
 
 
 
 

ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
ท่ี 6/2566 

เร่ือง ยอดนักอ่าน ประจ าปี 2565 
 

 

 ตามท่ีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัด
โครงการประกวดยอดนักอ่าน เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณประจ าปี และรับเกยีรติบัตรยอดนักอ่านประเภท
ต่าง ๆ  ประจ าปี 2565 นั้น 
 คณะกรรมการบริหาร สมาคมฯ มีมติสมควรประกาศเกียรติคุณยอดนักอ่าน ประจ าปี 2565 ดังนี้  
 

1. รางวัลยอดนักอ่าน ประเภทนักเรียน นักศึกษา  ประกอบด้วย 
1.1 ระดับประถมศึกษา  จ านวน 11 คน ดังนี้ 
     1)  เด็กหญิงชยุดา  เนื้อแก่น  โรงเรียนบ้านโคกช าแระ จ.อุบลราชธานี   
 2)  เด็กหญิงปาริชาติ  พรหมศร  โรงเรียนบ้านโคกช าแระ จ.อุบลราชธานี   
     3)  เด็กหญิงฐิตาภา เหตาเสน  โรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนใต้ จ.ศรีสะเกษ 
 4)  เด็กหญิงหนึ่งธิดา ศรีฑา  โรงเรียนบ้านดินด าเหล่าเสนใต้ จ.ศรีสะเกษ 
 5)  เด็กหญิงอริสรา  วะโนปะ  โรงเรียนบา้นดินด าเหล่าเสนใต้ จ.ศรีสะเกษ 
 6)  เด็กหญิงพัชรพร  น่าชม  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง จ.สกลนคร  
 7) เด็กหญิงฐานิดา  สาจิตร  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง จ.สกลนคร 
 8) เด็กหญิงอริสรา ไชยปัญหา  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง จ.สกลนคร 
 9) เด็กหญิงทันธณภรณ์  นามทะมาตย์ โรงเรียนบ้านถ่อน จ.สกลนคร 
    10) เด็กชายกนกพล  กิติพัฒน์ฐากุล   โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก จ.ราชบุรี   
    11) เด็กชายทนุธรรม  ญาติมิตรหนุน  โรงเรียนไทยคริสเตียน กทม.   
1.2 ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น จ านวน 52 คน  ดังนี้ 

  1)  เด็กชายภูมิพัฒน์  สุวรรณธาดา  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น   
2) เด็กหญิงณัฐนันท์  เจิมศรี  โรงเรียนคณะราษฏร์บ ารุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
3) เด็กหญิงมาณิษา ราศี   โรงเรียนคณะราษฏร์บ ารุงปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
4) นางสาวบุษกร  อ่อนสุระทุม  โรงเรียนธรรมบวรวิทยา จ.สกลนคร 
5)  เด็กชายภาณุพงศ์    ทองวงษา  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร      

  6)  นางสาวมณีรัตน์     แก้วบังวัน   โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร      
  7)  นางสาวปภารินทร์   ถาปันแก้ว โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร      
  8)  นางสาวอัจฉริยา     สุภาพ  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร     
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  9)  เด็กหญิงชนินญา  สมพงษ์  โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี   
  10)  เด็กหญิงอนันลดา  จิตรรังศรี  โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี   
  11)  เด็กหญิงศิวพร  มณีรุ่ง  โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี   
  12) เด็กหญิงฐิติกานต์  พินิจวงศ์  โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี   

