
 
 

โครงการคัดเลอืก ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานทีจั่ดการแนะแนวดีเด่น  
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย   ประจ าปี 2557 

                    
         
ดว้ยสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จดัโครงการคดัเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีจดัการ

แนะแนวดีเด่น สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย   ประจ าปี 2557 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
1.วตัถุประสงค์ 
1.1 เพื่อคดัเลือกครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีจดัการแนะแนวอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

อยา่งต่อเน่ือง  
1.2  เพื่อเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ผูป้ฏิบติังานจิตวิทยาแนะแนวท่ีมีผลงานดีเด่น  อนัเป็นประโยชน์ต่อ

การสนบัสนุนการจดัการศึกษาของชาติ 
1.3 เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและความมุ่งมัน่ต่อผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานดา้นจิตวทิยาแนะแนว  
1.4 เพื่อประกาศเกียรติคุณ ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีจดัการแนะแนวดีเด่น  จนเป็นท่ียอมรับ

ของบุคคลทัว่ไป 
   
2. ประเภทรางวลั 
รางวลัมี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
2.1 รางวลั บุคคลเกยีรติยศ  
2.2 รางวลั นักแนะแนวผู้อุทิศตน     
2.3 รางวลั นักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ   
2.4 รางวลั สถานศึกษา และหน่วยงานจัดการแนะแนวดีเด่น  
 
   2.1 รางวลั “บุคคลเกยีรติยศ”       
คุณสมบัตผู้ิสมัครเข้ารับการพจิารณาคัดเลอืก มีดังต่อไปนี ้
1.เป็นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เป็นบุคคลผูมี้คุณูปการต่อการแนะแนว และเป็นท่ียอมรับของสังคม   
3. เป็นผูไ้ม่เคยไดรั้บรางวลั บุคคลเกียรติยศ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา 
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รางวลั 
ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานในเอกสารทางวชิาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

จ านวน 5 รางวลั 
 
หลกัเกณฑ์การคัดเลอืก 
เป็นบุคคลผูมี้คุณูปการต่อการแนะแนว และเป็นท่ียอมรับของสังคม   
 
ขั้นตอนและก าหนดการพจิารณาคัดเลอืกบุคคลเข้ารับรางวลั "เกยีรติยศ" มีดังนี้ 
1. คณะกรรมการด าเนินโครงการคดัเลือก ครู บุคลากร สถานศึกษา และหน่วยงานท่ีจดัการแนะแนวดีเด่น 
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย  ประจ าปี 2556 พิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคล เพื่อรับรางวลับุคคล
เกียรติยศ (มีนาคม-สิงหาคม 2557)  
2. คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ สรุปผลบุคคลเกียรติยศ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
รับรองประกาศผลการคดัเลือก และแจง้ใหผู้รั้บรางวลัทราบภายในเดือน ตุลาคม 2557 
3. มอบรางวลัในงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ( พฤศจิกายน 2557)  
 
2.2 รางวลั “นักแนะแนวผู้อุทิศตน”     
คุณสมบัตผู้ิสมัครเข้ารับการพจิารณาคัดเลอืก มีดังต่อไปนี ้
1. เป็นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เป็นครู บุคลากรผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีการแนะแนวต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี นบัถึงวนัท่ี  30 กนัยายน 2556 
3. เป็นผูไ้ม่เคยไดรั้บรางวลั นกัแนะแนวผูอุ้ทิศตน  ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา  
 
รางวลั 
ไดรั้บเกียรติบตัรประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ในเอกสารทางวชิาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย           
 
หลกัเกณฑ์การคัดเลอืก 
1. เป็นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. ครู บุคลากรผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีการแนะแนวต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่ 20 ปี ปฏิบติัหนา้ท่ีถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2556 
3. เป็นผูไ้ม่เคยไดรั้บรางวลั นกัแนะแนวผูอุ้ทิศตน  ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา  
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หลกัฐานการสมัคร 
1. ใบสมคัรตามแบบฟอร์มของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นใบสมคัร 
 
ขั้นตอนและก าหนดการการคัดเลอืกครู บุคลากร รับรางวลั "นักแนะแนวผู้อุทิศตน"  มีดังนี ้
เอกสาร 
1. ส่งรายละเอียดโครงการฯ เป็นเอกสารไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และประชาสัมพนัธ์สมาชิก
สมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net 
,Email:guidancasso@gmail.com (กรกฎาคม 2557) 
2. ผูส้มคัร เสนอใบสมคัรต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อรับรอง  และส่งไปท่ี  

ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตรีวทิยา  
โรงเรียนสตรีวทิยา  
ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200   
โทรศพัท ์ 08 3554 0629 (ภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557)   

3. คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ สรุปผลนกัแนะแนวผูอุ้ทิศตน น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
รับรอง และประกาศผลการคดัเลือกและแจง้ใหผู้รั้บรางวลัทราบภายในเดือนตุลาคม 2557  
4. มอบรางวลัในงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี ( พฤศจิกายน 2557)  
 
      2.3 รางวลั “นักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ”        
คุณสมบัตผู้ิสมัครเข้ารับการพจิารณาคัดเลอืก มีดังต่อไปนี ้
1. เป็นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2.  เป็นครูแนะแนว บุคลากรผูมี้ผลการปฏิบติังานแนะแนวในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัถึง

วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
3.  เป็นผูไ้ม่เคยไดรั้บรางวลั นกัแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ  ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา  
รางวลัระดับภาค 5 ภาค   แต่ละภาค มีรางวลัแต่ละระดับ ดังนี้ 
ระดบัประถมศึกษา    รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดีเด่น 1 รางวลั ดี  1   รางวลั 
ระดบัมธัยมศึกษาขยายโอกาส รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั ดีเด่น 1 รางวลั ดี  1   รางวลั  
ระดบัมธัยมศึกษา  รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดีเด่น 1 รางวลั ดี  1   รางวลั 
ระดบัอาชีวศึกษา  รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดีเด่น 1 รางวลั ดี  1   รางวลั 
ระดบัอุดมศึกษา    รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดีเด่น 1 รางวลั ดี  1   รางวลั 

http://www.facebook.com/Thaiguidance
http://www.thaiguidance.net/
mailto:Email%3Aguidancasso@gmail.com
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รางวลัระดบัภาค (ทุกประเภทรางวลั)  ไดรั้บเกียรติบตัร รวมทั้งเผยแพร่ผลงานในเอกสารทางวิชาการของ
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย    

รางวลัระดับประเทศ          
ระดบัประถมศึกษา    รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  
ระดบัมธัยมศึกษาขยายโอกาส รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  
ระดบัมธัยมศึกษา  รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั   
ระดบัอาชีวศึกษา  รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั   
ระดบัอุดมศึกษา    รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั   
รางวลัระดบัประเทศ  ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ และ เกียรติบตัรรวมทั้งเผยแพร่ผลงานในเอกสารทาง

วชิาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย    
 
หลกัเกณฑ์การคัดเลอืก 
1. มีจรรยาบรรณวชิาชีพนกัจิตวทิยาแนะแนว 
2. มีผลงาน และใชก้ระบวนการแนะแนวในการพฒันาเยาวชนและสังคมตามเกณฑข์องสมาคมแนะแนวแห่ง

ประเทศไทย  
3. มีการพฒันาวชิาชีพดา้นจิตวทิยาแนะแนวอยูเ่สมอและปฏิบติังานแนะแนวอยา่งต่อเน่ือง 
4. เป็นผูไ้ม่เคยไดรั้บรางวลันกัแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ ในช่วงระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
 
หลกัฐานการสมัคร 
1. ใบสมคัรตามแบบฟอร์มของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นใบสมคัร 
 
ขั้นตอนและก าหนดการการคัดเลอืกครู บุคลากร รับรางวลั "นักแนะแนว เก่ง ดี มีคุณภาพ"   มีดังนี ้
1. ประชาสัมพนัธ์โครงการ และส่งรายละเอียดโครงการฯ เป็นเอกสารไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และประชาสัมพนัธ์สมาชิกสมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net 
,Email:guidancasso@gmail.com (มิถุนายน 2557) 
2. ผูส้มคัรจดัท าเอกสารรายงานการจดัการแนะแนวตามรายละเอียดท่ีสมาคมฯ ก าหนด เสนอเอกสารรายงาน
การจดัการแนะแนวต่อผูบ้งัคบับญัชาเพื่อรับรองเอกสาร หรือ รับรองเอกสารดว้ยตนเอง และส่งตรงไปท่ี
ประธานคณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจ าภาคท่ีสถานศึกษาท่านสังกดัอยู ่ โดยก าหนดส่งภายในวนัท่ี  
29 สิงหาคม  2557 

