ประกาศสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย เรื่อง ผลการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่ วยงาน
ที่จดั การแนะแนวดีเด่น ประจาปี 2556
......................................................................
ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยตระหนักถึงการส่งเสริมขวัญ และกาลังใจสมาชิกที่มผี ลงานดีเด่น
เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพนักจิตวิทยาแนะแนวให้เป็ นทีป่ ระจักษ์แก่สงั คมตลอดจนประกาศ
เกียรติคุณ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ครู บุคลากร สถานศึกษาและหน่ วยงานทีจ่ ดั การแนะแนวดีเด่น จนเป็ นทีย่ อมรับของ
บุคคลทัวไป
่
บัดนี้การดาเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิน้ แล้ว จึงได้ประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
รางวัลมี 4 ประเภท ได้แก่
1. รางวัลบุคคลเกียรติยศ
2. รางวัลนักแนะแนวผูอ้ ุทศิ ตน
3. รางวัลนักแนะแนวเก่ง ดี มีคุณภาพ
4. รางวัลสถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น
ประเภทรางวัลบุคคลเกียรติ ยศ ได้แก่
1. พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต)
2. ท่านผูห้ ญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย
3. ผศ.ดร.วชิรญา บัวศรี
4. ดร. อาภา ถนัดช่าง
5. รศ.ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ประเภทรางวัลนักแนะแนวผูอ้ ทุ ิ ศตน มี 65 ราย ได้แก่
1. นาง กฤษกร ถาวงศ์
โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์
2. นาง กฤษณา เนาวนนท์ โรงเรียนสุรนารีวทิ ยา
3. นาง กัลยา สุทธิเนียม
โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
4. นาง คารวศรี ลามะยศ
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
5. นาง คาแก้ว หนูทองแก้ว โรงเรียนสุรธรรมพิทกั ษ์
6. นาง เครือวัลย์ พนมหิรญ
ั
โรงเรียนนครขอนแก่น
7. นาง จิณห์ญภัค ประเสริฐศักดิ ์ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดพิษณุโลก
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8. นาง จิราพรรณ เพียนอก โรงเรียนโนนไทยคุรอุ ุปถัมภ์2 จังหวัด นครราชสีมา
9. นาง จิราภรณ์ ศักดิ ์แก้ว โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จังหวัด ภูเก็ต
10. นาง จีราภา วัฒนไชย
โรงเรียนสวีวทิ ยา
จังหวัด ชุมพร
11. นาง จุฑาภัทร์ ปะเมโท
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุ สรณ์
จังหวัด เพชรบูรณ์
12. นาง จุฑารัตน์ ศรีไสว
โรงเรียนบ้านตาวัง
จังหวัด สุรนิ ทร์
13. นาง เจริญตา สุวรรณสว่าง โรงเรียนศรียาภัย
จังหวัด ชุมพร
14. นาง ชูศรี ภู่ทอง
โรงเรียนสตรีพงั งา
จังหวัด พังงา
15. นาง ทองพิน ทองมัน่
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
16. นาง ทองแม้น เอีย่ มอาจหาญ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
จังหวัด นครนายก
17. นาง ธนตพร พูนปริญญา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
จังหวัด สกลนคร
18. นางสาว นงเยาว์ พิญญศักดิ ์
โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์
จังหวัด ยโสธร
19. นาง นงลักษณ์ ใจหาญ
โรงเรียนศรียาภัย
จังหวัด ชุมพร
20. นางนวพร พงษ์พวั
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
จังหวัด กาญจนบุร ี
21. นาง นาถธิดา โรจนปรัชญ์ โรงเรียนทีปงั กรวิทยาพัฒน์(ทวีวฒ
ั นา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
22. นางบังอร ถาวรวงศานุวตั ร โรงเรียนหอวัง
จังหวัด กรุงเทพ
23. นางบุหงา โสวภาค
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรนิ ทร์
จังหวัด สุรนิ ทร์
24. นางเบญจมาศ ทุ่งโพธิแดง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัด พิษณุโลก
25. นางพรรทิพา ศิรพิ งษ์
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรขี นั ธ์ จังหวัด ประจวบคีรขี นั ธ์
26. นางสาวพัชนีพร สมานมิตร โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
จังหวัด กรุงเทพฯ
27. นางพัฒน์นรี จันทร์เทพวัฒนา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
จังหวัด นครสวรรค์
28. นางพิมพ์วรรณ พงศ์กาสอ โรงเรียนศรียาภัย
จังหวัด ชุมพร
29. นายพิษณุ ทาจาปา
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
จังหวัด สกลนคร
30. นางพิศมัย ทินเต
โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2
จังหวัด ขอนแก่น
31. นางสาวเพ็ญศรี กรกชมาศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
จังหวัด พิษณุโลก
32. นางภคจิณหจุฑา คมวิชายังยื
่ น โรงเรียนสุรนารีวทิ ยา2
จังหวัด นครราชสีมา
33. นางภัควิภา แย้มศรี
โรงเรียนอัสสัมชัญ
จังหวัด กรุงเทพ
34. นางภัสชมน พิรยิ สุวฒ
ั น์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
จังหวัด เลย
35. นางสาวภัสราภรณ์ ธรรมเจริญกุล โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ ์ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
36. นางภาวินีย์ เดชครุธ
โรงเรียนพระทองคาวิทยา
จังหวัด นครราชสีมา
37. นางสาวมณเฑียร สีดา โรงเรียนบ้านนานวน
จังหวัด สุรนิ ทร์
38. นายยุรา เลีย่ มแก้ว
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
39. นางสาวรวมทิศ ภิญโญ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
จังหวัด นครศรีธรรมราช
40. นางสาวรุง้ ระวี อังคะนาวิน โรงเรียนศรียานุสรณ์
จังหวัด จันทบุร ี
41. นางสาวรุจพิ ร สุรงั คพิพรรธน์ โรงเรียนจ่านกร้อง
จังหวัด พิษณุโลก
42. นางลาดวน จิรพัฒนานนท์ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศกึ ษา
จังหวัด กรุงเทพฯ
43. นายวรเศรษฐ์ จันทร์เทพวัฒนา โรงเรียนนวมินทราชูทศิ มัชฌิม จังหวัด นครสวรรค์
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

