
 
 
 
 

ที่ ส.บ.ม.ท. ว๑๔๔ / ๒๕๖๓                                
                          
 ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง   การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
 

เรียน  สมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 

อ้างถึง   ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 

ตามประกาศที่อ้างถึง สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) แจ้งเลื่อน
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี การสัมมนาทางวิชาการ การสรรหาหรือการเลือกต้ังนายกสมาคมฯ และการเลือกต้ัง
กรรมการบริหารสมาคม ออกไปอย่างไม่มีกําหนดเน่ืองจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
(COVID - ๑๙) น้ัน บัดน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคดังกล่าวคลี่คลายและรัฐบาลอนุญาตให้จัดประชุม 
สัมมนาได้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม              
โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติให้มีการจัดประชุมทางวิชาการในระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓              
ณ ศูนย์การประชุม นานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นอกจากน้ีที่ประชุมยังได้พิจารณา        
ในเรื่องความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของการจัดให้มีกิจกรรมการบรรยายทางทางวิชาการ การมอบโล่ผู้บริหารดีเด่น 
การมอบโล่ผู้บริหารท่ีเกษียณอายุราชการ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี การแถลงงบดุล การแถลงผลงาน            
การสรรหาหรือการเลือกต้ังนายกสมาคมฯ และการเลือกต้ังกรรมการบริหารสมาคมฯ แล้วเห็นว่ากิจกรรมทั้งหมด
ดังกล่าวเป็นกิจกรรมสําคัญ แต่ไม่สามารถดําเนินการให้ครบทุกกิจกรรมได้ในการประชุมระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ดังน้ัน ที่ประชุมจึงได้พิจารณาทั้งข้อกฎหมายและเหตุผลความจําเป็นแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังน้ี 

 

๑. กําหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓             
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

๒. การจัดการประชุมตามข้อ ๑ น้ันให้มีกิจกรรมดังน้ี 
 - บรรยายทางวิชาการ  
 - การมอบโล่ให้กับสมาชิกที่เป็นผู้บริหารดีเด่นเพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ        

แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างย่ิง 
 -  การมอบโล่ให้กับสมาชิกที่เป็นผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการเพ่ือเป็นการยกย่อง

เชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างย่ิง 
๓. กําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยให้มีกิจกรรม         

การบรรยายทางวิชาการ การแถลงผลงาน การแถลงงบดุล การสรรหาหรือการเลือกต้ังนายกสมาคมฯ และการเลือกต้ัง
กรรมการบริหารสมาคมฯ  

ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวน้ัน สมาคมฯ ได้แจ้งมติให้ประธานสาขา 
ส.บ.ม.ท. จังหวัด ประธานคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิจังหวัด และเลขานุการประธานสาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัดได้ทราบแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  

 
 
 

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 
http://www.saat2016.com     โทร. ๐๘-๓๗๕๑-๐๗๕๒, ๐๖-๔๕๓๘-๕๐๒๔ , ๐๘-๙๕๐๑-๐๓๖๙  



อน่ึง สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ขอเรียนเพ่ิมเติมดังน้ี 
๑. กําหนดการสัมมนาทางวิชาการ ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๒ การสรรหา           

หรือการเลือกต้ังนายกสมาคมฯ และการเลือกต้ังกรรมการบริหารสมาคมฯ ในเดือนธันวาคม 2563 น้ัน สมาคมฯ 
จะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบต่อไป 

๒. สมาชิกที่ลงทะเบียนพร้อมชําระค่าลงทะเบียนแล้ว และประสงค์ร่วมประชุมสัมมนา         
ทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2563 ไม่ต้องลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียนอีก 

๓. สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนและชําระค่าลงทะเบียน จํานวน 3,000 บาท 
เพ่ิมเติมได้ในรายงานตัวเข้าประชุม ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2563 

๔. สมาชิกที่ชําระค่าลงทะเบียนแล้ว และไม่ประสงค์ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
ระหว่างวันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2563 สามารถใช้สิทธ์ิไปประชุมเดือนธันวาคม 2563 โดยไม่ต้องชําระค่าลงทะเบียนอีก 

๕. สมาชิกที่ชําระค่าลงทะเบียนแล้วไม่ประสงค์ไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 
4 - 7 สิงหาคม 2563 และไม่ประสงค์ไปประชุมสัมมนาทางวิชาการ ในเดือนธันวาคม 2563 ขอสงวนสิทธ์ิ              
ในการไม่คืนค่าลงทะเบียน 

๖. สมาชิกที่ชําระค่าที่พักไว้แล้ว สมาคมฯ จะดําเนินการเรื่องที่พักไว้ให้ที่โรงแรมเดิม        
โดยแจ้งยืนยันที่ นางพัชภัสสร เสนทับพระ เหรัญญิกสมาคมฯ โทรศัพท์ 09-8987-9081 

๗. สมาชิกที่ชําระค่าที่พักไว้แล้วและได้รับเงินค่าที่พักคืนแล้ว หากประสงค์จองที่พักกับ
สมาคมฯ จะต้องแจ้งความประสงค์อีกครั้ง ไปที่ นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯ โทรศัพท์ 
08-2683-9699 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
                              
  
                                                     

 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
สํานักงานสาขา โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  
โทรศัพท ์๐๘-๓๗๕๑-๐๗๕๒ 
  

๒ 



  

 
ประกาศสมาคมผูบ้รหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 

เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

 
 

ตามประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ลงวันที่                
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี การสัมมนาทางวิชาการ การสรรหาหรือ            
การเลือกต้ังนายกสมาคมฯ และการเลือกต้ังกรรมการบริหารสมาคมฯ ไปอย่างไม่มีกําหนดเน่ืองจากปัญหา         
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) น้ัน บัดน้ีสถานการณ์การแพร่ระบาด                 
ของเช้ือโรคดังกล่าวคลี่คลายและรัฐบาลอนุญาตให้จัดประชุมสัมมนาได้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ               
จึงได้ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติให้มี               
การจัดประชุมทางวิชาการในระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นอกจากน้ีที่ประชุมยังได้พิจารณาในเร่ือง       
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของการจัดให้มีกิจกรรมการบรรยายทางทางวิชาการ การมอบโล่ผู้บริหารดีเด่น 
การมอบโล่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี การแถลงงบดุล การแถลงผลงาน 
การสรรหาหรือการเลือกต้ังนายกสมาคมฯ และการเลือกต้ังกรรมการบริหารสมาคมฯ แล้วเห็นว่ากิจกรรมทั้งหมด
ดังกล่าวเป็นกิจกรรมสําคัญแต่ไม่สามารถดําเนินการให้ครบทุกกิจกรรมได้ในการประชุมระหว่างวันที่ ๔ - ๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังน้ัน ที่ประชุมจึงได้พิจารณาทั้งข้อกฎหมายและเหตุผลความจําเป็นแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ 
ดังน้ี 

 

๑ .  กําหนดการประชุมสัมมนาทาง วิชาการ  ระหว่าง วันที่  ๔  -  ๗  สิ งหาคม  ๒๕๖๓                 
ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

๒. การจัดการประชุมตามข้อ ๑ น้ันให้มีกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ การมอบโล่ผู้บริหารดีเด่น 
การมอบโล่ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ  

๓ . กําหนดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ โดยให้มีกิจกรรม              
การบรรยายทางวิชาการ การแถลงผลงาน การแถลงงบดุล การสรรหาหรือการเลือกต้ังนายกสมาคมฯ              
และการเลือกต้ังกรรมการบริหารสมาคมฯ  

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 


