
 
 
ที่  ศธ ๐๔๐๒๕.๐๔.๐๒/34                    โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
                                                                                    หมู่ที่  ๓  ต าบลพระลับ  อ าเภอเมือง 
                                                                                    จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

          19  มีนาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง อนุญาตให้ใช้สถานที่และการใช้เสียงเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

เรียน นายยุทธชัย ลาค า  (หัวหน้ากลุ่มพระลับพัฒนา) 

อ้างถึง หนังสือที่ท าการกลุ่มพระลับพัฒนา ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 

  ตามหนังสือที่อ้างถึงที่ท าการกลุ่มพระลับพัฒนา ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้พ้ืนที่สนามกีฬา 
สถานที่ของโรงเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์ เปิดเวทีน าเสนอนโยบายต่อชุมชนและประชาชนทั่วไป ในวันอาทิตย์ 
ที่ 21 มีนาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น. นัน้ 

  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา อนุญาตให้ใช้สถานทีต่ามวันและเวลาดังกล่าวได้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                             (นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา) 
         ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติราชการแทน 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
โทร. ๐๔๓-๙๑๕๐๔๙, 087-3743993 (ผอ.) 
งานธุรการโรงเรียน 089-6232978 
  



 
ที่  ศธ  ๐๔๐๒๕.๐๔.๐๒/47                    โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
                                                                                    หมู่ที่  ๓  ต าบลพระลับ  อ าเภอเมือง 
                                                                                    จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

         1  เมษายน  ๒๕๖4 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม 

เรียน อาจารย์สุวัตน์ รักธรรม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการขอรับการสนับสนุน    จ านวน    1 ชุด 

  ด้วยโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ เป็นโรงเรียน
ขนาดกลาง มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 181 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 16 คน มีความ
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ส าหรับสนามเด็กเล่นของโรงเรียน 
เนื่องจากเครื่องเล่นสนามในปัจจุบันช ารุด และไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน 
  ดังนั้น โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา จึงใคร่ขอส่งโครงการฯ เพื่อรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม รายละเอียดดังแนบมาพร้อมหนังสือนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
               ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                            (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 
 
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
โทร. ๐๔๓-๙๑๕๐๔๙, 087-3743993 (ผอ.) 
งานธุรการโรงเรียน 089-6232978 
 
  



  
  
  
  
ที ่ศธ ๐๔๐25.04.02/71 

    
  
  
  
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  
ต าบลพระลับ อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 40000    

  
               17 พฤษภาคม 2564  
  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ 
  
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลพระลับ  

  ด้วย โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 
1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวมทั้งสิ้น 184  คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17  คน จะเปิด
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564  และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
เพ่ือลดความเสี่ยงและโอกาสการติดเชื้อ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน นั้น 

  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพ่นน้ ายาฆ่า
เชื้อภายในโรงเรียน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

             ขอแสดงความนับถือ  
  
 

  
  

           (นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา) 
                      ต าแหน่ง ครู รักษาราชการแทน 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

  
  
  
 
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  
งานธุรการ โทร. 08-9623-2978  
  
  



 
 

 

 ที ่ศธ 04025.04.02/137                                                     โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
                                 ต าบลพระลับ อ าเภอเมืองขอนแก่น  
                  จังหวัดขอนแก่น 40000 
 

                                                         26  สิงหาคม  2564 
 

เรื่อง  ตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 

อ้างถึง หนังสือโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ที่ ขก 51006.6/ว266 ลงวันที่  23 สิงหาคม 2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   จ านวน  1  ฉบับ 

           ตามหนังสือที่อ้างถึง นางสาวบัวไข บุญอนันต์ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
นางสาวบัวไข บุญอนันต์ ไดส้่งผลงานทางวิชาการรายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือประกอบการยื่นขอวิทยฐานะ รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  และได้
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการข้างต้น มายังโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น  

 บัดนี้ โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ได้รับเอกสารดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จะได้น า
ผลงานดังกล่าวไปเผยแพร่  และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอขอบคุณในการเผยแพร่ผลงานในครั้งนี้ 
 

                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                      (นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา) 
                                                   ต าแหน่งครู รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
  



  
  
  
  
ที ่ศธ ๐๔๐25.04.02/84 

    
  
  
  
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  
ต าบลพระลับ อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 40000    

  
               7 มิถุนายน 2564  
  
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ 

นมัสการ    เจ้าอาวาสวัดสมศรี  

อ้างถึง หนังสือส านักงานเทศบาลต าบลพระลับ ที่ ขก 74503/723 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 
          จ านวน   1   ฉบับ 