http://www.facebook.com/Thaiguidance
http://www.thaiguidance.net/
mailto:Email%3Aguidancasso@gmail.com
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3. คณะกรรมการด าเนินโครงการระดบัภาค พิจารณาเอกสารและติดตามประเมินเชิงประจกัษ ์ตดัสินรางวลั
ระดบัภาค เพื่อรับรางวลัระดบัภาค  และส่งผลผูผ้า่นการคดัเลือกระดบัยอดเยีย่ม  มายงัคณะกรรมการด าเนิน
โครงการระดบัประเทศ (30 กนัยายน 2557) 
4. คณะกรรมการด าเนินโครงการระดบัประเทศ พิจารณาตดัสิน เพื่อรับรางวลัระดบัประเทศ (ตุลาคม 2557) 
5. คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ สรุปผลผูไ้ดรั้บรางวลั น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รับรอง 
และประกาศผลการคดัเลือก และแจง้ใหผู้รั้บรางวลัทราบภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 
6. มอบรางวลัในงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี (พฤศจิกายน 2557)  
 
     2.4 รางวลั "สถานศึกษา และหน่วยงานทีจั่ดการแนะแนวดีเด่น" 
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการพจิารณาคัดเลอืก มีดังต่อไปนี ้
1. เป็นสมาชิกประเภทสถาบนัของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เป็นสถานศึกษา หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการแนะแนวแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ย

กวา่   
    2 ปี นบัถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 
3. เป็นผูไ้ม่เคยไดรั้บรางวลั สถานศึกษา และหน่วยงานทีจั่ดการแนะแนวดีเด่น ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา  
 
จ านวนรางวลั 
1. สถานศึกษาทีจั่ดการแนะแนว   
ระดบัประถมศึกษา    รางวลัยอดเยีย่ม 1 รางวลั   ดีเด่น 2 รางวลั ดี  3   รางวลั 
ระดบัมธัยมศึกษาขยายโอกาส รางวลัยอดเยีย่ม 1 รางวลั  ดีเด่น 2 รางวลั ดี  3   รางวลั 
ระดบัมธัยมศึกษา      รางวลัยอดเยีย่ม 3 รางวลั   ดีเด่น 6 รางวลั ดี  9   รางวลั 
ระดบัอาชีวศึกษา  รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดีเด่น 2 รางวลั ดี  3   รางวลั 
ระดบัอุดมศึกษา    รางวลัยอดเยีย่ม  1 รางวลั  ดีเด่น 2 รางวลั ดี  3   รางวลั 
 
2. หน่วยงานทีจั่ดการแนะแนว   
หน่วยงานท่ีไม่ใช่สถานศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีใหบ้ริการแนะแนวแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
รางวลัยอดเยีย่ม  2 รางวลั ดีเด่น 4 รางวลั ดี  6   รางวลั 

- รางวลัระดบัยอดเยีย่ม ไดรั้บโล่ประกาศเกียรติคุณ และ เกียรติบตัรรวมทั้งเผยแพร่ผลงานในเอกสาร
ทางวชิาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย    
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- รางวลัระดบัดีเด่น และ ระดบัดี ไดรั้บเกียรติบตัร ประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานใน
เอกสารทางวชิาการของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย    

- สถานศึกษา/หน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลั ผูบ้ริหารสถานศึกษา/หน่วยงานจะไดรั้บเกียรติบตัรของสมาคม
แนะแนวแห่งประเทศไทยดว้ย  

 
หลกัเกณฑ์การคัดเลอืก 
1. มีการบริหารงานแนะแนวอยา่งเป็นระบบ และมีเครือข่ายเพื่อการแนะแนวอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. มีการใหบ้ริการแนะแนวท่ีมีคุณภาพ 
3. มีผลงานการแนะแนวท่ีดีต่อผูเ้รียน ครู ผูป้กครอง และชุมชน  
 
