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. 34 / 2563
8 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน และกรรมการและ
เลขานุ การสถานศึ กษาขั้ นพื้ นฐานดี เด น ที่ ได รั บการพิ จารณาคั ดเลื อกฯ เข าร วมรั บโล พร อมประกาศเกี ยรติ คุ ณบั ตร
และเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562

เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียน

อางถึง หนังสือสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย ที่ ส.ก.ส.ท.2/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563
สิ่งที่สงมาดวย

1. โครงการและกําหนดการ
2. แบบตอบรับ
3. ใบจองโรงแรม

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ

ตามหนัง สื อที่ อา งถึง สมาคมกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานแห งประเทศไทย ไดขอความร วมมือให
โรงเรียนของทานสงผลงานของประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการและ
เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขารับการพิจารณาคัดเลือกผลงานดีเดน ของสมาคมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย เพื่อประกาศยกยองชมเชยและมอบโลพรอมประกาศเกียรติคุณบัตร เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ
ตอผูที่มุงมั่นและทุมเทตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยดีมาโดยตลอด ที่ผานมานั้น
ขณะนี้ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย ไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดีเดน ตามที่โรงเรี ยนของทา นไดสงผลงานมาเรี ยบรอยแล ว (โดยประกาศในเว็บไซต www.a-besthai.com ) จึงขอให
ประธานกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานดี เด น กรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานดี เด น และกรรมการและเลขานุ ก าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเดน โรงเรียนของทานที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกฯ เขารวมรับโลพรอมประกาศเกียรติคุณบัตร
และเข า ร ว มประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการ และประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2562 ระหว างวั นศุ กร ที่ 14 สิ งหาคม 2563
ถึ งวั นอาทิ ตย ที่ 16 สิ งหาคม 2563 ณ ห องประชุ มไดมอนด ฮอล ล ชั้ น 5 โรงแรมเอเชี ย แอร พอร ท ศู นย การค าเซี ยร รังสิ ต
จังหวัดปทุมธานี โดยมีคาลงทะเบียนคนละ 2,500 บาท
**

ในกรณีที่ผูไดรับคัดเลือกเขารับโล ไมสามารถเขารวมประชุมได ขอใหสงตัวแทนเขารวมประชุม ทั้งนี้
สามารถเบิกคาใชจายในการเขารวมประชุมไดจากโรงเรียนตนสังกัดตามระเบียบของทางราชการ สําหรับหองพักใหติดตอจองกับ
ทางโรงแรมโดยตรง และไมอยูในคาใชจายในการลงทะเบียน 2,500 บาท ขางตน**
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมรับโลพรอมประกาศเกียรติคุณบัตร และเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
และประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาว 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

แบบตอบรับ

เขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562
ของ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย
วันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2563
ณ หองประชุมไดมอนดฮอลล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอรพอรท ศูนยการคาเซียรรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ขาพเจา..................................................................................................................................................................................................
ตําแหนง...................................................โรงเรียน.....................................................................สังกัด..................................................................
ที่ตั้งเลขที่................................................หมู..................................ซอย..................................ถนน.......................................................................
ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................
รหัสไปรษณีย...............................................
เบอรโทรศัพท.........................................................มือถือ.........................................................โทรสาร...............................................................
ยินดีสนับสนุนเขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย ในวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2563 และมีความประสงค ดังนี้
 เขารวมประชุม คาลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท
1. ชื่อ-สกุล......................................................................................ตําแหนง..................................................ศาสนา...............................
2. ชื่อ-สกุล......................................................................................ตําแหนง..................................................ศาสนา...............................
3. ชื่อ-สกุล......................................................................................ตําแหนง..................................................ศาสนา...............................
 เขารวมประชุมและเขารวมพิธีรับโล คาลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท
1. ชื่อ-สกุล......................................................................................ตําแหนง..................................................ศาสนา...............................
2. ชื่อ-สกุล......................................................................................ตําแหนง..................................................ศาสนา...............................
3. ชื่อ-สกุล......................................................................................ตําแหนง..................................................ศาสนา...............................
 ไมเขารวมประชุมและไมเขารวมพิธีรับโล คาลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท (โดยมอบใหสมาคมฯ ดําเนินการสงโลไปยัง
โรงเรียนประธานสาขาสมาคมฯ ประจําจังหวัด .................................................................................................. เพื่อมอบใหทานตอไป
1. ชื่อ-สกุล....................................................................ตําแหนง.........................................โรงเรียน........................................................
2. ชื่อ-สกุล....................................................................ตําแหนง.........................................โรงเรียน........................................................
3. ชื่อ-สกุล....................................................................ตําแหนง.........................................โรงเรียน........................................................
4. ชื่อ-สกุล....................................................................ตําแหนง.........................................โรงเรียน........................................................
5. ชื่อ-สกุล....................................................................ตําแหนง.........................................โรงเรียน........................................................
หมายเหตุ

ขอควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. โอนเงินเขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย
บัญชีเลขที่ 123-0-27645-9 ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากเกร็ด
2. สงใบตอบรับพรอมสําเนาใบโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2056-4725 หรือ 0-2065-4721
หรือ E-Mail : sarabun.rw@gmail.com ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
** ยืนยันการสงเอกสาร ที่หมายเลข 0-2034-9755 ตอ 113 **

