ที่ APT- H ๐๐๓ / ๒๕๕๕
๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕
เรื่อง ขอเชิญเขารวมอบรม และประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๕
เรียน ผูบริหารสถานศึกษา / หัวหนากลุมสาระการเรียนรูส ุขศึกษาและพลศึกษา / สมาชิกสมาคม
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ตารางกิจกรรมการ
๒. แบบตอบรับเขารวมงาน
๓. ใบสมัคร และรายละเอียดการสมัครสมาชิก
เนื่องด วยสมาคมครู สุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึ กษา จะจั ดการประชุ มใหญส ามั ญประจํา ป
๒๕๕๕ และจัดอบรมใหกับสมาชิกและบุคคลทั่วไป ในวันเสารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมกานตมณี พาเลซ
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้
- เวลา ๙.๐๐ น. บรรยายพิเ ศษ หัว ข อ “การเตรี ย มพร อ มสู ประชาคมอาเซี ย น ป ๒ ๕๕๘”
วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช (สมาชิก และผูสมัครสมาชิกภายในงาน เขาอบรมฟรี / บุคคล
ทั่วไปชําระคาลงทะเบียน ๓๕๐.- บาท)
- เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๕
จึงขอเรียนเชิญทานผูสนใจเขารวมฟงบรรยายพิเศษ และเขารวมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกลาวขางตน โดยสงแบบตอบรับมาที่ หมายเลขโทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘ ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕
ทานที่มีความประสงคสมัครเปนสมาชิกสมาคมภายในงาน โปรดเตรียมหลักฐานการสมัครสมาชิก
ตามเอกสารแนบ ๓.
ทั้งนี้ หากวั นและเวลาดัง กล าวมีส มาชิกมาประชุ มไมครบองคป ระชุม ขอใหส มาชิกทุกทา นมา
ประชุมอีกครั้งในวันเสารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริษัท สํานักพิมพแม็ค จํากัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรรณรายณ แซโอว)
เลขาธิการสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา
สํานักงานสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา
โทร ๐ ๒๕๑๒ ๐๖๖๑ ตอ ๓๘๑๕ คุณนิภาพร

ตารางกิจกรรมการประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๕ ของ สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา

วันเสารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ ณ โ รงแรมกานตมณี พาเลซ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษ หัวขอ “การเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน ป๒๕๕๘”
โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รองอธิการบดีสํานักงาน
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง จ.ราชบุรี
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. รับประทานอาหารวาง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

บรรยายพิเศษ หัวขอ “การเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน ป๒๕๕๘” (ตอ)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

ประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุมเพื่อทราบ (ถามี)
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การเลือกตั้งกรรมการสมาคม
๔.๒ การเลือกตั้งผูสอบบัญชี
๔.๓ การพิจารณากิจกรรมของสมาคมฯ ในป ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕

ปดการประชุม พรอม รับประทานอาหารวาง

หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

แบบตอบรับเขารวมอบรม และประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๕ สมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาประถมศึกษา
วันเสารที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรมกานตมณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................นามสกุล……………………………………….
โรงเรียน ……………………………………………สังกัด.........................................................................................
โทรศัพท.............................................โทรศัพทมือถือ ........................................โทรสาร...........................................
เปนสมาชิกสมาคม
ไมไดเปนสมาชิกสมาคม
ขาพเจามีความประสงค
เขารวมฟงบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน ป๒๕๕๘” (ชวงเชา)
เขารวมประชุมใหญสามัญฯ (ชวงบาย)
เขารวมประชุมใหญสามัญฯ (ชวงเชา) และเขารวมฟงบรรยายพิเศษ (ชวงบาย)
คาลงทะเบียนเขารับฟงบรรยาย ๓๕๐.- บาท (ชําระหนางาน)
*หมายเหตุ สมาชิกสมาคม และผูสมัครสมาชิกภายในงาน เขารับฟงการบรรยาย
เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกภายในงาน

ฟรี

กรุณาสงแบบตอบรับมายังหมายเลข
โทรสาร ๐ ๒๙๓๘ ๒๐๒๘
ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๕

๑. สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ พรอมลงนามรับรอง
๒. สําเนาทะเบียนบาน พรอมลงนามรับรอง
๓. รูปถาย ๑ นิ้ว จํานวน ๒ ใบ (ถามี)
๔. ชําระเงินคาสมัครสมาชิก (สมาชิกรายป ๒๐๐.- บาท / สมาชิกตลอดชีพ ๖๐๐ บาท)

******************************************************************************************
ทั้งนี้ ในการประชุมใหญสามัญของสมาคมฯ จะมีการคัดเลือกคณะกรรมการชุดใหมในวาระการประชุม
จึงขอเชิญชวนทานสมาชิกสมัคร หรือเสนอชื่อสมาชิก เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการสมาคมในครั้งนี้ดวย
โดยผูถูกเสนอชื่อตองมีสมาชิกรับรองอยางนอย ๒ ทาน ตามขอบังคับของสมาคม
ประสงคจะเสนอชื่อ (นางสาว/นาง/นาย)...............................................................................................................
เขาคัดเลือกเปนคณะกรรมการสมาคม
ไมประสงคเสนอชื่อ

ลงชื่อ ................................................................. ผูสมัคร
(...................................................................)
........../........../..........
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ๐ ๒๕๑๒ ๐๖๖๑ ตอ ๓๘๑๕

