
 

 
 
 

ประกาศสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
เร่ือง ผลการคดัเลือกคร ูบคุลากร สถานศึกษา  และหน่วยงานท่ีจดัการแนะแนวดีเด่น  

ประจ าปี ๒๕๕๗ 
 

                    
 
 ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยตระหนักถึงการส่งเสรมิขวญัและก าลงัใจ สมาชกิที่มผีลงานดเีด่น เพื่อ
เสรมิสรา้งศรทัธา  และความเชื่อถือในวชิาชพีนักจติวทิยาแนะแนวให้เป็นทีป่ระจกัษ์แก่สงัคมตลอดจนประกาศเกยีรตคิุณ 
ผูท้รงคุณวุฒ ิคร ูบุคลากร สถานศกึษา และหน่วยงานทีจ่ดัการแนะแนวดเีด่น จนเป็นทีย่อมรบัของบุคคลทัว่ไป 
 บดัน้ีการด าเนินการคดัเลอืกไดเ้สรจ็สิน้แลว้ จงึไดป้ระกาศผลการคดัเลอืก ดงันี้ 
รางวลัม ี๔ ประเภท  ไดแ้ก่ 

๑.  รางวลั บุคคลเกียรติยศ    
๒.  รางวลั นักแนะแนวผูอ้ทิุศตน 
๓.  รางวลั นักแนะแนว เก่ง ดี มีคณุภาพ    
๔.  รางวลั สถานศึกษา และหน่วยงานจดัการแนะแนวดีเด่น  

รางวลับุคคลเกียรติยศ ได้แก่ 
 ๑.  พระไพศาล  วสิาโล 

๒.  รศ.ดร.คมเพชร  ฉตัรศุภกุล 
๓.  นางทชิา  ณ นคร 

 ๔.  รศ.ดร.นวลศริ ิ เปาโรหติย ์   
 ๕.  นางสาววไิลวรรณ  ใจแกว้ 
 
รางวลันักแนะแนวผูอ้ทิุศตนมี  ๕๘  ราย  ได้แก่ 

๑. น.ส.ศริวิรรณ  อยู่พุ่ม  วงักรดพทิยา    ลพบุร ี
๒. น.ส.อุณา  สรวมศริ ิ  ท่าใหม่ “พลูสวสัวสัิร์าษฎรนุ์กลู”  จนัทบุร ี
๓. นางจดิาภา  ปรคีาน  บางแพปฐมพทิยา    ราชบุร ี
๔. น.ส.จารุวรรณ  ว่องไวลขิติ  ขลุงรชัดาภเิษก    จนัทบุร ี
๕. น.ส.ล าดวน  ทา้วเชยีง  สตรศีรน่ีาน    น่าน 
๖. นางกาญจนา  สพุรรณคง  อสัสมัชญัล าปาง    ล าปาง 
๗. นางเพช็รรตัน์  น้อยหล่อง  อสัสมัชญัล าปาง    ล าปาง 
๘. นางธญัวรตัน์  ชมชื่น  อสัสมัชญัล าปาง    ล าปาง 
๙. นางเนตรนภสิ  ตนักุล  สตรรีะนอง    ระนอง 
๑๐. นางสรุวีรรณ  กองสวุรรณ์  ปทุมวไิล     ปทุมธานี 
๑๑. นางสาวอมัพร  นิสยัจรยิคุณ  สรุาษฎรพ์ทิยา    สรุาษฎรธ์านี 
 
 



 
 
