สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

แบบแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานศึกษา
หนังสือ “ผลการคัดสรรผู้บริหารดีเด่น ส.บ.ม.ท. ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๐”
ชื่อสถานศึกษา ................................................................................................................................................................
สังกัด ( ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ..........................................................................
( ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด .......................................................................................................
( ) อื่นๆ ..........................................................................................................................................
ที่ตั้ง..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................... หมายเลขโทรสาร ..................................................................
E-mail ............................................................................................................................................................................
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ..................................................................................................................................................
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “ทาเนียบสมาชิก ส.บ.ม.ท. ที่มีผลงานดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐” ดังนี้
( ) จานวน ๓,๐๐๐ บาท
โดยลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑ หน้า
( ) จานวน ๒,๐๐๐ บาท
โดยลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑/๒ หน้า
( ) จานวน ๑,๐๐๐ บาท
โดยลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑/๔ หน้า
ทั้งนี้สถานศึกษาได้โอนเงินตามจานวนที่ระบุข้างต้นลล้ว
ลงชื่อ..........................................................ผู้ลจ้งความประสงค์
(.........................................................)
ตาลหน่ง......................................................
วันที่............................................................
หมายเหตุ :
๑. กรุณาส่งลบบลจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานศึกษา ลบบข้อมูลประชาสัมพันธ์ (นามสกุลไฟล์ .jpge)
ความละเอียด ๓๐๐ px. ลละหลักฐานการโอนเงินไปที่ E-mail : nantawan.saat@gmail.com
หรือ petrattanaporn_00@hotmail.com (อันเดอร์สกอร์ “ศูนย์ศูนย์”) ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา สี่ลยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี ๗๑๙-๐-๖๕๑๗๙-๙
ชื่อบัญชี นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์ ลละ นางพรทิพย์ สมเสียง
๓. ผู้ประสานงาน ครูสุธี เพชรรัตนาภรณ์ โทร ๐๘๓-๙๒๙๑๒๔๒

ตัวอย่างแบบข้อมูลประชาสัมพันธ์
หนังสือ “ผลการคัดสรรผู้บริหารดีเด่น ส.บ.ม.ท. ระดับชาติ ประจาปี ๒๕๖๐”

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑/๒ หน้า
จานวน ๒,๐๐๐ บาท
ขนาดกว้าง ๑๘ ซม. ยาว ๑๓ ซม.
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑ หน้า
จานวน ๓,๐๐๐ บาท
ขนาดกว้าง ๑๘ ซม. ยาว ๒๖ ซม.

กว้าง ๑๘ ซม.

ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ขนาด ๑/๔ หน้า
จานวน ๑,๐๐๐ บาท
ขนาดกว้าง ๙ ซม.
ยาว ๑๓ ซม.

หมายเหตุ : กรุณาส่งลบบข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามขนาดที่สนับสนุน เป็นนามสกุลไฟล์ .jpge
ความละเอียด ๓๐๐ px.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

แบบแจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานศึกษา
หนังสือ “บันทึก ส.บ.ม.ท. ๒๕๖๑”
ชื่อสถานศึกษา ................................................................................................................................................................
สังกัด ( ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ..........................................................................
( ) องค์การบริหารส่วนจังหวัด .......................................................................................................
( ) อื่นๆ ..........................................................................................................................................
ที่ตั้ง..................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ .......................................................... หมายเลขโทรสาร ..................................................................
E-mail ............................................................................................................................................................................
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ..................................................................................................................................................
สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ “บันทึก ส.บ.ม.ท. ๒๕๖๑” ดังนี้
( ) จานวน ๓,๐๐๐ บาท
โดยลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑ หน้า
( ) จานวน ๒,๐๐๐ บาท
โดยลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑/๒ หน้า
( ) จานวน ๑,๐๐๐ บาท
โดยลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑/๔ หน้า
ทั้งนี้สถานศึกษาได้โอนเงินตามจานวนที่ระบุข้างต้นลล้ว
ลงชื่อ..........................................................ผู้ลจ้งความประสงค์
(.........................................................)
ตาลหน่ง......................................................
วันที่............................................................
หมายเหตุ :
๑. กรุณาส่งลบบลจ้งความประสงค์ประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานศึกษา ลบบข้อมูลประชาสัมพันธ์ (นามสกุลไฟล์ .jpge)
ความละเอียด ๓๐๐ px. ลละหลักฐานการโอนเงินไปที่ E-mail : nantawan.saat@gmail.com
หรือ petrattanaporn_00@hotmail.com (อันเดอร์สกอร์ “ศูนย์ศูนย์”) ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๒. โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา สี่ลยกสนามจันทร์ เลขที่บัญชี ๗๑๙-๐-๖๕๑๗๙-๙
ชื่อบัญชี นายจิรพร สมบูรณ์วงศ์ ลละ นางพรทิพย์ สมเสียง
๓. ผู้ประสานงาน ครูสุธี เพชรรัตนาภรณ์ โทร ๐๘๓-๙๒๙๑๒๔๒

ตัวอย่างแบบข้อมูลประชาสัมพันธ์
หนังสือ “บันทึก ส.บ.ม.ท. ๒๕๖๑”

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑/๒ หน้า
จานวน ๒,๐๐๐ บาท
ขนาดกว้าง ๑๖ ซม. ยาว ๑๑ ซม.
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ขนาด ๑ หน้า
จานวน ๓,๐๐๐ บาท
ขนาดกว้าง ๑๖ ซม. ยาว ๒๒ ซม.

กว้าง ๑๘ ซม.

ข้อมูลประชาสัมพันธ์
ขนาด ๑/๔ หน้า
จานวน ๑,๐๐๐ บาท
ขนาดกว้าง ๘ ซม.
ยาว ๑๑ ซม.

หมายเหตุ : กรุณาส่งลบบข้อมูลประชาสัมพันธ์ตามขนาดที่สนับสนุน เป็นนามสกุลไฟล์ .jpge
ความละเอียด ๓๐๐ px.

