
 
 

โครงการคดัเลือก คร ูบคุลากร สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีจดัการแนะแนวดีเด่น  
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2556 

                    
         
ด้วยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จดัโครงการคดัเลอืกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานที่

จดัการแนะแนวดเีด่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2556 โดยมรีายละเอยีดดงันี้  
 
1.วตัถปุระสงค ์
 1.1เพื่อคดัเลอืกครู บุคลากร สถานศกึษา และหน่วยงานทีจ่ดัการแนะแนวอย่างเป็นระบบและมี

ประสทิธภิาพอยา่งต่อเนื่อง  
 1.2 เพื่อเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่ผู้ปฏบิตังิานจติวทิยาแนะแนวที่มผีลงานดเีด่น  อนัเป็น

ประโยชน์ต่อการสนบัสนุนการจดัการศกึษาของชาต ิ
 1.3 เพื่อเสรมิสรา้งศรทัธาและความมุ่งมัน่ต่อผู้ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งในการปฏบิตังิานดา้นจติวทิยา

แนะแนว  
 1.4เพื่อประกาศเกยีรตคิุณ ครู บุคลากร สถานศกึษา และหน่วยงานทีจ่ดัการแนะแนวดเีด่น จน

เป็นทีย่อมรบัของบุคคลทัว่ไป 
   
2. ประเภทรางวลั 
รางวลัม ี4 ประเภท ไดแ้ก่ 

2.1 รางวลั บคุคลเกียรติยศ  
2.2 รางวลั นักแนะแนวผู้อทิุศตน     
2.3 รางวลั นักแนะแนว เก่ง ดี มีคณุภาพ   
2.4 รางวลั สถานศึกษา และหน่วยงานจดัการแนะแนวดีเด่น  
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   2.1 รางวลั “บคุคลเกียรติยศ”       
 
คณุสมบติัผูส้มคัรเข้ารบัการพิจารณาคดัเลือก มีดงัต่อไปน้ี 
1.เป็นสมาชกิสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เป็นบุคคลผูม้คีุณูปการต่อการแนะแนว และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม   
3. เป็นผูไ้มเ่คยไดร้บัรางวลั บุคคลเกยีรตยิศ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
 
รางวลั 
ไดร้บัโล่ประกาศเกยีรตคิุณ และเผยแพรผ่ลงานในเอกสารทางวชิาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศ

ไทย จ านวน 5 รางวลั 
 
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก 
เป็นบุคคลผูม้คีุณูปการต่อการแนะแนว และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม   
 
ขัน้ตอนและก าหนดการพิจารณาคดัเลือกบคุคลเข้ารบัรางวลั "เกียรติยศ" มีดงัน้ี 
1. คณะกรรมการด าเนินโครงการคดัเลอืก คร ูบุคลากร สถานศกึษา และหน่วยงานทีจ่ดัการแนะแนว
ดเีด่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ประจ าปี 2556 พจิารณาสรรหาและคดัเลอืกบุคคล เพื่อรบัรางวลั
บุคคลเกยีรตยิศ (มนีาคม-สงิหาคม 2556)  
2. คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ สรุปผลบุคคลเกยีรตยิศ น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ 
รบัรองประกาศผลการคดัเลอืก และแจง้ใหผู้ร้บัรางวลัทราบภายในเดอืน ตุลาคม 2556 
3. มอบรางวลัในงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ( พฤศจกิายน 2556)  
 
2.2 รางวลั “นักแนะแนวผู้อทิุศตน”     
 
คณุสมบติัผูส้มคัรเข้ารบัการพิจารณาคดัเลือก มีดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นสมาชกิสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เป็นคร ูบุคลากรผูป้ฏบิตัหิน้าทีก่ารแนะแนวต่อเนื่องกนัไมน้่อยกว่า 20 ปี นบัถงึวนัที ่ 30 กนัยายน 
2555 
3. เป็นผูไ้มเ่คยไดร้บัรางวลั นกัแนะแนวผูอุ้ทศิตน  ในช่วงระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา  
 
