
 

ที่ สนนท ๘๕ /๒๕๕๘                                                            สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
                                                                                  ส านกังานชัว่คราว โรงเรียนสตรีวิทยา 

                                                                                      ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  
                                                       กทม ๑๐๒๐๐                             

 

                                                                  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘  และประชุมวิชาการ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. ก าหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                       ๒. ใบตอบรับ 
 ๓. หนังสือกระทรวงการคลัง 
 

                    ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ก าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๘  
และ ประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้าน 
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕ ๘   โดยก าหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐  
มกราคม  ๒๕๕๙   ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด    
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
                      สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙      

                      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ  

                               
                                   (ดร.กมล รอดคล้าย) 

                                                                       เลขาธิการสภาการศึกษา 
                                      นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

 

โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙  

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐ 

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

 

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


สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
ก าหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

"สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" 
ณ  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ  จังหวัดนนทบุรี    

วันศุกร์ที่ ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙ 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ผู้เข้ารับการอบรม/ผู้รับเกียรติบัตรและโล่ อาคาร CP All Academy  
ช้ัน ๑๖ ๙.๐๐  - ๐๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับ   

โดย รศ.ดร.สมภพ  มานะรังสรรค ์ 
อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยายพิเศษ  เร่ือง การออกแบบอนาคตประเทศไทย : การ
สร้างคนรุ่นใหม่” 
  

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕ – ๑๑.๓๐ น. ปิติสนทนา "วิถีงาน วิถีตน คนแนะแนว"  

ผู้ร่วมสนทนา ครูแนะแนว และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล  
ด าเนินการโดย ผศ.ดร.นิรนาท  แสนสา 

 

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ชมนิทรรศการ ผลงานครูแนะแนว และสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัล  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. พิธีเปิด มอบรางวัล และบรรยายพิเศษ "สานพลัง สร้างคุณภาพ

เยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" 
กล่าวรายงานโดย ดร.กมล  รอดคล้าย 
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
กล่าวเปิด และมอบรางวัล โดย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  
องคมนตรี   

 

๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ประชุมใหญ่สามัญประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ และเลือกตั้งนายกสมาคม

แนะแนวแห่งประเทศไทย 
 

 

๑๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. กตเวทิตาจิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา สมาคมฯ 
กิจกรรมรวมพลคนแนะแนว’๕๘ 
 

อาคาร Convention Hall  
๔-๖ 

   
หมายเหตุ  ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภท รายงานตัวเพื่อเข้ารับรางวัล  เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.   
 
 
 
 
 
 



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
ทักษะชีวิต  

วิทยากร  รศ.ดร.เรียม ศรีทอง  
นางปิยะพรรณ พูนทรัพย ์

ห้องที่ ๒ เรื่อง Counseling  
เนื้อหา : ทฤษฎี เทคนิค การสื่อสาร สาธิต "Counseling" และฝึก
ปฏิบัติจริง 

วิทยากร  ผศ.ดร.สุธีรพันธ์ุ กรลักษณ ์
อาจารย์อมรพรรณ  จ าปา  
 

ห้องที่ ๓  เรื่อง กลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาเพื่อเด็กท่ีเผชิญภาวะ
วิกฤตอย่างสร้างสรรค ์
เนื้อหา : เรียนรู้การสร้างโปรแกรมกลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
เพื่อการแก้ไขพัฒนาเด็ก Gen Y ในยุคการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร  ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน ์
ดร.นิรุทธ์  วัฒโนภาส 
 

ห้องที่ ๔ เรื่อง แนวทางการวิจัย และ เทคนิคการน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
ระดับชาติ และนานาชาต ิ
เนื้อหา : แนวทางการวิจัยด้านการแนะแนวและการปรึกษาเชิง
จิตวิทยา เทคนิคการเขียนบทคัดย่อ เทคนิคการจัดท าสไลด์
ประกอบการน าเสนอและเทคนิคการน าเสนอแบบบรรยาย 
หมายเหตุ : 1.ผู้เข้ารับอบรมต้องไม่เคยน าเสนองานวิจัยระดับ
นานาชาติมาก่อน  
               2. มีงานวิจัยหรือไม่มีงานวิจัยแต่มีความประสงค์จะ
เตรียมไปน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ 

วิทยากร  รศ.ดร.เมธินินทร์  ภิญญูชน
ดร.สมศักดิ์  สีดากุลฤทธ์ิ  และ  
นางสาววิไลวรรณ  ใจแก้ว 
 

ห้องที่ ๕ เรื่อง Performance Agreement (PA)    
        การประเมินวิทยะฐานะแนวใหม่ เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

วิทยากร  รศ.ดร.มนต์สิทธ์ิ สิทธิสมบูรณ์  
และ ผศ.เจษฎา  บุญมาโฮม  

ห้องที่ ๖  Excellent YC : ครูแนะแนวกับการขับเคลื่อนนักเรียน 
YC สู่ความเป็นเลิศ 
 

วิทยากร รศ.ดร.รุ่งแสง  อรุณไพโรจน์
รศ.มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิร ิ
 ผศ.กรกฎา นักคิ้ม 

