
สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 
ศูนยประสานงานสมาคมฯ โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั 

171/3151 หมู 2  ถนนพหลโยธนิ  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรงุเทพมหานคร 10220 
โทร. 0-2034-9755 ตอ 113 , 198  โทรสาร  0-2056-4725 , 0-2056-4723 , 0-2065-4721 

Websi te :  www.a -bestha i .com  

 
 

ท่ี ส.ก.ส.ท. ว 35/2563 

 8  กรกฎาคม  2563 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเงินสนับสนุนการจัดทําหนังสือสมาคมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ 
สามัญประจําป 2562 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนประธานสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบตอบรับ   จํานวน    1   ฉบับ 

  ดวยสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแหงประเทศไทย กําหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ                
เร่ือง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสูภัย COVID 19” และประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ระหวางวันศุกรที่         
14 สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมไดมอนดฮอลล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรท      
ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)      
ใหเกียรติเปนประธานในพิธี  ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และผูแทนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียน

สังกัดเอกชน / โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารวมประชุม รวม 1,000 คน จึงไดจัดทําหนังสือสมาคมข้ึน 
เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และการดําเนินงานของสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 
  ในการนี้  สมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะหมายังโรงเรียนของทานไดใหการสนับสนุนการจัดทําหนังสือ
ดังกลาว โดยสมาคมจะลงโฆษณาในทายหนังสือใหกับโรงเรียนของทานตามใบตอบรับท่ีสงมาพรอมหนังสือฉบับนี้             
โดยประสานงานไปท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สงขอความลงหนังสือทาง E-mail : officehwn@gmail.com    
ผูบริจาค 10,000 บาท จะไดเขารับโลจากประธานในพิธ ี

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและตอบรับสนับสนุนเงินในแบบตอบรับทาง          
โทรสารตามหมายเลขท่ีระบุ ไปท่ีบัญชี สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย บัญชีเลขท่ี              
123-0-27645-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 จักขอบคุณย่ิง 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

   
 
                       (นายปรีชา    จิตรสิงห) 
            นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย 

 
 
ศูนยประสานงานสมาคมฯ (Website : www.a -besthai .com ) 

โทร. 0-2034-9755 ตอ 113 , 198  โทรสาร. 0-2056-4725 , 0-2056-4723 , 0-2065-4721 
มือถือ 086-571-4807 ครูสมพิศ ทองเปลงรัศมี  ,  มือถือ 099-218-0119 ครูวงเดือน วาเรืองศรี 
มือถือ 081-580-7509 ครูอรชุมา ยงพัฒนจิตร 

http://www.a-besthai.com/
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สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 
ศูนยประสานงานสมาคมฯ โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั 

171/3151 หมู 2  ถนนพหลโยธนิ  แขวงคลองถนน  เขตสายไหม  กรงุเทพมหานคร 10220 
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ท่ี ส.ก.ส.ท. ว 35/2563 

 8  กรกฎาคม  2563 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเงินสนับสนุนการจัดทําหนังสือสมาคมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ 
สามัญประจําป 2562 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบตอบรับ   จํานวน    1   ฉบับ 

  ดวยสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแหงประเทศไทย กําหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ                
เร่ือง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสูภัย COVID 19” และประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ระหวางวันศุกรที่         
14 สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมไดมอนดฮอลล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรท      
ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)      
ใหเกียรติเปนประธานในพิธี  ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และผูแทนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียน

สังกัดเอกชน / โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารวมประชุม รวม 1,000 คน จึงไดจัดทําหนังสือสมาคมข้ึน 
เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และการดําเนินงานของสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 
  ในการนี้  สมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะหมายังโรงเรียนของทานไดใหการสนับสนุนการจัดทําหนังสือ
ดังกลาว โดยสมาคมจะลงโฆษณาในทายหนังสือใหกับโรงเรียนของทานตามใบตอบรับท่ีสงมาพรอมหนังสือฉบับนี้             
โดยประสานงานไปท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สงขอความลงหนังสือทาง E-mail : officehwn@gmail.com    
ผูบริจาค 10,000 บาท จะไดเขารับโลจากประธานในพิธ ี

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและตอบรับสนับสนุนเงินในแบบตอบรับทาง          
โทรสารตามหมายเลขท่ีระบุ ไปท่ีบัญชี สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย บัญชีเลขท่ี              
123-0-27645-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 จักขอบคุณย่ิง 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

   
 
                       (นายปรีชา    จิตรสิงห) 
            นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย 

 
 
ศูนยประสานงานสมาคมฯ (Website : www.a -besthai .com ) 

