
ที่ อต ๐๕๕ / ว ๗                            สมาคมผูบริหารสถานศึกษา 
                                                                                            เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ 
                        อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐ 
               ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง   การจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 
เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 
สิ่งที่สงมาดวย  ๑.  แบบกรอกประวัติสวนตัว 
  ดวยสมาคมผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ไดจัดประชุมลงมติกําหนดการ 
จัดงานมทุิตาจิตเกษียณอายุราชการป พ.ศ.๒๕๕๗  สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันอังคารที่  
๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หอประชุมอาคารพรหมวิหาร ๔ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ แหงที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐–๑๓.๓๐ น. 
  ในการน้ีสมาคมผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ ขอเรียนเชิญคณะครูผูบริหาร
และบุคลากรที่เกี่ยวของทุกทานรวมงานดังกลาว  โดยมีคาใชจายเพื่อเปนคาอาหาร โตะละ ๘๐๐ บาท ทั้งน้ีโปรดแจง
ความจํานงของทานที่ผูประสานงานรายนามดังน้ี   

อําเภอเมือง อําเภอลับแล อําเภอตรอน อําเภอทองแสนขัน อําเภอพิชัย 
ผอ.สิริพล  เตยีเจริญ ผอ.พิทักษ สนประเทศ ผอ.ประจวบ พิมละมาศ ผอ.นพดล    ไชยพันธุ ผอ.วิโรจน  ปลิกแสง 
ผอวัชชิระ  บํารุงเกต ุ ผอ.สิทธิศักดิ์  จันทรดุง  ผอ.สุวิทย   บุญเรือง ผอ.เอก  ก่ิงจันทร 
ผอ.ณัฐเชวง  รักพงษ     
ผอ.สมชาย รอดเกลี้ยง     
ผอ.บุญเกิด  เกียรติมาโนชญ    

  ขอความกรุณาแจงความจํานงที่ตัวแทนผูประสานงานแตละอําเภอภายในวันที่ ๑  กันยายน  ๒๕๕๗   
ซึ่งผูประสานจะนํามารวมกันตามที่นัดหมาย  ทั้งน้ีผูเกษียณอายุราชการสมาคมผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดอุตรดิตถ  เรียนเชิญเขารวมกิจกรรมโดยไมมีคาใชจาย  สําหรับผูติดตามมีคาใชจายตามที่กําหนด  เพื่อใหการจัด
งานเปนไปอยางเรียบรอยและสมเกียรติผูเกษียณอายุ  ขอความกรุณาผูเกษียณอายุราชการกรอกประวัติสวนตัวและ
สงกลับมายังโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ ภายในวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๕๗   
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการและขอขอบพระคุณลวงหนาที่ใหความรวมมือ เพื่อเกียรติของ
ครูปูชนียบุคคลของชาติตอไป 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                                                                ( นายธํารงค   นวมศิร ิ) 
                 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ 
                                      นายกสมาคมผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ 
 
งานเลขาสมาคมฯ 
โทรศัพท ๐  ๕๕๔๑  ๑๐๖๐ ,  ๐๘  ๔๐๔๘  ๑๒๓๒ 
 
 
 
 
 
 



 
ที่ อต ๐๕๕ / ว ๘                            สมาคมผูบริหารสถานศึกษา 
                                                                                            เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ 
                        อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ๕๓๐๐๐ 
 

               ๑  กันยายน  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง   การจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ (ฉบับที่  ๒) 
 

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 

อางถึง  หนังสือสมาคมผูบริหารสถานศึกษาฯ ที่ อต ๐๕๕/ว ๗   
 

  ตามหนังสือที่อางถึง  มีความผิดพลาดของหนังสือ  คือ  ออกวันที่ผิดในวันที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๗ 
ขอแกไขเปน  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๗ และขอกราบอภัยในความผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
 

  นัยของหนังสือดังกลาวไดเรียนเชิญคณะครูผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของทุกทานรวมงานดังกลาว  
โดยมีคาใชจายเพื่อเปนคาอาหาร โตะละ ๘๐๐ บาท และขอใหตัวแทนแตละอําเภอแจงความจํานงของการจองดังกลาว
ภายในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗  ความละเอียดแจงแลวน้ัน 
 

  ในการน้ีสมาคมผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ  ขอเรียนเชิญผูประสานงาน 
ทุกทานคือ  อําเภอเมือง ๕ ทาน , อําเภอลับแล จํานวน  ๒  ทาน , อําเภอตรอน จํานวน ๑  ทาน  , อําเภอทองแสนขัน  
จํานวน  ๒  ทาน และอําเภอพิชัย  จํานวน  ๒  ทานตามหนังสือที่อางถึง  ตลอดจนกรรมการสมาคมฯ  รวมประชุม
พรอมกันในวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  หองรับรอง  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ แหงที่  ๒  โดย
พรอมเพรียงกัน และขอใหนํายอดผูสั่งจองโตะและผูเกษียณอายุราชการที่รวมงานมาในวันประชุมดวยเพื่อวางแผนและ
บริหารงานตอไป  
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และกราบขออภัยในขอความผิดพลาดที่เกิดข้ึน  และเรียนเชิญเขารวม
ประชุมตามวัน เวลาดังกลาว 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                                                                ( นายธํารงค   นวมศิร ิ) 
                 ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ 
                                      นายกสมาคมผูบริหารสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ 
 
งานเลขาสมาคมฯ 
โทรศัพท ๐  ๕๕๔๑  ๑๐๖๐ ,  ๐๘  ๔๐๔๘  ๑๒๓๒ 
 
หมายเหตุ   ไดแนบเอกสารการจัดทําทะเบียนสมาชิกสมาคม online สามารถกรอกไดในเว็บไซดของสมาคม คือ 

     WWW.AEAUTT.COM หากไมสะดวก สามารถสงแบบสํารวจที่แนบมาน้ีให ผอ.วัชชิระ  บํารุงเกตุ   
     โรงเรียนดงชางดี  ดําเนินการใหก็ได 
 
 
 
 
 



แบบสํารวจสมาชิกสมาคมผูบริหารสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ (ทําทะเบียนสมาคม) 
  

กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน 
 

1.  ชื่อ – สกุล ……………………………………………………………….………….. 

2. ตําแหนง  …………………………………………………………………..……………. 

3. วุฒิการศึกษา 

  ปริญญาเอก 

  ปริญญาโท 

  ปริญญาตร ี

  ตํากวาปริญญาตร ี

4. เบอรโทรติดตอ  ……………………………………………………………………………………….. 

5. Email..สามารถติดตอได  ……………………………………………………………………………………… 

6. ท่ีอยูสามารถติดตอได  …………………………………………………………………………………………… 

7. โรงเรียน  …………………………………………………………………………………………. 

8. อําเภอ 

 เมือง 

 ลับแล 

 พิชัย 

 ตรอน 

 ทองแสนขัน 

 บานโคก 

 ฟากทา 

 นํ้าปาด 

 ทาปลา 

9. สังกัด 

  สพป.อุตรดิตถ เขต   1 

  สพป.อุตรดิตถ เขต   2 

  สพม. เขต 39 


