
 
 
 
 

ที่ ส.บ.ม.ท. ว๘๒ / ๒๕๖๓                                                         
 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๒ 
 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. หนังสือสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)  
 ที่ ส.บ.ม.ท. ว๘๑ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓  จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. ประกาศการเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการสรรหานายกสมาคมฯ (ฉบับที่ ๒) 
  ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓      จํานวน ๑ ฉบับ 
   

ตามที่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กําหนดจัดประชุมสัมมนา        
ทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
สวนนงนุชพัทยา NICE อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แต่เน่ืองจากเวลาดังกล่าวมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง             
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ดังน้ันเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นการ
ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดๆ ที่มีการชุมนุมหรือพบปะ           
ของบุคคลจํานวนมากท่ีอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)         
สมาคมจึงเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๒ ไปเป็นวันที่ 24 - 29 
พฤษภาคม 2563 น้ัน 

 

ขณะนี้เน่ืองด้วยรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อยับย้ัง      
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไปสู่พ้ืนที่ อ่ืนและป้องกันมิให้โรคกลับมา                 
แพร่ระบาดใหม่ โดยไม่อนุญาตให้มีการจัดการประชุมที่มีคนจํานวนมาก สมาคมจึงขอเลื่อนการจัดประชุม         
สัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๒ ออกไปก่อน จนกว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้จัดการประชุมได้ 
ทั้งน้ีสมาคมขอความอนุเคราะห์ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งเลื่อนการประชุมดังกล่าวให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการร่วมประชุมไปจนกว่าทางสมาคม
จะแจ้งกําหนดการใหม่ให้ทราบต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
                              
  
                                                     

 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 

สํานักงานสาขา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  
http://www.saat2016.com      
โทรศัพท ์๐๘-๓๗๕๑-๐๗๕๒   

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  



 

 
 
 
 

ที่ ส.บ.ม.ท. ว๘๑ / ๒๕๖๓                                                         
 

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๒ 
 

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศการเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการสรรหานายกสมาคมฯ (ฉบับที ่๒) 
   ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓     จํานวน ๑ ฉบับ 
   

ตามที่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กําหนดจัดประชุมสัมมนา        
ทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
สวนนงนุชพัทยา NICE อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี แต่เน่ืองจากเวลาดังกล่าวมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง             
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ดังน้ันเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นการ
ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้งดหรือเลื่อนการจัดกิจกรรมใดๆ ที่มีการชุมนุมหรือพบปะ           
ของบุคคลจํานวนมากท่ีอาจส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)         
สมาคมจึงเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๒ ไปเป็นวันที่ 24 - 29 
พฤษภาคม 2563 น้ัน 

 

ขณะนี้เน่ืองด้วยรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรเพื่อยับย้ัง      
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไปสู่พ้ืนที่ อ่ืนและป้องกันมิให้โรคกลับมา                 
แพร่ระบาดใหม่ โดยไม่อนุญาตให้มีการจัดการประชุมที่มีคนจํานวนมาก สมาคมจึงขอเลื่อนการจัดประชุม         
สัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๒ ออกไปก่อน จนกว่ารัฐบาลจะอนุญาตให้จัดการประชุมได้  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
                              

  
                                                     

 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
สํานักงานสาขา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  
http://www.saat2016.com      
โทรศัพท ์๐๘-๓๗๕๑-๐๗๕๒  
 

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  



 

  

 
ประกาศสมาคมผูบ้รหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
เรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสมัมนาทางวชิาการและการสรรหานายกสมาคมฯ 

(ฉบบัที ่๒) 

 
 

ตามท่ี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ได้แจ้งเลื่อนการจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการสรรหานายกสมาคมฯ ไปเป็นวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รายละเอียดปรากฏตาม ประกาศสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 น้ัน เน่ืองจากขณะน้ีรัฐบาล                 
ยังไม่อนุญาตให้มีการจัดการประชุมที่มีคนจํานวนมาก เพราะต้องการป้องกันมิให้การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กลับมาแพร่ระบาดใหม่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ส.บ.ม.ท.) จึงขอเลื่อนการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการสรรหานายกสมาคมฯ ออกไปก่อน จนกว่ารัฐบาล
จะอนุญาตให้จัดการประชุมได้ อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)                
จะเสนอร่างกําหนดการประชุมต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว ผลเป็นประการใดจะแจ้ง        
ให้ทราบต่อไป อน่ึงการประชุมครั้งต่อไปน้ันจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจําปี โดยมีสาระสําคัญของการประชุม
ประกอบด้วยการแถลงงบดุล การสัมมนาทางวิชาการ การเลือกต้ังนายกสมาคม การเลือกต้ังกรรมการบริหาร
สมาคม การมอบโล่ผู้บริหารดีเด่น และการมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ 

 

       ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ. 256๓ 
 
      
 
 
 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 


