โครงการสรางสรรคปญญา พัฒนาเขียนอาน สืบสานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง การประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานตอที่พอให
ดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ”
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน
สิ่งที่สงมาดวย ๑. ตารางการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู ๔ ภูมิภาค
๒. เกณฑการแบงภูมิภาค กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๓. รายละเอียดการประชุมปฏิบัติการ จําแนกรายภาค
๔. ใบสมัคร
ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีพระราชประสงค
ใหตั้งโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ในป พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อดําเนินการสรางสารานุกรมฉบับใหม
ชุดหนึ่ ง ให เป น สารานุกรมสําหรับ คนไทย ที่จัดทํ าโดยคนไทย มีความมุงหมายที่ จะนําวิชาการแขนงต าง ๆ
ที่ควรศึกษา ออกเผยแพรแกเยาวชนใหแพรหลายและทั่วถึง ซึ่งจนถึงปจจุบันไดจัดทํ าแลวจํานวน ๔๑ เลม
รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ เรื่อง ครอบคลุมศาสตรทุกสาขา และตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดจัดทําสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู โดยคัดสรรเรื่องที่นารูจากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลมใหญ มาเรียบเรียงใหม
ใหเหมาะกับผูอานในวัย ๑๐–๑๕ ป พิมพเปนเลมขนาดเล็กใหพกพาไดสะดวก มีภาพประกอบใหนาสนใจยิ่งขึ้น
ปจจุบันไดจัดทําไปแลวจํานวน ๒๑ เลม
ในป พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ สมาชิกสโมสรไลออนส
คณะหนึ่ ง ได จั ดตั้ งโครงการสร างสรรค ป ญ ญา พัฒ นาเขี ย นอาน สืบ สานสารานุ กรมไทยสําหรับ เยาวชนฯ
มีความประสงคที่จะนําสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ไปจัดกิจกรรมใหแพรหลายและทั่วถึง ตามพระราชประสงค
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สํ า หรั บ ป พ.ศ.๒๕๖๑ โครงการสรางสรรค ป ญ ญาฯ ไดกํ าหนดให มี กิจ กรรม “พั ฒ นาครู
พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานตอที่พอให ดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ” โดยมีความเชื่อวา
ครูเปนบุคคลสําคัญ ที่จะออกแบบการจัดการเรียนรูบูรณาการเนื้อเรื่องจากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
/ในกิจกรรม...

๒
ในกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระตางๆ หรือในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอื่นๆ ซึ่งจะชวยทําใหสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ แพรหลายและทั่วถึงนักเรียนไดมากที่สุด เพื่อการนี้จะจัดใหมีการประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู
๔ ภูมิภาค ภาคละ ๕๐ คน ดังนี้
ครูภาคเหนือ
จัดประชุมปฏิบัติการ ระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเชียงใหมรัตนโกสินทร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ครูภาคใต
จัดประชุมปฏิบัติการ ระหวางวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฏรธานี
ครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมลีโอซอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ครูภาคกลาง
ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมริเวอร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โดยเปดโอกาสใหครูเขารวมประชุมปฏิบัติการ โรงเรียนละ ๑ คน ซึ่งโครงการสรางสรรคปญญาฯ จะรับผิดชอบ
ค า อาหาร ค าที่ พั ก ในช ว งการประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร และสนั บ สนุ น ค าพาหนะเดิ น ทาง ไป-กลั บ ตามอั ต รา
ค าโดยสารรถประจํ า ทาง จากอํ าเภอที่ ตั้งโรงเรีย นของผู เขารว มประชุม ปฏิ บั ติ การ ถึงสถานีข นสงจังหวัด
ที่จัดประชุม
ในการนี้ จึ งขอความอนุ เคราะห โ รงเรี ย น ประชาสั ม พั น ธ ให ค รู ในสั ง กั ด ที่ มี ค วามสนใจ
สมั ค รเข าร ว มประชุ มปฏิ บั ติ การดั งกล าว ตามภู มิ ภาคที่ ตั้ งของโรงเรี ยน ซึ่ งแบ งจั งหวั ดตามเกณฑ ก รมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย โดยส ง ใบสมั ค รทางไปรษณี ย ล งทะเบี ย น ถึ ง ประธานโครงการสร า งสรรค ป ญ ญาฯ
ที่อยู โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา เขตดุ สิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
หรือทาง e-mail : teera_nate@hotmail.com ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดการประชุม
ปฏิบัติการตามสิ่งที่สงมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(ไลออน พัลลภ เวศยวรุตม)
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการสรางสรรคปญญา
พัฒนาเขียนอาน สืบสานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ

ตารางการประชุมปฏิบัติการ กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานตอที่พอให ดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ”
ภาคเหนือ ระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเชียงใหมรัตนโกสินทร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ภาคใต ระหวางวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลีโอซอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ภาคกลาง ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๐๘.๐๐๐๙.๐๐ น.