โทร. 0-2034-9755 ตอ 113 , 198  โทรสาร. 0-2056-4725 , 0-2056-4723 , 0-2065-4721 
มือถือ 086-571-4807 ครูสมพิศ ทองเปลงรัศมี  ,  มือถือ 099-218-0119 ครูวงเดือน วาเรืองศรี 
มือถือ 081-580-7509 ครูอรชุมา ยงพัฒนจิตร 
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สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ึนพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 
ศูนยประสานงานสมาคมฯ โรงเรยีนฤทธยิะวรรณาลยั 
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 8  กรกฎาคม  2563 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเงินสนับสนุนการจัดทําหนังสือสมาคมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ 
สามัญประจําป 2562 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

สิ่งท่ีสงมาดวย แบบตอบรับ   จํานวน    1   ฉบับ 

  ดวยสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแหงประเทศไทย กําหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ                
เร่ือง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสูภัย COVID 19” และประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ระหวางวันศุกรที่         
14 สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมไดมอนดฮอลล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรท      
ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)      
ใหเกียรติเปนประธานในพิธี  ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และผูแทนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียน
สังกัดเอกชน / โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เขารวมประชุม รวม 1,000 คน จึงไดจัดทําหนังสือสมาคมข้ึน 
เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร และการดําเนินงานของสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 
  ในการนี้  สมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะหมายังโรงเรียนของทานไดใหการสนับสนุนการจัดทําหนังสือ
ดังกลาว โดยสมาคมจะลงโฆษณาในทายหนังสือใหกับโรงเรียนของทานตามใบตอบรับท่ีสงมาพรอมหนังสือฉบับนี้             
โดยประสานงานไปท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สงขอความลงหนังสือทาง E-mail : officehwn@gmail.com    
ผูบริจาค 10,000 บาท จะไดเขารับโลจากประธานในพิธ ี

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหและตอบรับสนับสนุนเงินในแบบตอบรับทาง          
โทรสารตามหมายเลขท่ีระบุ ไปท่ีบัญชี สมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย บัญชีเลขท่ี              
123-0-27645-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 จักขอบคุณย่ิง 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

   
 
                       (นายปรีชา    จิตรสิงห) 
            นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย 

 
 
ศูนยประสานงานสมาคมฯ (Website : www.a -besthai .com ) 

โทร. 0-2034-9755 ตอ 113 , 198  โทรสาร. 0-2056-4725 , 0-2056-4723 , 0-2065-4721 
มือถือ 086-571-4807 ครูสมพิศ ทองเปลงรัศมี  ,  มือถือ 099-218-0119 ครูวงเดือน วาเรืองศรี 
มือถือ 081-580-7509 ครูอรชุมา ยงพัฒนจิตร 
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แบบตอบรับแสดงความจํานงสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือ 

การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญสามัญประจําป 2562 

วันศุกรท่ี 14 สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตยท่ี 16 สิงหาคม 2563  
ณ หองประชุมไดมอนดฮอลล ช้ัน 5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรท ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................................................. 

ในนามของ (โรงเรียน/องคกร/บริษัท/หาง/ราน) ..............................................................................................................................................

ท่ีตั้งเลขท่ี...................................หมู.................................ซอย.........................ถนน...............................................................................................

ตําบล/แขวง..........................................................................................อําเภอ/เขต.............................................................................. 

จังหวัด.............................................................................รหสัไปรษณีย........................................................................... 

เบอรโทรศัพท...............................................มือถือ...............................................โทรสาร............................................... 

 ยินดีใหการสนับสนุนการจัดทําหนังสือสมาคมฯ ดังนี้ 

 เต็มหนาสี เงินจํานวน  10,000  บาท/รับโล    ครึ่งหนาสี       เงินจํานวน 5,000 บาท 

 เต็ม ขาว-ดํา เงินจํานวน    5,000  บาท    ครึ่งหนาขาว-ดํา  เงินจํานวน 3,000 บาท 

 สงอีเมลทาง officehwn@gmail.com (เก่ียวกับขอมูลและภาพเพ่ือเปนการประชาสัมพันธโรงเรียนของทาน) 

นายไพฑูรย  จารุสาร  ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี 

 

 

ลงชื่อ..........................................................ผูแจงขอมูล 

      (.........................................................) 

ตําแหนง...................................................... 

 

 

หมายเหตุ   โอนเงินเขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแหงประเทศไทย 

        บัญชีเลขท่ี  123-0-27645-9 ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากเกร็ด 

    สงใบตอบรับไปท่ีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี 

      ทางโทรสารหมายเลข  02-961-9808   

      ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 พรอมสําเนาใบโอนเงิน และขอมูลประชาสัมพันธทาง     

       E-mail : officehwn@gmail.com 

  สมาคมฯ จะออกใบเสร็จรับเงินในวันเสารท่ี 15 สิงหาคม 2563 

      กรุณานําใบโอนเงินมาแสดงในวันดังกลาว 


