
 

ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว.0๖๖                                 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   
                                                                               อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

       ๒๓  กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง        ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

เรียน  นายพูลศักดิ์   ทิพย์บุญมี 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562                จำนวน   1   ฉบับ 

  เนื ่องด้วยทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีข้อราชการที ่จะแจ้งให้ทราบ การพิจารณาให้       
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหารือการดำเนินงาน
ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

  ทางโรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอเร ียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                     
โรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษาเข้าร ่วมประชุม  ในวันจันทร์ ที ่ 2๕ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1 8.00 น.                   
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา (ระดับประถมศึกษา) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือ จาก
ท่านเป็นอย่างด ี

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
       

            (นายธวชั     โลกา) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ , 063-9790045 
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
 
 
 
 
 



 

ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว.0๖๖                                  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   
                                                                                   อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

       ๒๓  กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง        ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

เรียน  นายชาตรี   เจริญสิทธิกุล 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562                จำนวน   1   ฉบับ 

  เนื ่องด้วยทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีข้อราชการที ่จะแจ้งให้ทราบ การพิจารณาให้       
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหารือการดำเนินงาน
ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

  ทางโรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอเร ียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                     
โรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษาเข้าร ่วมประชุม  ในวันจันทร์ ที ่ 2๕ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1 8.00 น.                   
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา (ระดับประถมศึกษา) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือ จาก
ท่านเป็นอย่างด ี

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
       

            (นายธวชั     โลกา) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ , 063-9790045 
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
  



 
ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว.0๖๖                                  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   
                                                                                   อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

       ๒๓  กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง        ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

นมัสการ    พระครูอนุสิฐธีรคุณ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562                จำนวน   1   ฉบับ 

  เนื ่องด้วยทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีข้อราชการที ่จะแจ้งให้ทราบ การพิจารณาให้       
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหารือการดำเนินงาน
ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

  ทางโรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอเร ียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                     
โรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษาเข้าร ่วมประชุม  ในวันจันทร์ ที ่ 2๕ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1 8.00 น.                   
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา (ระดับประถมศึกษา) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือ จาก
ท่านเป็นอย่างด ี

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
       

            (นายธวชั     โลกา) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ , 063-9790045 
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
  



 

ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว.0๖๖                                  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   
                                                                                   อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

       ๒๓  กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง        ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

เรียน  นางพยอม   สุจา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562                จำนวน   1   ฉบับ 

  เนื ่องด้วยทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีข้อราชการที ่จะแจ้งให้ทราบ การพิจารณาให้       
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหารื อการดำเนินงาน
ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

  ทางโรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอเร ียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                     
โรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษาเข้าร ่วมประชุม  ในวันจันทร์ ที ่ 2๕ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1 8.00 น.                   
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา (ระดับประถมศึกษา) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือ จาก
ท่านเป็นอย่างด ี

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
       

            (นายธวชั     โลกา) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ , 063-9790045 
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
  



 
 

ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว.0๖๖                                  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   
                                                                                   อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

       ๒๓  กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง        ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

เรียน  ร.ต.ท.ประเสริฐ  กองบุญเทียม 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562                จำนวน   1   ฉบับ 

  เนื ่องด้วยทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีข้อราชการที ่จะแจ้งให้ทราบ การพิจารณาให้       
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหารือการดำเนินงาน
ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

  ทางโรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอเร ียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                     
โรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษาเข้าร ่วมประชุม  ในวันจันทร์ ที ่ 2๕ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1 8.00 น.                   
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา (ระดับประถมศึกษา) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือ จาก
ท่านเป็นอย่างด ี

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
       

            (นายธวชั     โลกา) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ , 063-9790045 
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
  



 
 

ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว.0๖๖                                  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   
                                                                                   อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

       ๒๓  กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง        ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

เรียน  นายทองสุข   บุญคำมา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562                จำนวน   1   ฉบับ 

  เนื ่องด้วยทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีข้อราชการที ่จะแจ้งให้ทราบ การพิจารณาให้       
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหารือการดำเนินงาน
ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

  ทางโรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอเร ียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                     
โรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษาเข้าร ่วมประชุม  ในวันจันทร์ ที ่ 2๕ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1 8.00 น.                   
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา (ระดับประถมศึกษา) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือ จาก
ท่านเป็นอย่างด ี

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
       

            (นายธวชั     โลกา) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ , 063-9790045 
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
  



 
 

ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว.0๖๖                                  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   
                                                                                   อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

       ๒๓  กุมภาพันธ์  2562 

เรื่อง        ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

เรียน  นายโกศล   เรือนตื้อ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2562                จำนวน   1   ฉบับ 

  เนื ่องด้วยทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา มีข้อราชการที ่จะแจ้งให้ทราบ การพิจารณาให้       
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับย้ายข้าราชการครู สายงานการสอน ประจำปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหารือการดำเนินงาน
ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

  ทางโรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอเร ียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน                     
โรงเร ียนชุมชนแม่ลาศึกษาเข้าร ่วมประชุม  ในวันจันทร์ ที ่ 2๕ กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 1 8.00 น.                   
ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา (ระดับประถมศึกษา) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือ จาก
ท่านเป็นอย่างด ี

