
 
 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๒๘๓/852                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี 
                                  ถนนปทุมธำนีสำยใน ต ำบลบำงเดื่อ 
                             อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  ปท ๑๒๐๐๐ 
                  

 22  มิถุนำยน   ๒๕๖4 
 

เรื่อง    กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมยุวกำชำด  

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 1 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. ใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ     จ ำนวน  1  ฉบับ 
  2. ค ำชี้แจงกำรฝึกอบรมฯ      จ ำนวน  1  ฉบับ 

      ด้วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน แจ้งว่ำ  
จะด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมยุวกำชำด 
ระหว่ำงวันที่ 19 – 23 กรกฎำคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกรรมเยำวชน 
“ผิน แจ่มวิชำสอน” เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร เพื่อส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดและผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี ขอประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรมฯ ดังกล่ำว  
ให้หน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัด เพื่อทรำบและหำกมีผู้สนใจ สำมำรถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือน ำส่ง ไปยังส ำนักกำร
ลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน เลขที่ 319 อำคำรเสมำรักษ์ ชั้น 2 ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร 10300 ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

 
 
       
 
 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 
โทรศัพท,์ โทรสำร  ๐ ๒581 1011 
ผู้ประสำนงำน : แก้วกันยำ 097 196 4159, กุลธิดำ 062 464 6664 
 



 
 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๒๘๓/852                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี 
                                  ถนนปทุมธำนีสำยใน ต ำบลบำงเดื่อ 
                             อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  ปท ๑๒๐๐๐ 
                  

 22  มิถุนำยน   ๒๕๖4 
 

เรื่อง    กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมยุวกำชำด  

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. ใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ     จ ำนวน  1  ฉบับ 
  2. ค ำชี้แจงกำรฝึกอบรมฯ      จ ำนวน  1  ฉบับ 

      ด้วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน แจ้งว่ำ  
จะด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมยุวกำชำด 
ระหว่ำงวันที่ 19 – 23 กรกฎำคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกรรมเยำวชน 
“ผิน แจ่มวิชำสอน” เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร เพ่ือส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดและผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี ขอประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรมฯ ดังกล่ำว  
ให้หน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัด เพื่อทรำบและหำกมีผู้สนใจ สำมำรถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือน ำส่ง ไปยังส ำนักกำร
ลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน เลขที่ 319 อำคำรเสมำรักษ์ ชั้น 2 ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร 10300 ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

 
 
       
 
 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 
โทรศัพท์, โทรสำร  ๐ ๒581 1011 
ผู้ประสำนงำน : แก้วกันยำ 097 196 4159, กุลธิดำ 062 464 6664 
 



 
 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๒๘๓/852                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี 
                                  ถนนปทุมธำนีสำยใน ต ำบลบำงเดื่อ 
                             อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  ปท ๑๒๐๐๐ 
                  

 22  มิถุนำยน   ๒๕๖4 
 

เรื่อง    กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมยุวกำชำด  

เรียน    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ปทุมธำนี  

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. ใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ     จ ำนวน  1  ฉบับ 
  2. ค ำชี้แจงกำรฝึกอบรมฯ      จ ำนวน  1  ฉบับ 

      ด้วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน แจ้งว่ำ  
จะด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมยุวกำชำด 
ระหว่ำงวันที่ 19 – 23 กรกฎำคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกรรมเยำวชน 
“ผิน แจ่มวิชำสอน” เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร เพื่อส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดและผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี ขอประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรมฯ ดังกล่ำว  
ให้หน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัด เพื่อทรำบและหำกมีผู้สนใจ สำมำรถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือน ำส่ง ไปยังส ำนักกำร
ลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน เลขที่ 319 อำคำรเสมำรักษ์ ชั้น 2 ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร 10300 ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

 
 
       
 
 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 
โทรศัพท์, โทรสำร  ๐ ๒581 1011 
ผู้ประสำนงำน : แก้วกันยำ 097 196 4159, กุลธิดำ 062 464 6664 
 



 
 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๒๘๓/852                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี 
                                  ถนนปทุมธำนีสำยใน ต ำบลบำงเดื่อ 
                             อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  ปท ๑๒๐๐๐ 
                  

 22  มิถุนำยน   ๒๕๖4 
 

เรื่อง    กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมยุวกำชำด  

เรียน    ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธำนี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. ใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ     จ ำนวน  1  ฉบับ 
  2. ค ำชี้แจงกำรฝึกอบรมฯ      จ ำนวน  1  ฉบับ 

      ด้วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน แจ้งว่ำ  
จะด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมยุวกำชำด 
ระหว่ำงวันที่ 19 – 23 กรกฎำคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกรรมเยำวชน 
“ผิน แจ่มวิชำสอน” เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร เพื่อส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดและผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี ขอประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรมฯ ดังกล่ำว  
ให้หน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัด เพื่อทรำบและหำกมีผู้สนใจ สำมำรถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือน ำส่ง ไปยังส ำนักกำร
ลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน เลขที่ 319 อำคำรเสมำรักษ์ ชั้น 2 ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร 10300 ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

 
 
       
 
 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 
โทรศัพท์, โทรสำร  ๐ ๒581 1011 
ผู้ประสำนงำน : แก้วกันยำ 097 196 4159, กุลธิดำ 062 464 6664 
 



 
 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๒๘๓/852                                      ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี 
                                  ถนนปทุมธำนีสำยใน ต ำบลบำงเดื่อ 
                             อ ำเภอเมืองปทุมธำนี  ปท ๑๒๐๐๐ 
                  

 22  มิถุนำยน   ๒๕๖4 
 

เรื่อง    กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมยุวกำชำด  

เรียน    ประธำนคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปทุมธำนี 

สิ่งที่ส่งมำด้วย    1. ใบสมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ     จ ำนวน  1  ฉบับ 
  2. ค ำชี้แจงกำรฝึกอบรมฯ      จ ำนวน  1  ฉบับ 

      ด้วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน แจ้งว่ำ  
จะด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมยุวกำชำด 
ระหว่ำงวันที่ 19 – 23 กรกฎำคม 2564 ณ ศูนย์พัฒนำบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกรรมเยำวชน 
“ผิน แจ่มวิชำสอน” เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร เพื่อส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่ ผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดและผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด 

ในกำรนี้ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี ขอประชำสัมพันธ์กำรฝึกอบรมฯ ดังกล่ำว  
ให้หน่วยงำนกำรศึกษำในสังกัด เพื่อทรำบและหำกมีผู้สนใจ สำมำรถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือน ำส่ง ไปยังส ำนักกำร
ลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน เลขที่ 319 อำคำรเสมำรักษ์ ชั้น 2 ถนนรำชด ำเนินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหำนคร 10300 ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด รำยละเอียดดังสิ่งที่ส่งมำพร้อมหนังสือนี้ 

 จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  

ขอแสดงควำมนับถือ 

 

 

 
 
       
 
 
 

กลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน 
โทรศัพท์, โทรสำร  ๐ ๒581 1011 
ผู้ประสำนงำน : แก้วกันยำ 097 196 4159, กุลธิดำ 062 464 6664 
 


