
ที่ ศธ ๐๔๒๖๒/๗๙๕                                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒  
                                                                            ถนนนิวำศ อ ำเภอเมืองฯ  จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐    
                                                                                                         
                     ๒๐  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  แจ้งรำยชื่อผู้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำครูด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค (Boot Camp)  

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ/ มัธยมศึกษำ (ที่เก่ียวข้อง) 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ ที่ ศธ ๐๔๒๖๒/๓๐๒ ลว. ๒๓ มกรำคม ๒๕๖๑ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ตำรำงกำรอบรมและติดตำมผล     จ ำนวน  ๑   ชุด  
         ๒. รำยนำมผู้ที่ลงทะเบียนแล้วรุ่น ๑๕     จ ำนวน  ๑   ชุด 
         ๓. รำยนำมผู้ที่ลงทะเบียนแล้วรุ่น ๑๖     จ ำนวน  ๑   ชุด 
         ๓. เอกสำรแจ้งก่อนกำรอบรม     จ ำนวน  ๑   ชุด 

                   ตำมท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒  ได้ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนได้ประชำสัมพันธ์
โครงกำรอบรมพัฒนำครูด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค(Boot Camp) รุ่นที่ ๑๔ - ๑๖  ณ ศูนย์มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏบุรีรัมย์ นั้น 
 

                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ แจ้งรำยชื่อผู้เข้ำอบรมพัฒนำครูด้ำนกำรสอน
ภำษำอังกฤษระดับภูมิภำค (Boot Camp) รุ่นที่ ๑๕ เข้ำรับกำรอบรมระหว่ำงวันที่ ๑๒ มีนำคม - ๓๐ มีนำคม ๒๕๖๑  
และรุ่น ๑๖  ระหว่ำงวันที่ ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๑ – ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑ ณ  ห้อง ๑๕๐๙๐๒, ๑๕๐๙๐๓ และ ๑๕๐๙๐๔  
อำคำร ๕๐ พรรษำ มหำวชิรำลงกรณ มหำวิทยำลัยรำชภัฎบุรีรัมย์ ดังรำยชื่อที่แนบ จึงใคร่ขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนแจ้ง
บุคลำกรในสังกัดท่ำนเข้ำรับกำรอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำวฯ และให้รำยงำนตัวเข้ำพักท่ีโรงแรมพนมพิมำน อ ำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่น ๑๕ เข้ำพักในวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น.เป็นตน้ไป และรุ่น ๑๖ เข้ำพัก 
ในวันที่ ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป โดยเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกโครงกำรฯ ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 
         ขอแสดงควำมนับถือ 

        
       (นำงปติมำ กำญจนำกำศ) 

     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปฏิบัติรำชกำรแทน 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๒ 

 
                                                                   
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
โทร.๐ ๔๔๖๑ ๒๔๐๘ ต่อ ๑๐๔ 
โทรสำร. ๐ ๔๔๖๑ ๒๖๔๔ 



 
 
 
 
เอกสารแจ้งข้อมูลก่อนการอบรม 
 
๑. ระยะเวลาการอบรม รุ่นที่ ๑๕-๑๖ 

ทำงศูนย์ฯ จัดอบรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ รุ่น ๑๕ เข้ำรับกำรอบรมระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม - ๓มีนาคม 
๒๕๖๑ และรุ่น ๑๖  ระหว่างวันที่ ๒๓  เมษายน ๒๕๖๑ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑   ณ  ห้อง ๑๕๐๙๐๒,๑๕๐๙๐๓และ
๑๕๐๙๐๔  อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐  น. โดย
วิทยำกรจำก British Council 

๒. สถานที่อบรม 
ห้อง ๑๕๐๙๐๒,๑๕๐๙๐๓และ๑๕๐๙๐๔  อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
๓. สถานที่พัก  โรงแรมพนมพิมาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ โทร : ๐๘๕-๖๑๓๔๖๖๓ 
 

 
 
๔. การลงทะเบียนและการอบรม 
       เวลำลงทะเบียน ๗.๓๐น. – ๙.๐๐ น. ขอให้ผู้เข้ำอบรมทุกท่ำนลงทะเบียนในใบลงทะเบียนที่เตรียมไว้ ทำงศูนย์จะ
เก็บใบลงทะเบียนเพื่อนับจ ำนวนผู้ขำดและผู้อบรม (เอกสำรนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐำนกำรเบิก)  
 
        เวลำเริ่มอบรม คือ ๙.๐๐ น. ขอให้ผู้อบรมทุกท่ำนมำก่อนเวลำอบรม และสำมำรถขำดกำรอบรมได้ไม่เกิน 3 วัน 
มิฉะนั้นจะไม่ได้รับเกียรติบัตร (Trainer จะเป็นผู้ประเมินกำรอบรมเกียรติบัตรให้เป็นรำยบุคคล) 

