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รายช่ือบรรณารักษ์ดเีด่น และบุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

  พ.ศ. 2518 - 2562 
 

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ. 2518 

นายม่วง แสงวนัลอย   หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ. 2519     
  ไม่มีผูไ้ดรั้บคดัเลือก 

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ. 2520      
 นายสง่า กิตติศิริประพนัธ์   หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดันครราชสีมา 

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ. 2521   
 นายซอ้น อิสระพนัธ์   หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัสมุทรสาคร  

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ. 2522  
 นายสมพิศ มงคล    หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัอ่างทอง  

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ. 2523 
 นายบุญส่ง จุนทการ   หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดักาญจนบุรี  

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ. 2524  
 น.ส.พชัรา เตง็รังสรรค ์   หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัขอนแก่น  

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ. 2525 
 ไม่มีผูไ้ดรั้บคดัเลือก 

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ. 2526  
 1.น.ส.จงกลณี หมีพ ู   หอ้งสมุดโรงเรียนวนัทามารีย ์อ.เมือง จ.นครสวรรค ์ 
 2. นางนวลศรี อิศรางกรู ณ อยธุยา           หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัเชียงใหม่  

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ. 2527   
 1. นางกหุลาบ ป้ันลายนาค   หอ้งสมุดโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคมบางกอกนอ้ย  
 2. นางคาํผง วฒิุปรีชา    หอ้งสมุดโรงเรียนราชวินิตฝ่ายประถม เขตดุสิตกทม. 
 3. น.ส.ฉลวย ศตสงัวสัร์   หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัสุรินทร์ อ.เมืองจ.สุรินทร์  
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4. น.ส.ดาริณี นนัทาวรนุช  หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัศรีสะเกษ   
 5. น.ส.ทองประดบั ล้ิมตระกลู        หอ้งสมุดโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยักทม.   
 6. ม.ล.ประทานพร เศรษฐววิฒัน์  หอ้งสมุดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท กรุงเทพฯ 
             7. นางพล้ิวพราว ไม่หลงชัว่   หอ้งสมุดโรงเรียนวดัไทร (ถาวรพรหมานุกลู) 

8. นางมลินี รัตนวงศา  หอ้งสมุดโรงเรียนวดัหงส์รัตนาราม กรุงเทพฯ  
9. นายวชัรพงษ ์ศรีสุธรรม  หอ้งสมุดประชาชนอาํเภอกนัทรลษัณ์ จ.ศรีสะเกษ 

             10. น.ส.ศิริลกัษณ์ อึงรัตนากร         หอ้งสมุดประชาชนเขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 
 11. นางสยมพร ศรีเนตร   หอ้งสมุดโรงเรียนบุณยประดิษฐาราม   

12. นายสาํเริง วาจามัน่   หอ้งสมุดประชาชนอาํเภอสีค้ิว จ.นครราชสีมา 
13. น.ส.สุกญัญา ตณัวฒันกลุ          หอ้งสมุดโรงเรียนปานะพนัธ์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

บรรณารักษ์ดเีด่น พ.ศ.2528 
1. นางเกศินี ปธานราษฎร์   หอ้งสมุดโรงเรียนระยองวิทยา ระยอง 
2. น.ส.จนัทิมา คงขาํ   หอ้งสมุดโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั พระโขนงกทม. 
3.นางจรัสพร แสงปลัง่   หอ้งสมุดโรงเรียนเศรษฐบาํเพญ็ มีนบุรีกทม. 
4. น.ส.ดวงแกว้ สุวรรณโรจน์  หอ้งสมุดโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถมัภ ์หว้ยขวาง กทม. 
5. นางดุสิตา วฒิุสมบูรณ์   หอ้งสมุดโรงเรียนเฉลิมขวญัสตรี  พิษณุโลก 
6. นายบุญเลิศ จนัทร์เพญ็   หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นนา “นายกพิทยากร” นครนายก 
7. นายประคุณ ดีทอง   หอ้งสมุดโรงเรียนสวนศรีวทิยา  ชุมพร 
8. นายประเจิม จรูญศิริ   หอ้งสมุดโรงเรียนวดัยานนาวา ยานนาวากทม. 
9. นางปราณี ดีนุช   หอ้งสมุดวิทยาลยัราชสิทธาราม กทม. 
10. นางปราณี อินทรวิชะ   หอ้งสมุดโรงเรียนสายนํ้าทิพย ์พระโขนง  กทม. 
11. นางผอ่งศรี สนธิวรรธนะ  หอ้งสมุดโรงเรียนทวีธาภิเศก กทม. 

