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. 32/2563
8 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูแทนกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนประธานสาขาสมาคมฯ ประจําจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
สิ่งที่สงมาดวย 1. โครงการ จํานวน 1 ฉบับ
2. กําหนดการ
3. แบบตอบรับ จํานวน 1 ฉบับ
4. ใบจองโรงแรม
5. ประกาศโรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเปนประธานสาขาสมาคมฯ

จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ฉบับ
จํานวน 1 ชุด

ด วยสมาคมกรรมการสถานศึ กษาขั้ น พื้ นฐานแห งประเทศไทย กํ าหนดจั ด ประชุ มสั มมนาทางวิ ชาการ
เรื่อง “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
ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูแทนกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนสังกัดเอกชน / โรงเรียนสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เขารวมประชุม รวม 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อรับทราบแนวโนมและทิศทางการศึกษาของไทย
2. เพื่อรับทราบ และทําความเขาใจถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสูภัย COVID 19
3. เพื่อให การประสานงานระหวางคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนตางๆ และสมาคมกรรมการสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยเหตุนี้ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะหโรงเรียนของทาน
สงประธานกรรมการ เลขานุการ และผูแทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมโรงเรียนละ 3 คน เขารวมประชุม โดยมี
คาลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท (สําหรับบุคคลดีเดนจะแจงทางเว็บไซตของสมาคมฯ)
**
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงที่ระบุไมสามารถเขารวมประชุมได ขอใหสงตัวแทนเขารวมประชุม ทั้งนี้
สามารถเบิกคาใชจายในการเขารวมประชุมไดจากโรงเรียนตนสังกัดตามระเบียบของทางราชการ (สําหรับหองพักให
ติดตอจองกับทางโรงแรมโดยตรง) และไมอยูในคาใชจายในการลงทะเบียน 2,500 บาท ขางตน**
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตการเขารวมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ
สามัญประจําป 2562 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงประเทศไทย ในครั้งนี้ 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 **