 
๑๒. น.ส.กรกมล  อุตรศาสตร ์  ร่มเกลา้     สกลนคร 
๑๓. นางเจนจริา  วเิศษศกัดิ ์  สตรชียัภูม ิ    ชยัภูม ิ
๑๔. นางสหสัยา  ฉวชียั  สตรชียัภูม ิ    ชยัภูม ิ
๑๕. นางวไิล  วรรณบุษปวชิ  สตรชียัภูม ิ    ชยัภูม ิ
๑๖. นางบุญเพญ็  ศรพีรหมษา  มธัยมวารชิภูม ิ    สกลนคร 
๑๗. น.ส.ศริกิานต ์ ไชยสาร  เชยีงกลาง “ประชาพฒันา”   น่าน 
๑๘. นางอรสา  ศลิปวรณ์ววิฒัน์  เมธพีทิยา    พจิติร 
๑๙. นางปรศินา  น่วมบาง  จ่านกรอ้ง    พษิณุโลก 
๒๐. น.ส.ศริพิร  เจยีระไนภรณ์  ศาลาตกึวทิยา    นครปฐม 
๒๑. นางสจุติรา  แสงสนธิ ์  ตาคลปีระชาสรรค ์   นครสวรรค ์
๒๒. นางมาล ี สรุยิะ   ตาคลปีระชาสรรค ์   นครสวรรค ์
๒๓. นางนรกีานต ์ โชตวิฒันตระกลู สวนกุหลาบวทิยาลยั นนทบุร ี  นนทบุร ี
๒๔. นางลมยั  สงัขนิตย ์  สรุาษฎรพ์ทิยา    สรุาษฎรธ์านี 
๒๕. น.ส.เพิม่สขุ  บนิสะอาด  ปทุมคงคา    กรุงเทพมหานคร 
๒๖. นายสมบรูณ์  จองค า  จอมทอง     เชยีงใหม่ 
๒๗. นางสภุาพร  รตันนิชาญ  อนุบาลนครราชสมีา   นครราชสมีา 
๒๘. นายวชัรนิทร ์ เพชรช ู  เตรยีมอุดมศกึษาภาคใต ้   นครศรธีรรมราช 
๒๙. น.ส.ผกายมาศ ศรตีะลานุกค ์ สรินิธร จงัหวดัสรุนิทร ์   สรุนิทร ์
๓๐. น.ส.ปิยพชัร ์ เครอืนิล  ท่าตูมประชาเสรมิวทิย ์   สรุนิทร ์
๓๑. นางมนตร์สิสา  เชือ้สวุรรณ์  เพชรพทิยาคม    เพชรบรูณ์ 
๓๒. น.ส.ศรนีวล  ขริะนะ  สระหลวงพทิยาคม   พจิติร 
๓๓. นางทองยอ้ย  เกษสวสัดิ ์  หนองหานวทิยา    อุดรธาน ี
๓๔. นางพรสวรรค ์ ศริวิฒัน์  บา้นโชคนาสาม    สรุนิทร ์
๓๕. นางเปรมฤด ี ทดัศร ี  ศกึษานิเทศก ์สพป.สรุนิทร ์เขต๓  สรุนิทร ์
๓๖. ดร.ปนิชา  คนัทะวงศ ์  ล าปางกลัยาณี    ล าปาง 
๓๗. นางประภา  อุดมผล  ทุ่งเหยีงพทิยาคม    ชลบุร ี
๓๘. น.ส.ธญัญวรรณ  แจ่มจ ารสั  มธัยมวดับงึทองหลาง   กรุงเทพมหานคร 
๓๙. นางสนุนัทา  เขม็ทอง  พจิติรพทิยาคม    พจิติร 
๔๐. นางสริสิมยั  เพง็ผ่อง  เกลด็ลิน้วทิยา    นครราชสมีา 
๔๑. นางอนงคส์ริ ิ ถาด ี  ลบัแลพทิยาคม    อุตรดติถ ์
๔๒. นางขวญัใจ  ชกูจิคุณ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์   กรุงเทพมหานคร 
๔๓. นายชชัวาลย ์ กุลโกวทิ  สาธติมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  กรุงเทพมหานคร 
๔๔. น.ส.ศรรีตัน์  จ่าชยัภูม ิ  เกลด็ลิน้วทิยา    นครราชสมีา 
๔๕. น.ส.วาร ี คชศลิา   สองพีน้่องวทิยา    สพุรรณบุร ี
๔๖. นางนิชาภา  อธชิลนิทร  ราชโบรกิานุเคราะห ์   ราชบุร ี
๔๗. น.ส.สปุราณี  ขา้วม่วง  บา้นไผ่     ขอนแก่น 
๔๘. นางสนุนัทา  ตรุณทพิากร  บา้นไผ่     ขอนแก่น 
๔๙. น.ส.สดุคนึง  เดชดงั  หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  สมุทรปราการ 
 
 



 
 
 
๕๐. นางดรงคพ์ร  มณัฑาลยั  ไหล่หนิวทิยา    ล าปาง 
๕๑. น.ส.เยาวภา  คหสัคดัคาม  บา้นดงมะไฟสามคัครีาษฎรอ์ุทศิ  สกลนคร 
๕๒. นางภทัรา  บุณยรตันสนุทร  ศรพีฤฒา     กรุงเทพมหานคร 
๕๓. น.ส.เจรยีงกรรณ์  จนัทรเ์ดมิ  สตรเีศรษฐบุตรบ าเพญ็   กรุงเทพมหานคร 
๕๔. นางกณัจะณา  พุ่มมาลา  เตรยีมอุดมศกึษาพฒันาการ สวุนิทวงศ ์ กรุงเทพมหานคร 
๕๕. นางสพุฒัตนา  ร่วมโพธิร์ ี  วทิยาลยัเทคนิคจนัทบุร ี   จนัทบุร ี
๕๖. นางอภศิญารศัมิ ์ ประราศร ี  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๒๗  รอ้ยเอด็ 
๕๗. นางวไิลลกัษณ์  ชสูกุล  ขามแก่นนคร    ขอนแก่น 
๕๘. นายปรชีา  อนิทรชาธร  ส านกัจดัหางาน จงัหวดัชยัภูม ิ  ชยัภูม ิ

 