13) เด็กหญิงศลิษา  จันทสาร  โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี   
14) เด็กหญิงชมพูนุช  สืบสิงห์  โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี   
15) เด็กหญิงกนกลักษณ์ มีมาก  โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี   
16) นางสาวสุพรรษา  มะโนสุข  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
17) นางสาวทิพย์นภา  สุนารักษ์  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
18) เด็กหญิงศศิวิมล บุญรอด  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
19) นางสาวอลิตา ไชยปัญหา  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
20) นางสาวธิดารัตน์ ยศรักษา  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
21) เด็กชายชยากร สัพโส   โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  จ.สกลนคร 
22) เด็กหญิงสริตา  เพชรไพร  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  จ.สกลนคร 
23) เด็กหญิงวริศรา  ชนะพันธ ์  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  จ.สกลนคร 
24) เด็กหญิงธนพร ถานทองดี  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  จ.สกลนคร 
25) นางสาวอภัสรา บุตรจันทร์  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา  จ.สกลนคร 
26) เด็กชายสุริยา  เรือนนา  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์  จ.นครพนม 
27) เด็กหญิงศรัณยา  อรรคสังข์  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์  จ.นครพนม 
28) เด็กหญิงนัชชา จันทะสิน  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
29) เด็กหญิงชิตตาวรรณ มณีพรรณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
30) เด็กชายพิทักษ์ตานี พุทธน  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
31) เด็กหญิงชนิกานต์ ชัยบิล  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
32) เด็กหญิงวีร์สุดา   ชินสอน  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
33) เด็กหญิงนลินทิพย์  ชฎาแก้ว  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
34) เด็กหญิงกิติยา  เผ่าผม  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
35) เด็กชายภูริ   ละฎาพันธ์  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
36) เด็กชายวไลยอลงกรณ์ พันธุรัส  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย 
37) เด็กหญิงณัฐนรี ค าภูษา  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย 
38) เด็กหญิงปาณิสรา ศรีแดน  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย 
39) เด็กหญิงจิรัชยา พื้นนวล  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย 
40) เด็กหญิงทิพย์นารี สมบติัดี  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย 
41) เด็กหญิงนวรัตน์ ศิลปะวิทย์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย 
42) เด็กหญิงพัชรพร  ศรีผา  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย 
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43) นางสาวอภิชญา แสงจันทร์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์”  จ.นครพนม 

44) เด็กหญิงปาริชาติ ประกิ่ง โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์”  จ.นครพนม 

45) เด็กหญิงอภิญญา  อุ่นใจ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์”  จ.นครพนม 

46) เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีสุธรรม  โรงเรียนราชประชานุเคาะห์ 53 จ.สกลนคร 
47) เด็กหญิงชนิสรา ราษี   โรงเรียนราชประชานุเคาะห์ 53 จ.สกลนคร 
48) เด็กหญิงวิกานดา   ทิมแก้ว   โรงเรียนโคกป่าแพง จ.ปราจีนบุรี 
49) เด็กหญิงปภาวรินทร์   ชาสวัสด์ิ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี 2 จ.สุราษฏร์ธานี 
50) เด็กชายพร้อมกุศล  ญาณภาพ  โรงเรียนวชิรวิทย์ จ. เชียงใหม่ 

 