วันแรก

ลง
ทะเบียน

๐๘.๐๐๐๘.๓๐ น.

วันที่
สอง

ลง
ทะเบียน

๐๙.๐๐๐๙.๓๐ น.

๐๙.๓๐๑๐.๐๐ น.

พิธีเปด
และบรรยาย
พิเศษ
หนังสือของพอ
กอแรงบันดาลใจ
โดย
ฯพณฯ องคมนตรี

พระราชประสงคของพอ
ที่มีตอสารานุกรมไทยฯ
โดย
ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน
เลขาธิการโครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชนฯ

๑๐.๐๐๑๐.๓๐ น.
ไลออนส
ผูใหญใจดี
โดย ไลออน
พัลลภ เวศยวรุตม
ไลออน ชัยวัฒน
มหัตถนาพาณิช
และไลออน
ในพื้นที่

๑๐.๔๕๑๒.๐๐ น.
จัดการ
เรียนรูโดยใช
สารานุกรมไทยฯ
เปนฐาน
ไดอยางไร
โดย
ดร.ชาติ แจมนุช

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

อาน คิด ประดิษฐ เขียน เรียนรูจากสารานุกรมไทยฯ กาวไกลสูผลงาน
โดย ผศ.สําเนียง ฟากระจาง

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.
ตารางการประชุมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

๑๒.๐๐๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

จัดการเรียนรูโดยใชสารานุกรมไทยฯ
เปนฐาน ไดอยางไร (ตอ)
โดย ดร.ชาติ แจมนุช

๑๒.๐๐๑๓.๐๐ น.

๑๓.๐๐๑๔.๐๐ น.

๑๔.๐๐๑๔.๓๐ น.

๑๔.๔๕๑๕.๑๕ น.

เครือขาย
ครูดี
กรณีศึกษา :
พัฒนา
สถานศึกษาเดน
รับประทาน ครูพัฒนาดีเดน
สารานุกรม เสนทางพัฒนา
อาหาร
โดย ครูดีเดน
ไทยฯ
โดย
กลางวัน
และ
โดย
นางสุธีรา สีพยา
ดร.ชาติ แจมนุช นายธีระเนตร
ประธาน
นาคายน
ฝายวิชาการ

๑๕.๑๕๑๕.๓๐ น.

พิธีปด
และมอบ
เกียรติบัตร

เกณฑการแบงภูมิภาค กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ภาคกลาง ประกอบดวย 26 จังหวัด กรุงเทพฯ กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี
สิงหบุรี สุพรรณบุรี อางทอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ปราจีนบุรี ระยอง สระแกว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 20 จังหวัด กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ
อุดรธานี อุบลราชธานี บึงกาฬ
ภาคใต ประกอบดวย 14 จังหวัด กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา
ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎรธานี
ภาคเหนือ ประกอบดวย 17 จังหวัด กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร
พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย อุตรดิตถ อุทัยธานี

รายละเอียดการประชุมปฏิบัติการ ภาคเหนือ
กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย
สานตอที่พอให ดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ”
ระหวางวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมเชียงใหมรัตนโกสินทร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
-------------------------------๑. สงใบสมัครทางไปรษณียลงทะเบียน จาหนาซอง ดังนี้
เรียน ประธานโครงการสรางสรรคปญญาฯ
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๒.

๓.

๔.
๕.
๖.

