
 

 
 
 
 

ที่ ส.บ.ม.ท. ว๑๘ / ๒๕๖๒                                                         
 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกําหนดการและเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามญั
ประจําปี ๒๕๖๑ (ครั้งที ่๔๘)  

 

เรียน ประธานสาขา ส.บ.ม.ท. ประจําจังหวัด 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ    จํานวน ๑ ชุด 
  ๒. กําหนดการ       จํานวน ๑ ฉบับ 
  ๓. หนังสือสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย   

 ที่ ส.บ.ม.ท. ว๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  จํานวน ๑ ฉบับ 
 

ตามที่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้กําหนดจัดประชุมสัมมนา             
ทางวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑           
(ครั้งที่ ๔๘) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ น้ัน 
 

เน่ืองจากในห้วงเวลาดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกต้ังได้กําหนดให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ .ศ. 2562 และได้มีการสั่งการให้มีการงดการประชุมสัมมนา        
ในห้วงเวลาน้ัน ประกอบกับมีปัญหาอุปสรรคบางประการในเรื่องสถานที่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย จึงมีความจําเป็นต้องเลื่อนการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 
ไปเป็นระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้สมาชิก ส.บ.ม.ท.             
ในจังหวัดของท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

 ขอแสดงความนับถือ 
                              
  
                                                     

 ( นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 

 
 
สํานักงานสาขา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  
โทรศัพท์ ๐๘-๓๗๕๑-๐๗๕๒  
www.saat 2016. com 
  

สมาคมผู้บริหารโรงเรยีนมัธยมศกึษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
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สํานักงานสาขา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เลขท่ี 159 หมู่ที่ 3 ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 
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ที่ ส.บ.ม.ท. ว๑๙ / ๒๕๖๒                                                         
 

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนกําหนดการและเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามญั
ประจําปี ๒๕๖๑ (ครั้งที ่๔๘)  

 

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ    จํานวน ๑ ชุด 
  ๒. กําหนดการ       จํานวน ๑ ฉบับ 
   

ตามที่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้กําหนดจัดประชุมสัมมนา             
ทางวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑           
(ครั้งที่ ๔๘) ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ น้ัน 

 

เน่ืองจากในห้วงเวลาดังกล่าว คณะกรรมการการเลือกต้ังได้กําหนดให้มีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และได้มีการสั่งการให้มีการงดการประชุมสัมมนา        
ในห้วงเวลาน้ัน ประกอบกับมีปัญหาอุปสรรคบางประการในเรื่องสถานที่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย จึงมีความจําเป็นต้องเลื่อนการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 
ไปเป็นระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว 
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
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 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
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โทรศัพท์ ๐๘-๓๗๕๑-๐๗๕๒  
www.saat 2016. com 
 
 
  

สมาคมผู้บริหารโรงเรยีนมัธยมศกึษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
Secondary School Administrator Association of Thailand (S.A.A.T.) 
สํานักงานสาขา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา เลขท่ี 159 หมู่ที่ 3 ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160 
โทร. ๐๘-๓๗๕๑-๐๗๕๒, ๐๖-๔๕๓๘-๕๐๒๔ , ๐๘-๙๕๐๑-๐๓๖๙  



 

 
 

 
 
 

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ขา้งหลัง” และประชุมใหญส่ามัญประจําปี ๒๕๖๑ (ครั้งที ่๔๘) 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชมุบา้นล้านตอง โรงแรมโลตสัปางสวนแกว้ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

