ประกาศสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่ วยงานที่จดั การแนะแนวดีเด่น
ประจาปี ๒๕๕๗

ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยตระหนักถึงการส่งเสริมขวัญและกาลังใจ สมาชิกที่มผี ลงานดีเด่น เพื่อ
เสริมสร้างศรัทธา และความเชื่อถือในวิชาชีพนักจิตวิทยาแนะแนวให้ เป็ นทีป่ ระจักษ์แก่สงั คมตลอดจนประกาศเกียรติคุณ
ผูท้ รงคุณวุฒิ ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานทีจ่ ดั การแนะแนวดีเด่น จนเป็ นทีย่ อมรับของบุคคลทัวไป
่
บัดนี้การดาเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิน้ แล้ว จึงได้ประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้
รางวัลมี ๔ ประเภท ได้แก่
๑. รางวัล บุคคลเกียรติ ยศ
๒. รางวัล นักแนะแนวผูอ้ ทุ ิ ศตน
๓. รางวัล นักแนะแนว เก่ง ดี มีคณ
ุ ภาพ
๔. รางวัล สถานศึกษา และหน่ วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น
รางวัลบุคคลเกียรติ ยศ ได้แก่
๑. พระไพศาล วิสาโล
๒. รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
๓. นางทิชา ณ นคร
๔. รศ.ดร.นวลศิริ เปาโรหิตย์
๕. นางสาววิไลวรรณ ใจแก้ว
รางวัลนักแนะแนวผูอ้ ทุ ิ ศตนมี ๕๘ ราย ได้แก่
๑.
น.ส.ศิรวิ รรณ อยู่พุ่ม
๒.
น.ส.อุณา สรวมศิริ
๓.
นางจิดาภา ปรีคาน
๔.
น.ส.จารุวรรณ ว่องไวลิขติ
๕.
น.ส.ลาดวน ท้าวเชียง
๖.
นางกาญจนา สุพรรณคง
๗.
นางเพ็ชรรัตน์ น้อยหล่อง
๘.
นางธัญวรัตน์ ชมชื่น
๙.
นางเนตรนภิส ตันกุล
๑๐.
นางสุรวี รรณ กองสุวรรณ์
๑๑.
นางสาวอัมพร นิสยั จริยคุณ

วังกรดพิทยา
ท่าใหม่ “พูลสวัสวัสราษฎร์
ิ์
นุกลู ”
บางแพปฐมพิทยา
ขลุงรัชดาภิเษก
สตรีศรีน่าน
อัสสัมชัญลาปาง
อัสสัมชัญลาปาง
อัสสัมชัญลาปาง
สตรีระนอง
ปทุมวิไล
สุราษฎร์พทิ ยา

ลพบุรี
จันทบุรี
ราชบุรี
จันทบุรี
น่าน
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ระนอง
ปทุมธานี
สุราษฎร์ธานี

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.

น.ส.กรกมล อุตรศาสตร์
นางเจนจิรา วิเศษศักดิ ์
นางสหัสยา ฉวีชยั
นางวิไล วรรณบุษปวิช
นางบุญเพ็ญ ศรีพรหมษา
น.ส.ศิรกิ านต์ ไชยสาร
นางอรสา ศิลปวรณ์ววิ ฒ
ั น์
นางปริศนา น่วมบาง
น.ส.ศิรพิ ร เจียระไนภรณ์
นางสุจติ รา แสงสนธิ ์
นางมาลี สุรยิ ะ
นางนรีกานต์ โชติวฒ
ั นตระกูล
นางลมัย สังขนิตย์
น.ส.เพิม่ สุข บินสะอาด
นายสมบูรณ์ จองคา
นางสุภาพร รัตนนิชาญ
นายวัชรินทร์ เพชรชู
น.ส.ผกายมาศ ศรีตะลานุกค์
น.ส.ปิ ยพัชร์ เครือนิล
นางมนต์รสิ สา เชือ้ สุวรรณ์
น.ส.ศรีนวล ขิระนะ
นางทองย้อย เกษสวัสดิ ์
นางพรสวรรค์ ศิรวิ ฒ
ั น์
นางเปรมฤดี ทัดศรี
ดร.ปนิชา คันทะวงศ์
นางประภา อุดมผล
น.ส.ธัญญวรรณ แจ่มจารัส
นางสุนนั ทา เข็มทอง
นางสิรสิ มัย เพ็งผ่อง
นางอนงค์สริ ิ ถาดี
นางขวัญใจ ชูกจิ คุณ
นายชัชวาลย์ กุลโกวิท
น.ส.ศรีรตั น์ จ่าชัยภูมิ
น.ส.วารี คชศิลา
นางนิชาภา อธิชลินทร
น.ส.สุปราณี ข้าวม่วง
นางสุนนั ทา ตรุณทิพากร
น.ส.สุดคนึง เดชดัง

