
 
สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
๕๘๐  ถนนวัชรพล  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
โทร. ๐๘๐-๔๑๗๘-๙๔๖,โทร./โทรสาร๐๒-๙๔๘๑๘๖๑  www.a-besthai.com 

 

 

 
ท่ี ส.ก.ส.ท. ว ๓๗ / ๒๕๖๔ 

                                                                  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเข้ารว่มประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ 

 เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนประธานสาขาสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจ าจังหวัด        
           ต่างๆ ท่ัวประเทศ 

 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑.  โครงการ จ านวน  ๑  ชุด               ๒.  ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๓.  แบบตอบรับ  จ านวน  ๑  ฉบับ        ๔.  ประกาศบุคคลดีเด่น  จ านวน  ๑ ชุด  

         ๕.  QR Code ส าหรับปริ้นท์ส่ิงท่ีส่งมาด้วยท้ังหมด จ านวน ๑  ชุด 
             ด้วยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ                             
เรื่อง  “การศึกษาแห่งอนาคตการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก ”และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓  ทางออนไลน์ (ZOOM)            
มีรหัสการประชุมคือ D: ๘๘๐๕๑๗๘๙๔๖ รหัสผ่าน Password คือ ๘๙๔๖ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.          
ณ  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนสังกัดเอกชน / โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม  รวม ๑,๐๐๐ คน  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑    เพื่อรับทราบแนวโน้มและทิศทางการศึกษาของไทย 
   ๒.   เพื่อรับทราบและท าความเข้าใจในการศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก 

           ๓.   เพื่อให้การประสานงานระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต่างๆ และสมาคมกรรมการ    
                                   สถานศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ด้วยเหตุนี้  สมาคมกรรมการสถานศึกษาแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในจังหวัดของท่าน ส่งประธานกรรมการ เลขานุการและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมโรงเรียนละ ๓ คน เข้าร่วมประชุม โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถว้น) 

๒. ขออนุญาตให้ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น  เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากโรงเรียนในสังกัดของท่านท่ีได้รับการคัดเลือกประจ าปี ๒๕๖๓        
เข้าร่วมประชุมและรับโล่โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ  ๑,๕๐๐  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ดูได้จากเว็ปไซต์
สมาคมฯ 

“ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งที่ระบุไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สามารถเบิก  ค่าใช้จ่ายใน 
การเข้าร่วมประชุมได้จากโรงเรียนต้นสังกัดตามระเบียบของราชการ”                 

 
 
 

จึงเรียนมา... 
 
 



- ๒  - 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ จักขอบคุณยิ่ง  ทั้งนี้  กรุณาตอบรับภายในวันที่  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   
                        (นายปรีชา    จิตรสิงห์) 
            นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
 
 
 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ  
โทร/โทรสาร  ๐๒-๙๔๘๑-๘๖๑  
มือถือ ๐๘๐-๔๑๗-๘๙๔๖ รองฯธรรมรงค์ เอียดรอด 
มือถือ ๐๙๒-๒๖๔-๗๖๙๐ ครูจามีกร ซังยัง 
มือถือ ๐๙๑-๘๑๙-๒๐๒๙ ครูพรพรรณ ศรีอุบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
๕๘๐  ถนนวัชรพล  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
โทร. ๐๘๐-๔๑๗๘-๙๔๖,โทร./โทรสาร๐๒-๙๔๘๑๘๖๑  www.a-besthai.com 

 

 

 
ท่ี ส.ก.ส.ท. ว ๓๘ / ๒๕๖๔ 

                                                             ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเข้ารว่มประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑.  โครงการ จ านวน  ๑  ชุด               ๒.  ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๓.  แบบตอบรับ  จ านวน  ๑  ฉบับ        ๔.  ประกาศบุคคลดีเด่น  จ านวน  ๑ ชุด  

         ๕.  QR Code ส าหรับปริ้นท์ส่ิงท่ีส่งมาด้วยท้ังหมด จ านวน ๑  ชุด 
             ด้วยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ                             
เรื่อง  “การศึกษาแห่งอนาคตการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก ”และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓  ทางออนไลน์ (ZOOM)            
มีรหัสการประชุมคือ D: ๘๘๐๕๑๗๘๙๔๖ รหัสผ่าน Password คือ ๘๙๔๖ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.          
ณ  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนสังกัดเอกชน / โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม  รวม ๑,๐๐๐ คน  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑    เพื่อรับทราบแนวโน้มและทิศทางการศึกษาของไทย 
   ๒.   เพื่อรับทราบและท าความเข้าใจในการศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก 

           ๓.   เพื่อให้การประสานงานระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต่างๆ และสมาคมกรรมการ    
                                   สถานศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ด้วยเหตุนี้  สมาคมกรรมการสถานศึกษาแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในจังหวัดของท่าน ส่งประธานกรรมการ เลขานุการและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมโรงเรียนละ ๓ คน เข้าร่วมประชุม โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๒. ขออนุญาตให้ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น  เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากโรงเรียนในสังกัดของท่านท่ีได้รับการคัดเลือกประจ าปี ๒๕๖๓        
เข้าร่วมประชุมและรับโล่โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ  ๑,๕๐๐  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ดูได้จากเว็ปไซต์
สมาคมฯ 

 “ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งที่ระบุไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สามารถเบิก  ค่าใช้จ่ายใน 
การเข้าร่วมประชุมได้จากโรงเรียนต้นสังกัดตามระเบียบของราชการ”                 

 
 
 
 

จึงเรียนมา... 
 