รางวลั 
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ไดร้บัเกยีรตบิตัรประกาศเกยีรตคิุณและเผยแพร่ในเอกสารทางวชิาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศ
ไทย           

 
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก 
1. เป็นสมาชกิสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. คร ูบุคลากรผูป้ฏบิตัหิน้าทีก่ารแนะแนวต่อเนื่องกนัไมน้่อยกว่า 20 ปี ปฏบิตัหิน้าทีถ่งึวนัที ่ 30 
กนัยายน 2555 
3. เป็นผูไ้มเ่คยไดร้บัรางวลั นกัแนะแนวผูอุ้ทศิตน  ในช่วงระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา  
 
หลกัฐานการสมคัร 
1. ใบสมคัรตามแบบของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เอกสารหลกัฐานตามทีก่ าหนดไวใ้นใบสมคัร 
 
ขัน้ตอนและก าหนดการการคดัเลือกคร ูบคุลากร รบัรางวลั "นักแนะแนวผูอ้ทิุศตน"  มีดงัน้ี 
เอกสาร 
1. ส่งรายละเอยีดโครงการฯ เป็นเอกสารไปยงัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และประชาสมัพนัธส์มาชกิ
สมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net 
,Email:guidancasso@gmail.com (มนีาคม – มถุินายน 2556) 
2. ผูส้มคัร เสนอใบสมคัรต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อรบัรอง  และส่งไปที ่ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนแพรกษาวเิทศศกึษา  
โรงเรยีนแพรกษาวเิทศศกึษา เลขที ่737 (ศูนยช์ุมชนเอื้ออาทร 3)   
หมู ่6 ถนน พุทธรกัษา อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280   
โทรสาร 02 1865772 โทรศพัท ์02 1865773 (ภายในวนัที ่28 มถุินายน 2556)   

3. คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ สรุปผลนกัแนะแนวผูอุ้ทศิตน น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิาร
สมาคมฯ รบัรอง และประกาศผลการคดัเลอืกและแจง้ใหผู้ร้บัรางวลัทราบภายในเดอืนตุลาคม 2556  
4. มอบรางวลัในงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ( พฤศจกิายน 2556)  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/Thaiguidance
http://www.thaiguidance.net/
mailto:Email%3Aguidancasso@gmail.com
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 2.3 รางวลั “นักแนะแนว เก่ง ดี มีคณุภาพ”        
 
คณุสมบติัผูส้มคัรเข้ารบัการพิจารณาคดัเลือก มีดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นสมาชกิสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2.  เป็นครแูนะแนว บุคลากรผูม้ผีลการปฏบิตังิานแนะแนวในสถานศกึษาอย่างต่อเนื่องไมน้่อยกว่า 2 ปี 

นบัถงึวนัที ่30 กนัยายน 2555 
3.  เป็นผูไ้มเ่คยไดร้บัรางวลั นกัแนะแนว เก่ง ด ีมคีุณภาพ  ในช่วงระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา  
รางวลัระดบัภาค 5 ภาค   แต่ละภาค มีรางวลัแต่ละระดบั ดงัน้ี 
ระดบัประถมศกึษา   รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดเีด่น 1 รางวลั ด ี 1   รางวลั 
ระดบัมธัยมศกึษา รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดเีด่น 1 รางวลั ด ี 1   รางวลั 
ระดบัอาชวีศกึษา รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดเีด่น 1 รางวลั ด ี 1   รางวลั 
ระดบัอุดมศกึษา  รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดเีด่น 1 รางวลั ด ี 1   รางวลั 
รางวลัระดบัภาค  (ทุกประเภทรางวลั)  ไดร้บัเกยีรตบิตัร รวมทัง้เผยแพรผ่ลงานในเอกสารทาง

วชิาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย    
 
รางวลัระดบัประเทศ          
ระดบัประถมศกึษา   รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั   
ระดบัมธัยมศกึษา รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั   
ระดบัอาชวีศกึษา รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั   
ระดบัอุดมศกึษา  รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั   
รางวลัระดบัประเทศ  ไดร้บัโล่ประกาศเกยีรตคิุณ และ เกยีรตบิตัรรวมทัง้เผยแพรผ่ลงานในเอกสารทาง

วชิาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย    
 
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก 
1. มจีรรยาบรรณวชิาชพีนกัจติวทิยาแนะแนว 
2. มผีลงาน และใชก้ระบวนการแนะแนวในการพฒันาเยาวชนและสงัคมตามเกณฑข์องสมาคมแนะแนว

แห่งประเทศไทย  
3. มกีารพฒันาวชิาชพีดา้นจติวทิยาแนะแนวอยูเ่สมอและปฏบิตังิานแนะแนวอยา่งต่อเนื่อง 
4. เป็นผูไ้มเ่คยไดร้บัรางวลันกัแนะแนว เก่ง ด ีมคีุณภาพ ในช่วงระยะ 3 ปีทีผ่่านมา 
หลกัฐานการสมคัร 
1. ใบสมคัรตามแบบของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เอกสารหลกัฐานตามทีก่ าหนดไวใ้นใบสมคัร 
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ขัน้ตอนและก าหนดการการคดัเลือกคร ูบคุลากร รบัรางวลั "นักแนะแนว เก่ง ดี มีคณุภาพ" มีดงัน้ี 
1. ส่งรายละเอยีดโครงการฯ เป็นเอกสารไปยงัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และประชาสมัพนัธส์มาชกิ
สมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net 
,Email:guidancasso@gmail.com (มนีาคม – พฤษภาคม 2556) 
2. ผูส้มคัรจดัท าเอกสารรายงานการจดัการแนะแนวตามรายละเอยีดทีส่มาคมฯ ก าหนด เสนอ
เอกสารรายงานการจดัการแนะแนวต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อรบัรองเอกสาร หรอื รบัรองเอกสารดว้ยตนเอง 
และส่งตรงไปทีป่ระธานคณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจ าภาคทีส่ถานศกึษาท่านสงักดัอยู่  โดย
ก าหนดส่งภายในวนัที ่ 31 พฤษภาคม  2556 ดงันี้ 
 
ภาคเหนือ  ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม่  น่าน  พะเยา แพร ่แมฮ่่องสอน ล าปาง ล าพนู อุตรดติถ ์

นครสวรรค ์ พษิณุโลก  ตาก   
กรณุาส่งท่ี 
ดร.บุญเลศิ  ค าปนั  
ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว  คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่  
202 ถนนชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง   จงัหวดัเชยีงใหม ่50300  
โทรศพัท ์084 222 7516, 089 8161003 
 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแก่น ชยัภมู ินครพนม นครราชสมีา บงึกาฬ 

บุรรีมัย ์มหาสารคาม มกุดาหาร ยโสธร เลย สกลนคร สุรนิทร ์ศรสีะเกษ หนองบวัล าภ ูอ านาจเจรญิ อุดรธานี 
อุบลราชธานี หนองคาย 

กรณุาส่งท่ี 
ดร.สมศกัดิ ์ สดีากุลฤทธิ ์ 
คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
234 ถนนเลย-เชยีงคาน อ าเภอเมอืง   จงัหวดัเลย 42000  
โทรศพัท ์089 8413721 
 

ภาคใต้ ไดแ้ก่ จงัหวดักระบี ่ชุมพร  ตรงั  นครศรธีรรมราช  นราธวิาส  ปตัตานี  พงังา  พทัลุง ภเูกต็  
ระนอง สตูล  สงขลา  สุราษฎรธ์านี  ยะลา 