 12. นางสมจิตร  ศรีจรูญ   หอ้งสมุดโรงเรียนวดัยางสุทธาราม กทม.   
 13. นางสุจิตร วีระพนัธ์   หอ้งสมุดโรงเรียนวดัโบสถ ์กทม. 
 14. นางสุภา เดชพรหม   หอ้งสมุดโรงเรียนสวรรคอ์นนัตวิทยา  สุโขทยั 
 15. นางสุวรรณา ภกัดีชาติ  หอ้งสมุดวิทยาลยัช่างกลปทุมวนั ปทุมวนักทม.    
 16. น.ส.อมัพร สุปิตา   หอ้งสมุดโรงเรียนวรนารีเฉลิม  สงขลา 
 17. น.ส.วรณี มีสบาย   หอ้งสมุดโรงเรียนอนุบาลระยอง  ระยอง 
 18. นางอุไร สุขใจ   หอ้งสมุดโรงเรียนวดันินสุขาราม กทม. 

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ.2529 
1.นางกนิษฐ ์สายมงคล   หอ้งสมุดประชาชนธนาคารศรีนคร สาขาสามแยกกทม. 
2. นายคงศกัด์ิ ศรีทอง   หอ้งสมุดโรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอด็   
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3.น.ส.จินดา เจริญศิริสิทธิกลุ      หอ้งสมุดโรงเรียนอู่ทอง สุพรรณบุรี  
4. น.ส.ชยัพร ทองใส   หอ้งสมุดประชาชนอาํเภออาจสามารถ ร้อยเอด็ 
5.นายทองพลู สอนโก่ย   หอ้งสมุดโรงเรียนวดัดอน กทม.    
6. น.ส.นิภา คงคา   หอ้งสมุดโรงเรียนสตรีพงังา พงังา 
7. นายบุญเก้ือ หลงสวาสด์ิ  หอ้งสมุดโรงเรียนวดัหนองจอก หนองจอก กทม. 
8. นายบุญชู นิสยัพนัธ์   หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดันครปฐม   
9. นางประชิต ต๋ิวสกลุ   หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัภูเกต็    
10. น.ส.ประชุม พลเมืองดี  หอ้งสมุดโรงเรียนเมือง  
11. น.ส.ประชุมพร ฟองกิม           หอ้งสมุดโรงเรียนตระการพชืผล  อุบลราชธานี 
12. นางประเสริฐสุข เขียวสงัข ์      หอ้งสมุดวิทยาลยัเทคนิคภูเกต็   
13. นางผกามาศ ทิพยเ์ท่ียงแท ้       หอ้งสมุดประชาชน อ.หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
14. นางเพญ็ประภา กาฬกาญจน์     หอ้งสมุดโรงเรียนสงวนหญิง อ.เมือง สุพรรณบุรี 
15. นางพรเพชร เจริญสิทธ์ิ  หอ้งสมุดโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กทม.   
16. นายมงคลชยั ธงทอง   หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นหนองไผ ่ 
17. นางยวุนา ศรีเอียง    หอ้งสมุดวิทยาลยัเกษตรกรรมเพชรบุรี  
18. น.ส.เยาวรัตน์ มุตตารัตน ์  หอ้งสมุดโรงเรียนบา้นหมากปรก  
19. นางวิจิตร ชาํนาญวงศ ์  หอ้งสมุดโรงเรียนชุมชนบา้นหนองหญา้มา้ 

            20. น.ส.ศิริวรรณ พรหมจรรย ์  หอ้งสมุดโรงเรียนประถมนนทรี   
21. น.ส. สายพิน ทองประหลาด  หอ้งสมุดโรงเรียนทรงวิทยศึ์กษา  