หรือทาง e-mail : teera_nate@hotmail.com ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รับผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ จํานวน ๕๐ คน โดยเรียงลําดับตามวันที่สงใบสมัคร
ทางไปรษณียลงทะเบียน (ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย) หรือทาง e-mail
และจะประกาศรายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ ทางเว็บไซตโครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ที่ http://www.saranukromthai.or.th ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
คาใชจายในการเขารวมประชุมปฏิบัติการ
๓.๑ โครงการสรางสรรคปญญาฯ รับผิดชอบคาใชจาย ดังนี้
คาที่พัก ๒ คืน คืนวันที่ ๑๗ และ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
คาอาหารในวันประชุมปฏิบัติการ
- อาหารเชาวันที่ ๑๘ และ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
- อาหารกลางวัน วันที่ ๑๘ และ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
- อาหารเย็น วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑
- อาหารวางและเครื่องดื่ม วันที่ ๑๘ และ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๓.๒ โครงการสรางสรรคปญญาฯ สนับสนุนคาพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ตามอัตราคาโดยสาร
รถประจําทาง จากอําเภอที่ตั้งโรงเรียนของผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ ถึงสถานีขนสง
จังหวัดเชียงใหม
ลงทะเบียนเขาที่พักวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป
การแตงกายวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง
หากมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ นายธีระเนตร นาคายน
โทร. ๐๘๕-๑๔๐๗๗๑๒, ๐๘๙-๖๘๒๖๕๒๐ และ นางปราณี บุญไทย โทร. ๐๘๑-๕๖๕๔๗๘๗

รายละเอียดการประชุมปฏิบัติการ ภาคใต
กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย
สานตอที่พอให ดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ”
ระหวางวันที่ ๑-๒ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมวังใต อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี
-----------------------------๑. สงใบสมัครทางไปรษณียล งทะเบียน จาหนาซอง ดังนี้
เรียน ประธานโครงการสรางสรรคปญญาฯ
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๒.

๓.

๔.
๕.
๖.

หรือทาง e-mail : teera_nate@hotmail.com ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รับผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ จํานวน ๕๐ คน โดยเรียงลําดับตามวันที่สงใบสมัคร
ทางไปรษณียลงทะเบียน (ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย) หรือทาง e-mail
และจะประกาศรายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ ทางเว็บไซตโครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ที่ http://www.saranukromthai.or.th ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
คาใชจายในการเขารวมประชุมปฏิบัติการ
๓.๑ โครงการสรางสรรคปญญาฯ รับผิดชอบคาใชจาย ดังนี้
คาที่พัก ๒ คืน คืนวันที่ ๓๑ สิงหาคม และคืนวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
คาอาหารในวันประชุมปฏิบัติการ
- อาหารเชาวันที่ ๑ และ ๒ กันยายน ๒๕๖๑
- อาหารกลางวัน วันที่ ๑ และ ๒ กันยายน ๒๕๖๑
- อาหารเย็น วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
- อาหารวางและเครื่องดื่ม วันที่ ๑ และ ๒ กันยายน ๒๕๖๑
๓.๒ โครงการสรางสรรคปญญาฯ สนับสนุนคาพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ตามอัตราคาโดยสาร
รถประจําทาง จากอําเภอที่ตั้งโรงเรียนของผูเขารวมประชุมปฏิบัติการถึงสถานีขนสง
จังหวัดสุราษฎรธานี
ลงทะเบียนเขาที่พักวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป
การแตงกายวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง
หากมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ นายธีระเนตร นาคายน
โทร. ๐๘๕-๑๔๐๗๗๑๒, ๐๘๙-๖๘๒๖๕๒๐ และ นางปราณี บุญไทย โทร. ๐๘๑-๕๖๕๔๗๘๗

รายละเอียดการประชุมปฏิบัติการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย
สานตอที่พอให ดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ”
ระหวางวันที่ ๒๒-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมลีโอซอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
-----------------------------------๑. สงใบสมัครทางไปรษณียล งทะเบียน จาหนาซอง ดังนี้

๒.

๓.

๔.
๕.
๖.

เรียน ประธานโครงการสรางสรรคปญญาฯ
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
หรือทาง e-mail : teera_nate@hotmail.com ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รับผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ จํานวน ๕๐ คน โดยเรียงลําดับตามวันที่สงใบสมัคร
ทางไปรษณียลงทะเบียน (ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย) หรือทาง e-mail
และจะประกาศรายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ ทางเว็บไซตโครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ที http://www.saranukromthai.or.th ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
คาใชจายในการเขารวมประชุมปฏิบัติการ
๓.๑ โครงการสรางสรรคปญญาฯ รับผิดชอบคาใชจาย ดังนี้
คาที่พัก ๒ คืน คืนวันที่ ๒๑ และ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
คาอาหารในวันประชุมปฏิบัติการ
- อาหารเชาวันที่ ๒๒ และ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
- อาหารกลางวัน วันที่ ๒๒ และ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
- อาหารเย็น วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑
- อาหารวางและเครื่องดื่ม วันที่ ๒๒ และ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑
๓.๒ โครงการสรางสรรคปญญาฯ สนับสนุนคาพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ตามอัตราคาโดยสาร
รถประจําทาง จากอําเภอที่ตั้งโรงเรียนของผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ ถึงสถานีขนสง
จังหวัดนครราชสีมา
ลงทะเบียนเขาที่พักวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป
การแตงกายวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ ชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง
หากมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ นายธีระเนตร นาคายน
โทร. ๐๘๕-๑๔๐๗๗๑๒, ๐๘๙-๖๘๒๖๕๒๐ และ นางปราณี บุญไทย โทร. ๐๘๑-๕๖๕๔๗๘๗