กรณุาส่งท่ี 
ดร.สุใจ  ส่วนไพโรจน์  
คณะศกึษาศาตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 
181 หมูท่ี ่6 ถนนเจรญิประดษิฐ ์ต าบลรสูะมแิล อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 94000  
โทรศพัท ์081 3461844 

http://www.facebook.com/Thaiguidance
http://www.thaiguidance.net/
mailto:Email%3Aguidancasso@gmail.com
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
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ภาคกลาง ได้แก่ จงัหวดัก าแพงเพชร ชยันาท นครนายก พจิติร  เพชรบรูณ์  ลพบุร ี สงิหบ์ุร ี สุโขทยั  
สุพรรณบุร ี สระบุร ี อ่างทอง  อุทยัธานี จนัทบุร ีชลบุร ี  ตราด  ปราจนีบุร ี ระยอง  สระแกว้  กาญจนบุร ี 
ประจวบครีขีนัธ ์ เพชรบุร ี ราชบุร ี  

กรณุาส่งท่ี 
ดร.สุมาล ี พงศต์ยิะไพบลูย ์  
ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว   
คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี   
ต าบลนาวุง้   อ าเภอเมอืง   จงัหวดัเพชรบุร ี 76000 
โทรศพัท ์084 0800720 
กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ กรงุเทพมหานคร นครปฐม นนทบุร ี ปทุมธานี  

พระนครศรอียธุยา  สมทุรปราการ สมทุรสงคราม  สมทุรสาคร  ฉะเชงิเทรา   
กรณุาส่งท่ี 
นางวภิา  เกตุเทพา 
โรงเรยีนสตรวีทิยา 2   
29 ซอยสุคนธสวสัดิ ์3 แขวงลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 
โทรศพัท ์086 5646266 
 
1. คณะกรรมการด าเนินโครงการระดบัภาค พจิารณาเอกสารและตดิตามประเมนิเชงิประจกัษ์ ตดัสนิ
รางวลัระดบัภาค เพื่อรบัรางวลัระดบัภาค  และส่งผลผูผ้า่นการคดัเลอืกระดบัยอดเยีย่ม  มายงั
คณะกรรมการด าเนินโครงการระดบัประเทศ (มถุินายน-กรกฎาคม 2556) 
2. คณะกรรมการด าเนินโครงการระดบัประเทศ พจิารณาตดัสนิ เพื่อรบัรางวลัระดบัประเทศ (สงิหาคม-
กนัยายน 2556) 
3. คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ สรุปผลผูไ้ดร้บัรางวลั น าเสนอต่อคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ 
รบัรอง และประกาศผลการคดัเลอืก และแจง้ใหผู้ร้บัรางวลัทราบภายในเดอืนตุลาคม 2556  
4. มอบรางวลัในงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ( พฤศจกิายน 2556)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2


7 
 

 
     2.4 รางวลั "สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีจดัการแนะแนวดีเด่น" 
 
คณุสมบติัผูส้มคัรเข้ารบัการพิจารณาคดัเลือก มีดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นสมาชกิประเภทสถาบนัของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เป็นสถานศกึษา หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิารแนะแนวแก่เดก็ เยาวชน และประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่

น้อยกว่า 2 ปี นบัถงึวนัที ่30 กนัยายน 2555 
3. เป็นผูไ้มเ่คยไดร้บัรางวลั สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีจดัการแนะแนวดีเด่น ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

ทีผ่่านมา  
 
จ านวนรางวลั 
1. สถานศึกษาท่ีจดัการแนะแนว   
ระดบัประถมศกึษา  รางวลัยอดเยีย่ม 1 รางวลั  ดเีด่น 2 รางวลั ด ี 3   รางวลั 
ระดบัมธัยมศกึษา    รางวลัยอดเยีย่ม 3 รางวลั  ดเีด่น 6 รางวลั ด ี 9   รางวลั 
ระดบัอาชวีศกึษา รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดเีด่น 2 รางวลั ด ี 3   รางวลั 
ระดบัอุดมศกึษา  รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดเีด่น 2 รางวลั ด ี 3   รางวลั 
 