 



 
- ๒  - 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ จักขอบคุณยิ่ง  ทั้งนี้  กรุณาตอบรับภายในวันที่  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   
                        (นายปรีชา    จิตรสิงห์) 
            นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
 
 
 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ  
โทร/โทรสาร  ๐๒-๙๔๘๑-๘๖๑  
มือถือ ๐๘๐-๔๑๗-๘๙๔๖ รองฯธรรมรงค์ เอียดรอด 
มือถือ ๐๙๒-๒๖๔-๗๖๙๐ ครูจามีกร ซังยัง 
มือถือ ๐๙๑-๘๑๙-๒๐๒๙ ครูพรพรรณ ศรีอุบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
๕๘๐  ถนนวัชรพล  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
โทร. ๐๘๐-๔๑๗๘-๙๔๖,โทร./โทรสาร๐๒-๙๔๘๑๘๖๑  www.a-besthai.com 

 

 

 
ท่ี ส.ก.ส.ท. ว ๓๙/ ๒๕๖๔ 

                                                             ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดีเด่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น กรรมการ
และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ท่ีได้รับพิจารณาคัดเลือกฯ เข้าร่วมรับโล่พร้อมประกาศ
เกียรติคุณบัตรและเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑.  โครงการ จ านวน  ๑  ชุด               ๒.  ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๓.  แบบตอบรับ  จ านวน  ๑  ฉบับ        ๔.  ประกาศบุคคลดีเด่น  จ านวน  ๑ ชุด  

         ๕.  QR Code ส าหรับปริ้นท์ส่ิงท่ีส่งมาด้วยท้ังหมด จ านวน ๑ ชุด 
           ตามหนังสือท่ีอ้างถึงสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย  ได้ขอความร่วมมือให้โรงเรียนของท่านส่ง 
ผลงานของประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรรมการและเลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับ        
พิจารณาคัดเลือกผลงานดีเด่นสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย  เพื่อประกาศยกย่องชมเชยและมอบโล่           
พร้อมเกียรติคุณบัตร  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจต่อผู้ท่ีมุ่งมั่นและทุ่มเทต่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยดีมาโดยตลอดระยะเวลา         
ท่ีผ่านมา ความละเอียดตามแจ้งแล้วนั้น 
 

ขณะนี้ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  โดยประกาศ         
ใน เว็บไซต์ www.a-besthai.com จึงขอให้บุคคลท่ีได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมรับโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณบัตรและเข้าร่วม        
ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ ทางออนไลน์ (ZOOM) มีรหัสการประชุมคือ D: ๘๘๐๕๑๗๘๙๔๖ 
รหัสผ่าน Password คือ ๘๙๔๖ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบางเขน          
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดบมีค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐ บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
“ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งที่ระบุไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สามารถเบิก  ค่าใช้จ่ายใน 
การเข้าร่วมประชุมได้จากโรงเรียนต้นสังกัดตามระเบียบของราชการ”                 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
๒๕๖๓ ในครั้งนี้ จักขอบคุณยิ่ง  ทั้งนี้  กรุณาตอบรับภายในวันที่  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   
                        (นายปรีชา    จิตรสิงห์) 
            นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ  
โทร/โทรสาร  ๐๒-๙๔๘๑-๘๖๑  
มือถือ ๐๘๐-๔๑๗-๘๙๔๖ รองฯธรรมรงค์ เอียดรอด 
มือถือ ๐๙๒-๒๖๔-๗๖๙๐ ครูจามีกร ซังยัง 
มือถือ ๐๙๑-๘๑๙-๒๐๒๙ ครูพรพรรณ ศรีอุบล 

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


 
สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
๕๘๐  ถนนวัชรพล  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
โทร. ๐๘๐-๔๑๗๘-๙๔๖,โทร./โทรสาร๐๒-๙๔๘๑๘๖๑  www.a-besthai.com 

 

 

 
ท่ี ส.ก.ส.ท. ว ๔๐ / ๒๕๖๔ 

                                                                  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเข้ารว่มประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขตการศึกษา 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑.  โครงการ จ านวน  ๑  ชุด               ๒.  ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๓.  แบบตอบรับ  จ านวน  ๑  ฉบับ        ๔.  ประกาศบุคคลดีเด่น  จ านวน  ๑ ชุด  

