
 
 
 
 
 
ที่ ส.ร.ก.ศ. 42/ ๒๕๖4 

         26  ตุลาคม  ๒๕๖4 

เรื่อง   ขอเชิญร่วมออกบูธแสดงสินค้า 

เรียน   บริษัท/ห้าง/ร้าน........................................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
  เรื่อง  เชิญชวนร่วมออกบูธแสดงสินค้า           จ านวน  ๑ ฉบับ 
         2. ก าหนดการอบรมสัมมนาวิชาการฯ            จ านวน  1  ฉบับ           

       3. แผนผังการจัดบูธของหอประชุมที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ   จ านวน  1  ฉบับ 
 
 

               ด้ ว ยสมาคมรองผู้ อ านวยการสถานศึ กษาการศึ กษาขั้ น พ้ืนฐานแห่ งประ เทศไทยจะจั ด ให้ 
มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  และประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ให้กับรองผู้อ านวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ   โดยก าหนดจัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564  
ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิทยาเขตล าปาง  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมงาน
ประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประมาณ  1,200 คน โดยก าหนดขนาดบูธ 3 x 3 เมตร ราคาบูธละ 23,000 บาท 

 ในการนี้   จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  
และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ดังก าหนดการที่แนบ โดยสามารถติดต่อ
ประสานงานขอจองสถานที่จัดบูธแสดงสินค้า คุณสัมพันธ์   อ่ิมโฉม (บู้ )  ร้านสัมพันธ์ เครื่องหมายราชการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 084-622-9492  ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564      

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  
                                                        ขอแสดงความนับถือ 
  
 

 
         (นายกิตติภพ    ภวณัฐกุลธร) 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

                                   นายกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย 
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ประกาศสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

เรื่อง เชิญชวนร่วมออกบูธแสดงสินค้า 
....................................................... 

 
ด้วยสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้น พ้ืนฐานแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ 

เชิญชวนร่วมออกบูธแสดงสินค้า ขนาดพ้ืนที่ 3.00 x 3.00 เมตร ในการจัดอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี  ๒๕๖3   ระหว่างวันที่  7 – 9 ธันวาคม 2564 ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
วิทยาเขตล าปาง  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้    

1. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และด าเนิน  

ธุรกิจเกี่ยวกับงานจ้างเหมาบริการนี้ 
      2.2  ต้องไม่ใช่นิติบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
      2.3  ไม่เป็นผู้ที่มีรายชื่อกรรมการบริษัทซ้ ากับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สมาคมฯ 
               2.4  กรณีมอบหมายให้เป็นผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์   
  2.  ขอบเขตของงาน 
      2.1  จัดบูธแสดงสินค้า  จ านวน 50 บูธ  ขนาดพ้ืนที่  3.00 x 3.00 เมตร บูธละ 23,000 บาท   
ในพ้ืนที่ที่ก าหนด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  วิทยาเขตล าปาง  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   
ในวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564        
     2.2  ออกแบบ จัดสร้าง และตกแต่งบูธ  โดยมีแนวคิด รูปแบบ ความสวยงามและเหมาะสม  ภายใต้
แนวคิดหลักให้สอดคล้องกับงานอบรมสัมมนาในครั้งนี้ 
 3. ระยะเวลาท างาน 
     3.1 ส่งมอบบูธ ภายในวันที่ 6  ธันวาคม  2564   ณ พื้นที่จัดงาน 
     3.2 ด าเนินกิจกรรมและดูแลความเรียบร้อยภายในบูธ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564  
    ก าหนดยื่นข้อเสนอ  ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 สามารถจองบูธแสดงสินค้าได้ 
ตามความต้องการ โดยติดต่อผู้ประสานงาน  คุณสัมพันธ์   อ่ิมโฉม (บู้ )  ร้านสัมพันธ์ เครื่องหมายราชการ 
หมายเลขโทรศัพท์ 084-622-9492  ทั้งนี้ทางสมาคมฯจะมอบโล่ให้กับผู้ที่ออกบูธแสดงสินค้าทุกร้าน โดยรับโล่
ผู้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ลงนามโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้สมาคมฯ ได้แนบแผนผังการ
จัดบูธแสดงสินค้ามาพร้อมท้ายประกาศนี ้

   
ประกาศ ณ วันที่   26 ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

                                                  
 

             (นายกิตติภพ    ภวณัฐกุลธร) 
     รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

        นายกสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

  



 
 
 
 

ก าหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.......”และการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

วันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2564 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

----------------------------------------------------- 

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 
เวลา 13.00 – 16.00 น.  - ลงทะเบียน/เข้าที่พัก 
       รับเอกสาร/ของที่ระลึก (เสื้อสูท) 
     - ลงทะเบียนรับโล่ประเภทต่างๆ 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
เวลา 07.00 – 08.00 น.  - ลงทะเบียนเข้าประชุม 

- ลงทะเบียนรับโล่ประเภทต่างๆ 
- รองดีเด่น 
- รองก้าวหน้า 
- รองเกษียณอายุราชการ 
- ผู้สนับสนุนสมาคม 

เวลา 09.00 – 09.30 น.  - พบกับผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง บรรยายพิเศษล าปางเมืองน่าอยู่  
       และแนะน าสถานที่ 
เวลา 09.30 – 10.30 น.  - แนวโน้มของการศึกษาในอนาคต ในมุมมองของ ส.บ.ม.ท. 
       (โดย ดร.วิสิทธิ ์ใจเถิง นายกสมาคมผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา 
        แห่งประเทศไทย) 
เวลา 10.30 – 12.00 น.  - เสวนาเรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในอนาคต” 
    - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ...... 
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ..... 

   - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ
..... 
   - กฎหมายอื่นๆ 

        (ดร.ดิเรก พรสีมา / ดร.นิวัตร นาคะเวช / นายปรีชา จิตรสิงห์  
         ด าเนินรายการโดย นายภักดี คงด า) 

...../ - หน้า 2 – 
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- หน้า 2 - 
 

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  - พิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ  
       โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

- มอบโล่และเกียรติบัตรต่างๆ 
-รองดีเด่น 
-รองก้าวหน้า 
-ผู้สนับสนุน 

     - การแสดงของนักเรียน 2 ชุด 
เวลา 15.00 – 17.00 น.   - พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 17.00 – 21.00 น.  - พิธีเปิดงานมุทิตาจิตรองผู้อ านวยการเกษียณอายุราชการ 
     - การแสดงของนักเรียน 1 ชดุ 

- มอบโล่รองเกษียณอายุราชการ  
              โดย ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นายอัมพร พินะสา) 
     - การแสดงของนักเรียน 2 ชดุ 
     - ปิดงานมุทิตาจิต 

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  - การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ของสมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา

   การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแห่งประเทศไทย  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  - ศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น/เดินทางกลับ 

 

----------------------------------------------------- 
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