
ผลการประกวดงานเขียนเทดิพระคุณของแม่ 
เรียงความ บทกลอน เร่ืองสัน้เทดิพระคุณของแม่ 

เน่ืองในงานวันแม่แห่งชาต ิประจ าปี 2560 
 

  ตามท่ีสภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทยฯ  ได้จดัให้มีการประกวดงานเขียน เรียงความ บทกลอน 
เร่ืองสัน้  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และเทิดพระคณุของแม่ เน่ืองในงาน   
วนัแม่แหง่ชาติ ประจ าปี 2560 โดยมีคณุอรรถยุทธ ลียะวณิช ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นประธาน ได้ด าเนินการจดัการ
ประกวดงานเขียนเทิดพระคณุของแม่ โดยประชาสัมพนัธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ส่ง    
ผลงานเข้าประกวด ซึง่ก าหนดสิน้สดุการรับผลงาน เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2560 นัน้ โดยแบง่เป็น 3 ประเภทดงันี ้ 
ประเภทเรียงความระดบัประถมศกึษา หวัข้อเร่ือง “แสงสว่างกลางใจลูก”      จ านวน    146     บทความ 
ประเภทบทกลอนระดบัมธัยมศกึษา    หวัข้อเร่ือง “แม่ยุคใหม่กับไทยยุค ๔.๐”  จ านวน     89     บทความ 
ประเภทเร่ืองสัน้ระดบัอดุมศกึษาและประชาชนทัว่ไป จ านวน     64     บทความ 

ทัง้นีมี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทัง้สิน้ 299 บทความ และได้มีการประชมุคณะกรรมการพิจารณาตดัสิน
เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม  2560 
 
ผลการตัดสินมีดังนี ้
 
 ประเภทเรียงความระดับประถมศกึษา หัวข้อเร่ือง “แสงสว่างกลางใจลูก” 

 รางวัลที่ 1  เดก็หญิงปพิชญ์ชากานต์ จนัทร์นาค โรงเรียนวดัคณิกาผล กรุงเทพมหานคร 
 รางวัลที่ 2  เดก็หญิงสรัุตน์ดา  สิงห์ค า  โรงเรียนบ้านยาง จงัหวดัศรีสะเกษ 
 รางวัลที่ 3  เดก็หญิงจิดาภา  รัตนบรีุ  โรงเรียนรัตนบรีุ  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 
รางวัลชมเชย 
 1.   เดก็หญิงสดุารัตน์     พิมพ์สอนสทุธ์ิ โรงเรียนวดัเสมียนนารี     กรุงเทพมหานคร 
 2.   เดก็หญิงณัฐรดา        หนคูาบแก้ว โรงเรียนรัตนศกึษา     จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 3.   เดก็หญิงอมลรดา         อา่งแก้ว โรงเรียนสายมิตรศกึษา     จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 4.   เดก็ชายพฤกษ์      อารีรอบ โรงเรียนอนบุาลนครปฐม  จงัหวดันครปฐม 
 5.   เดก็หญิงมณียา      ทนะวงั  โรงเรียนบ้านส้าน (ครุุราษฎร์รังสรรค์)   จงัหวดันา่น 
 6.   เดก็ชายอ าพล      มุ่งพยาบาล โรงเรียนอ านวยวิทย์     จงัหวดัสมทุรปราการ  
 7.   เดก็หญิงชลธิชา      ยอดสง่า โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา  จงัหวดันครราชสีมา 
 8.   เดก็หญิงกชกร   หลกัทอง โรงเรียนหนองแวงบงึงาม   จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 9.   เดก็ชายเชฐฐา         สิมศิริวตั โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา  จงัหวดันครราชศรีมา 
 
 
 
 



 
ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศกึษา หัวข้อเร่ือง  “แม่ยุคใหม่กับไทยยุค ๔.๐” 
 