     1.3  ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย  จ านวน 69 คน ดังนี้ 
  1)  นางสาวอภิญญา  ป้อมโคก  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
  2)  นางสาวณัฐรินลักษณ์ ผาสุก   โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
  3)  นางสาวพีชาการ์  นามวงษ์  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
  4)  นางสาวชลธิชา  ศีรี   โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
  5)  นางสาวกฤษณา สุขรมย์  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแกน่ 
  6)  นางสาวเพชรนภา ข าสมบัติ    โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
  7) นางสาวณิชาภัทร บุญทรงกิตติ  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
  8) นางสาวชุติมน กอเจริญรัตน์  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
  9) นางสาวภัทราภรณ์ อรจันทร์  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
  10) นางสาวกชวรรณ พันธุวงศ์  โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี   
  11)  นางสาวชนิดา  ไชยนา  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
  12) นางสาวสิรินาถ  กางทอง  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
  13) นางสาวพิมลทิพ  สีหาคม        โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
  14) นางสาวอาทิตยา  บุตรศรี  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
  15) นางสาวนฤมล  ธิวะโต  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
  16) นางสาวเมริษา  จดไชยภูมิ  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
  17) นางสาวศิริมล  ฮั่งหวล  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
  18) นางสาวกนกวรรณ อุปสิทธิ์  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
  19) นางสาวพิชชาอร วังแก้ว  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร 
  20) นางสาวอภิรดา    หสัดร   โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
  21) นางสาวนงนภัส   โมยะ  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ จ.นครพนม 
  22) นางสาวพรยมล  ฝ่ายทะแสง  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ จ.นครพนม     
  23) นายวัชระ  ชาดีกรณ์   โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ จ.นครพนม 
  24) นางสาวปิ่นแกว้  ส าราญ  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ จ.นครพนม 
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  25) นายพันนา  เข็มเพชร   โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ จ.นครพนม  
  26) นางสาววรารัตน์  มัยวงค์  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ จ.นครพนม 
  27) นาวสาวไอลดา  บริเอ ก  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ จ.นครพนม  
  28) นางสาวธิติสุดา  ป้องทอง  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฏ์ จ.นครพนม 
  29) นางสาวกัญชพร  ผลจันทร์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

  30) นางสาวภัทรนนัท์  มีนาม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 

  31) นางสาวธัญรดา  เทียมราช  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร

  32) นางสาวชาลิสา  นนกระโทก  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร 
  33) นางสาวฉัตรชนก อุณาภาค  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
  34) นางสาวสุชานันท์ จันทรเสนา  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
  35) นายธนธานี พราวศร ี   โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
  36) นายบุญยปกรณ์ นนทะสี  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
  37) นางสาวอนงค์นาถ ดวงจ าปา  โรงเรียนปยิะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
  38) นางสาวรินลณี ภูชุม   โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
  39) นางสาวภัณฑิรา โคตสา  โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
  40) นางสาวเกวลิน   สิทธิกัน  โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน  
  41) นางสาวจิดาภา   เลาหมู่  โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน 
  42) นางสาวณหทัย   ค าเหลือง  โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน 
  43) นางสาวรัชนีกร   แสนสิงห์  โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน 
  44) นางสาวณัฐณิชา   ปัญญามัง  โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน 
  45) นางสาววาสิตา   อินถา  โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน 
  46) นางสาวนัชชา    สิงหามาตย์  โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน 
  47) นางสาวพิชชาอร    ฤทธิพฤกษ์ โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน  
  48) นางสาวโยษิตตญา   หิรัณยวงศ์ โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน  
  49) นางสาวณัฐกานต์  คุ้มหินลาด  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
  50) นางสาวกชพร  รักชัย   โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
  51) นางสาวจุฬารัตน์  ทุมเพ็ง  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
  52) นางสาวกัลยาณี  มาลาวงศ  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
  53) นางสาวธนัญญา  ฮกสุน  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
  54) นางสาวเกศรา  ปัญญาวัน  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  จ.บึงกาฬ 
  55) นางสาวเบญจวรรณ  จันทคูณ  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  จ.บึงกาฬ 
  56) นางสาวอารดา  สุบรรณ   โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  จ.บึงกาฬ 
  57) นางสาวกชนันท์  เมากา   โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  จ.บึงกาฬ 
  58) นางสาวสุพรรษา  ไชยฉลาด   โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  จ.บึงกาฬ 
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  59) นางสาวรัญชิดา   ไชยโย  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  จ.บึงกาฬ 
  60) นางสาวปรายฟ้า  ปัญญาวรรณ์ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา  จ.บึงกาฬ 
  61) นางสาวศศิธร  ไชยา   โรงเรียนราชประชานุเคาะห์ 53 จ.สกลนคร 
  62) นางสาวสิรินทรา ภูแช่มโชติ  โรงเรียนราชประชานุเคาะห์ 53 จ.สกลนคร 
  63) นางสาวลินดา  บุตรเพ็ชร  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จ.กระบี ่
  64) นางสาวกัญญาวีร์ ไมหมาด  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จ.กระบี ่
  65) นางสาวชนาภรณ์ ธรรมจิตต์  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จ.กระบี ่
  66) นายอศิระ    ศรีวิสุทธิ์   โรงเรียนสุราษฏร์ธานี 2 จ.สุราษฏร์ธานี    
  67) นายกฤษกร  พรมประศรี   โรงเรียนบัวขาว จ.กาฬสินธุ์ 
  68) นางสาวรติกานท์  ปรางสุวรรณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา 
  69) นางสาวจินดาชยานันต์  ปุลพรนันท์  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ    