นางวราภรณ์ สว่างการ โรงเรียนบางดีวทิ ยาคม
นางวราภรณ์ ผาแสง
โรงเรียนหนองแค"สรกิจพิทยา
นางสาววันเพ็ญ แสงเกียรติยทุ ธ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
นางวิภาวดี ตะเภาน้อย โรงเรียนศรียาภัย
นางศุภลักษณ์ สืบประสิทธิ ์ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
นางสมใจ ปาณะวงศ์
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
นางสมบัติ เหมทานนท์ โรงเรียนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
นางสาวสริมน ขันสังข์
วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร
นางสาคร ผ่านสาแดง โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
นางสิรพิ รรณ นามละคร โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นางสุดอนงค์ รองสวัสดิ ์ โรงเรียนสุรนารีวทิ ยา
นางสาวสุภาณีมานพกวี วิทยาลัยเทคนิคแพร่
นางสุภาพร เกิดนวล
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
นางสุรางคนา คุปตรัตน์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
นางสุวนั ลา ม่วงรัตน์
โรงเรียนลาปลายมาศ
นางหทัยรัตน์ พงษ์พานิช โรงเรียนสูงเนิน
นางอรพันธ์ แคกระโทก โรงเรียนสุรนารีวทิ ยา
นางสาวอรพิน สุขแจ่ม
โรงเรียนศรียาภัย
นางอังคณา เมตุลา
โรงเรียนสหราษฎร์รงั สฤษดิ ์
นางอัญชลี สุจริตกุล
โรงเรียนนวมินทราชินูทศิ สตรีวทิ ยา 2
นางอาภรณ์ สัตยาสุชพี
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
นางอาไพ ญาณสมบัติ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

จังหวัด ตรัง
จังหวัด สระบุร ี
จังหวัด นครสวรรค์
จังหวัด ชุมพร
จังหวัด ภูเก็ต
จังหวัด กาฬสินธุ์
จังหวัด สงขลา
จังหวัด พิจติ ร
จังหวัด กรุงเทพฯ
จังหวัด สกลนคร
จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด แพร่
จังหวัด นครสวรรค์
จังหวัด สุโขทัย
จังหวัด บุรรี มั ย์
จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด ชุมพร
จังหวัด นครพนม
จังหวัด กรุงเทพฯ
จังหวัด นครศรีธรรมราช
จังหวัด สกลนคร

