สมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
******************************************************************************

ที่ สล.ว.ท.๒๑.๒๒๙ / ๒๕๖๐
๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และ การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา หรือ หน่วยงาน และผู้ที่สนใจในกิจการลูกเสือ
สิ่งที่ส่งมาด้วย - โครงการการฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และ การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ
วิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น จานวน ๑ ชุด
ด้ ว ยสมาคมสโมสรลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ แห่ งประเทศไทย ในพระอุ ป ถั ม ภ์ ฯ ได้ จั ด ให้ มี โครงการ
ฝึ กอบรมผู้ กากับ ลู กเสื อ ขั้ น ความรู้ ทั่ วไป และ การฝึ กอบรมผู้ กากับ ลู ก เสื อ วิส ามัญ ขั้ น ความรู้เบื้ องต้น ขึ้ น
ระหว่างวัน ที่ ๑๘ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒ นาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม
เยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน” ถนนเพชรเกษม ซอย๑๐๒ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ทางสมาคมสโมสร
ลูกเสื อวิส ามั ญ แห่ งประเทศไทย ในพระอุป ถัมภ์ฯ จึงเรียนมาเพื่ อ ขอเชิญ ชวนท่านได้ส่ งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมผู้กากับ ลู กเสือ ขั้น ความรู้ทั่วไป และ การฝึกอบรมผู้ กากับลู กเสือวิส ามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น ตาม
หลักสูตร วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว และขอความกรุณาได้ช่วยประชาสัมพันธ์ การจัดฝึกอบรมให้ทราบ
ต่อไปด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายไพฑูรย์ พันธุ์ชาตรี)
นายกสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ
นายกสมาคมฯ โทร. ๐๘๑-๖๓๙๒๑๖๕ , ๐๙๕-๘๙๕๓๑๑๑
นายสมโภชน์ หลวงเทพ อุปนายกฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม โทร. ๐๘๑-๘๓๒๔๑๖๙
นายมงคลภัทร์ ธารงสินสุวรรณ เลขาธิการสมาคมฯ โทร.๐๘๖-๙๗๐๑๖๑๕
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