สมาคมกรรมการสถานศึกษาขึน้ พืน้ ฐานแหงประเทศไทย
ศูนยประสานงานสมาคมฯ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
171/3151 หมู 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 0-2034-9755 ตอ 113 , 198 โทรสาร 0-2056-4725 , 0-2056-4723 , 0-2065-4721
Website : www.a-besthai.com

ที่ ส.ก.ส.ท. ว 35/2563
8 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหเงินสนับสนุนการจัดทําหนังสือสมาคมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ
สามัญประจําป 2562

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนประธานสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย
สิ่งที่สงมาดวย แบบตอบรับ

จํานวน 1

ฉบับ

ดวยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานแหง ประเทศไทย กํา หนดจัด ประชุ มสัม มนาทางวิ ชาการ
เรื่อง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสูภัย COVID 19” และประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ระหวางวันศุกร ที่
14 สิงหาคม 2563 ถึ งวัน อาทิตย ที่ 16 สิง หาคม 2563 ณ ห องประชุมไดมอนด ฮอล ล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพ อร ท
ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
ใหเกียรติเปนประธานในพิธี ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูแทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียน
สังกัดเอกชน / โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารวมประชุม รวม 1,000 คน จึงไดจัดทําหนังสือสมาคมขึ้น

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และการดําเนินงานของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย
ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะหมายังโรงเรียนของทานไดใหการสนับสนุนการจัดทําหนังสื อ
ดั งกล าว โดยสมาคมจะลงโฆษณาในท ายหนั งสื อให กั บโรงเรี ยนของท านตามใบตอบรั บที่ ส งมาพร อมหนั งสื อฉบั บนี้
โดยประสานงานไปที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สงขอความลงหนังสือทาง E-mail : officehwn@gmail.com
ผูบริจาค 10,000 บาท จะไดเขารับโลจากประธานในพิธี

จึ งเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาให ความอนุ เคราะห และตอบรั บ สนั บ สนุ น เงิ น ในแบบตอบรั บทาง
โทรสารตามหมายเลขที่ ระบุ ไปที่ บั ญชี สมาคมกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานแห งประเทศไทย บั ญชี เลขที่
123-0-27645-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จักขอบคุณยิ่ง
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

สมาคมกรรมการสถานศึกษาขึน้ พืน้ ฐานแหงประเทศไทย
ศูนยประสานงานสมาคมฯ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
171/3151 หมู 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 0-2034-9755 ตอ 113 , 198 โทรสาร 0-2056-4725 , 0-2056-4723 , 0-2065-4721
Website : www.a-besthai.com

ที่ ส.ก.ส.ท. ว 35/2563
8 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหเงินสนับสนุนการจัดทําหนังสือสมาคมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ
สามัญประจําป 2562

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
สิ่งที่สงมาดวย แบบตอบรับ

จํานวน 1

ฉบับ

ดวยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานแหง ประเทศไทย กํา หนดจัด ประชุ มสัม มนาทางวิ ชาการ
เรื่อง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสูภัย COVID 19” และประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ระหวางวันศุกร ที่
14 สิงหาคม 2563 ถึ งวัน อาทิตย ที่ 16 สิง หาคม 2563 ณ ห องประชุมไดมอนด ฮอล ล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพ อร ท
ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
ใหเกียรติเปนประธานในพิธี ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูแทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียน
สังกัดเอกชน / โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารวมประชุม รวม 1,000 คน จึงไดจัดทําหนังสือสมาคมขึ้น

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และการดําเนินงานของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย
ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะหมายังโรงเรียนของทานไดใหการสนับสนุนการจัดทําหนังสื อ
ดั งกล าว โดยสมาคมจะลงโฆษณาในท ายหนั งสื อให กั บโรงเรี ยนของท านตามใบตอบรั บที่ ส งมาพร อมหนั งสื อฉบั บนี้
โดยประสานงานไปที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สงขอความลงหนังสือทาง E-mail : officehwn@gmail.com
ผูบริจาค 10,000 บาท จะไดเขารับโลจากประธานในพิธี