ประเภทรางวัลนักแนะแนวเก่ง ดี มีคณ
ุ ภาพ มีรายละเอียด ดังนี้
ก. ระดับภูมิภาค
1. ภาคเหนื อ
1.1 รางวัลยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษา มี 1 รางวัล
นางลินดา พัฒนพงษ์
โรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัย สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
จังหวัดลาปาง
1.2 รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา มี 1 รางวัล
นางทัศนวรรณ ปญั ญาแดง
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
จังหวัดเชียงใหม่
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2. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
2.1 รางวัลยอดเยีย่ ม ระดับประถมศึกษา มี 1 รางวัล
นางอรนุช เรืองเกษม
โรงเรียนเจริญราษฎร์วทิ ยา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา สุรนิ ทร์ เขต 3
อาเภอประสาท จังหวัดสุรนิ ทร์
2.2 รางวัลดีเด่น ระดับประถมศึกษา มี 1 รางวัล
นางอนุธดิ า สุวรรณรัตน์
โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษา ชัยภูม ิ
เขต 2 อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูม ิ
2.3 รางวัลยอดเยีย่ ม ระดับมัธยมศึกษา มี 1 รางวัล
นางสุวนั ลา ม่วงรัตน์
โรงเรียนลาปลายมาศ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
อาเภอลาปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์
2.4 รางวัลดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา มี 1 รางวัล
นางเรณู สีหะวงษ์
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
อาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
2.5 รางวัลดี ระดับมัธยมศึกษา มี 1 รางวัล
นางสาวกลิน่ สุคนธ์ งามสวย
โรงเรียนโชคชัยสามัคคี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
3. ภาคกลาง
3.1 รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา มี 1 รางวัล
นางทองแม้น เอีย่ มอาจหาญ
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
จังหวัดนครนายก
3.2 รางวัลยอดเยีย่ มระดับอาชีวศึกษา มี 1 รางวัล
นางสาวชัชฎาพร อ่อนกล
วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
4. ภาคใต้
4.1 รางวัลยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษา มี 1 รางวัล
นางลมัย สังขนิตย์
โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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4.2 รางวัลดีเด่นระดับอาชีวศึกษา มี 1 รางวัล
นางวาสนา เรืองดิษฐ์
วิทยาเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
5. กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
5.1 รางวัลยอดเยีย่ มระดับประถมศึกษา มี 1 รางวัล
นายยุทธการ เอมเจริญ
โรงเรียนวัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
5.2 รางวัลยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษา มี 1 รางวัล
นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร
โรงเรียนเทพลีลา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
5.3 รางวัลยอดเยีย่ มระดับอาชีวศึกษา มี 1 รางวัล
นางสาวสุธรี ์ เปรมมงคล
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
ข. ระดับประเทศ
1. รางวัลยอดเยีย่ มระดับประถมศึกษา มี 1 รางวัล
นายยุทธการ เอมเจริญ
โรงเรียนวัดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
2. รางวัลยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษา มี 1 รางวัล
นางกัญญ์วรา ฤทธิศศิธร
โรงเรีนเทพลีลา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
3. รางวัลยอดเยีย่ มระดับอาชีวศึกษา มี 1 รางวัล
นางสาวชัชฎาพร อ่อนกล
วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
ประเภทรางวัลสถานศึกษาและหน่ วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น
ก. ระดับภูมิภาค
1. ภาคเหนื อ
รางวัลยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษา มี 1 รางวัล
โรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
2. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
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รางวัลยอดเยีย่ มระดับอาชีวศึกษา มี 1 รางวัล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อาเภอเมือง จังหวัดเลย
3. ภาคกลาง
รางวัลดีเด่นระดับอาชีวศึกษา มี 1 รางวัล
วิทยาลัยการอาชีพศรีสาโรง อาเภอศรีสาโรง จังหวัดสุโขทัย
4. กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล
รางวัลยอดเยีย่ มระดับอาชีวศึกษา มี 1 รางวัล
วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร
5. ภาคใต้
รางวัลดีเด่นระดับอุดมศึกษา มี 1 รางวัล
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข. ระดับประเทศ
1. รางวัลยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษา มี 1 รางวัล
โรงเรียนบุญวาทย์วทิ ยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง
2. รางวัลยอดเยีย่ มระดับอาชีวศึกษา มี 1 รางวัล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อาเภอเมือง จังหวัดเลย
3. รางวัลยอดเยีย่ มระดับอุดมศึกษา มี 1 รางวัล
ฝา่ ยพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปตั ตานี

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2556

(ดร.กมล รอดคล้าย)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
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