
 
 
 
 

ที่ ส.บ.ม.ท. ว๑๙๕ / ๒๕๖๓                                                         
 

 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญส่ามัญประจําปี ๒๕๖๒ 
 

เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ   จํานวน ๑ ชุด 
๒. กําหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ   จํานวน ๑ ฉบับ 
๓. ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์  จํานวน ๑ ฉบับ 
๔. รายละเอียดที่พัก     จํานวน ๑ ฉบับ 
๕. การใช้ลายมือช่ือผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ์ จํานวน ๑ ฉบับ 

 

ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กําหนดจัดประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน”          
และประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
แอนด์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 

ในการน้ี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน   
ที่เป็นสมาชิกของสมาคมร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ การจัดการ
ศึกษามัธยมศึกษาต่อไป สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.saat2016.com    
ต้ังแต่วันที่ ๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๐๐๐ บาท ชําระผ่านทางการโอนเงินที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา กระทรวงศึกษาธิการ เลขบัญชี 059-1-13715-1 ช่ือบัญชี ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม   
ทั้งน้ีไม่รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าเบ้ียเลี้ยง โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังกล่าวสามารถเบิกได้จากต้นสังกัด ตามระเบียบ 
ของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตามการเดินทางไปประชุมสัมมนาต้องได้รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัด  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
                              

  
                                                     

 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 

  ผู้ประสานงานการลงทะเบียน 
  นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม  อุปนายกฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการ  โทรศัพท์ 08-1785-9252 
  นางสาวเบญวรรณ มากมูล  เจ้าหน้าที่สํานักงาน ส.บ.ม.ท. โทรศัพท์ ๐๘-๙๕๐๑-๐๓๖๙ 

สมาคมผู้บริหารโรงเรยีนมัธยมศกึษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
Secondary School Administrator Association of Thailand (S.A.A.T.) 
สํานักงาน ส.บ.ม.ท. โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เลขท่ี 330/3 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
http://www.saat2016.com โทร. ๐๘-๓๗๕๑-๐๗๕๒ , ๐๘-๙๕๐๑-๐๓๖๙  
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โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “การจัดการศกึษามัธยมศึกษาเพือ่รบัมือกบัพฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน” 

และประชุมใหญส่ามัญประจําปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙) 
ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 

ณ โรงแรมสุนย์ีแกรนดแ์อนดค์อนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

 

๑. หลกัการและเหตผุล 
จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเยาวชนในวัยเรียนในระดับมัธยมศึกษา           

มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการของรัฐ ทั้งทางสังคม ทางการเมือง รวมถึง
ทางการศึกษา พฤติกรรมที่เกิดขึ้นน้ันเป็นไปตามหลักการทางจิตวิทยาที่ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตจากวัยเด็ก    
ที่ยังขาดวุฒิภาวะไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ วัยนี้จึงเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งจําเป็นต้องมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาไปพร้อมๆ กัน วัยน้ีจึงเป็นวัยที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต คืออยู่ระหว่าง
ความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ ประกอบกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารในยุคปัจจุบันส่งผลให้
การเช่ือมโยงความคิดในเรื่องที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เป็นไปโดยง่ายและรวดเร็วทั้งในเร่ือง
การนัดหมายรวมตัวเพ่ือเรียกร้องให้รัฐหรือสังคมดําเนินการให้เป็นไปตามที่ต้องการหลายๆ ประเด็นของ          
ข้อเรียกร้องน้ันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความเหมาะสมในบริบทปัจจุบันที่ผู้ใหญ่คาดไม่ถึง แต่ในข้อเรียกร้อง      
อีกหลายๆ เรื่องน้ันเป็นเรื่องที่สังคมยังไม่สามารถยอมรับได้ ดังน้ันบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา       
จึงต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน โดยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับนักเรียนและต้องพร้อมที่จะรับมือ
และป้องกันแก้ไขในกรณีที่ความคิดและความต้องการของเยาวชนน้ันกําลังเดินไปสู่การหมิ่นเหม่ต่อความชอบ
หรือไม่ทั้งในด้านกฎหมายและในเรื่องความรู้สึกของสังคม 
 

๒. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้รู้เท่าทันถึงการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน

ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างย่ิง 
๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมรับรู้ความต้องการของนักเรียนที่เป็นไปโดยชอบ 

ด้วยกฎหมายและชอบด้วยความรู้สึกของสังคมและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับนักเรียน 
๒.๓ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมรับทราบถึงความต้องการของนักเรียนที่เป็น

เรื่องที่หมิ่นเหม่กับการขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมายและความรู้สึกของสังคม 
๒.๔ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมรู้ทักษะกระบวนการการรับมือกับนักเรียน   

