
 

 

๑ 

 

 

 
ประกาศสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

เรื่อง ผลการคัดเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา  และหน่วยงานท่ีจัดการแนะแนวดีเด่น  
ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 

                    
 

            ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยตระหนกัถึงการสง่เสรมิขวัญและก าลังใจสมาชิกที่มผีลงานดีเด่น  
เพื่อเสรมิสร้างศรัทธา  และความเช่ือถือในวิชาชีพนักจิตวิทยาแนะแนวให้เป็นทีป่ระจักษ์แกส่ังคมตลอดจนประกาศ
เกียรติคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่จัดการแนะแนวดีเด่น  
จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป 
   บัดน้ีการด าเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้ประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ 
รางวัลมี ๔ ประเภท  ได้แก่ 

๑.  รางวัล บุคคลเกียรติยศ    
๒.  รางวัล นักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ    
๓.  รางวัล สถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น 
๔.  รางวัล นักแนะแนวผู้อุทิศตน 

๑. รางวัลบุคคลเกียรติยศ   
 ๑.  ผศ.ดร.ทศพร     ประเสริฐสุข 

๒.  รศ.ดร.รุ่งแสง     อรุณไพโรจน์ 
๓.  รศ.วัชรี            ทรัพย์มี 
๔.  รศ.นงลักษณ์     ประเสริฐ 

 ๕.  รศ.ดร.เรียม       ศรีทอง 
๒. รางวัลนักแนะแนวเก่ง ดี มีคุณภาพ 
               

๒.๑ รางวัลระดับประเทศ 
 ๒.๑.๑ รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส 
  นางพรทพิย์  โมกศรี         โรงเรียนบ้านเม็กด า   อ. พยัคฆภูมิพิสัย  จ. มหาสารคาม 
 ๒.๑.๒ รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 
  นางทองทิพย์  สันป่าแก้ว      โรงเรียนพิริยาลัย  อ. เมือง   จ. แพร่      
๒.๒ รางวัลระดับภูมิภาค 

 ภาคเหนือ 

 รางวัลดเีด่นระดบัมัธยมศึกษาขยายโอกาส 

  นางวิธิดา    ตาวงศ์   โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  อ. แม่สรวย  จ. เชียงราย 

 รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 

  นางทองทิพย์  สันป่าแก้ว    โรงเรียนพิริยาลัย  อ. เมือง   จ. แพร่ 



 

 

๒ 

 

 รางวัลดเีด่นระดบัมัธยมศึกษา 

  นางวิภา  อุทยานกูล      โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  อ. เมือง  จ. เชียงราย 

 รางวัลดเีด่นระดบัอาชีวศึกษา 

  นางสาวสุภาณี   มานพกวี    วิทยาลัยเทคนิคแพร ่   อ. เมือง    จ. แพร ่

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 รางวัลยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา      

  นางสาวมลยัวัลล์   ทาทอง    โรงเรียนอนุบาลอบุลราชธานี    จ. อุบลราชธานี 

 รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส 
  นางพรทพิย์   โมกศรี  โรงเรียนบ้านเม็กด า   อ. พยัคฆภูมิพิสัย  จ. มหาสารคาม 

 รางวัลดเีด่นระดบัมัธยมศึกษาขยายโอกาส   

  นางสายหยุด   ศรีจันทร์ชัย   โรงเรียนบ้านหนองซอน    อ. เชียงยืน จ. มหาสารคาม 

 รางวัลดรีะดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส   

  นางกัญระญา   ยืนยิ่ง   โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกลู  อ. ศรีณรงค์   จ. สุรินทร ์

 รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา                                          

  นายวิจิตร   ภูโอบ     โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ ์ อ. เมอืง   จ. กาฬสินธ์ุ 

 ภาคกลาง 
 รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 

  นางชนิดา    อิงคสุวรรณ   โรงเรียนพรหมานสุรณ์   อ. เมือง  จ. เพชรบรุี 

 รางวัลดเีด่นระดบัมัธยมศึกษา 

  นางรัชนี   อินพุ่ม  โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) อ. เมือง  จ. เพชรบรุ ี

 รางวัลดเีด่นระดบัอาชีวศึกษา 

  นางสงกรานต์   ศิรินาวี  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุร ีอ. เมอืง   จ. เพชรบรุ ี

 ภาคใต้ 

 รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 

  นางอมราภรณ์    ขุนแผ้ว  โรงเรียนนราธิวาส  อ. เมือง จ. นราธิวาส 

 รางวัลดเีด่นระดบัมัธยมศึกษา   

  นางสมบัติ   เหมทานนท์   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ. หาดใหญ ่  จ. สงขลา 

 รางวัลดรีะดับมัธยมศึกษา   

  นางพิไลวรรณ   วงศ์สว่าง    โรงเรียนสตรทีุ่งสง  อ. ทุ่งสง  จ. นครศรีธรรมราช 



 

 

๓ 

 