           22. นางสุดา ภาษาประเทศ  หอ้งสมุดโรงเรียนวดัโคกบาํรุงราษฎร์      
            23. น.ส.สุธี อารียพ์งศ ์   หอ้งสมุดโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็  

24. นายสุพร กลุศิริชยัวฒัน ์  หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัเพชรบุรี 
25. นางสุวลี ชูวงศเ์ลิศ   หอ้งสมุดวิทยาลยัเทคนิคร้อยเอด็  ร้อยเอด็ 

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ.2530  
            1.นางกาญจนา  แจ่มจนัทร์               หอ้งสมุดโรงเรียนโคกกระเทียมวิทาลยั ลพบุรี 

2. นางขนัทอง ประทีปเสน  หอ้งสมุดโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย ์ปทุมธานี  
              3.นายคาํพนัธ์ สุพรหมอินทร์  หอ้งสมุดประชาชน  เลย  

4.น.ส.ฉวีวรรณ พงษภ์กัดี   หอ้งสมุดโรงเรียนสมุทรปราการ   
              5.นายชูตระกลู พรหมจนัทร์   หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัอุดรธานี  

6. นายทวี เกียรติศกัด์ิธารา  หอ้งสมุดโรงเรียนวนิิตศึกษา ลพบุรี 
 7.น.ส.ธารทิพย ์ศิริวฒันารักษ ์  วิทยาลยัอาชีวศึกษาสิงห์บุรี สิงห์บุรี  

8. นางพนาระพินทร์ เบญจรงค ์             หอ้งสมุดวิทยาลยัเทคนิคนครปฐม นครปฐม 
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9.  นางปทุมพร อีรุณศิริสมบูรณ์  หอ้งสมุดโรงเรียนวดัอาวธุวทิยารามกทม. 
10. นางประภีร์ จรูญจนัทร์  หอ้งสมุดประชาชน  นครปฐม 
11. นางปัญจมา สุรนิวงศ ์   หอ้งสมุดประชาชนโนนสูง อุดรธานี 

              12.น.ส.ปริศนา กลุหอม   หอ้งสมุดโรงเรียนวดัธรรมเจดีย ์ลพบุรี 
 13. วา่ท่ีร้อยโทพฒันา สาธร  หอ้งสมุดวิทยาลยัเทคนิคหนองคาย  
 14.นางพรทิพย ์มุ่ยเรืองศรี  หอ้งสมุดโรงเรียนวดัพระราม นครปฐม 
 15.นางพนูสุข พลูพิพฒัน ์  หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช นครศรธรรมราช 
 16.นางมนฑิรา พานิชยิง่   หอ้งสมุดโรงเรียนอชัสมัชญับางรัก กทม. 
 17. นางมนธิรา ทาํนาลาด   หอ้งสมุดโรงเรียนมธัยมวาริชภูมิ  สกลนคร   
 18.นางรัชฎาพร จนัทรธีระ  หอ้งสมุดประชาชนปทุมวนั กทม.  
 19. นายวษิณุ สงัขแ์กว้   หอ้งสมุดโรงเรียนบางบ่อวทิยาคม  สมุทรปราการ   

20. นางศิริอร เมฆวิชยั   หอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัลพบุรี 
21. นางศรีสมร ประเสริฐศรี  หอ้งสมุดโรงเรียนยอแซปอุปถมัภ ์นครปฐม   
22. นางสมจิตร กหุลาบเหลือง  หอ้งสมุดโรงเรียนเทศบาล 3 วดัคลองสายบวั  ลพบุรี  

 23. นางสมจิตร ช้ีแจง    หอ้งสมุดประชาชนอาํเภอเ  พระนครศรีอยธุยา  
 24.นายสมศกัด์ิ จูมวนัทา               หอ้งสมุดประชาชนอาํเภอสามหมอ อุดรธานี 
 25.นางสุขมุาลยช์าติ วาทวิจารณ์              หอ้งสมุดโรงเรียนกลัยาณมิตร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