จึ งเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาให ความอนุ เคราะห และตอบรั บ สนั บ สนุ น เงิ น ในแบบตอบรั บทาง
โทรสารตามหมายเลขที่ ระบุ ไปที่ บั ญชี สมาคมกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานแห งประเทศไทย บั ญชี เลขที่
123-0-27645-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จักขอบคุณยิ่ง
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

สมาคมกรรมการสถานศึกษาขึน้ พืน้ ฐานแหงประเทศไทย
ศูนยประสานงานสมาคมฯ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
171/3151 หมู 2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 0-2034-9755 ตอ 113 , 198 โทรสาร 0-2056-4725 , 0-2056-4723 , 0-2065-4721
Website : www.a-besthai.com

ที่ ส.ก.ส.ท. ว 35/2563
8 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

ขอความอนุเคราะหเงินสนับสนุนการจัดทําหนังสือสมาคมในการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ
สามัญประจําป 2562

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สิ่งที่สงมาดวย แบบตอบรับ

จํานวน 1

ฉบับ

ดวยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานแหง ประเทศไทย กํา หนดจัด ประชุ มสัม มนาทางวิ ชาการ
เรื่อง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสูภัย COVID 19” และประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ระหวางวันศุกร ที่
14 สิงหาคม 2563 ถึ งวัน อาทิตย ที่ 16 สิง หาคม 2563 ณ ห องประชุมไดมอนด ฮอล ล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพ อร ท
ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
ใหเกียรติเปนประธานในพิธี ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผูแทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียน
สังกัดเอกชน / โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขารวมประชุม รวม 1,000 คน จึงไดจัดทําหนังสือสมาคมขึ้น

เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร และการดําเนินงานของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย
ในการนี้ สมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะหมายังโรงเรียนของทานไดใหการสนับสนุนการจัดทําหนังสื อ
ดั งกล าว โดยสมาคมจะลงโฆษณาในท ายหนั งสื อให กั บโรงเรี ยนของท านตามใบตอบรั บที่ ส งมาพร อมหนั งสื อฉบั บนี้
โดยประสานงานไปที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สงขอความลงหนังสือทาง E-mail : officehwn@gmail.com
ผูบริจาค 10,000 บาท จะไดเขารับโลจากประธานในพิธี

จึ งเรี ยนมาเพื่ อโปรดพิ จารณาให ความอนุ เคราะห และตอบรั บ สนั บ สนุ น เงิ น ในแบบตอบรั บทาง
โทรสารตามหมายเลขที่ ระบุ ไปที่ บั ญชี สมาคมกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานแห งประเทศไทย บั ญชี เลขที่
123-0-27645-9 ธนาคารกรุงไทย สาขาปากเกร็ด ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จักขอบคุณยิ่ง
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

แบบตอบรับแสดงความจํานงสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือ
การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญสามัญประจําป 2562
วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2563
ณ หองประชุมไดมอนดฮอลล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรท ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดปทุมธานี
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................................................
ในนามของ (โรงเรียน/องคกร/บริษัท/หาง/ราน) ..............................................................................................................................................
ที่ตั้งเลขที่...................................หมู.................................ซอย.........................ถนน...............................................................................................
ตําบล/แขวง..........................................................................................อําเภอ/เขต..............................................................................
จังหวัด.............................................................................รหัสไปรษณีย...........................................................................
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 (เกี่ยวกับขอมูลและภาพเพื่อเปนการประชาสัมพันธโรงเรียนของทาน)
นายไพฑูรย จารุสาร ผูอํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ลงชื่อ..........................................................ผูแจงขอมูล
(.........................................................)
ตําแหนง......................................................

หมายเหตุ

 โอนเงินเขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย
บัญชีเลขที่ 123-0-27645-9 ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากเกร็ด
 สงใบตอบรับไปที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ทางโทรสารหมายเลข 02-961-9808
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 พรอมสําเนาใบโอนเงิน และขอมูลประชาสัมพันธทาง
E-mail : officehwn@gmail.com
 สมาคมฯ จะออกใบเสร็จรับเงินในวันเสารที่ 15 สิงหาคม 2563
กรุณานําใบโอนเงินมาแสดงในวันดังกลาว

