
ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม ่
เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นเทิดพระคุณของแม่ 

เนื่องในงานวันแมแ่ห่งชาติ ประจ าปี 2559 
 

  ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ได้จัดให้มีการประกวดงานเขียน เรียงความ บทกลอน 
เร่ืองส้ัน  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี 2559 โดยมีคุณอรรถยุทธ ลียะวณิช ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นประธาน ได้ด าเนินการจัดการประกวดงานเขียน
เทิดพระคุณของแม่ โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ส่งผลงานเข้าประกวด          
ซึ่งก าหนดส้ินสุดการรับผลงาน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นั้น โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้  
ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา หัวข้อเร่ือง “รักใดไหนเล่าเท่าแม่รัก ”       จ านวน      158     บทความ 
ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา    หัวข้อเร่ือง “84 พระพรรษาประชาปีต ิ”   จ านวน      109     บทความ 
ประเภทเร่ืองส้ันระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป              จ านวน      190     บทความ 

ทั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งส้ิน 457 บทความ และได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินเมื่อ
วันที่ 18 มิถุนายน 2559 
 
ผลการตัดสินมีดังนี้ 
 ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา หัวข้อเรื่อง “รักใดไหนเล่าเท่าแม่รัก” 

 รางวัลที่ 1  เด็กหญิงปพิชญ์ชากานต์ จันทร์นาค โรงเรียนวัดคณิกาผล  กรุงเทพมหานคร 
 รางวัลที่ 2  เด็กหญิงกานต์ธิดา  เทียมเก่า โรงเรียนสายมิตรศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี   
 รางวัลที่ 3  เด็กหญิงอจลญา  จิระศิริโชติ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
 
รางวัลชมเชย 
 1   เด็กหญิงกัญญา   แสนศรี  โรงเรียนล าพะอง (ราษฎร์จ าเริญบ ารุง) กรุงเทพมหานคร 
 2   เด็กหญิงสุธีรา   หอยแก้ว โรงเรียนรัตนศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 3   เด็กหญิงสุรัตน์ดา   สิงห์ค า  โรงเรียนบ้านยาง  จังหวัดศรีสะเกษ  
 4   เด็กหญิงปวีรา   สวยลึก  โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) จังหวัดนครปฐม 
 5   เด็กชายธนกฤต   เสนาพล โรงเรียนวัดไทร(สินศึกษาลัย) จังหวัดนครปฐม  
 6   เด็กหญิงฐิตาพร   รุ่งเช้า  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ)  จังหวัดกาญจนบุรี 
 7   เด็กหญิงลลิตภัทร  เอี่ยมโซ้  โรงเรียนบรรจงรัตน์  จังหวัดลพบุรี 
 8   เด็กชายพรภวิษย์   ขอพร  โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา  จังหวัดราชบุรี 
 9   เด็กชายชาญวิทย์   ผาสขุ  โรงเรียนบรรจงรัตน์  จังหวัดลพบุรี 
 10  เด็กหญิงชลลดา   บุตรวิเศษ โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา 
 
 



ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา หัวข้อเรื่อง “84 พระพรรษาประชาปีติ” 
 รางวัลที่ 1  นางสาวจิรภิญญา มหาสวัสดิ์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 รางวัลที่ 2  นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ โรงเรียนปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 
 รางวัลที่ 3  นางสาวกานดามณี รัตนพล  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  
รางวัลชมเชย 
 1 เด็กชายเมธาวี  ก้านแก้ว โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  จังหวัดปราจีนบุรี     
 2  เด็กหญิงวันนุสรณ์  เอี่ยมอนุพงษ ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 3  เด็กหญิงอรณิชา  เขียวสอาด โรงเรียนสายมิตรศึกษา  จังหวัดปราจีนบุรี 
 4  นางสาวอรรมพิกา  เทพจันทร์ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  จังหวัดอ่างทอง 

 5  นายธิติสรรค์  สีลา  โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง  จังหวัดปราจีนบุรี 
 6  เด็กหญิงน้ าทิพย์  หอมจันทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  จังหวัดปราจีนบุรี   
 7  เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ จ้อยสาคู โรงเรียนกบินทร์วิทยา  จังหวัดปราจีนบุรี 

 8  เด็กหญิงพัชรพร  อุตรชน  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  จังหวัดระยอง 
 9  นางสาวธัญชนก  เลิศตรี  โรงเรียนบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 
  10  เด็กหญิงศศิภา พิว้ปิม  โรงเรียนวัดหนองกบ(ขุนทองประชานุเคราะห์) จังหวัดราชบุรี 
 
ประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป (ผู้เขียนตั้งช่ือเร่ืองเองตามความเหมาะสม) 
 รางวัลที่ 1  เร่ือง  ลูก...เฌอ   นางสาวอัจจิมา ขาใจ  จังหวัดล าพูน 
 รางวัลที่ 2  เร่ือง  ใต้ผืนธง   ร.อ.สุวิทย์  เสือกล่ิน  กรุงเทพมหานคร 
 รางวัลที่ 3  เร่ือง  ก าลังใจจากแม่  นางสาวช่ืนนภา ขาใจ  จังหวัดล าพูน 
 
รางวัลชมเชย 
 1  เร่ือง ฟ้าสางที่กลางใจ   นายอธิวัฒน์  ทองเกล้ียง  จังหวัดปทุมธานี 
 2  เร่ือง คร้ังหนึ่งในชีวิต    นายนันทชัย  ภัทรนิธานทิพย ์ จังหวัดอ่างทอง 
 3  เร่ือง  แม่ – ลูก สายใยพันผูก...ไม่มีวันส้ินสุด ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สังสัพพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 4  เร่ือง  ส้ม     นางสาวอรพรรณ  เลิศกมลสิน จังหวัดสมุทรสาคร 
 5  เร่ือง  “ข้าวแกงแม่น้อย”   นางสาวสกาวรัตน์  ชูเชิด จังหวัดนนทบุรี 
 6  เร่ือง ผ้าห่มเหงา    นายวัชนันต์  ผิวข า  จังหวัดมุกดาหาร 
 7  เร่ือง  รักแรกในดวงใจ   นางสาวสุทธิดา  บูชา  จังหวัดปทุมธานี 
 8  เร่ือง  แม่ผู้สร้างครู    นางสาวภูษิดา  เกิดสิน  จังหวัดนนทบุรี 
 9  เร่ือง  สร้อยรัก...สร้อยดอกหมาก  นายพัชระกรพจน์  ศรีประสาร กรุงเทพมหานคร 
 10  เร่ือง  ปาฏิหาริย์แห่งรัก   นางสาวธนานันต์  อุณหนันท์ จังหวัดมหาสารคาม 

 
********************** 