26. น.ส.สุชาดา สุวรรณวานิช               หอ้งสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทยั 
 27.นางสุนีย ์เปรมปรี   หอ้งสมุดโรงเรียนพแุควิทยา อ.เมือง จ.สระบุรี 
 28.นางสุเพญ็ พิพิธกลุ   หอ้งสมุดโรงเรียนวดัหนงั(ประถมศึกษา) 

29.น.ส.อนนัยา พิมพา   หอ้งสมุดประชาชนดอนตูม จ.นครปฐม 

บรรณารักษ์ดเีด่น พ.ศ.2531-2532   
 ไม่ปรากฏขอ้มูล 

บรรณารักษ์ดเีด่นพ.ศ.2533 
1. นางสมจิต เสมา   หอ้งสมุดโรงเรียนวดัอปัสรสวรรค ์กรุงเทพฯ   

บรรณารักษ์ดเีด่น พ.ศ.2534-2536   
 ไม่ปรากฏขอ้มูล 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  พ.ศ. 2537  
1. ผศ.ดร.ม.ล. จอ้ย  นนัทิวชัรินทร์ 
2. ศ.ดร.ฉวีลกัษณ์  บุณยะกาญจน 
3. ผศ.ทองหยด  ประทุมวงศ ์
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4. นางสาวรสา  วงศย์งัอยู ่
5. ศ.คุณรัญจวน  อินทรกาํแหง 
6. ศ.สุทธิลกัษณ์  อาํพนัวงศ ์

 
บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ. 2538 

1. รศ.ดร.นวนิตย ์ อินทรามะ 
2. ดร.อุทยั  ทุติยะโพธิ 
3. ศ.จารุวรรณ  สินธุโสภณ 
4. ศ.ดร.ลมุล  รัตตากร 
5. นายเลก็  พงษส์มคัรไทย 
6. รศ.ชุติมา  สจัจานนัท ์
7. นางวภิาวรรณ  มนุญปิจุ 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ. 2539  
1. นางสาวดรุณา  สมบูรณกลุ 
2. นางสาวชมภู  โชติจริยะ 
3. นางสมบูรณ์  คิงฆมานนัท ์