 

 2. รางวัลยอดนักอ่านประเภทผู้บริหาร ครู อาจารย์ ศึกษานิเทศ บรรณารักษ์ นักศึกษา ประกอบด้วย 
      2.1 ผู้บริหาร จ านวน 22 คน ดังนี้ 

1) นายธนปกรณ์ อวนป้อง  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร 
2) นางจันทรนันท์  พรมทอง  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร 
3) นางรัตนา เวียงวงษ์  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร 
4) นายสุริยัน  รองไชย  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร 
5) นายประวิน  แก้วดวงแสง  โรงเรียนราชวินิต นนทบรุี 
6) นางสาวรัมภาภัสร์  เสมแป้น โรงเรียนราชวินิต นนทบรุี 
7) นายวรจักร์  ถาวรกุล  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี     
8) ดร.กฤติญา  ธนภัทรวุฒิกุล โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
9) นายเกียรติกมล  นาจาน  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
10) ดร.สมใจ  อุดมศรี  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
11) นางสาวสุภารัตน์ วรีวัฒนา โรงเรียนร่มเกล้า จ.สกลนคร 
12) นายอ าพร อ้มเถ่ือน  โรงเรียนขอนแกน่พัฒนศึกษา จ.ขอนแก่น 
13) นายเช่ียวชาญ    โมฬีชาติ  โรงเรียนบ้านโคกช าแระ จ.อุบลราชธานี 
14) นายวิทยา  มูลเมือง  โรงเรียนโซพ่ิสัยพิทยาคม จ.บึงกาฬ 
15) นางสาวนันทกานต์ วชัรวิเศษโสภณ โรงเรียนโซ่พสัิยพิทยาคม จ.บึงกาฬ 
16) นางหทัย  พจนา   โรงเรียนธรรมบวรวิทยา จ.สกลนคร  
17) นายสุทธินันท์    กุลภา  โรงเรียนโพนงามศึกษา จ.สกลนคร 
18) นางศรุดา  ภัสสรวรภัค  โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ จ.เพชรบูรณ์ 
19) นายสุพจน์ สุขแยง   โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ 
20) นายบุญยทัศ บุญล้อม   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จ.นนทบุรี 
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21) นางมัณฑกานต์ เสมียนรัมย์  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 
22) นางรติมา ปฤษฏางคเดชา  โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน 

 

