
 

 

ที่ ศธ. ๐๔๐๒๕.๐๑.๑๖/ว๗๔                                                      โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
                 ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง                                                 
                                                                                            จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐   

               
     ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  
เรียน    นายหนูจิต    แดงน้อย 
                      

         ด้วยโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ
เปิดเรียนภาคเรียนที่๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นยังมียอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอยู่จำนวนมาก                                              

        เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนในช่วงเปิดเทอม จึงขอ
เรียนเชิญท่านในนามประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ในวัน ศุกร์  
ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
                      

                                    
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     
 

                                      ขอแสดงความนับถือ 
                                                                       
           
 

                                    (นายครรชิต  หมื่นแก้ว) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 
 

 
 
 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
โทร. 084-2642866 
หมายเหตุ : ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ “ร้าน นอนนาคาเฟ่” 



 

 

ที่ ศธ. ๐๔๐๒๕.๐๑.๑๖/ว๗๕                                                      โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
                ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง                                                 
                                                                                           จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐      

            
     ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมประชุม           
เรียน    นางเอ่ียมลออ  อินทร์บุญญา  
         
         

         ด้วยโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ
เปิดเรียนภาคเรียนที่๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นยังมียอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนจำนวนมาก                                              

        เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนในช่วงเปิดเทอม จึงขอ
เร ียนเช ิญท ่านในนามคณะกรรมการสถานศ ึกษา ได ้ เข ้าร ่วมประช ุมปร ึกษาหาร ือ ในว ัน ศ ุกร์   
ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
                                    
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     
 

                                      ขอแสดงความนับถือ 
                                                                       
 
 

           
                                    (นายครรชิต  หมื่นแก้ว) 

                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
โทร. 084-2642866 
หมายเหตุ : ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ “ร้าน นอนนาคาเฟ่” 



 

 

ที่ ศธ. ๐๔๐๒๕.๐๑.๑๖/ว๗๖                                                      โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
                ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง                                                 
                                                                                           จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐      

            
     ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมประชุม           
เรียน    นายจำนง   ศรีด่าง  
        

       ด้วยโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ
เปิดเรียนภาคเรียนที่๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นยังมียอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนจำนวนมาก                                              

        เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนในช่วงเปิดเทอม จึงขอ
เร ียนเช ิญท ่านในนามคณะกรรมการสถานศ ึกษา ได ้ เข ้าร ่วมประช ุมปร ึกษาหาร ือ ในว ัน ศ ุกร์   
ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
                                    
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     
 

                                      ขอแสดงความนับถือ 
                                                                       
           
 

                                    (นายครรชิต  หมื่นแก้ว) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 
 
 
 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
โทร. 084-2642866 
หมายเหตุ : ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ “ร้าน นอนนาคาเฟ่” 



 

ที่ ศธ. ๐๔๐๒๕.๐๑.๑๖/ว๗๗                                                      โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
                ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง                                                 
                                                                                           จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐      

            
     ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมประชุม           
เรียน    นางสุภาพร   โนนท่อน  
        

        ด้วยโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ
เปิดเรียนภาคเรียนที่๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นยังมียอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนจำนวนมาก                                              

        เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนในช่วงเปิดเทอม จึงขอ
เร ียนเช ิญท ่านในนามคณะกรรมการสถานศ ึกษา ได ้ เข ้าร ่วมประช ุมปร ึกษาหาร ือ ในว ัน ศ ุกร์   
ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

                                    

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     
 
 

                                      ขอแสดงความนับถือ 
                                                                       
           
 

                                    (นายครรชิต  หมื่นแก้ว) 
                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 
 

 
 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
โทร. 084-2642866 
หมายเหตุ : ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ “ร้าน นอนนาคาเฟ่” 



 

 

ที่ ศธ. ๐๔๐๒๕.๐๑.๑๖/ว๗๘                                                      โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
                ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง                                                 
                                                                                           จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐      

            
     ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมประชุม           
เรียน    นางพัชรินทร์  ทาบุราณ  

 
       ด้วยโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ

เปิดเรียนภาคเรียนที่๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นยังมียอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนจำนวนมาก                                              

        เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนในช่วงเปิดเทอม จึงขอ
เร ียนเช ิญท ่านในนามคณะกรรมการสถานศ ึกษา ได ้ เข ้าร ่วมประช ุมปร ึกษาหาร ือ ในว ัน ศ ุกร์   
ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 

                                
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

    
 

                                      ขอแสดงความนับถือ 
                                                                       
           
 
 

                                    (นายครรชิต  หมื่นแก้ว) 
                                ผูอ้ำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 
 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
โทร. 084-2642866 
หมายเหตุ : ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ “ร้าน นอนนาคาเฟ่” 
 



 

 

ที่ ศธ. ๐๔๐๒๕.๐๑.๑๖/ว๗๙                                                      โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
                ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง                                                 
                                                                                           จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐      

            
     ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมประชุม           
เรียน    นางสาวน้ำทิพย์   อนุสี  

 
        ด้วยโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ

เปิดเรียนภาคเรียนที่๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นยังมียอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนจำนวนมาก                                              

        เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนในช่วงเปิดเทอม จึงขอ
เร ียนเช ิญท ่านในนามคณะกรรมการสถานศ ึกษา ได ้ เข ้าร ่วมประช ุมปร ึกษาหาร ือ ในว ัน ศ ุกร์   
ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
       
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

                                      ขอแสดงความนับถือ 
                                                                       
           
 
 

                                    (นายครรชิต  หมื่นแก้ว) 
                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 
 
 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
โทร. 084-2642866 
หมายเหตุ : ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ “ร้าน นอนนาคาเฟ่” 



 
 

ที่ ศธ. ๐๔๐๒๕.๐๑.๑๖/ว๘๐                                                      โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
                ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง                                                 
                                                                                           จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐      

            
     ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
 
เรื่อง    ขอเชิญเข้าร่วมประชุม           
นมัสการ พระครูเกษมวีราภรณ์ 
        

        ด้วยโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินการ
เปิดเรียนภาคเรียนที่๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น แต่ด้วยสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นยังมียอดผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนจำนวนมาก                                              

        เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนในช่วงเปิดเทอม จึงขอ
เร ียนเช ิญท ่านในนามคณะกรรมการสถานศ ึกษา ได ้ เข ้าร ่วมประช ุมปร ึกษาหาร ือ ในว ัน ศ ุกร์   
ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
                                    

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
     
 
 

                                      ขอแสดงความนับถือ 
                                                                       
           
 
 

                                    (นายครรชิต  หมื่นแก้ว) 
                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 

 
 
โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
โทร. 084-2642866 
หมายเหตุ : ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ “ร้าน นอนนาคาเฟ่” 



 

 



 



 

 



 



นายครรชิต หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
เข้าร่วมมประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 
 
 

 