พ.ศ. 2540 
 
พ.ศ. 2541  
 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2542 
1. นางสมใจ  วารีรัตน์ 
2. นางเฉลิมศรี  เฉตระการ 
3. นางสุกญัญา  ศรีสืบสาย 
4. นางศรีวิภา  เพช็รเสือ 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2543  
1. นางมาลา  เลก็ชะอุ่ม 
2. นางสมใจ  สิปปกรณ์ 
3. นางสุเพญ็  พพิิธกลุ 
4. นางเอมอร  สงวนดี 
5. นางสมจิต  ธนานิธิโชติ 
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6. นางชนิดา  วิสะมิตนนัท ์
7. นางพาณี  พาณิชย ์
8. นายฐิติ  บุญยศ 
9. นางบุญฑา  วศิวไพศาล 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.พิมลพรรณ  เรพเพอร์ 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2544  
1. ศาสตราจารยคุ์ณหญิงแมน้มาส  ชวลิต 
2. นางเรณู  เปียซ่ือ 
3. นายพวา  พนัธ์ุเมฆา 
4. นางสาวเปล่งศรี  อิงคนินนัท ์
5. นายวิรัช  ตนัตระกลู 
6. นางกลัยารัตน ์ ไกรเกรียงศรี 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2545 
1.   คุณหญิงกลุทรัพย ์ เกษแม่นกิจ 
2.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาเรีย  เหล่าสุนทร 
3.   รองศาสตราจารย ์ดร.สอางศรี  พรสุวรรณ 
4.   รองศาสตราจารยฉ์ววีรรณ  คูหาภินนัทน์ 
5.   นางพิบูลศิลป์  วฑัฒนะพงศ ์
6.   นางศุภมาศ ณ ถลาง 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2546   
1. นางสาวเอมอร  ตนัเถียร 
2. นางวีระวรรณ  วรรณโท 
3. นางมนฑิรา  พานิชยิง่ 
4. นางพวงรัตน์  จรรยาศกัด์ิ 
5. นางบรรจง  แสงนภาวรรณ 
6. นางอรัญญา  กิจสวสัด์ิ 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2547 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ถนอมพล 
2. รองศาสตราจารยเ์ฉลียว  พนัธ์ุสีดา 
3. นางสาวประดิษฐา  ศิริพนัธ์ 
4. นางพรรณณิภา  นอ้ยตา 
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5. นางยพุร  พฒัน์ทอง 
6. นางลดาลกัษณ์  ศรีสมพร 
7. นางวารุณี  ลาํยอง 
8. นางสาววาสนา  เพิ่มพลู 
9. นางวิไล  สุวรรณมาโจ 
10. นางสุดใจ  วราห์สิน 
11. นางสุภาณี  สุขสิงห์ 
12. นางอรวรรณ  งามดี 
13. นายอภยั  ประกอบผล 
14. นางอุณาโลม  ทองสวสัด์ิ 
15. นางอุไรวรรณ  ศรีม่วง 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2548   
1. นางสาวกดุัน่  ชมพลมา 
2. นางจนัทิมา  รัชนีวงศ ์
3. นางเฉลิมศรี  กลปราณีต 
4. นายชูวิทย ์ ดาบสมเดจ็ 
5. นางธนาภา  เจษฎพ์ฒันานนาท ์
6. นางนาตยา  ไทพาณิชย ์
7. นางนารีรัตน์  เทียบเมือง 
8. นางนิตยา  บุญตรา 
9. นางพรรณี  จนัทร์พว่ง 
10. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  แตงโสภา 
11. นางมาลี  ลิมานนัท ์
12. นางมุทิตา  วาณิชธนากลุ 
13. นางระเบียบ  จนัทา 
14. ผศ.วรางคณา  อินทรพินทุวฒัน์ 
15. นางสาวศนัสนียสุ์วรรณเจตต ์
16. นางสุกญัญา  ช่วยงาน 
17. นางสุภาพร  นิมิตสายทิพย ์
18. ดร.สุริทอง  ศรีสะอาด 
19. นางสาวสุวนันา  ทองศรีสุขใส 
20. นางอภินนัท ์ สีสนัต ์  
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บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2549 
1.   นางพรพิมล  มโนชยั 
2.   นางพรเพชร  เจริญสิทธ์ิ 
3.   นางวิไล  ประกิจ 
4.   นางสจัจะ  สุขสถิต 
5.   นางอุไรวรรณ  พรนอ้ย 
6.   นางสาวสุเนตร วีระภทัร 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2550  
1. พนัเอกหญิง ทศันีย ์ โสภณหิรัญรักษ ์
2. นางสาวพชัรา  เตง็รังสรรค ์
3. นางวลัภา  เตชะวชัรีกลุ 
4. นางสมบูรณ์  กาํลงัผล 
5. นางสมฤดี  แยม้ขจร 
6. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุจิน  บุตรดีสุวรรณ 
7. นางเอมอร  สงัขว์รรณะ 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2551 
1. รองศาสตราจารย ์ดร.นํ้าทิพย ์ วิภาวิน 
2. นางผอ่งศรี  ปิยะยาตงั 
3. นางสาวพรทิพย ์ อาณาประโยชน ์
4. นางเพญ็สุวรรณ  นาคะปรีชา 
5. รองศาสตราจารยว์าณี  ฐาปนวงศศ์านติ 
6. นางสาวส่งศรี  ดีศรีแกว้ 
7. นางออมสิน  พงษเ์กษตร์กรรม ์
8. นาวาเอกหญิงอาํไพ  สุรินมงคล 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2552   
1. นางกณัป์หา  เกา้เอ้ียน 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยน์งนารถ  ชยัรัตน ์
3. นางนาถระพินทร์  เบญ็จวงศ ์
4. นางจินฐัดา  ชูช่วย 
5. นางวราพร  รสมนตรี 
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บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2553   
1. นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด 
2. นางนฤมล  กิจไพศาลรัตนา 
3. นางนาตยา  ไทพาณิชย ์
4. นางสาวนิสา  ป้อมภู่ 
5. นางระววีรรณ  แสงลอย 
6. นางราศี  แสงจกัร 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2554   
1. นางกฤติยาภรณ์  บุณยเกียรติ 
2. นางกาญจนา  สุคนธมณี 
3. นางสาวเกสร  บวัทอง 
4. นางทศพรรณ  จนัทา 
5. นางนฏัทิรา  อนนัตวงศ ์
6. นางเปรมวดี  มิลินทสูต 
7. นางรัตนา  แสงสวา่ง 
8. นางสาวสุนทรี  เช่ียงวอ่ง 
9. นางสาวภสัสรีวลัย ์ ชาติพหล 
10. นางสาวสุจิตร  สุวภาพ 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2555   
1. นางนงลกัษณ์  ชมพพูทัธิพงศ ์ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระพิมพร  โกศิยะกลุ  
3. นางเพญ็แข  ประจงใจ  
4. นางสาวมยรีุ  จูเภา  
5. นางสาวยพุนิ จนัทร์เจริญสิน  
6. นางยวุดี  ดอกรังกลู  
7. นางรังสิมา  เพช็รเมด็ใหญ่  

