 

เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นายหมุ่ย  ยมศิลา 

 เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านหนองคลอง มีข้อราชการจะน าเรียนปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ  

 ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองคลองขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวัน พุธ ที่ 22 กันยายน 
2564  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคลอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดี เช่น เคย  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

               
ขอแสดงความนับถือ 

 
                 (นางชุติมา  กะริอุณะ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
โทร. 063-3989395 
 

 

 

 

 
    



ที่ ศธ 04025.09.15/ว95      โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
        ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
        จังหวัดขอนแก่น  40270 

      17  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุม 

เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นายเจริญ  เหลาเป 

 เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านหนองคลอง มีข้อราชการจะน าเรียนปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ  

 ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองคลองขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวัน พุธ ที่ 22 กันยายน 
2564  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคลอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดี เช่น เคย  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

               
ขอแสดงความนับถือ 

 
                 (นางชุติมา  กะริอุณะ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
โทร. 063-3989395 
 

 

 

 

 

 



 
    
ที่ ศธ 04025.09.15/ว95      โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
        ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
        จังหวัดขอนแก่น  40270 

      17  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุม 

เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นายปริญญา  ยาโสภา 

 เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านหนองคลอง มีข้อราชการจะน าเรียนปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ  

 ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองคลองขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวัน พุธ ที่ 22 กันยายน 
2564  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคลอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดี เช่น เคย  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

               
ขอแสดงความนับถือ 

 
                 (นางชุติมา  กะริอุณะ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
โทร. 063-3989395 
 

 

 

 

 
    



 
 
ที่ ศธ 04025.09.15/ว95      โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
        ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
        จังหวัดขอนแก่น  40270 

      17  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุม 

เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นายเทพพิทักษ์   พรประเสริฐ 

 เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านหนองคลอง มีข้อราชการจะน าเรียนปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ  

 ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองคลองขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวัน พุธ ที่ 22 กันยายน 
2564  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคลอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดี เช่น เคย  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

               
ขอแสดงความนับถือ 

 
                 (นางชุติมา  กะริอุณะ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
โทร. 063-3989395 
 

 

 

 

 
    



 
 
ที่ ศธ 04025.09.15/ว95      โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
        ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
        จังหวัดขอนแก่น  40270 

      17  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุม 

เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นางอุมาพร  เบ้าค า 

 เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านหนองคลอง มีข้อราชการจะน าเรียนปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ  

 ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองคลองขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวัน พุธ ที่ 22 กันยายน 
2564  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคลอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดี เช่น เคย  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

               
ขอแสดงความนับถือ 

 
                 (นางชุติมา  กะริอุณะ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
โทร. 063-3989395 
 

 

 

 

 
    



ที่ ศธ 04025.09.15/ว95      โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
        ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
        จังหวัดขอนแก่น  40270 

      17  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุม 

เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นางสาวมารินทร์  กัสปะ 

 เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านหนองคลอง มีข้อราชการจะน าเรียนปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ  

 ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองคลองขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวัน พุธ ที่ 22 กันยายน 
2564  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคลอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดี เช่น เคย  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

               
ขอแสดงความนับถือ 

 
                 (นางชุติมา  กะริอุณะ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
โทร. 063-3989395 
 

 

 

 

 

 



 
    
ที่ ศธ 04025.09.15/ว95      โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
        ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
        จังหวัดขอนแก่น  40270 

      17  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุม 

เรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   นางชุติมา  กะริอุณะ 

 เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านหนองคลอง มีข้อราชการจะน าเรียนปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ  

 ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองคลองขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวัน พุธ ที่ 22 กันยายน 
2564  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคลอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดี เช่น เคย  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

               
ขอแสดงความนับถือ 

 
                 (นางชุติมา  กะริอุณะ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
โทร. 063-3989395 
 

 

 

 

 
    



 
 
ที่ ศธ 04025.09.15/ว95      โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
        ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 
        จังหวัดขอนแก่น  40270 

      17  กันยายน  2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุม 

นมัสการ   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พระครูวิมลสุวรรณสาร  สันตจิตตติโต 

 เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านหนองคลอง มีข้อราชการจะน าเรียนปรึกษาหารือกับ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง  การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน และเรื่องอ่ืน ๆ  

 ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านหนองคลองขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม ในวัน พุธ ที่ 22 กันยายน 
2564  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคลอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดี เช่น เคย  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

               
ขอแสดงความนับถือ 

 
                 (นางชุติมา  กะริอุณะ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
โทร. 063-3989395 
 

 

 

 

 