2.2 ครู อาจารย์  จ านวน 140 คน  ดังนี้ 
1) นางสาวปิยธิดา  อภิรักษ์สัตยา โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
2) นางสาวพิจิตรา  ทองนู  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
3) นางสุพารัตน์  ค าเพชร  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
4) นางสาวคณัสนันท์    กุลภา   โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
5) นางสาวศุภมาตุ    อิ้มพัฒน์  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
6) นางสาวณหทัย    วงษ์นวนตา โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
7) นายชัชวาลย์     โชตมลทิน โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
8) นางพรภินนัท์    วงศ์กลุ่ม  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
9) นางเสาวนีย์      สีหนาท  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
10) นายธนปกรณ์  ป้องศรี  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
11) นายประการ อินทรพานิชย ์ โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
12) นางสาวกมลชนก อินทรพานิชย์ โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
13) นางอุไรพร จันฤาไชย  โรงเรียนพงัโคนวิทยาคม จ.สกลนคร  
14) นายณพิชญกิตต์ิ ทัศคร  โรงเรียนพงัโคนวทิยาคม จ.สกลนคร 
15) นางผาณิต  นามวงษ์  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น  
16) นายกิตติพันธุ์ มีไกรราช  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
17) นายธีรธร  รังสีปัญญา  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
18) นางอารีย์  ลัทธิวรรณ  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
19) นางสังวาล  เถ่ือนนาคี  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
20) นางพจนา  สานุสัตย์  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
21) นายจตุรวิทย์  ทามาตย์  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
22) ดร.เกษนิภา  นิลบาลัน  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
23) นางกนกอร  อัมพรัตน ์  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
24) นางกุศล  แคนติ   โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
25) นางสาวทิฆัมพร  ภคเมฆานนท์ โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
26) นางสาวณัฐวดี  ธาตุดี  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
27) นางอนงค์รัตน์  วิริยสถิตย์  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
28) นางสาวสุภาพร  วงเวียง  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
29) นางสาวณิชากร  อุ่นทะวงษ์ โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
30) นางพรพไิล  จันทะภา  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
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31) นางใจทิพย์  อึ้งตระกูล  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
32) นางอาลิษา  วระไวย ์  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
33) นางวรรณวรางค์  โอฬาริกพันธุ ์ โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
34) นายพิพัฒน์  จ าปาหวาย  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
35) นางขนิษฐา  ภูซาดา  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
36) นายพงศ์เทพ  ส าเภาแก้ว  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
37) นางสาวชลกร  ศรีด้วงปภากุล โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
38) นางไพรินทร์ เจริญศิริ  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
39) นางมยุรี  จันทรา   โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
40) นางสุทธากานต์ พรมทอง  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
41) นางสาวชุลีวรรณ สุขโข  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
42) นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
43) นางสาวจันทิพา ปรีดี  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
44) นางมาลี  ผ่องศิริ   โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
45) นางพรนิภา  ดวงชิน  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
46) นางสาวกนกนันท์ วรรณภาส โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
47) นางชวนช่ืน มลิลา  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
48) นางสาวพัชร์ลิตา วรสุริยลักษณ์ โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
49) นายเดชชาติ  ทองดี  โรงเรียนแกน่นครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น 
50) นายจิตกร อุทัยแพน  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี  
51) นางสาวกรรณิการ์  เจริญกิจ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
52) นายกรปภาวิน  จริยาอดิศัยสกุล โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
53) นางเพ็ญพรรณ เนติประเสริฐ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
54) นางพิมพ์รดา  เพิ่มพูน  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
55) นางธนณัฎฐ์   เคนสิรินนท์  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
56) นางสาวลิยาภรณ์  ศรีประเทศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
57) นางสาวชนกานต์ พิศิษฐวานิช โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
58) นายธนวัฒน์ พัฒนโชติ  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
59) นางสาวอังคณา คิดอ่าน  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี     
60) นางสาวศิริวรรณ มะลิกัน  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
61) นางลินดา  จ่ันเพ็ชร์  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
62) นางขวัญชนก  จันทร์นวม  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
63) นางวริยาพร  โพธิ์สุข  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
64) นางอัจฉราวดี  แสนสุข  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
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65) นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะ  โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
66) นางสาวพรรณกาญจน์   นวลด้ัว โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
67) นายวรสิทธิ์  พรหมมา  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
68) นางสาวกุลนิษฐ์  เทศน์เรียน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
69) นางสาววรันต์ฐิตา  ชาวดง  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
70) นางพรทิพย์    พานิล  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
71) นางสาวธิดารัตน์  ไชยบุญตา โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
72) นางสาววรันธร  ศรีสาคร  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
73) นางกัลยา พิมพ์สมแดง  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
74) นางนันทนิจ  ศรีรักษา  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
75) นางเกสร  อินธิแสง  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
76) นางสาวอาภรณ์รัตน์   แสนภูวา โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
77) นางสาวประภัสสร   มุงคุณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร  
78) นางสาวสุวรรณ   มูลสาร  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
79) นางอรุณจิต   เผ่าวงศ์ษา  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
80) นายไกรวิทย์    พิมพ์โพสาคาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
81) นางนุพิศ    อัคพิน  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
82) นางเดือนฉาย     ใจคง  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
83) นางทัศนีย์     สิงห์สุพรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
84) นางศศิธร   หลิมเจริญ  โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร 
85) นางสาวอัตจริยา มุงคุณ  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฎ์ จ.นครพนม 
86) นางสาวโสภาพันธ์  คนตรง โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฎ์ จ.นครพนม 
87) นางสาวอุไรพร  ถาค า  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฎ์ จ.นครพนม 
88) นางสาวสาวิตรี อุท ากา  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฎ์ จ.นครพนม  
89) นางสาวณัฐธิดา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฎ์ จ.นครพนม  
90) นางสาวทัษพิชา  ทองประสาน โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฎ์ จ.นครพนม 
91) นางสาวอุษาวดี  ออทะขันธ์ โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฎ์ จ.นครพนม 
92) นายสมเกียรติ  เมตุลา  โรงเรียนสหราษฏร์รังสฤษฎ์ จ.นครพนม 
93) นางสาวมริสา  ไชยวงศ์คต  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร 

