
ที ่ศธ ๐๔๐๒๕.๐๒.๐๓/ว๗๑                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐                                                                                 

                ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
เรียน  นายมงคล  บุดดานาง 
 

  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕        
เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 
 
 
 
 
งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 

 
 

 

 

 

 

 



ที ่ศธ ๐๔๐๒๕.๐๒.๐๓/ว๓๘                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
                                                                                
                     ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
นมัสการ พระมหาอธิวัฒน์  ภทฺรกวี 
 
  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

       นมัสการด้วยความเคารพ 

 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 
 
 
 
 
งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 
  



ว๗๑                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐                                                                                 

                ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
เรียน  นางจันทรา  หล่องบุศรี 
 

  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕        
เวลา ๐๙.๐๐ น.   ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 

 
 
 
งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 

 
 

 

 

 

 

 



ที ่ศธ ๐๔๐๒๕.๐๒.๐๓/ว๓๘                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
                                                                                
                     ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
เรียน  นางศิวิไลย์ สุขขา 
 
  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 

 
 
งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 
 

 
 

 
 
 
 



ที ่ศธ ๐๔๐๒๕.๐๒.๐๓/ว๓๘                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
                                                                                
                     ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
เรียน  นางศิริลักษณ์ ยศสาร 
 
  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 

 
 
 
งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 
  



ที ่ศธ ๐๔๐๒๕.๐๒.๐๓/ว๓๘                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
                                                                                
                     ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
เรียน  ดต.เทวพร  โพธิปัสสา 
 
  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 

 
 
 
 
 
งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 
  



ที ่ศธ ๐๔๐๒๕.๐๒.๐๓/ว๓๘                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
                                                                                
                     ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
เรียน  นางรุ่งรัตน์ แดนไกรแก้ว 
 
  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 

  



ที ่ศธ ๐๔๐๒๕.๐๒.๐๓/ว๓๘                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
                                                                                
                     ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
เรียน  นางภัชรพร ค าสิงห์ 
  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 

 

 

 

 

งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 

  



ที ่ศธ ๐๔๐๒๕.๐๒.๐๓/ว๓๘                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
                                                                                
                     ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
เรียน  นางอรวรรณ โรจนชาร ี
 
  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 

 

 

 

 

งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 

  



ที ่ศธ ๐๔๐๒๕.๐๒.๐๓/ว๓๘                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
                                                                                
                     ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
เรียน  นายจตุพร  บุดดานาง 
 
  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 

 
 
 
 
 
 
 
งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 
 

 

 



ที ่ศธ ๐๔๐๒๕.๐๒.๐๓/ว๓๘                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
                                                                                
                     ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
เรียน  นายหอมหวน  หย่องเอ่น 
 
  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 

 

 

 

 

งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 

  



ที ่ศธ ๐๔๐๒๕.๐๒.๐๓/ว๓๘                         โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
                          ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐  
                                                                                
                     ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   ขอเชิญประชุม  
เรียน  นายไพรวรรณ ลุนจันทา 
 
  ด้วย โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มีข้อราชการที่จะแจ้งให้ทราบและเรื่องที่จะปรึกษาหารือเพ่ือ
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง  จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.   
ณ.ห้องวิชาการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย    

  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 

                                   
                                 ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ )                           

                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย   
 

 

 

 

 

 

งานธุรการ 
โทร.๐-๔๓-๔๗๒-๐๑๒,๐๘๑-๙๕๔๒๖๐๖ 

 