 ห้องที่ ๗   
เทคโนโลยีกับงานแนะแนว  
ช่วงเช้า- โครงการอบรมเทคโนโลยีเพื่องานแนะแนว Admission 
Planning  วางแผนดีมีอนาคต 
ช่วงบ่าย- แนะน าแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ 
ช่วงบ่าย- แนะน าแบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  
หมายเหตุ ผู้อบรมเตรียมโน้ตบุ๊คหรือสมาร์ทโฟนท่ีม ีWifi มาด้วย 

วิทยากร   
ช่วงเช้า อาจารย์ภูวนัย วรรณศร และ
อาจารย์ศักดา ดีค าป้อ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์
นวัตกรรมด้านการศึกษา 
ช่วงบ่าย ครูทองทิพย์  สันป่าแก้ว  
คุณณัชชา  หล าแสงกุล 
กองส่งเสริมการมีงานท า 

 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)  

สถานท่ี ห้องประสานงาน คณะท างานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ห้อง ๒-๐๒๑๔  
 



 
 

ที่ สนนท  ๘๖/๒๕๕๘                                                            สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
                                                                                  ส านกังานชัว่คราว โรงเรียนสตรีวิทยา 

                                                                                      ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  
                                                       กทม ๑๐๒๐๐                             

 

                                                                   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘  และประชุมวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. ก าหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                       ๒. ใบตอบรับ 
 ๓. หนังสือกระทรวงการคลัง 
 

                    ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ก าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๘ 
และ ประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้าน    
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕ ๘   โดยก าหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐  
มกราคม  ๒๕๕๙   ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด       
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

                    สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จงึขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม
วิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙      

                    จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ  

                               
                                   (ดร.กมล รอดคล้าย) 

                                                                      เลขาธิการสภาการศึกษา 
                                    นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

 

โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙  

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐ 

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

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


 

ที่ สนนท  ๘๗/๒๕๕๘                                                            สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
                                                                                  ส านกังานชัว่คราว โรงเรียนสตรีวิทยา 

                                                                                      ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  
                                                       กทม ๑๐๒๐๐                             

 

                                                                  ๒๓  ธันวาคม   ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘  และประชุมวิชาการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. ก าหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                       ๒. ใบตอบรับ 
 ๓. หนังสือกระทรวงการคลัง 
 

                    ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ก าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๘ 
และ ประชุมวิชาการเรื่อง"สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้าน    
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕ ๘   โดยก าหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐  
มกราคม  ๒๕๕๙   ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด      
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

                    สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จงึขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม
วิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙      

                    จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ  

                               
                                   (ดร.กมล รอดคล้าย) 

                                                                       เลขาธิการสภาการศึกษา  
                                     นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

 

โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙  

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐ 

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

 

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


 

ที่ สนนท  ๘๘ /๒๕๕๘                                                           สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
                                                                                  ส านกังานชัว่คราว โรงเรียนสตรีวิทยา 

                                                                                      ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  
                                                       กทม ๑๐๒๐๐                             

 

                                                                 ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘  และประชุมวิชาการ 

เรียน  อธิบดีกรมการจัดหางาน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. ก าหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                       ๒. ใบตอบรับ 
 ๓. หนังสือกระทรวงการคลัง 
 

                    ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ก าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๘ 
และ ประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้าน    
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕ ๘   โดยก าหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐  
มกราคม  ๒๕๕๙   ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด      
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

                    สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จงึขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙      

                    จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ  

                               
                                    

                                     (ดร.กมล รอดคล้าย) 
                                                                         เลขาธิการสภาการศึกษา  

                                      นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙  

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐ 

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

 

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


∞ ใบตอบรับ ∞ 
การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘    

การเข้าร่วมประชมุวิชาการ เร่ือง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล" 
 สมาคมแนะแนวแหง่ประเทศไทย 

วนัศกุร์ ๒๙ – วนัเสาร์ท่ี ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ ถนนแจ้งวฒันะ  
 

     ๑. ช่ือ-สกลุ(นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................... ..... 
        โทร./มือถือ........................................ E-mail…………………………………………….……………         
        หมายเลขสมาชิกสมาคมแนะแนวแหง่ประเทศไทย................ .......................................................... 
        (โปรดกรอกข้อมลูให้ชดัเจนเพ่ือความสะดวกในการตดิตอ่และสง่ขา่วสารของสมาคมฯ) 
     ๒. หนว่ยงาน...............................................................................................................................  
         ต าแหนง่งาน........................................................................................................................... 
     ๓. ลงทะเบียนประเภท   (    )  สมาชิก       คา่ลงทะเบียน   ๑๕๐๐  บาท    
                                         (    )  บคุคลทัว่ไป  คา่ลงทะเบียน  ๑๗๐๐ บาท 
         (หมายเหต ุ: คา่ลงทะเบียนนีไ้มร่วมคา่ท่ีพกัและคา่เดนิทาง) 
 วีธีส่งใบตอบรับพร้อมการช าระเงนิ 
 