 รางวัลที่ 1  นายรัตนชยั           พรรณสาร      โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 รางวัลที่ 2  นางสาวรวิวรรณ      จนัทร์รุ่ง         โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการรัชดา กรุงเทพมหานคร 
 รางวัลที่ 3  นางสาวอรรมพิกา     เทพจนัทร์      โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม   จงัหวดัอา่งทอง 
 
รางวัลชมเชย 
 1. นางสาววิรัลพชัร     จนัทร์แดง    โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการรัชดา  กรุงเทพมหานคร 
 2.  นายหสัวรรษ    พัว่แพง      โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง    จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 3.  นายกิตติพนัธ์       บบุผานนท์     โรงเรียนปากเกร็ด    จงัหวดันนทบรีุ 
 4.  นางสาววิภาดา       มอญเกิดแก้ว โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 5.  นางสาวอนสุรา       ช่ืนบาล  โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม    จงัหวดัอา่งทอง 
 6.  นางสาวอรณิชา    เขียวสอาด โรงเรียนสายมิตรศกึษา    จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 7.  นางสาวดลยา      ถนอม  โรงเรียนโยธินบรูณะ     กรุงเทพมหานคร 

 8.  นางสาวก่ิงฟ้า     ส้มเขียวหวาน   โรงเรียนสตรีทุง่สง     จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 9.  นายนพคณุ     เกตคุ าขวา      โรงเรียนราชนนัทาจารย์    กรุงเทพมหานคร 
 
ประเภทเร่ืองสัน้ระดับอุดมศกึษาและประชาชนทั่วไป (ผู้ เขียนตัง้ช่ือเร่ืองเองตามความเหมาะสม) 
 
 รางวัลที่ 1  เร่ือง  แสงสว่างบนทางเดิน  นางสาวรัศมี    โยธิน  จงัหวดัชยัภมิู 
 รางวัลที่ 2  เร่ือง  ลกูจะผิดหรือจะถกูก็ลกูแม่ นายประณิธาน  แท่นประยทุธ์ กรุงเทพมหานคร 
 รางวัลที่ 3  เร่ือง  หยาดน า้ตาของแม่  นายอนนท์   ประสงค์มณี กรุงเทพมหานคร 
 
รางวัลชมเชย 
 1.  เร่ือง ความลบัของแม่   นางสาวแซมบปุผา  บณัฑิต จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 2.  เร่ือง วนัท่ีแม่เฝา้คอย   นายอกนิษฐ์   ศรีภธูร  จงัหวดันครปฐม   
 3.  เร่ือง  มีทกุอย่างท่ีดีเพราะใคร...ฉันจะไม่ลืม นายศิริศกัด์ิ   เนียมเจียมตวั กรุงเทพมหานคร  
 4.  เร่ือง  เมลด็พนัธุ์จากแผน่ดินอ่ืน  นายชยัวฒุิ   ล้อมมณีทรัพย์ กรุงเทพมหานคร  
 5.  เร่ือง  ชายผ้าถงุแม่    นายศิวกร     สวุรรณไตรย์ จงัหวดัสกลนคร 
 6.  เร่ือง “สมบติัชิน้สดุท้าย”   นายนนัทชยั   ภทัรนิธานทิพย์ จงัหวดัอา่งทอง    
 7.  เร่ือง  แม่...ผู้ มีแตใ่ห้    นางมาเลียม   ฉ ่าบญุรอต กรุงเทพมหานคร 
  8.  เร่ือง  แม่...ครู    นางสาวทิวาพร บรรพจน์พิทกัษ์   จงัหวดัสริุนทร์ 
 9.  เร่ือง  แผน่ดินแม่    นายอธิวฒัน์   พงษ์สรุะ จงัหวดัอบุลราชธานี   
 10.  เร่ือง  ด้วยรัก    เรืออากาศเอกสวิุทย์  เสือกล่ิน กรุงเทพมหานคร 
 

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