  ด้วย โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  จะท าการรื้อถอนอาคารเรียน ป.1 ฉ. ซึ่งมีอายุ
การใช้งานนาน 43 ปี สภาพอาคารทรุดโทรม เสาคอนกรีตมีสภาพแตกร้าวจนถึงโครงสร้างเหล็ก ดังนั้นเพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงงดการเข้าใช้อาคารเรียน เพ่ือเตรียมการรื้อถอน  

  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่าน ได้อนุญาตให้ใช้อาคาร
ศาลาสุปิโนนุสรณ์  ส าหรับเป็นห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 จ านวน 76 คน ซึ่งโรงเรียนจะ
เปิดท าการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

             ขอนมัสการด้วยความเคารพ  
  
 

  
  

               (นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา) 
                         ต าแหน่ง ครู รักษาราชการแทน 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

  
  
  
 
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  
งานธุรการ โทร. 08-9623-2978  
  



 
ที่  ศธ ๐๔๐๒๕.๐๔.๐๒/ว24                            โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
                                                                                    หมู่ที่  ๓  ต าบลพระลับ  อ าเภอเมือง 
                                                                                    จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
           19  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
เรื่อง ขอเชิญประชุมเพ่ือรับรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาคเพ่ือรับเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2  
 ปีการศึกษา ๒๕๖3 

เรียน  คณะกรรมการ 
  ด้วยโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  มีก าหนดจัดการประชุมรับรองผลการพิจารณาเพ่ือ
รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงแนว
ทางการรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)  ในวันจันทร์ ที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2564  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย  ขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                      (นางปาริชาติ วรรณทิพย์) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
โทร.๐๔๓-๙๑๕๐๔๙, 087-3743993 
งานธุรการโรงเรียน 089-6232978 
  



 
     
 
ที่ ศธ 04025.04.02/ว41                                                 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
                                         หมู่ 3 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง 
        จังหวัดขอนแก่น 40000 

                             30  มีนาคม  2564 

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open Home) และงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

เรียน     ผู้ปกครองนักเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ก าหนดการ      จ านวน 1    ฉบับ 

              ด้วยโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open Home) และงาน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
นักเรียน  ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564  ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

    ในการนี้ โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                    ขอแสดงความนับถือ 

 

                              (นางปาริชาติ วรรณทิพย์) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 
 
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
โทร. 043-915049, 087-3743993 (ผอ.) 
งานธุรการโรงเรียน 089-6232978 
 
 
 
  



     
 
ที่ ศธ 04025.04.02/ว41                                                 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
                                         หมู่ 3 ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง 
        จังหวัดขอนแก่น 40000 

                              29 มีนาคม  2564 

เรื่อง      ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open Home) และงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน 

เรียน     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และที่ปรึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ก าหนดการ      จ านวน 1    ฉบับ 

              ด้วยโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ได้จัดกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open Home) และงาน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลงาน
นักเรียน  ในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564  ณ อาคาร 2 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 

    ในการนี้ โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯ  ตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                   ขอแสดงความนับถือ 

 

                             (นางปาริชาติ วรรณทิพย์) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 
 
โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
โทร. 043-915049, 087-3743993 (ผอ.) 
งานธุรการโรงเรียน 089-6232978 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 
ที่  ศธ  ๐๔๐๒๕.๐๔.๐๒/ว42                     โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
                                                                                      หมู่ที่  ๓  ต าบลพระลับ  อ าเภอเมือง 
                                                                                      จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

                                                                   29 มีนาคม 2564 

เรื่อง     ขอเชิญประชุม และขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open Home), งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
 ประจ าปีการศึกษา 2563 

เรียน     นายทวีชาติ ติตะปัญ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ    จ านวน 1   ฉบับ 

  ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  ได้ด ารง
ต าแหน่งครบวาระสี่ปีแล้ว เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาสรร
หา แต่งตั้งคณะกรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชุดใหม่ เพ่ือแทนคณะกรรมการสถานศึกษาชุดเดิม ในวันศุกร์ 
ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  

  ในการนี้ ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (Open Home) และงานปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ก าหนดการดังแนบมาพร้อมหนังสือนี้ ขอขอบพระคุณท่าน
เป็นอย่างสูงที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                                                              (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 
 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
โทร. ๐๔๓-๙๑๕๐๔๙ , 087-3743993 

งานธุรการโรงเรียน 089-6232978 
 