         สง่ใบตอบรับพร้อมธนาณตัิ สัง่จา่ย นางปิยะพรรณ  พนูทรัพย์  จา่ยท่ีท าการไปรษณีย์  พระนคร      
(โปรดอยา่สง่ธนาณตัอิอนไลน์) โดยจา่หน้าซองถึง      เลขาธิการสมาคมแนะแนวแหง่ประเทศไทย           
โรงเรียนสตรีวิทยา ถนนดนิสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม ๑๐๒๐๐     

         สง่ใบตอบรับพร้อมโอนเงินผา่นธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชี  สมาคมแนะแนวแหง่ประเทศไทย                 
เลขท่ีบญัชี  ๐๕๙ ๐๒๕ ๑๘๒๑   ทางหมายเลขโทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐  หรืออีเมล์
piyaphan_poon@yahoo.com พร้อมกนันีเ้ม่ือโอนเงินแล้ว กรุณากรอกข้อมลูสง่กลบัมาทางโทรสารหรืออีเมล์ 

 
 
 
 
 
     ๔.  สมคัรเข้าร่วมการประชมุสมัมนากลุม่ยอ่ย โปรดใส่หมายเลขลงใน (  ) ล าดับตามความสนใจ       

๒ ล าดับ    (กรณีกลุม่ท่ีทา่นสนใจเตม็ทางสมาคมจะได้จดัให้เข้าร่วมในกลุม่ท่ีทา่นสนใจล าดบัถดัไป)  
(    ) กลุ่ม ๑  (    ) กลุ่ม ๒   (    ) กลุ่ม ๓   (    ) กลุ่ม ๔   (    ) กลุ่ม ๕   (     ) กลุ่ม ๖  (    ) กลุ่ม ๗                                     
        *.  อาหาร   (    ) รับประทานได้ทกุชนิด (    ) รับประทานอาหารมสุลิม (    ) ไมรั่บประทาน.............  

หมายเลขโทรศัพท์ตดิต่อสมาคมฯ   ๐๘๓ ๕๕๔ ๐๖๒๙ 
***โปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓ มกราคม  ๒๕๕๙.*** 

ช่ือ...............................นามสกลุ.............................  

ช่ือธนาคาร.............................................................  

เลขที่ใบโอน............................................................  

วนัท่ีโอนเงิน...........................................................  

*โปรดน าหลกัฐานการโอนเงินมาแสดงในวนัลงทะเบียน 

.                 

mailto:Guidancasso@gmail.com%20%20��


 
 
ที่ สนนท  ๘๙ /๒๕๕๘                                                           สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

                                                                                  ส านกังานชัว่คราว โรงเรียนสตรีวิทยา 
                                                                                      ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  

                                                       กทม ๑๐๒๐๐                             
 

                                                                 ๒๓   ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘  และประชุมวิชาการ 

เรียน  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. ก าหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                       ๒. ใบตอบรับ 
 ๓. หนังสือกระทรวงการคลัง 
 

                    ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ก าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๘ 
และ ประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้าน    
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕ ๘   โดยก าหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐  
มกราคม  ๒๕๕๙   ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด      
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

                    สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จงึขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม
วิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙      

                    จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ  

                               
                                    

                                     (ดร.กมล รอดคล้าย) 
                                                                         เลขาธิการสภาการศึกษา  

                                      นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙  

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐ 

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

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


 
 
ที่ สนนท ๙๐/๒๕๕๘                                                             สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

                                                                                  ส านกังานชัว่คราว โรงเรียนสตรีวิทยา 
                                                                                      ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  

                                                       กทม ๑๐๒๐๐                             
 

                                                                   ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘  และประชุมวิชาการ 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย      ๑. ก าหนดการประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๕๘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                       ๒. ใบตอบรับ 
 ๓. หนังสือกระทรวงการคลัง 
 

                    ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ก าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี พ.ศ ๒๕๕๘ 
และ ประชุมวิชาการเรื่อง "สานพลัง สร้างคุณภาพเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่สากล"เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้าน    
การแนะแนวและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านแนะแนวให้แก่สมาชิก
และผู้สนใจ ตลอดจนแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมารวมทั้งการมอบโล่รางวัลแก่ครู บุคลากรสถานศึกษา และ
หน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕ ๘   โดยก าหนดจัดประชุมในวันศุกร์ที่ ๒๙ - วันเสาร์ที่ ๓๐  
มกราคม  ๒๕๕๙   ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้มีค่าลงทะเบียน รายละเอียด      
ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

                    สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จงึขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วม
ประชุมวิชาการและโปรดส่งใบตอบรับภายในวันที่ ๒๓  มกราคม  ๒๕๕๙      

                    จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

       ขอแสดงความนบัถือ  

                               
                               

                                     (ดร.กมล รอดคล้าย) 
                                                                         เลขาธิการสภาการศึกษา  

                                      นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
โทร. ๐๘๓-๕๕๔-๐๖๒๙  

โทรสาร ๐๒-๒๘๒-๑๓๐๐ 

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

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


 
 

 


