
 

ท่ี สนนท  ๐๖๔ /๒๕๕๕                                                           สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
                                                                                  ส านกังานชัว่คราว โรงเรียนสตรีวทิยา 

                                                                                      ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  
                                                        กทม ๑๐๒๐๐                             

                                                                 ๒๒  ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 

เร่ือง  ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๗  และประชุมวชิาการ 
เรียน  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      ๑. ก าหนดการประชุมวชิาการและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                        ๒. ใบตอบรับ 
 ๓. หนงัสือกระทรวงการคลงั 
                    ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ก าหนดจดัการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๗ 
และ ประชุมวิชาการเร่ือง“งานแนะแนวประสานใจขับเคล่ือนค่านิยมไทย ๑๒ ประการ” เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะดา้นการแนะแนวและส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาองค์ความรู้ด้านแนะ
แนวให้แก่สมาชิกและผูส้นใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวลัแก่ครู 
บุคลากรสถานศึกษา และหน่วยงานจดัการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗  โดยก าหนดจดัประชุมในวนัศุกร์
ท่ี ๓๐ - วนัเสาร์ท่ี ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๘  ณ มหาวิทยาลยักรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต  จ.ปทุมธานี ทั้งน้ีมี
ค่าลงทะเบียน รายละเอียด ตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย โดยสามารถเบิกจ่ายไดต้ามระเบียบกระทรวงการคลงั 

                    สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจง้โรงเรียนในสังกดัเขา้ร่วมประชุม
วชิาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวนัท่ี ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘      

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                               
                                   (ดร.กมล รอดคลา้ย) 

                                                           เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                        นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙  

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐ 

www.facebook.com/Thaiguidance 

www.Thaiguidance.net  Email:guidancasso@gmail.com  

 

http://www.facebook.com/Thaiguidance
http://www.thaiguidance.net/
mailto:Email%3Aguidancasso@gmail.com


 
 

ท่ี สนนท   ๐๖๕/๒๕๕๕                                                          สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
                                                                                  ส านกังานชัว่คราว โรงเรียนสตรีวทิยา 

                                                                                      ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  
                                                        กทม ๑๐๒๐๐                             

                                                                  ๒๒  ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 

เร่ือง  ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๗  และประชุมวชิาการ 
เรียน  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      ๑. ก าหนดการประชุมวชิาการและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                        ๒. ใบตอบรับ 
 ๓. หนงัสือกระทรวงการคลงั 
                    ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ก าหนดจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๗ และ 
ประชุมวิชาการเร่ือง“งานแนะแนวประสานใจขบัเคล่ือนค่านิยมไทย ๑๒ ประการ” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ดา้นการแนะแนวและส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาองค์ความรู้ดา้นแนะแนวให้แก่
สมาชิกและผูส้นใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีท่ีผ่านมารวมทั้งมอบโล่รางวลัแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา 
และหน่วยงานจดัการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗   โดยก าหนดจดัประชุมในวนัศุกร์ท่ี ๓๐ - วนัเสาร์ท่ี 
๓๑  มกราคม  ๒๕๕๘   ณ มหาวทิยาลยักรุงเทพ   วทิยาเขตรังสิต  จ.ปทุมธานี ทั้งน้ีมีค่าลงทะเบียน รายละเอียด   
ตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย โดยสามารถเบิกจ่ายไดต้ามระเบียบกระทรวงการคลงั 
                    สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจง้โรงเรียนในสังกดัเขา้ร่วมประชุม
วชิาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวนัท่ี ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘      
                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                               
                                   (ดร.กมล รอดคลา้ย) 

                                                            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                        นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

 

โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙  

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐ 

www.facebook.com/Thaiguidance 

www.Thaiguidance.net  Email:guidancasso@gmail.com  
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ท่ี สนนท   ๐๖๖/๒๕๕๕                                                          สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
                                                                                  ส านกังานชัว่คราว โรงเรียนสตรีวทิยา 

                                                                                      ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  
                                                        กทม ๑๐๒๐๐                             

                                                                 ๒๒  ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 

เร่ือง  ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๗  และประชุมวชิาการ 
เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      ๑. ก าหนดการประชุมวชิาการและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                        ๒. ใบตอบรับ 
 ๓. หนงัสือกระทรวงการคลงั 
 
                    ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ก าหนดจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๗ และ 
ประชุมวิชาการเร่ือง“งานแนะแนวประสานใจขบัเคล่ือนค่านิยมไทย ๑๒ ประการ” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ดา้นการแนะแนวและส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาองค์ความรู้ดา้นแนะแนวให้แก่
สมาชิกและผูส้นใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวลัแก่ครู บุคลากร
สถานศึกษา และหน่วยงานจดัการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗   โดยก าหนดจดัประชุมในวนัศุกร์ท่ี ๓๐ - 
วนัเสาร์ท่ี ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๘   ณ มหาวิทยาลยักรุงเทพ   วิทยาเขตรังสิต  จ.ปทุมธานี ทั้งน้ีมีค่าลงทะเบียน 
รายละเอียด   ตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย โดยสามารถเบิกจ่ายไดต้ามระเบียบกระทรวงการคลงั 

                    สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม
ประชุมวชิาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวนัท่ี ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘      

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                               
                                   (ดร.กมล รอดคลา้ย) 

                                                            เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                                        นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙  

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐ 

www.facebook.com/Thaiguidance 

www.Thaiguidance.net  Email:guidancasso@gmail.com  
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ท่ี สนนท ๐๖๗  /๒๕๕๕                                                           สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
                                                                                  ส านกังานชัว่คราว โรงเรียนสตรีวทิยา 

                                                                                      ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  
                                                        กทม ๑๐๒๐๐                             

                                                                 ๒๒  ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 

เร่ือง  ขอเชิญเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๗  และประชุมวชิาการ 
เรียน  อธิบดีกรมการจดัหางาน 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      ๑. ก าหนดการประชุมวชิาการและประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ๒๕๕๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                    ๒. ใบตอบรับ 
 ๓. หนงัสือกระทรวงการคลงั 
                    ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ก าหนดจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๗ และ 
ประชุมวิชาการเร่ือง“งานแนะแนวประสานใจขบัเคล่ือนค่านิยมไทย ๑๒ ประการ” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
ดา้นการแนะแนวและส่งเสริมใหมี้การเผยแพร่และแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพฒันาองค์ความรู้ดา้นแนะแนวให้แก่
สมาชิกและผูส้นใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวลัแก่ครู บุคลากร
สถานศึกษา และหน่วยงานจดัการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๗   โดยก าหนดจดัประชุมในวนัศุกร์ท่ี ๓๐ - 
วนัเสาร์ท่ี ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๘   ณ มหาวิทยาลยักรุงเทพ   วิทยาเขตรังสิต  จ.ปทุมธานี ทั้งน้ีมีค่าลงทะเบียน 
รายละเอียด   ตามเอกสารท่ีส่งมาดว้ย โดยสามารถเบิกจ่ายไดต้ามระเบียบกระทรวงการคลงั 

                    สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจง้หน่วยงานในสังกดัเขา้ร่วม
ประชุมวชิาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวนัท่ี ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๘      

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ 

                               
                                    

                                     (ดร.กมล รอดคลา้ย) 
                                                             เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                        นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙  

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐ 

www.facebook.com/Thaiguidance 

www.Thaiguidance.net  Email:guidancasso@gmail.com 
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