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2556   
1. นางกมรา พรหมอารักษ ์
2. นางก่ิงแกว้ อ่วมศรี 
3. นางนิลินมาศ บวัศรี 
4. นางนยัรัตน์ กลา้วิเศษ 



10 

 

5. นางสาวบุษกร เลิศวีระศิริกลุ 
6. นางพรทิพย ์คล่องแคล่ว 
7. นางสาววิลาสินี เทพวงศ ์
8. นายสถิต จนัทร์นอ้ย 
9. นางสาวสายพิณ วิไลรัตน ์
10. นางสาํเนียง เรียบร้อย 
11. นางสุภาพร สมจิตต ์

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2557   
1. นางจุรี สงัขภิญโญ   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 

จงัหวดัสงขลา 

2. นางดวงสุดา ทั้งพรหม    โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร จงัหวดัขอนแก่น 

3. นางทิพยว์รรณ คงเนตร    โรงเรียนวงัทองพิทยาคม จงัหวดัพิษณุโลก 

4. นางเบญจมาศ ศิริรัตน์   วิทยาลยัสารพดัช่างพทัลุง จงัหวดัพทัลุง 

5. นางสาวปิยารัตน์ จินดารักษ ์   โรงเรียนปัญญาวรคุณ กทม. 
6. นางพชัรินทร์ โรจนวิทย ์   โรงเรียนกรับใหญ่วอ่งกศุลกิจพิทยาคม จงัหวดัราชบุรี 

7. นางพะยอม ยวุะสุต     โรงเรียนถาวรานุกลู จ.สมุทรสงคราม 

8. นางสาวพิมพรํ์าไพ เปรมสมิทธ์ สาํนกังานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
9. นางมาลยั ทพัหมี   โรงเรียนวดัดอนคา จงัหวดันครสวรรค ์
10. นางมยรีุ พรนิมิตร   โรงเรียนจกัรคาํคณาทร จงัหวดัลาํพนู 
11. นางวนิดา รอดภยั   โรงเรียนชุมทางตล่ิงชนั กทม. 
12. นางศรีจนัทร์ จนัทร์ชีวะ    สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
13. นางสุจิลา เจริญขวญั   โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร จงัหวดัชยัภูมิ 
14. นางสุนนัทา บุญเอนก   โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลยั จงัหวดัศรีสะเกษ 
15. นางสุวรรณา ธนพฒัน์    หอ้งสมุดสาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
16. นางอมร สงัขน์าค     วิทยาลยัเทคนิคนครนายก จงัหวดันครนายก 

 

บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2558 
1. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ฉวีลกัษณ์ บุณยะกาญจน  

ปูชนียบุคคลดา้นบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
2. นางกาญจณีย ์ธีระเดช ครูชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย 
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บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2559 
1. นางสาวกชพรรณ แก่นคง 