หลกัฐานการสมัคร 
1. ใบสมคัรตามแบบฟอร์มของสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
2. เอกสารหลกัฐานตามท่ีก าหนดไวใ้นใบสมคัร 
ขั้นตอนการคัดเลอืกสถานศึกษา และหน่วยงานทีจั่ดการแนะแนว เพือ่รับรางวลั "สถานศึกษา และหน่วยงาน
ทีจั่ดการแนะแนวดีเด่น" 
1. การประชาสัมพนัธ์โครงการ จ าแนกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
     1.1 สถานศึกษาระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษา จะจดัส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์โครงการไปยงั 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
     1.2 สถานศึกษาระดบัอาชีวศึกษา/อุดมศึกษา และหน่วยงานท่ีจดัการแนะแนว ส่งเอกสารประชาสัมพนัธ์
โครงการไปยงั หน่วยงานตน้สังกดัท่ีเป็นส่วนกลาง (วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2557) 
     1.3 สมาชิกสมาคมฯโดยทาง www.facebook.com/Thaiguidance ,www.Thaiguidance.net 
,Email:guidancasso@gmail.com 
2. สถานศึกษา/หน่วยงานจดัท าเอกสารรายงานการจดัการแนะแนวตามรายละเอียดท่ีสมาคมฯ ก าหนด ส่งไป
ท่ีประธานคณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจ าภาคท่ีสถานศึกษา/หน่วยงานท่านสังกดัอยู ่โดยก าหนดส่ง
ภายในวนัท่ี 29 สิงหาคม 2557 
3. คณะกรรมการสมาคมแนะแนวประจ าภาค พิจารณาเบ้ืองตน้โดยเรียงล าดบัคะแนน สถานศึกษา/หน่วยงาน
ท่ีผา่นเกณฑก์ารคดัเลือก (ร้อยละ 70 ข้ึนไป) และส่งผลการคดัเลือกพร้อมเอกสารการสมคัรฯ มายงั
คณะกรรมการด าเนินโครงการระดบัประเทศ (20 กนัยายน 2557) 
4. คณะกรรมการด าเนินโครงการระดบัประเทศ พิจารณาเอกสาร ตดัสิน เรียงล าดบัตามคะแนน  ติดตาม
ประเมินตามสภาพจริง (3 ตุลาคม 2557) 

http://www.facebook.com/Thaiguidance
http://www.thaiguidance.net/
mailto:Email%3Aguidancasso@gmail.com
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5. คณะกรรมการด าเนินโครงการระดบัประเทศ สรุปผลสถานศึกษา/หน่วยงานท่ีไดรั้บรางวลั น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รับรอง และประกาศผลการคดัเลือก และแจง้ใหผู้รั้บรางวลัทราบภายในเดือน
ตุลาคม 2557 
6. มอบรางวลัในงานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี (พฤศจิกายน 2557)  
 
ภาคเหนือ  ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่  น่าน  พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู อุตรดิตถ ์

นครสวรรค ์ พิษณุโลก  ตาก  ก าแพงเพชร สุโขทยั 
กรุณาส่งที ่

ดร.บุญเลิศ  ค  าปัน  
สาขาวชิาจิตวทิยาและการแนะแนว  คณะครุศาสตร์   
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
202 ถนนชา้งเผอืก อ าเภอเมือง   จงัหวดัเชียงใหม่ 50300  
โทรศพัท ์084 222 7516 
 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ไดแ้ก่ จงัหวดักาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชยัภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย ์
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร เลย สกลนคร สุรินทร์ ศรีสะเกษ หนองบวัล าภู อ  านาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี 
หนองคาย 

กรุณาส่งที ่
ดร.สมศกัด์ิ  สีดากุลฤทธ์ิ  
คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย 
234 ถนนเลย-เชียงคาน อ าเภอเมือง   จงัหวดัเลย 42000  
โทรศพัท ์089 8413721 

 

ภาคใต้ ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี ชุมพร  ตรัง  นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  ปัตตานี  พงังา  พทัลุง ภูเก็ต  ระนอง 
สตูล  สงขลา  สุราษฎร์ธานี  ยะลา 

 
กรุณาส่งที ่

ผศ.ดร.สุใจ  ส่วนไพโรจน์  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
181 หมู่ท่ี 6 ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000  
โทรศพัท ์081 3461844 

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 จงัหวดั ชยันาท นครนายก พิจิตร  เพชรบูรณ์  ลพบุรี  สิงห์บุรี    สุพรรณบุรี  สระบุรี  
อ่างทอง  อุทยัธานี จนัทบุรี ชลบุรี   ตราด  ปราจีนบุรี  ระยอง  สระแกว้  กาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  
ราชบุรี  นครปฐม 

 
กรุณาส่งที ่

ดร.นิรุทธ์  วฒัโนภาส 
กองกิจการนกัศึกษา  มหาวทิยาลยัศิลปากร  วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์  
อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม  73000 

 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร    นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยธุยา  

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  ฉะเชิงเทรา   
กรุณาส่งที ่

นางวภิา  เกตุเทพา 
โรงเรียนสตรีวทิยา 2   
29 ซอยสุคนธสวสัด์ิ 3 แขวงลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 
โทรศพัท ์086 5646266 

  
                ประกาศ  ณ  วนัท่ี  27 มิถุนายน  2557 
 
      
 
                                                                       
    

 

              (ดร.กมล รอดคลา้ย)  
   นายกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 
 
 
 

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%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%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