ร่มเกล้า
สตรีชยั ภูมิ
สตรีชยั ภูมิ
สตรีชยั ภูมิ
มัธยมวาริชภูมิ
เชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
เมธีพทิ ยา
จ่านกร้อง
ศาลาตึกวิทยา
ตาคลีประชาสรรค์
ตาคลีประชาสรรค์
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สุราษฎร์พทิ ยา
ปทุมคงคา
จอมทอง
อนุบาลนครราชสีมา
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
สิรนิ ธร จังหวัดสุรนิ ทร์
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
เพชรพิทยาคม
สระหลวงพิทยาคม
หนองหานวิทยา
บ้านโชคนาสาม
ศึกษานิเทศก์ สพป.สุรนิ ทร์ เขต๓
ลาปางกัลยาณี
ทุ่งเหียงพิทยาคม
มัธยมวัดบึงทองหลาง
พิจติ รพิทยาคม
เกล็ดลิน้ วิทยา
ลับแลพิทยาคม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกล็ดลิน้ วิทยา
สองพีน่ ้องวิทยา
ราชโบริกานุเคราะห์
บ้านไผ่
บ้านไผ่
หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

สกลนคร
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
สกลนคร
น่าน
พิจติ ร
พิษณุโลก
นครปฐม
นครสวรรค์
นครสวรรค์
นนทบุรี
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
สุรนิ ทร์
สุรนิ ทร์
เพชรบูรณ์
พิจติ ร
อุดรธานี
สุรนิ ทร์
สุรนิ ทร์
ลาปาง
ชลบุรี
กรุงเทพมหานคร
พิจติ ร
นครราชสีมา
อุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
นครราชสีมา
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
ขอนแก่น
ขอนแก่น
สมุทรปราการ

๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.

นางดรงค์พร มัณฑาลัย
น.ส.เยาวภา คหัสคัดคาม
นางภัทรา บุณยรัตนสุนทร
น.ส.เจรียงกรรณ์ จันทร์เดิม
นางกัณจะณา พุ่มมาลา
นางสุพฒ
ั ตนา ร่วมโพธิรี์
นางอภิศญารัศมิ ์ ประราศรี
นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล
นายปรีชา อินทรชาธร

ไหล่หนิ วิทยา
ลาปาง
บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทศิ
สกลนคร
ศรีพฤฒา
กรุงเทพมหานคร
สตรีเศรษฐบุตรบาเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวนิ ทวงศ์
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จันทบุรี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ร้อยเอ็ด
ขามแก่นนคร
ขอนแก่น
สานักจัดหางาน จังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ

รางวัลนักแนะแนวเก่ง ดี มีคณ
ุ ภาพ
ก. รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ
๑. รางวัลยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
นางระวีวรรณ หล่อพันธ์
โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จ. อุบลราชธานี
๒. รางวัลยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษา
นางนฤมล เปี่ ยมปญั ญา
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๐ จ. เพชรบูรณ์
ข. ระดับภูมิภาค
๑. รางวัลยอดเยีย่ มระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ภาคเหนื อ
รางวัลยอดเยีย่ ม
นางสาวน้าฝน เทียนทอง
โรงเรียนบ้านร่มเกล้า ๔ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ จ. ตาก
๒. ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม
นางสาวอัจฉรา บุญกลิน่
โรงเรียนคลองลานวิทยา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๑ จ. กาแพงเพชร
รางวัลดีเด่น
นางสาวกนกพร นิลแพทย์
โรงเรียนลาปางกัลยาณี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕ จ. ลาปาง
รางวัลระดับดี
นางสาวเยาวภา คหัสคัดคาม
โรงเรียนดงมะไฟสามัคคีราษฎร์ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑
นายอภิเชษฐ์ จันทนา
โรงเรียนทุ่งโพธิทะเลพิ
ทยา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จ. กาแพงเพชร
์

๓. ระดับอาชีวศึกษา
รางวัลยอดเยีย่ ม
นางสาวฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิค ลานนา จ. เชียงใหม่
รางวัลดีเด่น
นางพินรัฏ สีตลวรางค์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย จ. สุโขทัย
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลดีเด่น
นางธารารัตน์ โชคเหมาะ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา มัธยมศึกษาเขต ๓๐ จ. ชัยภูมิ
รางวัลระดับดี
นางฐิตโิ ชค อย่างสวย
โรงเรียนหนองหานวิทยา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ จ. อุดรธานี
ภาคกลาง
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลดีเด่น
นางนงนุช เพ็งศิริ
โรงเรียนพิจติ รพิทยาคม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑ จ. พิจติ ร
ระดับอาชีวศึกษา
รางวัลดีเด่น
นางสาวสริมน ขันสังข์
วิทยาลัยเทคนิคพิจติ ร จ. พิจติ ร
ภาคใต้
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลดีเด่น
นางวันดี หอมชื่น
โรงเรียนพระแสงวิทยา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จ. สุราษฎร์ธานี

ประเภทรางวัลสถานศึกษาที่จดั การแนะแนวดีเด่น
ระดับประเทศ
ระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนลาปลายมาศ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ จ. บุรรี มั ย์
โรงเรียนลาปางกัลยาณี สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕ จ. ลาปาง
ระดับอุดมศึกษา
กองกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ. พิษณุโลก
ระดับภูมิภาค
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส
โรงเรียนวัดลาดพร้าว สานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ประเภทรางวัลหน่ วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น
ระดับประเทศ
สานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่
ระดับภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
รางวัลดีเด่น
สานักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ จ. ชัยภูมิ
ทัง้ นี้ตงั ้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗

(ดร. กมล รอดคล้าย)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