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
       

            (นายธวชั     โลกา) 

          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ , 063-9790045 
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
 
 
 

 



                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว.๑๐๙                              โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   
                                                                                 อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

        ๒๖  มิถุนายน  256๓ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๓ 

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาหลวง 

 เนื ่องด้วยโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ได้กำหนดการประชุมผู ้ปกครองนักเรียน พร้อมรับค่า
เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน  ประจำปีการศึกษา 256๓  ในวันจันทร์ที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่ใต้ถุนอาคารเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

 ในการนี ้ ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เรียนเชิญ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกระดับชั้น ในหมู่ที่ ๑ บ้านแม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาหลวง เข้า
ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ ๑ นำนักเรียนมารายงานตัวในวันดังกล่าวด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

      ขอแสดงความนับถือ 

  

                                                                      (นายธวัช    โลกา) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
 
 
 
 
 
 
 



ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว.๑๐๙                             โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   
                                                                                 อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

        ๒๖  มิถุนายน  256๓ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๓ 

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ลาหลวง  

 เนื ่องด้วยโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ได้กำหนดการประชุมผู ้ปกครองนักเรียน พร้อมรับค่า
เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน  ประจำปีการศึกษา 256๓  ในวันจันทร์ที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่ใต้ถุนอาคารเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

 ในการนี ้ ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เรียนเชิญ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกระดับชั้น ในหมู่ที่ ๑ บ้านแม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาหลวง เข้า
ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นำนักเรียนมารายงานตัวในวันดังกล่าวด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

      ขอแสดงความนับถือ 

  

                                                                      (นายธวัช    โลกา) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
  



 

ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว.๑๐๙                              โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   
                                                                                 อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

         ๒๖  มิถุนายน  256๓ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256๓ 

เรียน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาหลวง 

 เนื ่องด้วยโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ได้กำหนดการประชุมผู ้ปกครองนักเรียน พร้อมรับค่า
เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน  ประจำปีการศึกษา 256๓  ในวันจันทร์ที่  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เวลา 09.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่ใต้ถุนอาคารเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  

 ในการนี ้ ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เรียนเชิญ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาทุกระดับชั้น ในหมู่ที่ ๑ บ้านแม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาหลวง เข้า
ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ นำนักเรียนมารายงานตัวในวันดังกล่าวด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   

                                                                     ขอแสดงความนับถือ 

  

                                                                      (นายธวัช    โลกา) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 



 
ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว๒๗๒                โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   

                                                                               อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

        ๒๔  กันยายน  ๒๕62 

เรื่อง    ขอเรียนเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุฑิตาจิต  

เรียน นายพูลศักดิ์  ทิพย์บุญมี 

 ด้วยโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้กำหนดการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คือ ครูเพ็ญศรี  ปิ่นธิดา  ตำแหน่ง ครู
ชำนาญการและนายประพาส  สุขนิสัย ตำแหน่ง ช่างไม้ ๔ เพ่ือเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้
เกษียณอายุราชการ ดังกล่าว 

           ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ
และแสดงมุฑิตาจิต ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา (ใต้ถุนอาคาร
เรียนมัธยม)  เวลา ๑๘.๐๐ น เป็นต้นไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

        

           (นายธวชั     โลกา) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.๐-๕๓๖๘-๕48๙ , 063-9790045 
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 

 

 

 



 
ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/ว๒๗๒                โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   

                                                                               อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

        ๒๔  กันยายน  ๒๕62 

เรื่อง    ขอเรียนเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุฑิตาจิต  

เรียน นายชาตรี  เจริญสิทธิกุล 

 ด้วยโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้กำหนดการจัดงานแสดงมุฑิตาจิตให้กับข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คือ ครูเพ็ญศรี  ปิ่นธิดา  ตำแหน่ง ครู
ชำนาญการและนายประพาส  สุขนิสัย ตำแหน่ง ช่างไม้ ๔ เพ่ือเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้
เกษียณอายุราชการ ดังกล่าว 

           ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ
และแสดงมุฑิตาจิต ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา (ใต้ถุนอาคาร
เรียนมัธยม)  เวลา ๑๘.๐๐ น เป็นต้นไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

          ขอแสดงความนับถือ 

 

        

           (นายธวชั     โลกา) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร.๐-๕๓๖๘-๕48๙ , 063-9790045 
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 

 
 
  



 

ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/089                  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต. แม่ลาหลวง   
                                                                                 อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

         18  มีนาคม  ๒๕62 

เรื่อง    ขอเรียนเชิญร่วมงานวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 

เรียน คุณพูลศักดิ์    ทิพย์บุญมี 

 ด้วยโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  ได้จัดทำโครงการวันปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา   
ปีที่ 3  เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ในวันพุธ ที่ 20 มีนาคม 
2562 ตั ้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา (ระดับ
มัธยมศึกษา)  

           ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมงานวันปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 
และเป็นตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ในวันพุธ       
ที่ 20 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
(ระดับมัธยมศึกษา) หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับเกียรติจากท่านและขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

 

        

            (นายธวชั     โลกา) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ , 063-9790045 
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 

 

 

 



 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2562 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


