ที่ สนนท ๘๕ /๒๕๕๘

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สานักงานชัว่ คราว โรงเรียนสตรีวิทยา
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม ๑๐๒๐๐
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘ และประชุมวิชาการ
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘
๒. ใบตอบรับ
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง

ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย กาหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๘
และ ประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจาปี ๒๕๕ ๘ โดยกาหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.กมล รอดคล้าย)
เลขาธิการสภาการศึกษา
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙
โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐
www.Thaiguidance.net Email:guidancasso@gmail.com

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
"สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี
วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เวลา
กิจกรรม
๘.๐๐ - ๙.๐๐ น.
ลงทะเบียน ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้รับเกียรติบัตรและโล่
๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
กล่าวต้อนรับ
โดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.
บรรยายพิเศษ เรื่อง การออกแบบอนาคตประเทศไทย : การ
สร้างคนรุ่นใหม่”
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น.

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

หมายเหตุ
อาคาร CP All Academy
ชั้น ๑๖

พักรับประทานอาหารว่าง
ปิติสนทนา "วิถีงาน วิถีตน คนแนะแนว"
ผู้ร่วมสนทนา ครูแนะแนว และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
ดาเนินการโดย ผศ.ดร.นิรนาท แสนสา
ชมนิทรรศการ ผลงานครูแนะแนว และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล
พักรับประทานอาหารกลางวัน
พิธีเปิด มอบรางวัล และบรรยายพิเศษ "สานพลัง สร้างคุณภาพ
เยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"
กล่าวรายงานโดย ดร.กมล รอดคล้าย
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
กล่าวเปิด และมอบรางวัล โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
องคมนตรี
พักรับประทานอาหารว่าง
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเลือกตั้งนายกสมาคม
แนะแนวแห่งประเทศไทย
กตเวทิตาจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา สมาคมฯ
กิจกรรมรวมพลคนแนะแนว’๕๘

หมายเหตุ ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภท รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.

อาคาร Convention Hall
๔-๖

วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙
ลงทะเบียนเข้าสัมมนากลุ่มย่อย เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. อาคาร Convention Hall ชั้น 2
เวลา
กิจกรรม
หมายเหตุ
๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
สัมมนากลุ่มย่อย
ห้องที่ ๑ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมแนะแนวกลุ่มเพื่อการพัฒนา วิทยากร รศ.ดร.เรียม ศรีทอง
ทักษะชีวิต
นางปิยะพรรณ พูนทรัพย์
ห้องที่ ๒ เรื่อง Counseling
วิทยากร ผศ.ดร.สุธีรพันธุ์ กรลักษณ์
เนื้อหา : ทฤษฎี เทคนิค การสื่อสาร สาธิต "Counseling" และฝึก อาจารย์อมรพรรณ จาปา
ปฏิบัติจริง
ห้องที่ ๓ เรื่อง กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเด็กที่เผชิญภาวะ วิทยากร ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์
วิกฤตอย่างสร้างสรรค์
ดร.นิรุทธ์ วัฒโนภาส
เนื้อหา : เรียนรู้การสร้างโปรแกรมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เพื่อการแก้ไขพัฒนาเด็ก Gen Y ในยุคการเปลี่ยนแปลง
ห้องที่ ๔ เรื่อง แนวทางการวิจัย และ เทคนิคการนาเสนอ
วิทยากร รศ.ดร.เมธินินทร์ ภิญญูชน
ผลงานวิจัยด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ดร.สมศักดิ์ สีดากุลฤทธิ์ และ
ระดับชาติ และนานาชาติ
นางสาววิไลวรรณ ใจแก้ว
เนื้อหา : แนวทางการวิจัยด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา เทคนิคการเขียนบทคัดย่อ เทคนิคการจัดทาสไลด์
ประกอบการนาเสนอและเทคนิคการนาเสนอแบบบรรยาย
หมายเหตุ : 1.ผู้เข้ารับอบรมต้องไม่เคยนาเสนองานวิจัยระดับ
นานาชาติมาก่อน
2. มีงานวิจัยหรือไม่มีงานวิจัยแต่มีความประสงค์จะ
เตรียมไปนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
ห้องที่ ๕ เรื่อง Performance Agreement (PA)
วิทยากร รศ.ดร.มนต์สิทธิ์ สิทธิสมบูรณ์
การประเมินวิทยะฐานะแนวใหม่ เพื่อพัฒนาผู้เรียน
และ ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม
ห้องที่ ๖ Excellent YC : ครูแนะแนวกับการขับเคลื่อนนักเรียน วิทยากร รศ.ดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์
YC สู่ความเป็นเลิศ
รศ.มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ
ผศ.กรกฎา นักคิ้ม
ห้องที่ ๗
วิทยากร
เทคโนโลยีกับงานแนะแนว
ช่วงเช้า อาจารย์ภูวนัย วรรณศร และ
ช่วงเช้า- โครงการอบรมเทคโนโลยีเพื่องานแนะแนว Admission อาจารย์ศักดา ดีคาป้อ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์
Planning วางแผนดีมีอนาคต
นวัตกรรมด้านการศึกษา
ช่วงบ่าย- แนะนาแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
ช่วงบ่าย ครูทองทิพย์ สันป่าแก้ว
ช่วงบ่าย- แนะนาแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
คุณณัชชา หลาแสงกุล
หมายเหตุ ผู้อบรมเตรียมโน้ตบุ๊คหรือสมาร์ทโฟนที่มี Wifi มาด้วย กองส่งเสริมการมีงานทา
กรมการจัดหางาน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
สัมมนากลุ่มย่อย (ต่อ)
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.
พักรับประทานอาหารว่าง
๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.
สัมมนากลุ่มย่อย (ต่อ)
สถานที่ ห้องประสานงาน คณะทางานประชุมใหญ่สามัญประจาปี ห้อง ๒-๐๒๑๔