รายละเอียดการประชุมปฏิบัติการ ภาคกลาง
กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย
สานตอที่พอให ดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ”
ระหวางวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมริเวอร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
--------------------------------๑. สงใบสมัครทางไปรษณียลงทะเบียน จาหนาซอง ดังนี้
เรียน ประธานโครงการสรางสรรคปญญาฯ
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ
สนามเสือปา ถนนศรีอยุธยา
เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๒.

๓.

๔.
๕.
๖.

หรือทาง e-mail : teera_nate@hotmail.com ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รับผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ จํานวน ๕๐ คน โดยเรียงลําดับตามวันที่สงใบสมัคร
ทางไปรษณียลงทะเบียน (ดูจากวันที่ประทับตราไปรษณีย) หรือทาง e-mail
และจะประกาศรายชื่อผูเขารวมประชุมปฏิบัติการ ทางเว็บไซตโครงการสารานุกรมไทย
สําหรับเยาวชนฯ ที่ http://www.saranukromthai.or.th ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
คาใชจายในการเขารวมประชุมปฏิบัติการ
๓.๑ โครงการสรางสรรคปญญาฯ รับผิดชอบคาใชจาย ดังนี้
คาที่พัก ๒ คืน คืนวันที่ ๑๙ และ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
คาอาหารในวันประชุมปฏิบัติการ
- อาหารเชาวันที่ ๒๐ และ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
- อาหารกลางวัน วันที่ ๒๐ และ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
- อาหารเย็น วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
- อาหารวางและเครื่องดื่ม วันที่ ๒๐ และ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓.๒ โครงการสรางสรรคปญญาฯ สนับสนุนคาพาหนะเดินทาง ไป-กลับ ตามอัตราคาโดยสาร
รถประจําทาง จากอําเภอที่ตั้งโรงเรียนของผูเขารวมประชุมปฏิบัติการถึงสถานีขนสง
จังหวัดนครปฐม
ลงทะเบียนเขาที่พักวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป
การแตงกายวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ชุดสุภาพ สุภาพสตรีสวมกระโปรง
หากมีขอสงสัย หรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม โปรดติดตอ นายธีระเนตร นาคายน
โทร. ๐๘๕-๑๔๐๗๗๑๒, ๐๘๙-๖๘๒๖๕๒๐ และ นางปราณี บุญไทย โทร. ๐๘๑-๕๖๕๔๗๘๗

โครงการสรางสรรคปญญา พัฒนาเขียนอาน สืบสานสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
_______________________________________________________________________
ใบสมัครเขารวมประชุมปฏิบัติการ
กิจกรรม “พัฒนาครู พัฒนาเยาวชน พัฒนาถิ่นตน พัฒนาไทย สานตอที่พอให
ดวยสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ”
๑. ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................................................................
ตําแหนง ........................................................................... .อายุ .....................ป นับถือศาสนา.................
รับผิดชอบสอนกลุมสาระการเรียนรู ....................................................... ระดับชั้น ..................................
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายพิเศษ..................................................................................................................
โทรศัพทมือถือ .........................................................e-mail..................................................................
๒. ขอมูลโรงเรียน
โรงเรียน .....................................................................................................................................................
แขวง/ตําบล................................................................ เขต/อําเภอ ...........................................................
จังหวัด ..................................................................... รหัสไปรษณีย ........................................................
สังกัด ........................................................................................................................................................
โทรศัพท .................................................................. โทรสาร ..................................................................
เปดสอนระดับชั้น....................................................จํานวนครู..............คน จํานวนนักเรียน......................คน
ลงชื่อ....................................................
(..........................................................................)
ตําแหนง.........................................................................
๓. ความเห็นของผูบังคับบัญชา
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ....................................................
(..........................................................................)
ตําแหนง.........................................................................
หมายเหตุ : ประเภทของอาหารที่รับประทาน

ทั่วไป

มังสวิรัติ

อิสลาม

