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ที ่ส.บ.ม.ท. ว ๕๙ / ๒๕๖๕     
 ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามญัประจำปี ๒๕๖๔ 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ    จำนวน ๑ ชุด  
๒. กําหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการฯ   จำนวน ๑ ฉบับ 

   ๓. ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์   จำนวน ๑ ฉบับ 
๔. รายละเอียดที่พัก      จำนวน ๑ ฉบับ 
๕. การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน ๑ ฉบับ 

ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กำหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕๑) 
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ Miracle Grand Convention Hotel โรงแรม มิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาต่อไปนั้น 

      ในการนี้ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ขอเชิญรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เป็นสมาชิกของสมาคมร่วมประชุมสัมมนาตามโครงการดังกล่าว เพื่อประโยชน์    
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาต่อไป สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์             
ได้ที่  http://www.saat2016.com ตั ้งแต่ระหว่างวันที ่ ๑ มิถุนายน - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีค่าลงทะเบียน       
ท่านละ ๓,๐๐๐ บาท ชําระผ่านทางการโอนเงินที่บัญชี ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงศึกษาธิการ เลขบัญชี   
๐๕๙-๐-๓๙๕๘๓-๑ ชื่อบัญชี เพื่อรับลงทะเบียน ส.บ.ม.ท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าอาหาร ค่าของที่ระลึก อาหารว่างและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พักค่าเดินทางและค่าเบี้ยเลี้ยง โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ               
ดังกล่าว สามารถเบิกได้จากต้นสังกัดตามระเบียบ  ของกระทรวงการคลัง อย่างไรก็ตามการเดินทาง             
ไปประชุมสัมมนาต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัด 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (นายวิสิทธิ์   ใจเถิง)  
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 

http://www.saat2016.com/


 
 
 
 

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ” 

และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕๑) 
ระหว่างวันที ่๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕  

ณ Miracle Grand Convention Hotel โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
  ถนนวิภาวดี-รังสิต   แขวงตลาดบางเขน   เขตหลักสี่   กรุงเทพมหานคร 

 
๑. หลกัการและเหตุผล 

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั่วโลกอันเนื่องมาจากผลกระทบรอบด้าน ภาวะวิกฤตการณ์การ     
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  การเชื่อมโยงกันของกระแสสื่อสังคมออนไลน์ผ่าน 
แอพพลิเคชันที่มีการพัฒนารุดหน้าเกินความคาดเดาของมนุษยชาติ รวมไปถึงการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพ่ือ
อำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตและเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา ส่งผลเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมมนุษย์ในทุกมิติและทุกขอบข่ายพื้นที่ “การศึกษา” ในบทบาทหน่วยงานโครงสร้างทางสังคมที่มีความ
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการจัดประสบการณ์ การหล่อหลอมพฤติกรรมมนุษย์ให้เกิดความงอกงามและสามารถดำรงตน
อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ภายใต้สภาวการณ์ที่พลิกผันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นต้องเกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงให้ทันต่อความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทุกวินาที 

“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ” นับเป็นหัวใจสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาชาติ
ให้เท่าทัน สอดรับกับวิวัฒนาการของมนุษยชาติ พร้อมทั ้งเป็นเครื่องหมายสำคัญในการสร้างมาตรฐานของ
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีสมรรถนะเพียงพอต่อการเรียนรู้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ที่นับได้ว่าเป็นช่วงวัยแห่งการบ่มเพาะ
คุณลักษณะและความเป็นตัวตนของผู้เรียนก่อนจะก้าวสู่โลกแห่งการดำรงตนในสภาพจริงได้อย่างมีคุณค่า ซึ่ง
ในขณะนี้ ประเทศไทยกำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านของการนำเสนอพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่  ทั้งนี้
ล้วนส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย จึงริเริ่มโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “พ.ร.บ . การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษา
ไทยต้องไปต่อ”  ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ที่จะส่งผลต่อการ
พัฒนาการมัธยมศึกษาไทย ในบริบทของผู ้บริหารสถานศึกษา อันจะนำไปสู ่การกำหนดทิศทางการวางแผน
การศึกษาตามบทบาทหน้าที่ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค ์

 ๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้รับรู้ประเด็นสำคัญและข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องเก่ียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายฉบับรองที่เก่ียวข้อง 
  ๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  ๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

/๓. ผลที่คาดว่า... 
 