94) นายนพดล  ศรีสาคร  โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร 

95) นางธิกานดา  ศรีสาคร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร 

96) นางสาวชนาพร  ดาโอภา            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร 

97) นางสาวพิมพ์ชนก  แจ้งภูเขียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร 

98) นางชุมากานต์  สุรเสียง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร 
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99) นายปรเมศว์  นิ่มมา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร 

100) นางสาวปภัสรา   คึมยะราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร 

101) นางรณันช์พร   อัครเอกกูลกรษ์ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
102) นางจุฑามาศ   มณีพรรณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
103) นางยุพินธ์   บุญเทพ  โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน 
104) นางสาววราภรณ์  ใจสม  โรงเรียนส่วนบญุโญปถัมภ์ล าพูน จ.ล าพูน 
105) นางสิริกมล   เสนาสุ  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
106) นายพันฤทธิ์  ภูวงศรี  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
107) นางสาวพรชนก  แสงนิกุล โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
108) นางสาวอิงอร  เช้ือแก้ว  โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี จ.สกลนคร 
109) นางสาวสรญา อุ่นเวียง  โรงเรียนขอนแกน่พัฒนศึกษา จ.ขอนแก่น 
110) นางสาวณัฐนันท์  จันทร์เพ็ง โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ.บึงกาฬ 
111) นางสาวจริยา  ไสปัน  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา จ.บงีกาฬ 
112) นางสาวพัชรี นันทะค า  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เลย  

       113) นางชนันษร อุ่นจันที โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์” จ.นครพนม 

     114) นายนิกร  โคตรพรม      โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์” จ.นครพนม 

     115) นางสาวนันทนิจ แผนสิงห์ โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์” จ.นครพนม 

     116) นางสาวเบญจภรณ์ ปัญญาสาร โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม “ธาตุประสิทธ์ิประชานุเคราะห์” จ.นครพนม 

     117) นางสาวภูรีรัตน์  สายลุน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร 
       118) นางสาวจริยา โคษา   โรงเรียนบา้นโคกช าแระ จ.อุบลราชธานี 
       119) นางสาวชฎาภรณ์ สายเสมา โรงเรียนบ้านโคกช าแระ จ.อุบลราชธานี 