ในเรื่องที่หมิ่นเหม่กับการขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมายและความรู้สึกของสังคม 
๒.๕ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมช่วยกันเฝ้าระวังขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม 

อันดีงามของชาติอย่าให้ถูกทําให้หายไป 
 

๓. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๓.๑ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมรู้เท่าทันถึงการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนในยุคที่

เทคโนโลยีการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วเป็นอย่างย่ิง 
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๓.๒ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมรับรู้ความต้องการของนักเรียนที่เป็นไปโดยชอบ       
ด้วยกฎหมายและชอบด้วยความรู้สึกของสังคมและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับนักเรียน 

๓.๓ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมรทราบถึงความต้องการของนักเรียนที่เป็น         
เรื่องที่หมิ่นเหม่กับการขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมายและความรู้สึกของสังคม 

๓.๔ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมรู้ทักษะกระบวนการการรับมือกับนักเรียน           
ในเรื่องที่หมิ่นเหม่กับการขัดกับหลักความชอบด้วยกฎหมายและความรู้สึกของสังคม 

๓.๕ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมสามารถเฝ้าระวังขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม 
อันดีงามของชาติ รักษาไว้ให้ถูกทําให้หายไป 

 

๔. รูปแบบการประชุมสัมมนา 
๔.๑ การบรรยาย/การเสวนา 
๔.๒ การอภิปรายเชิงวิชาการ 
๔.๓ การประชุมปฏิบัติการ 
๔.๔ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษา 
๔.๕ การประชุมกลุ่มย่อย 
๔.๖ การศึกษาดูงาน 

 

๕. วิทยากร 
๕.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
๕.๒ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕.๓ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
๕.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
๕.๕ ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 

 

๖. ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 
๖.๑ สมาชิก ส.บ.ม.ท. ทุกประเภท 
๖.๒ ผู้ทรงเกียรติที่ ส.บ.ม.ท. เชิญ 

 

๗. วัน เวลา สถานที่จัดประชุม 
๗.๑ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๗.๒ จัดประชุมที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี 
๗.๓ ศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี 

 

๘. งบประมาณ (จากการประมาณการ) 
รายการรับ 

๘.๑ ค่าลงทะเบียนจํานวน ๒,๐๐๐ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๘.๒ เงินบริจาค  เป็นเงิน   ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
รวมรายรับ เป็นเงิน   ๖,๒๕๐,๐๐๐ บาท 

รายการจ่าย 
๘.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๘.๔ ค่าบํารุงสถานที่ อาหารและเคร่ืองด่ืม  เป็นเงิน   ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
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๘.๕ ค่าเอกสารสําหรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นเงิน   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
๘.๖ ค่าของที่ระลึก เป็นเงิน  ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
๘.๗ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ารับรอง เป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
รวมรายจ่าย เป็นเงิน  ๕,๙๕๐,๐๐๐ บาท 

หมายเหตุ  คาดว่าจะมีรายได้เป็นกองทุนของสมาคม เป็นเงิน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
 

๙. การลงทะเบียน  
๙.๑ สมาชิกลงทะเบียนล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกําหนด 
๙.๒ ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ สมาชิกสามารถเบิกจ่ายจาก         

ต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามที่จ่ายจริงและอย่างประหยัด 
 

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

 
 

 
 ลงช่ือ  ผู้เสนอโครงการ 
  (นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์) 
 เลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
  
 ลงช่ือ  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายอุทัย ขัติวงษ์) 
 อุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 ลงช่ือ  ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายรัชชัยย์ ศรสวุรรณ) 
 นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  
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กําหนดการ 
โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง “การจัดการศกึษามัธยมศึกษาเพือ่รบัมือกบัพฤตกิรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน” 
และประชุมใหญส่ามัญประจําปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙) 

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
ณ โรงแรมสุนย์ีแกรนดแ์อนดค์อนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธาน ี

 
 

 

วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. กีฬาสัมพันธ์ ส.บ.ม.ท. ณ สนามกีฬาในจังหวัดอุบลราชธานี 
๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผู้เข้าประชุมรายงานตัว/ลงทะเบียนเพ่ิมเติม/รับของที่ระลึก 
๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.   สมาชิกสามัญ เสนอช่ือสมาชิกสามัญที่เห็นสมควรรับเลือกต้ังเป็นนายกหรือกรรมการบริหาร 

โดยย่ืนเป็นหนังสือพร้อมกับมีสมาชิกสามัญผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ต่อเลขาธิการสมาคม   
หรือผู้ที่คณะกรรมการบริหารแต่งต้ัง 

๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. พบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ที่โรงแรมสุนีย์แกรนด์  