๑. หลกัการและเหตผุล 

ความเหลื่อมล้ําหรือความไม่เสมอภาคในสังคม เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นและดํารงอยู่ในสังคมโลก
มาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา และไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา 
ช่องว่างความเหลื่อมล้ําระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับประชากรที่เหลือ กําลังเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และคน           
มีรายได้น้อย กําลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยก็เป็นอีกประเทศหน่ึงที่กําลังเผชิญกับปัญหา
ความเหลื่อมล้ํา ซึ่งนับวันจะมีมิติที่หลากหลาย สลับซับซ้อน และมีความเก่ียวพันระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้น             
ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นปัจจัยเริ่มต้นของปัญหาความเหล่ือมล้ํา
ดังน้ัน การพัฒนาคนให้มีคุณภาพจะต้องมีระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
การได้รับการศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน การศึกษาอย่างเท่าเทียมต้ังแต่เด็ก
จะช่วยลดความเหลื่อมล้ําของสังคมได้ ซึ่งในทุกวันน้ีเด็กๆ มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น แต่ประเด็นสําคัญ
คือ โรงเรียนของรัฐบาลยังมีคุณภาพไม่ดีพอ อย่างเช่นประเทศแคนาดาทุกครอบครัวสามารถส่งบุตรหลาน        
ไปเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านได้ เพราะคุณภาพการศึกษาของทุกโรงเรียนใกล้เคียงกันมาก ไม่ต้องเข้าโรงเรียนที่มี
ช่ือเสียงดีๆ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนโรงเรียน และอาจไกลบ้านต้องลําบากในการเดินทาง สําหรับ
ประเทศไทยบุตรหลานของผู้มีรายได้น้อยยังต้องไปโรงเรียนที่ ไม่ ไ ด้มาตรฐาน จึงได้รับการศึกษา                    
ที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ ได้ผลต่างจากบุตรหลานผู้มีฐานะดี ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงควรมุ่งพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนทุกแห่งอย่างเท่าเทียมกันเป็นสําคัญ เพ่ือให้บุตรหลานของผู้มีรายได้น้อย กับผู้มีรายได้สูง 
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สําคัญย่ิงต่อการหลุดพ้น จากความ
ยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา จึงต้องสร้างความมั่นใจเรื่องความเท่าเทียมกันของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ที่มีคุณภาพ ที่ผ่านมาแม้ว่ารัฐบาลพยายามใช้นโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี แต่ยังไม่ทั่วถึง
เท่าเทียมอย่างเป็นรูปธรรมในด้านคุณภาพ 

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ในฐานะองค์กรวิชาชีพ            
ทางการศึกษาที่เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา       
มีความมุ่งมั่นและพยายามที่จะผลักดันอย่างต่อเน่ือง ในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาให้พัฒนาไปข้างหน้า      
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงกําหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” 
และประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๘) ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
บ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้อํานวยการสถานศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารงาน เพิ่มพูนประสบการณ์ รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับรางวัลผู้บริหารที่มี
ผลงานดีเด่น และผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับมัธยมศึกษาไทยประจําปี ๒๕๖๑ 
   

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้สมาชิกมีทัศนคติ และมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาท่ีย่ังยืน 

สร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงแหล่งการศึกษาของผู้เรียน 
๓. เพ่ือสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. เพ่ือประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทํา

คุณประโยชน์ให้กับมัธยมศึกษาไทยที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตนเสียสละทุ่มเทพลังกายใจ
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน 
 

๓. รูปแบบการประชุมสัมมนาฯ 
๑. การบรรยาย 
๒. การจัดเสวนา 
๓. การอภิปรายเชิงวิชาการ 
๔. การประชุมปฏิบัติการ 
๕. การจัดนิทรรศการแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือสร้างเสริมประสิทธิภาพการศึกษา  
๖. การประชุมกลุ่มย่อย 
๗. การศึกษาดูงาน 

 

๔. วิทยากร 
๑. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. ผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ภาครัฐและเอกชน 
๓. ผู้บริหารการศกึษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/วิทยากรท้องถิ่น 

 

๕. ผู้เข้าประชมุสัมมนา 
๑. สมาชิก ส.บ.ม.ท. ทุกประเภททุกสังกัด (ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ และอ่ืนๆ)  