     120) นางวริษฐา  อินทนา  โรงเรียนบ้านโคกช าแระ จ.อุบลราชธานี 
     121) นางจรรยา    ศรีบังคละ  โรงเรียนโซพ่ิสัยพิทยาคม จ.บึงกาฬ 
     122) นางสาวอรินทร  เหล่าทอง โรงเรียนโซพ่ิสัยพิทยาคม จ.บึงกาฬ 
     123) นางจิรารัตน์   อุณหศิริกุล โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จ.สุราษฎร์ธานี  
     124) นางภัสสรีวัลย์  ทะคง   โรงเรียนชุมแพศึกษา จ.ขอนแก่น  
     125) นางสาวเพชรดา  หาญค า โรงเรียนบ้านถ่อน จ.สกลนคร 
     126) นางสาวภักด์ิวดี   รักษาบุญ  โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร 
     127) นางสาวทิพวรรณ  ลัมโกษา โรงเรียนบ ารุงพงศ์อุปถัมภ์ จ.มุกดาหาร 
     128) นายศิริศักดิ์ ภักดีไทย  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา จ.สกลนคร 
     129) ว่าท่ี ร.ต.หญิงอุทุมพร  ใจศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ล าปาง 
     130) นางเพ็ญสิริ  พิชัย  โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด 
     131) นางสาวทรรศนันทน์ พรมประศรี โรงเรยีนดงมะไฟวิทยา จ.สกลนคร 
     132) นางสาวปองรัตน์  ยะพลหา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่ จ.สกลนคร  
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     133) นางดวงสุดา  ท้ังพรม   โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร  จ.ขอนแก่น 
     134) นางสุนันทา  บญุเอนก   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ  
     135) นายธีรชาติ พงศ์นฤมิตร   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.พะเยา 
     136) นางสาววรรณวิศา เมฆลัย  โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพท่ี 163 จ.พังงา 
     137) นายธีรศักดิ์ วิชา    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 
     138) นางสาวนิตติยา กัณหา   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 
     139) นางสาวสินใจ พันธ์คง   โรงเรียนหนองวัวแดงวิทยา จ.ชัยภูมิ 
     140) นางสาวอารียา  นาชัยฤทธิ์ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม จ.กาฬสินธุ์ 
 

 2.3  ศึกษานิเทศก์ บรรณารักษ์ พนักงาน/เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด นักศึกษา  จ านวน 18 คน ดังนี้ 
1) นางสาวเปรมณัฐชา ชัยสุทธิ  ศึกษานิเทศก์ สพฐ.มัธยมศึกษาชลบุรี จ.ระยอง 
2) นายวีระศักด์ิ ซีแพง   ศึกษานิเทศก์ สพฐ.ประถมศึกษานครพนม เขต 2 จ.นครพนม 
3) นางสาวธีราภรณ์ ยลอนันต์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ.สกลนคร 
4) นายจิรทีปต์  ราศี  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร  
5) นางสาวปนัดดา  สิงหาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร 
6) นางสาวบุญส่ง   วงค์ตาพรม เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม 
7) นางสาวเกตน์ศิภา  จันทะหาร นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
8) นายนพรัตน์  อ่อนแก้ว  นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 
9) นางสาวพรพิมล  รัตนะ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
10) นางสาวดวงแข  บุญช่วย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
11) นางสาวกันติยา  ไชยปัญหา  นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
12) นางสาวนรมน  เดชโฮม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
13) นายเอกพงษ์  วงศ์สาย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ จ.สกลนคร 
14) นายอลงกรณ์  นานค า    นศ.ฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร 

15) นางสาวพัชริดา  มัยวงศ์  นศ.ฝึกสอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร 

16) นางสาวธัญชนก ค าแดง  นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องค์รักษ์)จ.นครนายก 
17) นางสาวสุชาวลี  บรรดิษฐ์ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์     
18) นางสังวาล    เทพเดช ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์     
 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  3  กุมภาพันธ์  2566    
        

        
                (รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา หาญพล) 

             นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

 