         ๕.  QR Code ส าหรับปริ้นท์ส่ิงท่ีส่งมาด้วยท้ังหมด จ านวน ๑ ชุด 
             ด้วยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ                             
เรื่อง  “การศึกษาแห่งอนาคตการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก ”และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓  ทางออนไลน์ (ZOOM)            
มีรหัสการประชุมคือ D: ๘๘๐๕๑๗๘๙๔๖ รหัสผ่าน Password คือ ๘๙๔๖ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.          
ณ  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนสังกัดเอกชน / โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม  รวม ๑,๐๐๐ คน  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑    เพื่อรับทราบแนวโน้มและทิศทางการศึกษาของไทย 
   ๒.   เพื่อรับทราบและท าความเข้าใจในการศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก 

           ๓.   เพื่อให้การประสานงานระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต่างๆ และสมาคมกรรมการ    
                                   สถานศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ด้วยเหตุนี้  สมาคมกรรมการสถานศึกษาแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในจังหวัดของท่าน ส่งประธานกรรมการ เลขานุการและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมโรงเรียนละ ๓ คน เข้าร่วมประชุม โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๒. ขออนุญาตให้ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น  เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากโรงเรียนในสังกัดของท่านท่ีได้รับการคัดเลือกประจ าปี ๒๕๖๓        
เข้าร่วมประชุมและรับโล่โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ  ๑,๕๐๐  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ดูได้จากเว็ปไซต์
สมาคมฯ 

 “ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งที่ระบุไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สามารถเบิก  ค่าใช้จ่ายใน 
การเข้าร่วมประชุมได้จากโรงเรียนต้นสังกัดตามระเบียบของราชการ”                 

 
 
 

จึงเรียนมา... 
 
 
 



 
- ๒  - 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ จักขอบคุณยิ่ง  ทั้งนี้  กรุณาตอบรับภายในวันที่  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   
                        (นายปรีชา    จิตรสิงห์) 
            นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
 
 
 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ  
โทร/โทรสาร  ๐๒-๙๔๘๑-๘๖๑  
มือถือ ๐๘๐-๔๑๗-๘๙๔๖ รองฯธรรมรงค์ เอียดรอด 
มือถือ ๐๙๒-๒๖๔-๗๖๙๐ ครูจามีกร ซังยัง 
มือถือ ๐๙๑-๘๑๙-๒๐๒๙ ครูพรพรรณ ศรีอุบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
ศูนย์ประสานงานสมาคมฯ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
๕๘๐  ถนนวัชรพล  แขวงท่าแร้ง  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐ 
โทร. ๐๘๐-๔๑๗๘-๙๔๖,โทร./โทรสาร๐๒-๙๔๘๑๘๖๑  www.a-besthai.com 

 

 

 
ท่ี ส.ก.ส.ท. ว ๔๑ / ๒๕๖๔ 

                                                                  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทน
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนเข้ารว่มประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ทุกเขตการศึกษา 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย   ๑.  โครงการ จ านวน  ๑  ชุด               ๒.  ก าหนดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๓.  แบบตอบรับ  จ านวน  ๑  ฉบับ        ๔.  ประกาศบุคคลดีเด่น  จ านวน  ๑ ชุด  

         ๕.  QR Code ส าหรับปริ้นท์ส่ิงท่ีส่งมาด้วยท้ังหมด จ านวน ๑ ชุด 
             ด้วยสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้ก าหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ                             
เรื่อง  “การศึกษาแห่งอนาคตการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก ”และประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๓  ทางออนไลน์ (ZOOM)            
มีรหัสการประชุมคือ D: ๘๘๐๕๑๗๘๙๔๖ รหัสผ่าน Password คือ ๘๙๔๖ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.          
ณ  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งจะมีประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. / โรงเรียนสังกัดเอกชน / โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม  รวม ๑,๐๐๐ คน  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑    เพื่อรับทราบแนวโน้มและทิศทางการศึกษาของไทย 
   ๒.   เพื่อรับทราบและท าความเข้าใจในการศึกษาแห่งอนาคต การเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก 

           ๓.   เพื่อให้การประสานงานระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต่างๆ และสมาคมกรรมการ    
                                   สถานศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   ด้วยเหตุนี้  สมาคมกรรมการสถานศึกษาแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในจังหวัดของท่าน ส่งประธานกรรมการ เลขานุการและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน รวมโรงเรียนละ ๓ คน เข้าร่วมประชุม โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๕๐๐  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

๒. ขออนุญาตให้ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น  เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จากโรงเรียนในสังกัดของท่านท่ีได้รับการคัดเลือกประจ าปี ๒๕๖๓        
เข้าร่วมประชุมและรับโล่โดยมีค่าลงทะเบียนคนละ  ๑,๕๐๐  บาท ( หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน ) ดูได้จากเว็ปไซต์
สมาคมฯ 

 “ ในกรณีทีผู่้ด ารงต าแหน่งที่ระบุไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สามารถเบิก  ค่าใช้จ่ายใน 
การเข้าร่วมประชุมได้จากโรงเรียนต้นสังกัดตามระเบียบของราชการ”                 

 
 

จึงเรียนมา... 
 
 
 
 



- ๒  - 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาตการเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ จักขอบคุณยิ่ง  ทั้งนี้  กรุณาตอบรับภายในวันที่  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
                ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   
                        (นายปรีชา    จิตรสิงห์) 
            นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 
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