๓. รางวัล สถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น 
 

๓.๑ รางวัลระดับประเทศ 
 ๓.๑.๑ รางวัลยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา                                         
  โรงเรียนอนบุาลอุบลราชธานี  อ.เมือง  จ. อบุลราชธานี             
 ๓.๑.๒ รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส                          
  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล อ.เมือง  จ. อุบลราชธานี             
 ๓.๑.๓ รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 
  - โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ. แม่สอด  จ. ตาก 
  - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  อ. หล่มสัก   จ. เพชรบูรณ์ 
  - โรงเรียนพรหมานุสรณ์   อ. เมือง   จ. เพชรบุรี 
๓.๒ รางวัลระดับระดับภูมิภาค 
 ภาคเหนือ 
 รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อ. แม่สอด  จ. ตาก 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 รางวัลยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา      
  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี  อ.เมือง  จ. อุบลราชธานี             
 รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส                            
  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล อ.เมือง  จ. อุบลราชธานี             
 รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส                            
  โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา    อ. ปราสาท  จ.  สุรินทร์ 
 ภาคกลาง 
 รางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 
  -โรงเรียนพรหมานุสรณ์   อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
  -โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
 รางวัลดีเด่นระดับอาชีวศึกษา 
  -วิทยาลัยสารพัดช่าง ลพบุรี  อ.เมือง  จ. ลพบุรี 
  -วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  อ.เมือง จ.เพชรบุรี 
 ภาคใต้ 
 รางวัลดีเด่นระดับมัธยมศึกษา 
  -โรงเรียนพระแสง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 
  -โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์   อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

๔ 

 

๔. รางวัลนักแนะแนวผู้อุทิศตน จ านวน   ๗๐   ราย   
   

๑ นางกนกนิจ จูทา โรงเรียนอทุัยวิทยาคม   อุทัยธานี 
๒ นางกรรณานุช มูลค า โรงเรียนแมอ่อนวิทยาลัย เชียงใหม ่

๓ นางสาวกฤษณา ไทยอู่ โรงเรียนเมธีพิทยา  พิจิตร 
๔ นางกอบกาญจน ์ เพชรบางโกระ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  สงขลา 
๕ นางเกศิรินทร ์ รัตนรักษ์มงคล โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  พะเยา 
๖ นายคณิต ฤทธิรอด โรงเรียนหลม่สกัวิทยาคม  เพชรบรูณ์ 
๗ นางสาวจันทรจ์ิรา พารา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู  สกลนคร 
๘ นางจิดาภา โลหะพงศ์พันธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๒  
นครราชสีมา 

๙ นางจิตติมา บุญเกื้อ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พระนครศรีอยุธยา 
๑๐ นางจินตนา พราวศร ี โรงเรียนยโสธรพทิยาคม  ยโสธร 
๑๑ นายจีรัฐติกลุ ดอนวิจารณ์ขจร โรงเรียนบ้านหนองหลุบ  ขอนแก่น 
๑๒ นางสาวจรุีรัตน์ จุฑากฤษฎา โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น 
๑๓ นางจุไรรัตน์ หมื่นทิพย ์ โรงเรียนคงคาประชารกัษ์  นครศรีธรรมราช 
๑๔ นางสาวชญาภา พินิจการ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบรุ ี
๑๕ นางชนาพร วทัญญู โรงเรียนสระบรุีวิทยาคม  สระบุร ี
๑๖ นางสาวญาดา กาป้อง โรงเรียนสา   น่าน 
๑๗ นางณัฐชยา ฐานีสร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  สงขลา 
๑๘ นางดรุณจิต ม่วงมงคล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต ๑   
ระยอง 

๑๙ นายดามพ์ แก้วกัลยา โรงเรียนภูเขียว  ชัยภูมิ 
๒๐ นางทองทิพย ์ สันป่าแก้ว โรงเรียนพริิยาลัยจังหวัดแพร่  แพร ่
๒๑ นางธนวัน สายเนตร โรงเรียนนารีนุกลู   อุบลราชธานี 
๒๒ นางนวลใย เช้ือบุญจันทร ์ โรงเรียนสระบรุีวิทยาคม  สระบุร ี
๒๓ นางสาวนาฏยา ส่งแสง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช  
นครศรีธรรมราช 

๒๔ นางนิภา พลอยนลิเพชร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  สงขลา 
๒๕ นางบังอร ผานะวงศ์ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู  สกลนคร 
๒๖ นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต ๑  
ก าแพงเพชร 

๒๗ นายบุรินทร ์ วรรณวงศ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา นครพนม   เขต ๒   

นครพนม 

๒๘ นางเบญจา ปานด ารง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  สงขลา 
๒๙ นางสาวปทิตตา   จ ารสั โรงเรียนบ้านร่องจว้า พะเยา 
๓๐ นางปรางมาศ ศรีอ าไพ โรงเรียนอนบุาลก าแพงเพชร  ก าแพงเพชร 
๓๑ นางปิยะพรรณ พูนทรัพย ์ โรงเรียนสตรีวิทยา  กรุงเทพ 
๓๒ นางพรเพ็ญ อ่อนช่างเหล็ก โรงเรียนพิษณุโลกพทิยาคม  พิษณุโลก 