 
 



๓. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๓.๑ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมเข้าใจถึงประเด็นสำคัญและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ 
  ๓.๒ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงความสำคัญของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
  ๓.๓ ผู ้บริหารโรงเรียนที ่เป็นสมาชิกของสมาคมมีความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวทางการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  ๓.๔ เกิดเครือข่ายความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาไทย 
  ๓.๕ ผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมตระหนักถึงวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาภายใต้บริบทของความเป็นกัลยาณมิตร 

 

๔. รูปแบบการประชุมสัมมนา 
  ๔.๑ การบรรยาย/การเสวนา 
  ๔.๒ การอภิปรายเชิงวิชาการ 
  ๔.๓ การประชุมปฏิบัติการ 
  ๔.๔ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษา 
  ๔.๕ การประชุมกลุ่มย่อย 
  ๔.๖ การศึกษาดูงาน 
๕. วิทยากร 
  ๕.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๕.๒ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๕.๓ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๕.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  ๕.๕ ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา 
๖. ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 
  ๖.๑ สมาชิก ส.บ.ม.ท. ทุกประเภท 
  ๖.๒ ผู้ทรงเกียรติที่ ส.บ.ม.ท.  
๗. วัน เวลา สถานที่จัดประชุม 
  ๗.๑ จัดประชุมระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

๗.๒ จัดประชุมที่ ณ Miracle Grand Convention Hotel โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น   
ถนนวิภาวดี-รังสิต   แขวง ตลาดบางเขน   เขต หลักสี่   กรุงเทพมหานคร   
๗.๓ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างในกรุงเทพมหานคร 

๘. งบประมาณ (จากการประมาณการ) 
  รายการรับ 
  ๘.๑ ค่าลงทะเบียนจำนวน ๒,๐๐๐ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๒ เงินบริจาค  เป็นเงิน     ๒๕๐,๐๐๐  บาท 
  รวมรายรับ  เป็นเงิน  ๖,๒๕๐,๐๐๐  บาท 
  รายการจ่าย 
  ๘.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร  เป็นเงิน     ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
   

/๘.๔ ค่าบํารุงสถานที่... 
 
 
 



  ๘.๔ ค่าบํารุงสถานที่อาหารและเครื่องดื่ม  เป็นเงิน  ๓,๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๕ ค่าเอกสารสำหรับการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นเงิน     ๔๕๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๖ ค่าของที่ระลึก  เป็นเงิน  ๑,๔๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๘.๗ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่ารับรอง  เป็นเงิน     ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  รวมรายจ่าย  เป็นเงิน  ๕,๙๕๐,๐๐๐  บาท 
 หมายเหตุ คาดว่าจะมีรายได้เป็นกองทุนของสมาคม  เป็นเงิน     ๓๐๐,๐๐๐  บาท 
๙. การลงทะเบียน 
  ๙.๑ สมาชิกลงทะเบียนล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด 
  ๙.๒ ค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สมาชิกสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามท่ีจ่ายจริงและอย่างประหยัด 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) 
 
 
 
         ลงชื่อ                                ผู้เสนอโครงการ 
 (นายรังสิมันต์  ยาละ) 
 เลขาธิการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
             ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายประวัติ  สุทธิประภา) 
 อุปนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
             ลงชื่อ                                ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายวิสิทธิ์   ใจเถิง) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
  



 
 
 

กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ” 
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕๑) 

ระหว่างวันที่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ 
ณ Miracle Grand Convention Hotel โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น    

ถนนวิภาวดี-รังสิต   แขวงตลาดบางเขน   เขตหลักสี่   กรุงเทพมหานคร 
 

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. - ลงทะเบียน สมาชิก (รับเอกสารและของที่ระลึก)   
๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  - สมาชิกสัมพันธ์ 
   “สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย” 
๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.  - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕  
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  - ลงทะเบียน สมาชิก (รับเอกสารและของที่ระลึก) (เพ่ิมเติม) 

- รายงานตัว รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้เกษียณอายุราชการ 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  - การแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น  
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  - พิธีเปิด การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  

  ประธานในพิธี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
- มอบโล่ เชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
- มอบโล่ ผู้บริหารเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๕ 
- บรรยายพิเศษ  “นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ”  

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   - บรรยายพิเศษ  “ ความคืบหน้า พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ...” 
  ( นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  - บรรยาย มัธยมศึกษาตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ... 

