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ที่ ส.ก.ส.ท. 30/2563 

 8  กรกฎาคม  2563 

เร่ือง ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562  

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขตการศึกษา  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการ จ านวน  1  ฉบับ  2. ก าหนดการ  จ านวน  1  ฉบับ 
  3. แบบตอบรับ จ านวน  1  ฉบับ  4. ใบจองโรงแรม  จ านวน  1  ฉบับ 

  ด้วยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ก าหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ                
เรื่อง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสู้ภัย COVID 19” และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ระหว่างวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 
2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี       
ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนกรรมการสถานศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนสังกัดเอกชน / โรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม รวม 1,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อรับทราบแนวโน้มและทิศทางการศึกษาของไทย 
2. เพื่อรับทราบ และท าความเข้าใจถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสู้ภัย COVID 19 
3. เพื่อให้การประสานงานระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนต่างๆ และสมาคมกรรมการสถานศึกษา         

ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้วยเหตุนี้ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 
1. ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาของท่าน ส่งประธานกรรมการ เลขานุการ และผู้แทน

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมโรงเรียนละ 3 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท 
2. ขออนุญาตให้ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากโรงเรียนในสังกัดของท่าน ที่ได้รับคัดเลือกประจ าปี 2562 เข้าร่วมประชุมและรับโล่ โดยมี
ค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท ซึ่งขณะนี้ โรงเรียนประธานสาขาสมาคมก าลงัด าเนินการอยู่ และจะแจ้งทางเว็บไซต์สมาคมฯ 

** ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งที่ระบุไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เข้าร่วมประชุมได้จากโรงเรียนต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ (ส าหรับห้องพักให้ติดต่อจองกับทางโรงแรมโดยตรง) และไม่
อยู่ในค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 2,500 บาท ข้างต้น** 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2562 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ในคร้ังนี้ จักขอบคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 

   
                       (นายปรีชา    จิตรสิงห์) 
            นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ (Website : www.a-besthai .com ) 
โทร. 0-2034-9755 ต่อ 113 , 198 โทรสาร. 0-2056-4725 , 0-2056-4723 , 0-2065-4721 
มือถือ 086-571-4807 ครูสมพิศ ทองเปล่งรัศมี , มือถือ 099-218-0119 ครูวงเดือน วาเรืองศรี 
มือถือ 081-580-7509 ครูอรชุมา ยงพัฒนจิตร 

http://www.a-besthai.com/
http://www.a-besthai.com/


 
แบบตอบรับ 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 
ของ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ท่ี 16 สิงหาคม 2563  

ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอล์ล ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

 

ข้าพเจ้า.................................................................................................................................................................................................. 
ต าแหน่ง...................................................โรงเรียน.....................................................................สังกัด.................................................................. 
ที่ตั้งเลขที่................................................หมู่..................................ซอย..................................ถนน....................................................................... 
ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต............................................................จังหวัด.......................................................... 
รหัสไปรษณีย์............................................... 
เบอร์โทรศัพท์.........................................................มือถือ.........................................................โทรสาร............................................................... 
ยินดีสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ในวันศุกรท์ี่ 14  สิงหาคม 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 และมีความประสงค์ ดังนี้ 
  เข้าร่วมประชุม  ค่าลงทะเบียน  คนละ  2,500  บาท 

1. ชื่อ-สกุล......................................................................................ต าแหน่ง..................................................ศาสนา............................... 
2. ชื่อ-สกุล......................................................................................ต าแหน่ง..................................................ศาสนา............................... 
3. ชื่อ-สกุล......................................................................................ต าแหน่ง..................................................ศาสนา............................... 

  เข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมพิธีรับโล่  ค่าลงทะเบียน  คนละ  2,500  บาท 
1. ชื่อ-สกุล......................................................................................ต าแหน่ง..................................................ศาสนา............................... 
2. ชื่อ-สกุล......................................................................................ต าแหน่ง..................................................ศาสนา............................... 
3. ชื่อ-สกุล......................................................................................ต าแหน่ง..................................................ศาสนา............................... 

  ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมพิธีรับโล่  ค่าลงทะเบียน  คนละ  2,500  บาท  (โดยมอบให้สมาคมฯ ด าเนินการส่งโล่ไปยัง  
      โรงเรียนประธานสาขาสมาคมฯ ประจ าจังหวัด .................................................................................................. เพื่อมอบให้ท่านต่อไป 

1. ชื่อ-สกุล....................................................................ต าแหน่ง.........................................โรงเรียน........................................................ 
2. ชื่อ-สกุล....................................................................ต าแหน่ง.........................................โรงเรียน........................................................ 
3. ชื่อ-สกุล....................................................................ต าแหน่ง.........................................โรงเรียน........................................................ 
4. ชื่อ-สกุล....................................................................ต าแหน่ง.........................................โรงเรียน........................................................ 
5. ชื่อ-สกุล....................................................................ต าแหน่ง.........................................โรงเรียน........................................................ 

 
หมายเหตุ ข้อควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. โอนเงินเข้าสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
บัญชีเลขที่  123-0-27645-9  ธนาคารกรุงไทย สาขา ปากเกร็ด 

2. ส่งใบตอบรับพร้อมส าเนาใบโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0-2056-4725 หรือ 0-2065-4721 
หรือ E-Mail : sarabun.rw@gmail.com ภายในวันที่  29  กรกฎาคม  2563 

  ** ยืนยันการส่งเอกสาร ที่หมายเลข 0-2034-9755 ต่อ 113 ** 

mailto:sarabun.rw@gmail.com