2. หน่วยงานท่ีจดัการแนะแนว   
หน่วยงานทีไ่มใ่ช่สถานศกึษา ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีใ่หบ้รกิารแนะแนวแก่เดก็ เยาวชน และประชาชน 
รางวลัยอดเยีย่ม 2 รางวลั ดเีด่น 4 รางวลั ด ี 6   รางวลั 

- รางวลัระดบัยอดเยีย่ม ไดร้บัโล่ประกาศเกยีรตคิุณ และ เกยีรตบิตัรรวมทัง้เผยแพร่ผลงานใน
เอกสารทางวชิาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย    

- รางวลัระดบัดเีด่น และ ระดบัด ีไดร้บัเกยีรตบิตัร ประกาศเกยีรตคิุณ รวมทัง้เผยแพรผ่ลงานใน
เอกสารทางวชิาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย    

- สถานศกึษา/หน่วยงานทีไ่ดร้บัรางวลั ผู้บรหิารสถานศกึษา/หน่วยงานจะไดร้บัเกยีรตบิตัรของ
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยดว้ย  

 
หลกัเกณฑก์ารคดัเลือก 
1. มกีารบรหิารงานแนะแนวอยา่งเป็นระบบ และมเีครอืข่ายเพื่อการแนะแนวอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2. มกีารใหบ้รกิารแนะแนวทีม่คีุณภาพ 
3. มผีลงานการแนะแนวทีด่ต่ีอผูเ้รยีน ครู ผูป้กครอง และชุมชน  
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หลกัฐานการสมคัร 
1. ใบสมคัรตามแบบของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เอกสารหลกัฐานตามทีก่ าหนดไวใ้นใบสมคัร 
ขัน้ตอนการคดัเลือกสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีจดัการแนะแนว เพ่ือรบัรางวลั "สถานศึกษา 

และหน่วยงานท่ีจดัการแนะแนวดีเด่น" 
1. การประชาสมัพนัธโ์ครงการ จ าแนกเป็น 3 ลกัษณะ คอื 
     1.1 สถานศกึษาระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษา จะจดัส่งเอกสารประชาสมัพนัธโ์ครงการไปยงั 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา   
     1.2 สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษา/อุดมศกึษา และหน่วยงานทีจ่ดัการแนะแนว ส่งเอกสาร
ประชาสมัพนัธโ์ครงการไปยงั หน่วยงานต้นสงักดัทีเ่ป็นส่วนกลาง (มนีาคม – พฤษภาคม 2556) 
     1.3 สมาชกิสมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net 
,Email:guidancasso@gmail.com 
2. สถานศกึษา/หน่วยงานจดัท าเอกสารรายงานการจดัการแนะแนวตามรายละเอยีดทีส่มาคมฯ ก าหนด 
ส่งไปทีป่ระธานคณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจ าภาคทีส่ถานศกึษา/หน่วยงานท่านสงักดัอยู่ โดย
ก าหนดส่งภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2556 ดงันี้ 
 
ภาคเหนือ  ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงราย เชยีงใหม่  น่าน  พะเยา แพร ่แมฮ่่องสอน ล าปาง ล าพนู อุตรดติถ ์

นครสวรรค ์ พษิณุโลก  ตาก   
กรณุาส่งท่ี 
ดร.บุญเลศิ  ค าปนั  
ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว  คณะครศุาสตร ์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม ่ 
202 ถนนชา้งเผอืก อ าเภอเมอืง   จงัหวดัเชยีงใหม ่50300  
โทรศพัท ์084 222 7516, 089 8161003 
 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสนิธุ ์ขอนแก่น ชยัภมู ินครพนม นครราชสมีา บงึกาฬ 

บุรรีมัย ์มหาสารคาม มกุดาหาร ยโสธร เลย สกลนคร สุรนิทร ์ศรสีะเกษ หนองบวัล าภ ูอ านาจเจรญิ อุดรธานี 
อุบลราชธานี หนองคาย 