๒. สมาชิกอาวุโสและข้าราชการบํานาญ 
๓. ข้าราชการครู  
๔. ผู้สังเกตการณ์และผู้ติดตาม 

 

๖. วันเวลาและสถานท่ี 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่

 

๗. งบประมาณ (จากการประมาณการ)  
จากการลงทะเบียนของสมาชิก เพ่ือจ่ายเป็นค่าเอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดนิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ            
ที่เก่ียวเน่ืองกับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

หมายเหตุ  รายจ่ายข้างต้นสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ อน่ึงผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เครือข่ายนวัตกรรม             
ทางการศึกษา สามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามท่ีจ่ายจริงอย่างประหยัด 



 

 

๘. การลงทะเบียน 
๑. ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สมาชิกสามารถเบิกจากต้นสังกัดได้          

ตามระเบียบกระทรวงการคลังตามที่จ่ายจริงและอย่างประหยัด 
๒. สมาชิกลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.saat2016.com 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)  

 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. สมาชิกมีทัศนคติ และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
๒. สมาชิกได้รับความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาที่ย่ังยืน ตะหนักถึง

การสร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงแหล่งการศึกษาของผู้เรียน 
๓. สมาชิกมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๔. สมาชิกได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษาและผู้ทําคุณประโยชน์ให้กับมัธยมศึกษาไทยที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะอุตสาหะอุทิศตน
เสียสละทุ่มเทพลังกายใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชน 

 
 

 

 ลงช่ือ  ผู้เสนอโครงการ 

  ( นายจิรพร  สมบูรณ์วงศ์ ) 
 เลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
  

 ลงช่ือ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( นายอุทัย  ขัติวงษ์ ) 
 อุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 

 ลงช่ือ  ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( นายรัชชัยย์  ศรสุวรรณ ) 
 นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 
  
 

 

 
  
   



 

 
  
 
 

 
กําหนดการ 

โครงการประชมุสัมมนาทางวชิาการ  
เร่ือง “การมัธยมศกึษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และประชมุใหญ่สามัญประจําป ี๒๕๖๑ (คร้ังที่ ๔๘)  

ระหว่างวนัที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒   
ณ หอ้งประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแกว้ อําเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวัดเชียงใหม่ 

 
 

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ ส.บ.ม.ท. 
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
 
 

ผู้เข้าประชุมรายงานตัว/ลงทะเบียน (เพิ่มเติม) 
กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การประชมุ 
    โดย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ ๒๔ 

  
  

วันพธุที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. - ผู้เข้าประชุมรายงานตัว/ลงทะเบียน (เพิ่มเตมิ)  

- ผู้บริหารดเีด่นประจําปี ๒๕๖๑ รายงานตวัเพือ่รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
- นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พบสมาชิก 

๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การมัธยมศึกษาไทย ไม่ทิง้ใครไว้ขา้งหลัง” 
     โดย เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 

ข้อควรระวังของผู้อํานวยการสถานศึกษากับขอ้หา “ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” 
     โดย ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม 

๑๘.๐๐ - ๒๑.๓๐ น. ศึกษาดรููปแบบการจดักิจกรรมที่กระตุ้นใหเ้กิดการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
  
 

 วันพฤหัสบดทีี ่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.     ผู้บริหารดเีด่นประจําปี ๒๕๖๑ รายงานตัวเพือ่รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    “กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจา้งภาครัฐและความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่” 

      โดย วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารดีเด่นประจําปี ๒๕๖๑ และบรรยายพเิศษ 

      โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.  
  

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๑  
และรายงานผลการดําเนนิงานของคณะกรรมการบริหารฯ ชดุที่ ๒๔ ประจําปี ๒๕๖๑ 

 
 

 วันศกุร์ที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.    ศึกษาดงูาน 
                             ๑.  สถานศึกษาที่เป็น The Best School  
                             ๒.  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจังหวดั 
                            ๓.  สถานที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ : กําหนดการและวิทยากรอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

- ร่าง - 