 
หมายเหต ุ ใหผู้้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลือกต้ังเป็นนายก ส.บ.ม.ท.  
              แสดงวิสัยทัศน์ ครั้งที่ ๑ เวลา ๑๙.๐๐ น 

  
วันพุธที่ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๓        
09.00 - 16.00 น. ผู้เข้าประชุมรายงานตัว/ลงทะเบียนเพ่ิมเติม/รับของที่ระลึก 
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกอาวุโสเป็นประธานในที่ประชุม และประธานในที่ประชุม

เสนอแนะเรื่องการเลือกต้ังกรรมการบริหารและวิธีการลงมติเพ่ือพิจารณาว่าจะให้ 
นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ เป็นนายก ส.บ.ม.ท. ต่ออีกหน่ึงสมัยหรือไม ่

๐๙.๑๕ - ๐๙.๔๕ น. ประธานสาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัดอุบลราชธานี ช้ีแจงวิธีการลงคะแนนเสียง 
เลือกกรรมการบริหาร ส.บ.ม.ท. และการลงมติเรื่องการเพ่ือพิจารณาว่าจะให้ 
นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ เป็นนายก ส.บ.ม.ท. ต่ออีกหน่ึงสมัยหรือไม ่

๐๙.๔๕ - ๑๑.๓๐ น. นายก ส.บ.ม.ท. แถลงผลงาน 
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.   ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลือกต้ังเป็นนายก ส.บ.ม.ท. แสดงวิสัยทัศน์ ครั้งที ่๒ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.   พิธีเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการศึกษากับการแก้ปัญหาสังคมไทย”    

     โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ดร.อัมพร พินะสา) 
 หมายเหต ุ (๑) เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. สมาชิกสามัญลงมติเก่ียวกับการพิจารณา 

                   ว่าจะให้ นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ เป็นนายก ส.บ.ม.ท. ต่ออีกหน่ึงสมัยหรอืไม่ 
              (๒) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. สมาชิกสามัญลงคะแนนเสียงเลือกคณะกรรมการ 
                   บริหารสมาคม ชุดที่ ๒๕ 
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วันพฤหสับดทีี ่๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์  

     โดย ดร.ธีร์รัฐ บุนนาค ผูพิ้พากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญากรุงเทพใต้  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การบรรยายเรื่อง  

“กฎหมายการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการมัธยมศึกษาไทยและแนวทางแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู”  
     โดย นายปรีดา บุญเพลิง ประธานอนุกรรมาธิการแก้ไขหน้ีสินคร ู
                                   และกรรมาธิการกฎหมายการศึกษา สภาผูแ้ทนราษฎร 

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  สรุปผลการดําเนินงาน แถลงงบประมาณการเงิน 
๑๖.๓๐ น ประกาศผลผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกสมาคม (ถ้ามีการเลือกต้ัง)  
 หมายเหต ุ กรณีที่สมาชิกสามัญมมีติโดยมีคะแนนเสียงไม่เกินก่ึงหน่ึงของ  

              “จาํนวนสมาชิกสามัญผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่” เห็นชอบให้นายกคนเดิม  
              เป็นนายกสมาคมต่อไปอีกหน่ึงวาระ ให้สมาชิกสามัญลงคะแนนเลือกต้ัง 
              นายก ส.บ.ม.ท. คนใหม ่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.  

 

วันศกุรท์ี่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.   ศึกษาดูงาน 

- สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่าง (Best Practice) 
- ศูนย์ศลิปวัฒนธรรมจังหวัด 
- สถานที่แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ืนๆ 

 
หมายเหต ุ: กําหนดการและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ขั้นตอนการลงทะเบยีนผ่านระบบออนไลน ์
 

 
 

   
ลงทะเบียนประชุมสัมมนา สมัครสมาชิก ส.บ.ม.ท. ตรวจสอบรหัสสมาชิก ส.บ.ม.ท. 
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รายละเอียดทีพ่ัก 
 
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์

ราคาห้องพัก :  ห้อง Deluxe   เตียงเด่ียว/คู่ 1,400  บาท 
   ห้อง Superior  เตียงเด่ียว/คู่ 1,200  บาท 

เง่ือนไขการจอง 
1. พักอย่างน้อย 3 คืน วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563 
2. ชําระเงินทั้งหมดก่อนเข้าพัก 
3. จองห้องพักผ่าน ส.บ.ม.ท. ที่ ผอ.สุดสวาท ยังแจ่ม เบอร์โทร : 081-7859252 ID Line : ssuuddd 