  ( ท่านตวง อันทะไชย )  
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  - ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔  

- กรรมการพบสมาชิก 
๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. - สรุปผลการประชุมสัมมนาฯ  
 
วันศุกร์ที ่๒ กันยายน ๒๕๖๕  
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. - ผู้บริหารดีเด่นปี ๒๕๖๔ รายงานตัวเพ่ือรับโล่ประกาศเกียรติคุณ  
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - เลขาธิการ กพฐ. มอบโล่ ผู้บริหารดีเด่น  
   - บรรยายพิเศษ  “การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์ New Normal” 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  - พักรบัประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  - เสวนา การพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
วันเสาร์ที ่๓ กันยายน ๒๕๖๕  
๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  - ศึกษาดูงาน โรงเรียนที่เป็นแบบอย่าง กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

 
  ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กําหนดจัดประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่อง “พ.ร.บ. การศึกษาใหม่ มัธยมศึกษาไทยต้องไปต่อ”และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๕๑) 
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๕ ณ Miracle Grand Convention Hotel โรงแรม มิราเคิล 
แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ใช้การลงทะเบียนและ
แจ้งผลการชําระเงินผ่านระบบออนไลน์ทาง http://www.saat2016.com 
  ทั้งนี้เพื่อให้การบริการออกใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนมีความสะดวก คล่องตัว และทันสมัย  
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) จึงอนุมัติให้  นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา 
เหรัญญิก สมาคมฯ ใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าว 
  ประกาศ ณ วันที ่๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
          
 (นายวิสิทธิ์   ใจเถิง) 
 นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
- ราคาพิเศษเป็นการจองแบบกลุม่ใหญส่ำหรับสมาชิก ส.บ.ม.ท.  

*** การจองจะสมบูรณ์เมื่อชำระมดัจำ 50 % เข้าบัญชีธนาคารของโรงแรมโดยตรง  
โดยลงรายละเอียดการจอง และส่งหลกัฐานการชำระเงิน ผ่านตามลิงค์แนบ*** และได้รับการยืนยัน จากเจา้หน้าที่ประสานงาน 

โทรประสานงาน/ติดต่อ สอบถาม  063 232 5985 Line Id 063 232 5985

 รายละเอียดที่พัก โรงแรม 
ที ่ ชื่อโรงแรม ระยะทาง 

-  
ที่ประชุม 

ราคา
ห้องพัก 
(บาท)  

เตียง
เดี่ยว 

เตียง
คู่ 

อาหาร
เช้า 

ลิงค์การจอง 
/โอนมัดจำ  

1 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 0.0 ก.ม. 1,600.-    

 

https://bit.ly
/3t9KXbi 
 
 
 

 หมายเหตุ   สถานท่ีจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามญัประจำปี 
จำนวนห้องพัก 180 ห้อง 

2 โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น 3 กม. 1,600.-    

 

https://bit.ly
/3zdNhlv 
 
 
 

 หมายเหตุ   ตั้งอยู่ตรงข้าม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 นาที 
จำนวนห้องพัก 80 ห้อง

3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น 290 ม. 1,600.-    

 

https://bit.ly
/3t7ycOr 
 
 
 

 หมายเหตุ   ตั้งอยู่ข้าง โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 นาท ี
จำนวนห้องพัก  130 ห้อง

4 โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ 2.7 กม. 1,500.-      

 

https://bit.ly
/3GJkmaP 
 
 
 
 

1,600.-   

 หมายเหตุ   ตั้งอยู่ตรงข้าม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที 
จำนวนห้องพัก 150 ห้อง

5 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น 
 3.5 กม. 

1,500.-     

 

https://bit.ly
/3zayJDl 
 
 
 
 

1,600.-   

 หมายเหตุ   ตั้งอยู่ห่างจาก โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที 
จำนวนห้องพัก   150 ห้อง

6 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต 5.7 กม. 1,700.-    

 

https://bit.ly
/3ztThab 

 
 
 

 หมายเหตุ   ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสนามบินดอนเมือง สามารถเดินไปประตูทางออกช้ัน 3 ข้าม
สะพานลอยเดินเข้าห้องพักที่โรงแรมได้ทันที อยู่ห่างโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที  จำนวนห้องพัก   250 ห้อง 

7 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 
ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ 3.3 กม. 1,500.-    

 

https://bit.ly
/3Nef7SO 
 
 
 
 

 หมายเหตุ   โรงแรมตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที 
สามารถออกด้านหลังสนามกอล์ฟ นอรธ์ ปารค์ได ้  จำนวนห้องพัก  100 ห้อง 
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