โรงแรมพนมพิมาน 



        *หำกมีเหตุจ ำเป็นต้องลำ ขอให้ส่งใบลำที่ศูนย์ฯ ทุกครั้ง (กรณีลำกิจให้ส่งใบลำล่วงหน้ำ 3 วัน) 
 
 
๕. การเข้าพักโรงแรม 

          ผู้เข้ำอบรมสำมำรถเข้ำพักโรงแรมพนมพิมำนได้ โดยเร่ิมเข้ำพักได้   โดยรุ่นที่ ๑๕ เข้ำพักในวันที่ ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๑ 
ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปและรุ่น ๑๖ เข้ำพักในวันท่ี ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๑   ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปและแจ้งออกจากโรงแรม
ในวันสุดท้ายของการอบรม ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น.และไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตาม (หากมีผู้ติดตาม ผู้เข้าอบรมต้องเปิดห้องพักใหม่และ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกับทางโรงแรมโดยตรง) 
         *หำกผู้เข้ำอบรมท่ำนใดมีปัญหำหรือสงสัยนอกเหนือจำกเอกสำรฉบับนี้ ขอให้ติดต่อศูนย์ฯ โดยตรงก่อนเข้ำพักที่
โรงแรม และถ้ำมีปัญหำใดๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรเข้ำพัก ซึ่งส่งผลต่อกำรเบิกจ่ำยค่ ำห้องพักโดยไม่แจ้งศูนย์ฯ รับผิดชอบ
ล่วงหน้ำ จะถือว่ำผู้อบรมยินยอมเป็นผู้รับผิดชอบค่ำห้องพักส่วนต่ำงๆในทุกๆกรณี 
          โรงแรม: พนมพิมำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ 
                      (ตั้งอยู่ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์) 
                       ที่อยู่ ๔๓๙  ถนน จิระ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  
          
๖. อาหารว่างและอาหารกลางวัน 
          ศูนย์จัดอำหำรว่ำงให้วันล่ะ ๒ มื้อ คือ เช้ำเวลำ ๑๐.๓๐ น.-๑๐.๔๕ น. และบ่ำยเวลำ ๑๔.๐๐ น. – ๑๔. ๔๕ น.  
          อำหำรเช้ำ อำหำรเที่ยง และอำหำรเย็น รับประทำนที่โรงแรมพนมพิมำน 
 
 ๗. การแต่งกาย 
           ชุดสุภำพ หญิง สวมกระโปรงยำวคลุมเข่ำ ชำย สวมชุดสุภำพ ไม่อนุญำตให้สวมกำงเกงยีนส์  เข้ำในสถำนศึกษำใน
ระหว่ำวันเข้ำรับกำรอบรม เนื่องจำกมหำวิทยำลัยลัยอยู่ในระหว่ำงเปิดท ำกำรสอน 
           
๘. สิ่งท่ีต้องเตรียมมาเพื่อการอบรม      
          ๑.หนังสือเรียนภำษำอังกฤษที่ใช้สอนในโรงเรียนของผู้เข้ำอบรม 
           ๒.ส ำเนำหนังสือรำชกำรอนุญำตให้เข้ำร่วมอบรมจำกเขตพ้ืนที่ หรือโรงเรียนต้นสังกัด (ผู้อ ำนวยกำรต้องมำลงนำม
อนุญำตให้มำเข้ำรับกำรอบรม)พร้อมเซ็นส ำเนำถูกต้องและลงชื่อก ำกับ จ ำนวน ๑ ชุด 
           ๓. คอมพิวเตอร์พกพำ (ถ้ำมี) 
           ๔. ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีกรุงไทย ที่เงินเดือนผ่ำน 1 ใบ 
๙. ติดต่อสอบถาม 
             หำกมีปัญหำหรือสงสัยเพิ่มเติม กรุณำติดต่อ 
            ติดต่อ e-mail: bootcampbru@gmail.com 
             โทรศัพท์ นำงพัชนี จันทเดช (ผู้จัดกำรศูนย์) : ๐๙๗ ๓๑๘๗๘๐๓, ๐๙๗ ๙๙๗๑๓๘๘ 

  ธุรกำรศูนย์ โทร : ๐๙๔ ๒๗๑๑๑๖๖ 
 
หมายเหตุ 
              ผู้เข้ำอบรมทุกคน หลังจบกำรอบรมครั้งนี้สิ้นลง จะต้องกลับมำ เข้ำร่วมอบรมติดผล(Follow Up) ในตำมตำรำง
ที่ก ำหนดหำกไม่ได้เข้ำรับกำรอบรมติดตำมผล(Follow Up) จะไม่ได้เกียรติบัตร       
 
 
 


