ที่ สนนท ๐๖๔ /๒๕๕๕

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สานักงานชัว่ คราว โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม ๑๐๒๐๐
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่ อง ขอเชิญเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๗ และประชุมวิชาการ
เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๗
๒. ใบตอบรับ
๓. หนังสื อกระทรวงการคลัง
ด้วยสมาคมแนะแนวแห่ งประเทศไทย กาหนดจัดการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๗
และ ประชุ ม วิช าการเรื่ อ ง“งานแนะแนวประสานใจขับ เคลื่ อ นค่ า นิ ย มไทย ๑๒ ประการ” เพื่ อ เสริ มสร้ า ง
สมรรถนะด้านการแนะแนวและส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ด้านแนะ
แนวให้แ ก่ส มาชิ ก และผูส้ นใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปี ที่ผ ่า นมารวมทั้ง การมอบโล่ร างวัล แก่ค รู
บุคลากรสถานศึกษา และหน่ วยงานจัดการแนะแนวดี เด่น ประจาปี ๒๕๕๗ โดยกาหนดจัดประชุมในวันศุกร์
ที่ ๓๐ - วันเสาร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัย กรุ งเทพ วิทยาเขตรั งสิ ต จ.ปทุมธานี ทั้ง นี้ มี
ค่าลงทะเบียน รายละเอียด ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรี ยนในสังกัดเข้าร่ วมประชุม
วิชาการและโปรดส่ งใบตอบรับภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.กมล รอดคล้าย)
เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙
โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐
www.facebook.com/Thaiguidance
www.Thaiguidance.net Email:guidancasso@gmail.com

ที่ สนนท ๐๖๕/๒๕๕๕

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สานักงานชัว่ คราว โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม ๑๐๒๐๐
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่ อง ขอเชิญเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๗ และประชุมวิชาการ
เรี ยน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๗
๒. ใบตอบรับ
๓. หนังสื อกระทรวงการคลัง
ด้วยสมาคมแนะแนวแห่ งประเทศไทย กาหนดจัดประชุ มใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๗ และ
ประชุ มวิชาการเรื่ อง“งานแนะแนวประสานใจขับเคลื่ อนค่านิ ยมไทย ๑๒ ประการ” เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ด้านการแนะแนวและส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ ดา้ นแนะแนวให้แก่
สมาชิ กและผูส้ นใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปี ที่ผ่านมารวมทั้งมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา
และหน่ วยงานจัดการแนะแนวดี เด่น ประจาปี ๒๕๕๗ โดยกาหนดจัดประชุ มในวันศุกร์ ที่ ๓๐ - วันเสาร์ ที่
๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรี ยนในสังกัดเข้าร่ วมประชุ ม
วิชาการและโปรดส่ งใบตอบรับภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.กมล รอดคล้าย)
เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙
โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐
www.facebook.com/Thaiguidance
www.Thaiguidance.net Email:guidancasso@gmail.com

ที่ สนนท ๐๖๖/๒๕๕๕

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สานักงานชัว่ คราว โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม ๑๐๒๐๐
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่ อง ขอเชิญเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๗ และประชุมวิชาการ
เรี ยน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๗
๒. ใบตอบรับ
๓. หนังสื อกระทรวงการคลัง
ด้วยสมาคมแนะแนวแห่ งประเทศไทย กาหนดจัดประชุ มใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๗ และ
ประชุ มวิชาการเรื่ อง“งานแนะแนวประสานใจขับเคลื่ อนค่านิ ยมไทย ๑๒ ประการ” เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะ
ด้านการแนะแนวและส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ ดา้ นแนะแนวให้แก่
สมาชิ ก และผู ส้ นใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปี ที ่ผ ่า นมารวมทั้ง การมอบโล่ร างวัล แก่ค รู บุค ลากร
สถานศึกษา และหน่ วยงานจัดการแนะแนวดี เด่น ประจาปี ๒๕๕๗ โดยกาหนดจัดประชุ มในวันศุกร์ ที่ ๓๐ วันเสาร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน
รายละเอียด ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สมาคมแนะแนวแห่ ง ประเทศไทย จึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ ท่ า นแจ้ง หน่ วยงานในสั ง กัดเข้า ร่ ว ม
ประชุมวิชาการและโปรดส่ งใบตอบรับภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.กมล รอดคล้าย)
เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙
โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐
www.facebook.com/Thaiguidance
www.Thaiguidance.net Email:guidancasso@gmail.com

ที่ สนนท ๐๖๗ /๒๕๕๕

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สานักงานชัว่ คราว โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม ๑๐๒๐๐
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่ อง ขอเชิญเข้าร่ วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๗ และประชุมวิชาการ
เรี ยน อธิบดีกรมการจัดหางาน
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๗
๒. ใบตอบรับ
๓. หนังสื อกระทรวงการคลัง
ด้วยสมาคมแนะแนวแห่ งประเทศไทย กาหนดจัดประชุ มใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๗ และ
ประชุ มวิชาการเรื่ อง“งานแนะแนวประสานใจขับเคลื่ อนค่านิ ยมไทย ๑๒ ประการ” เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะ
ด้านการแนะแนวและส่ งเสริ มให้มีการเผยแพร่ และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ ดา้ นแนะแนวให้แก่
สมาชิ ก และผู ส้ นใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปี ที ่ผ ่า นมารวมทั้ง การมอบโล่ร างวัล แก่ค รู บุค ลากร
สถานศึกษา และหน่ วยงานจัดการแนะแนวดี เด่น ประจาปี ๒๕๕๗ โดยกาหนดจัดประชุมในวันศุกร์ ที่ ๓๐ วันเสาร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ มีค่าลงทะเบียน
รายละเอียด ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่ วม
ประชุมวิชาการและโปรดส่ งใบตอบรับภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.กมล รอดคล้าย)
เลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙
โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐
www.facebook.com/Thaiguidance
www.Thaiguidance.net Email:guidancasso@gmail.com