โรงเรียนเทศบาลบา้นสามกอง (ขนุวิเศษนุกลูกิจอุทิศ)  อาํเภอเมือง จงัหวดัภูเกต็ 
2. นางสาวกาํไล ล่ิมสอน 

หอ้งสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม. 
3. นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ ์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลยั อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
4. นางสาววรารักษ ์พฒันเกียรติพงศ ์

สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
5.  นางศิริกลุ คุณากรพนัธ์ุ 

วิทยาลยัเทคนิคปราจีนบุรี อาํเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี 
6. นายสมเกียรติ วงษค์าํนอ้ย 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 อาํเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 
7. นางอุษณีย ์จนัทร์สุริยา 

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

 
บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2560 

1. นางกญัญา กิติศรีวรพนัธ์ุ  สาํนกัหอสมุดกฎหมายมหาชน สาํนกังานศาลปกครอง 
กรุงเทพมหานคร 

2. รองศาสตราจารย ์ดร.จนัทิมา เขียวแกว้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
กรุงเทพมหานคร 

3. นางณฐัรินีย ์กิจสวสัด์ิโรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา  จงัหวดันครปฐม 
4. นายธนชาต เจริญสุขโรงเรียนปัณณวิชญ ์จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
5. นางเบญจา รุ่งเรืองศิลป์สาํนกังานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร 
6. นางปรียา ไชยสมคุณวิทยาลยัเทคนิคมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
7. นางรัชประภา มณีโรจนว์ิทยาลยัพณิชยการเชตุพน กรุงเทพมหานคร 
8. นางวชัรีย ์เหลืองกระโทกโรงเรียนกลัยาณวตัร จงัหวดัขอนแก่น 
9. นางสาววารุณี จินาพรโรงเรียนบา้นหนองปรู  จงัหวดันครราชสีมา 
10. นางสาววารุณี ชูศรีโรงเรียนบา้นทะเลสองหอ้ง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
11. นางสาวศลิษา ชูศรีโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ จงัหวดักระบ่ี 
12. นางประภาพรรณ พัว่แพงโรงเรียนมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร 
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13. รองศาสตราจารยสุ์วิทย ์วงษบุ์ญมาก มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 
14. รองศาสตราจารยอ์รุณลกัษณ์ รัตนพนัธ์ุสาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพชร 

 
บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2561 

1. นางดวงดาวบุตรแดงนอ้ย โรงเรียนหนองเรือวิทยาจงัหวดัขอนแก่น 
2. ผศ.ดร.ทรงพนัธ์เจิมประยงค ์ คณะอกัษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยักทม.  
3. นางสาวนงคนุ์ชยะราช หอ้งสมุดประชาชนอาํเภอลบัแลจงัหวดัอุตรดิตถ ์
4. นางระพีพรรณ ทิวสระแกว้  หอ้งสมุดสถาบนัพระปกเกลา้ กทม. 
5. นางละเอียด ศรีวรนนัท ์ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กทม.  
6. ดร.สมรักษ ์สหพงศ ์  สถาบนัการแพทยจ์กัรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดลกทม. 
7. นางสาวอารีวรรณ คงควร โรงเรียนพิกลุทอง จงัหวดันครราชสีมา 

 
บุคคลดเีด่นในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พ.ศ.2562 

1. นางจิราภรณ์ ศิริธร  
รองผูอ้าํนวยการ ส่วนบริหารงานเอกสาร จดหมายเหตุ และวตัถุพิพิธภณัฑ ์  

ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. นางภสัสรีวลัย ์ทะคง   
ครูเช่ียวชาญ  โรงเรียนชุมแพศึกษา 

3. นางวนัทนา กิติศรีวรพนัธ์ุ    
ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยับูรพา 

4. นางศรัณยพ์ร เช้ือชาญ  
บรรณารักษช์าํนาญการพิเศษหอ้งสมุดประชาชนจงัหวดัอุบลราชธานี 

5. ผูช่้วยศาสตราจารยศ์รีสุภา นาคธน 

ผูอ้าํนวยการ สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี 