กรณุาส่งท่ี 
ดร.สมศกัดิ ์ สดีากุลฤทธิ ์ 
คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
234 ถนนเลย-เชยีงคาน อ าเภอเมอืง   จงัหวดัเลย 42000  
โทรศพัท ์089 8413721 

http://www.facebook.com/Thaiguidance
http://www.thaiguidance.net/
mailto:Email%3Aguidancasso@gmail.com
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
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ภาคใต้ ไดแ้ก่ จงัหวดักระบี ่ชุมพร  ตรงั  นครศรธีรรมราช  นราธวิาส  ปตัตานี  พงังา  พทัลุง ภเูกต็  
ระนอง สตูล  สงขลา  สุราษฎรธ์านี  ยะลา 

กรณุาส่งท่ี 
ดร.สุใจ  ส่วนไพโรจน์  
คณะศกึษาศาตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปตัตานี 
181 หมูท่ี ่6 ถนนเจรญิประดษิฐ ์ต าบลรสูะมแิล อ าเภอเมอืง จงัหวดัปตัตานี 94000  
โทรศพัท ์081 3461844 
 
ภาคกลาง ได้แก่ จงัหวดัก าแพงเพชร ชยันาท นครนายก พจิติร  เพชรบรูณ์  ลพบุร ี สงิหบ์ุร ี สุโขทยั  

สุพรรณบุร ี สระบุร ี อ่างทอง  อุทยัธานี จนัทบุร ีชลบุร ี  ตราด  ปราจนีบุร ี ระยอง  สระแกว้  กาญจนบุร ี 
ประจวบครีขีนัธ ์ เพชรบุร ี ราชบุร ี  

กรณุาส่งท่ี 
ดร.สุมาล ี พงศต์ยิะไพบลูย ์  
ภาควชิาจติวทิยาและการแนะแนว   
คณะครศุาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุร ี   
ต าบลนาวุง้   อ าเภอเมอืง   จงัหวดัเพชรบุร ี 76000 
โทรศพัท ์084 0800720 
 
กรงุเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ กรงุเทพมหานคร นครปฐม     นนทบุร ี ปทุมธานี  

พระนครศรอียธุยา  สมทุรปราการ สมทุรสงคราม  สมทุรสาคร  ฉะเชงิเทรา   
กรณุาส่งท่ี 
นางวภิา  เกตุเทพา 
โรงเรยีนสตรวีทิยา 2   
29 ซอยสุคนธสวสัดิ ์3 แขวงลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 10230 
โทรศพัท ์086 5646266 
  
1. คณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจ าภาค พจิารณาเบือ้งตน้โดยเรยีงล าดบัคะแนน สถานศกึษา/
หน่วยงานทีผ่่านเกณฑก์ารคดัเลอืก (รอ้ยละ 70 ขึน้ไป) และส่งผลการคดัเลอืกพรอ้มเอกสารการสมคัรฯ 
มายงัคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ (มถุินายน-กรกฎาคม2556) 
2. คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ พจิารณาเอกสาร ตดัสนิ เรยีงล าดบัตามคะแนน  ตดิตามประเมนิตาม
สภาพจรงิ (สงิหาคม-กนัยายน 2556) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%89%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2
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3. คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ สรุปผลสถานศกึษา/หน่วยงานทีไ่ดร้บัรางวลั น าเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิารสมาคมฯ รบัรอง และประกาศผลการคดัเลอืก และแจง้ใหผู้ร้บัรางวลัทราบภายในเดอืน
ตุลาคม 2556  
4. มอบรางวลัในงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ( พฤศจกิายน 2556)  
 
                ประกาศ  ณ  วนัที ่19 มนีาคม 2556 
 
      
 
                                                                      
                                              (ดร.กมล รอดคลา้ย)  

                          รองเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
                                        นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

 