 
โรงแรมอ่ืน ๆ สมาชิกสามารถติดต่อได้โดยตรง 

1. โรงแรมเป็นตาฮัก  ห่างจากสุนีย์แกรนด์ 1.6 กม. 
ราคาห้องพัก  เตียงเด่ียว/คู่   800 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
เบอร์โทร : 045-285400 
 

2. โรงแรม เดอ พราวด์  ห่างจากสุนีย์แกรนด์ 1.7 กม. 
ราคาห้องพัก  เตียงเด่ียว/คู่   850 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
เบอร์โทร : 095-6201919 
 

3. โรงแรม The Bliss Ubon  ห่างจากสุนีย์แกรนด์ 2 กม. 
ราคาห้องพัก  เตียงเด่ียว/คู่   750 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
เบอร์โทร : 045-281919 
 

4. โรงแรม 168 สตูดิโอ โฮเต็ล อุบลราชธานี  ห่างจากสุนีย์แกรนด์ 1.1 กม. 
ราคาห้องพัก   ห้อง Standard เตียงเด่ียว/คู่ 700 บาท  (รวมอาหารเช้า) 

  ห้อง Deluxe   เตียงเด่ียว     1,000 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
  เบอร์โทร : 063-7503311 
 

5. โรงแรม Deit  ห่างจากสุนีย์แกรนด์ 780 เมตร 
ราคาห้องพัก ห้อง Standard เตียงเด่ียว 850 บาท  (ไมร่วมอาหารเช้า) 

  เตียงคู่  950 บาท  (ไมร่วมอาหารเช้า) 
           ห้อง Deluxe  เตียงเด่ียว  1,250 บาท  (ไมร่วมอาหารเช้า) 
  เบอร์โทร : 098-2799476 
 

6. โรงแรมระพีพรรณวิลล์  หา่งจากสุนีย์แกรนด์ 1.7 กม. 
ราคาห้องพัก  ห้อง Deluxe   เตียงเด่ียว/คู่    889 บาท  (รวมอาหารเช้า) 

 ห้อง Premier เตียงเด่ียว   1,300 บาท  (รวมอาหารเช้า)    
เบอร์โทร : 045-312841 
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7. โรงแรม ยูโฮเต็ล แอนด์ คาเฟ่  ห่างจากสุนีย์แกรนด์ 2.8 กม. 
 ราคาห้องพัก  ห้อง Premier   เตียงเด่ียว/คู่   990 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
  ห้อง V.I.P.      เตียงเด่ียว    1,200 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
  ห้อง Family    (3 คน)   1,300 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
 เบอร์โทร : 085-6141111 
 

8. โรงแรม วีโฮเต็ล  ห่างจากสุนีย์แกรนด์ 1.1 กม. 
 ราคาห้องพัก  ห้อง  Deluxe    เตียงเด่ียว/คู่     850 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
   ห้อง  Premier   เตียงเด่ียว    1,200 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
   ห้อง  Family     (3 คน)   1,500 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
 เบอร์โทร : 097-3344480 
 

9. โรงแรม Luck Esan Loft  ห่างจากสุนีย์แกรนด์ 290 เมตร 
 ราคาห้องพัก    เตียง 5 ฟุต   เตียงเด่ียว   890 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
  เตียง 6 ฟุต   เตียงเด่ียว   990 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
     เตียงคู่     990 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
 เบอร์โทร : 062-6292597 
 
  10.  โรงแรม Excella Hotel  ห่างจากสุนีย์แกรนด์ 1.3 กม. 
  ราคาห้องพัก  เตียงเด่ียว 700 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
   Family (4 คน)  1,400 บาท  (รวมอาหารเช้า) 
   เบอร์โทร : 045-313314 
 
   11. โรงแรม บีทู อุบล  ห่างจากสุนีย์แกรนด์ 2.4 กม. 
   ราคาห้องพัก    เตียงเด่ียว 590 บาท  (ไมร่วมอาหารเช้า) 
    เตียงคู่ 640 บาท  (ไมร่วมอาหารเช้า) 
    เบอร์โทร : 045-950909 
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ประกาศสมาคมผูบ้รหิารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหง่ประเทศไทย 
เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รบัเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนกิส ์

 
 

ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กําหนดจัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพ่ือรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน”          
และประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๔๙) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
แอนด์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ใช้การลงทะเบียนและแจ้งผลการชําระเงินผ่านระบบ
ออนไลน์ทาง http://www.saat2016.com  

 

ทั้งน้ี เพ่ือให้การบริการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนมีความสะดวก คล่องตัว และทันสมัย
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จึงอนุมัติให้ นางพัชภัสสร เสนทับพระ เหรัญญิก
สมาคมฯ ใช้ลายมือช่ือผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าว 
 

 ประกาศ ณ วันที่  ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 

 (นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ) 
 นายกสมาคมผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 

 
 