ที่ สนนท ๘๖/๒๕๕๘

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สานักงานชัว่ คราว โรงเรียนสตรีวิทยา
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม ๑๐๒๐๐
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘ และประชุมวิชาการ
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘
๒. ใบตอบรับ
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง

ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย กาหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๘
และ ประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจาปี ๒๕๕ ๘ โดยกาหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม
วิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.กมล รอดคล้าย)
เลขาธิการสภาการศึกษา
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙
โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐
www.Thaiguidance.net Email:guidancasso@gmail.com

ที่ สนนท ๘๗/๒๕๕๘

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สานักงานชัว่ คราว โรงเรียนสตรีวิทยา
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม ๑๐๒๐๐
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘ และประชุมวิชาการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘
๒. ใบตอบรับ
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง

ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย กาหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๘
และ ประชุมวิชาการเรื่อง"สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจาปี ๒๕๕ ๘ โดยกาหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม
วิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.กมล รอดคล้าย)
เลขาธิการสภาการศึกษา
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙
โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐
www.Thaiguidance.net Email:guidancasso@gmail.com

ที่ สนนท ๘๘ /๒๕๕๘

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สานักงานชัว่ คราว โรงเรียนสตรีวิทยา
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม ๑๐๒๐๐
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘ และประชุมวิชาการ
เรียน อธิบดีกรมการจัดหางาน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘
๒. ใบตอบรับ
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง

ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย กาหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๘
และ ประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจาปี ๒๕๕ ๘ โดยกาหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

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

∞ ใบตอบรับ ∞
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
การเข้ าร่วมประชุมวิชาการ เรื่ อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ ๒๙ – วันเสาร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์ ถนนแจ้ งวัฒนะ
๑. ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................... .....
โทร./มือถือ........................................ E-mail…………………………………………….……………
หมายเลขสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย..........................................................................
(โปรดกรอกข้ อมูลให้ ชดั เจนเพื่อความสะดวกในการติดต่อและส่งข่าวสารของสมาคมฯ)
๒. หน่วยงาน...............................................................................................................................
ตาแหน่งงาน...........................................................................................................................
๓. ลงทะเบียนประเภท ( ) สมาชิก ค่าลงทะเบียน ๑๕๐๐ บาท
( ) บุคคลทัว่ ไป ค่าลงทะเบียน ๑๗๐๐ บาท
(หมายเหตุ : ค่าลงทะเบียนนี ้ไม่รวมค่าที่พกั และค่าเดินทาง)
วีธีส่งใบตอบรับพร้ อมการชาระเงิน
ส่งใบตอบรับพร้ อมธนาณัติ สัง่ จ่าย นางปิ ยะพรรณ พูนทรัพย์ จ่ายที่ทาการไปรษณีย์ พระนคร
(โปรดอย่าส่งธนาณัตอิ อนไลน์) โดยจ่าหน้ าซองถึง เลขาธิการสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
โรงเรี ยนสตรี วิทยา ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม ๑๐๒๐๐
ส่งใบตอบรับพร้ อมโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
เลขที่บญ
ั ชี ๐๕๙ ๐๒๕ ๑๘๒๑ ทางหมายเลขโทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐ หรื ออีเมล์
piyaphan_poon@yahoo.com พร้ อมกันนี ้เมื่อโอนเงินแล้ ว กรุณากรอกข้ อมูลส่งกลับมาทางโทรสารหรื ออีเมล์
ชื่อ...............................นามสกุล.............................
ชื่อธนาคาร.............................................................
เลขที่ใบโอน............................................................
วันที่โอนเงิน...........................................................
*โปรดนาหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันลงทะเบียน

.

๔. สมัครเข้ าร่วมการประชุมสัมมนากลุม่ ย่อย โปรดใส่ หมายเลขลงใน ( ) ลาดับตามความสนใจ
๒ ลาดับ (กรณีกลุม่ ที่ทา่ นสนใจเต็มทางสมาคมจะได้ จดั ให้ เข้ าร่วมในกลุม่ ที่ทา่ นสนใจลาดับถัดไป)
( ) กลุ่ม ๑ ( ) กลุ่ม ๒ ( ) กลุ่ม ๓ ( ) กลุ่ม ๔ ( ) กลุ่ม ๕ ( ) กลุ่ม ๖ ( ) กลุ่ม ๗
*. อาหาร ( ) รับประทานได้ ทกุ ชนิด ( ) รับประทานอาหารมุสลิม ( ) ไม่รับประทาน.............
หมายเลขโทรศัพท์ ตดิ ต่ อสมาคมฯ ๐๘๓ ๕๕๔ ๐๖๒๙

***โปรดส่ งใบตอบรั บภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙.***

ที่ สนนท ๘๙ /๒๕๕๘

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สานักงานชัว่ คราว โรงเรียนสตรีวิทยา
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม ๑๐๒๐๐
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘ และประชุมวิชาการ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘
๒. ใบตอบรับ
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง

ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย กาหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๘
และ ประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจาปี ๒๕๕ ๘ โดยกาหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม
วิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

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

ที่ สนนท ๙๐/๒๕๕๘

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
สานักงานชัว่ คราว โรงเรียนสตรีวิทยา
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร
กทม ๑๐๒๐๐
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘ และประชุมวิชาการ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. กาหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๕๘
๒. ใบตอบรับ
๓. หนังสือกระทรวงการคลัง

ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย กาหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี พ.ศ ๒๕๕๘
และ ประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจาปี ๒๕๕ ๘ โดยกาหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

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