รางวลันักแนะแนวเก่ง ดี มีคณุภาพ 
 ก.  รางวลัยอดเย่ียมระดบัประเทศ 
 ๑. รางวลัยอดเยีย่มระดบัมธัยมศกึษาโรงเรยีนขยายโอกาส 
  นางระววีรรณ  หล่อพนัธ ์
  โรงเรยีนเทศบาลบรูพาอุบล  จ. อุบลราชธานี 
 ๒. รางวลัยอดเยีย่มระดบัมธัยมศกึษา 
  นางนฤมล  เป่ียมปญัญา 
  โรงเรยีนหล่มสกัวทิยาคม  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต ๔๐ จ. เพชรบรูณ์  
  

ข.  ระดบัภมิูภาค 
๑. รางวลัยอดเยีย่มระดบัมธัยมศกึษาโรงเรยีนขยายโอกาส 
ภาคเหนือ 

    รางวลัยอดเยีย่ม 
  นางสาวน ้าฝน  เทยีนทอง 
  โรงเรยีนบา้นร่มเกลา้ ๔  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต ๒ จ. ตาก 
 ๒. ระดบัมธัยมศกึษา 
    รางวลัยอดเยีย่ม 
  นางสาวอจัฉรา  บุญกลิน่ 
  โรงเรยีนคลองลานวทิยา  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต ๔๑ จ. ก าแพงเพชร 
    รางวลัดเีด่น 
  นางสาวกนกพร  นิลแพทย ์
  โรงเรยีนล าปางกลัยาณี  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต ๓๕ จ. ล าปาง 
    รางวลัระดบัด ี
  นางสาวเยาวภา  คหสัคดัคาม 
  โรงเรยีนดงมะไฟสามคัครีาษฎร ์ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต ๑ 
  นายอภเิชษฐ ์ จนัทนา 
  โรงเรยีนทุ่งโพธิท์ะเลพทิยา  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๔๑ จ. ก าแพงเพชร 
 
 
  



  
 
 

๓. ระดบัอาชวีศกึษา 
     รางวลัยอดเยีย่ม 
  นางสาวฐติาภรณ์  นิ่มเนตร 
  วทิยาลยัเทคโนโลยโีปลเีทคนิค ลานนา  จ. เชยีงใหม่ 
      รางวลัดเีด่น 
  นางพนิรฏั   สตีลวรางค ์
  วทิยาลยัอาชวีศกึษาสโุขทยั จ. สโุขทยั  
     

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
    ระดบัมธัยมศกึษา 
    รางวลัดเีด่น 
  นางธารารตัน์  โชคเหมาะ 

 โรงเรยีนกาญจนาภเิษกวทิยาลยั ชยัภูม ิ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  มธัยมศกึษาเขต  ๓๐  จ. ชยัภูม ิ
    รางวลัระดบัด ี
  นางฐติโิชค  อย่างสวย 
  โรงเรยีนหนองหานวทิยา  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต  ๒๐ จ. อุดรธาน ี
     

ภาคกลาง 
    ระดบัมธัยมศกึษา 
    รางวลัดเีด่น 
  นางนงนุช  เพง็ศริ ิ
  โรงเรยีนพจิติรพทิยาคม  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๔๑ จ. พจิติร 
    ระดบัอาชวีศกึษา 
    รางวลัดเีด่น 
  นางสาวสรมิน  ขนัสงัข ์
  วทิยาลยัเทคนิคพจิติร จ. พจิติร 
     

ภาคใต้ 
    ระดบัมธัยมศกึษา 
    รางวลัดเีด่น 
  นางวนัด ี หอมชื่น 
  โรงเรยีนพระแสงวทิยา  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๑๑ จ. สรุาษฎรธ์านี 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 ประเภทรางวลัสถานศึกษาท่ีจดัการแนะแนวดีเด่น 
 ระดบัประเทศ  
 ระดบัมธัยมศกึษา  
  โรงเรยีนล าปลายมาศ  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต ๓๒ จ. บุรรีมัย ์
  โรงเรยีนล าปางกลัยาณี  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต ๓๕ จ. ล าปาง 
 ระดบัอุดมศกึษา 
    กองกจิการนิสติ  มหาวทิยาลยันเรศวร จ. พษิณุโลก 
  

ระดบัภมิูภาค 
 กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
  ระดบัมธัยมศกึษาขยายโอกาส 
  โรงเรยีนวดัลาดพรา้ว  ส านกัการศกึษา  กรุงเทพมหานคร 
 

 ประเภทรางวลัหน่วยงานจดัการแนะแนวดีเด่น 
 ระดบัประเทศ 
  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัเชยีงใหม่ จ. เชยีงใหม่ 
 ระดบัภมิูภาค 
  

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 รางวลัดีเด่น  
  ส านกังานจดัหางานจงัหวดัชยัภูม ิจ. ชยัภูม ิ
 

   ทัง้นี้ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
    ประกาศ ณ วนัที ่  ๑๙   ธนัวาคม   ๒๕๕๗ 
 
 
 

 (ดร. กมล  รอดคลา้ย) 
                                                             เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                                                                 นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

  