 

 

๕ 

 

๓๓ นางพรรณทิพย ์ ศาสตรวาหา โรงเรียนบุณฑรกิวิทยาคาร   อุบลราชธานี 
๓๔ นางสาวพรรณนิพา พงษ์สว่าง โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

วิทยาคม 
ปทุมธานี 

๓๕ นางพิจิตรา เอี่ยมเฉย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖  ล าพูน 
๓๖ นางพิชญ์อนงค์ ผดุงศิลป์ไพโรจน ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒  
ก าแพงเพชร 

๓๗ นายพฤฒสภา แย้มพราย โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เพชรบรูณ์ 

๓๘ นายฟารมาน   ดีมูเละ วิทยาลัยการอาชีพเบตง  ยะลา 
๓๙ นางภรณี นันต์ธนะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  สงขลา 
๔๐ นางมารสิา อินล ี โรงเรียนมกุดาหาร  มุกดาหาร 
๔๑ นางเยาวลักษณ์ พรมรินทร ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม  เชียงราย 
๔๒ นางระวีวรรณ หล่อพันธ์ โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล  อุบลราชธานี 
๔๓ นางรัชนี  อินพุ่ม โรงเรียนวัดจันทราวาส 

(ศุขประสารราษฎร์) 
เพชรบรุ ี

๔๔ นางเรณู สีหะวงษ์ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม  ศรีสะเกษ 
๔๕ นางลัดดา เดชะค าภู โรงเรียนเทศบาลบรูพาอบุล  อุบลราชธานี 
๔๖ นางสาววัชรีภรณ์ ฉัตรวิโรจน ์ โรงเรียนหลม่สกัวิทยาคม  เพชรบรูณ์ 
๔๗ นางวัฒนา วงศ์พานิชย์ โรงเรียนยโสธรพทิยาคม  ยโสธร 
๔๘ นางวันดี หอมช่ืน โรงเรียนพระแสงวิทยา  สุราษฎร์ธานี 
๔๙ นางวาสนา ทิพย์รักษา โรงเรียนสตรสีิรเิกศ  ศรีสะเกษ 
๕๐ นางวิรัญชนา วิชัยวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย  ขอนแก่น 
๕๑ นางสาววิไลวรรณ จ ารูญนริันดร ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบรุี  เพชรบรูณ์ 
๕๒ นางศิริพร วงษ์บ าหร ุ โรงเรียนศรีมหาโพธิ  ปราจีนบุร ี
๕๓ นางสมถวิล แสงนาก โรงเรียนหลม่สกัวิทยาคม เพชรบรูณ์ 
๕๔ นางสรินยา จันทจร โรงเรียนยโสธรพทิยาคม    ยโสธร 
๕๕ นางสุนทร ี พุ่มมณ ี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร

นิเวศศาลายา 
นครปฐม 

๕๖ นางสุนิศา หงษ์ทอง โรงเรียนพะเยาพทิยาคม  พะเยา 
๕๗ นางสุทิศา จารุเดชา โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เพชรบรูณ์ 

๕๘ นางสุพัตรา คงศิริกร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบรูณ์ เขต ๑  

เพชรบรูณ์ 

๕๙ นางสุภาพิศ จันทรม์ณีเลิศ โรงเรียนขุขันธ์  ศรีสะเกษ 
๖๐ นางสุภาวด ี ตัณทานนท์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  สุโขทัย 
๖๑ นางสุรียพ์ร กาญจนชุม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑   
พิษณุโลก 

๖๒ นางสาวสุวรรณา แสงสรุิฉาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๐ 

เพชรบรุี  

๖๓ นายสุรพล พิมพ์สอน โรงเรียนวัชรวิทยา ก าแพงเพชร 



 

 

๖ 

 

๖๔ นางอภิศญารัศมิ์  ประราศร ี ส านักงานเขตพื้นที่เขตการ
มัธยมศึกษา เขต ๒๗ 

ร้อยเอ็ด 

๖๕ นางสาวอรทัย พรหมบุญ โรงเรียนหลม่สกัวิทยาคม  เพชรบรูณ์ 
๖๖ นางสาวอรสา เสรีวงษ์ โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา 
๖๗ นางอริศรา ชาญศิริ โรงเรียนบุณฑรกิวิทยาคาร  อุบลราชธานี 
๖๘ นางอิ่มใจ ดีไสว โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม   
นครปฐม 

๖๙ นางสาวอุษา อุดมทรพัย ์ โรงเรียนภูเขียว  ชัยภูมิ 
๗๐ นางเอษณีย ์ ฉัตรวิทยานนท ์ โรงเรียนศรีพฤฒา  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

    ประกาศ ณ วันที่   ๒๑     ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 
 
 

 (ดร. กมล  รอดคล้าย) 
                                                       นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

  
 

 
 


