
ผลการตัดสนิการประกวดเรียงความ เน่ืองในงานวันคนพกิาร ครัง้ที่ 51 ประจาํปี  2562 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

* * * * * * * * 
 คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ครัง้ท่ี 51 ประจําปี 2562 โดย   

นายสชุาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เป็นประธาน         

ได้จดัให้มีการประกวดเรียงความ ในหวัข้อ “สืบสานพระราชปณิธาน คนพกิารร่วมจิตอาสา” ซึง่มี

คนพิการ นกัเรียนนิสิต/นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งผลงาน              

เข้าร่วมประกวดทัง้สิน้  จํานวน 50 ผลงาน  แบ่งเป็นประเภทคนพิการ จํานวน 19 ผลงาน                  

นักเรียน จํานวน 15 ผลงาน นิสิต/นักศึกษา จํานวน 4  ผลงาน และประชาชนทั่วไป จํานวน 12 

ผลงาน  

 คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้มีการประชมุเพ่ือพิจารณาตดัสนิ เม่ือวนัพธุท่ี 30 ตลุาคม 2562                

ผลการตดัสนิปรากฏดงันี ้ 
 

ประเภทคนพกิาร 
 1. ความพกิารทางการเหน็ 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
     นางสาวหทยัรัตน์   จตุรวัฒนา 
  44/1  หมู ่2  ตําบลบอ่พลบั  อําเภอเมือง    

  จงัหวดันคปฐม  73000 
 

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั   6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร    
  

  นางสาวนํา้ฝน   บัวหรัิญ 
  19/1  หมู ่1  ตําบลอมฤต  อําเภอผกัไห ่

  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   13120 
 

  รางวัลที่ 3 เงินรางวลั   4,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
 

  นายศุภฤทธ์ิ   มิตรประพฤทธ์ิ 
  59/26  รามคําแหง 140  ถนนรามคําแหง  แขวงราษฎร์พฒันา   

  เขตสะพานสงู  กรุงเทพฯ  10240 
 

  รางวัลชมเชย  เงินรางวลั 2,000.- บาท 
 

  นายณัฐพงศ์   ศรีกองคาํ 
  197  หมู ่1  ตําบลริมใต้  อําเภอแมริ่ม 

  จงัหวดัเชียงใหม ่ 50180 
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 2. ความพกิารทางการได้ยนิหรือส่ือความหมาย 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
    

  นายจรินทร์   เทยีนไม้ 
  6  ตําบลช้างเผือก  อําเภอเมือง    

  จงัหวดัเชียงใหม ่ 50300 
 

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั   6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร    
  

  นายธนวัฒน์   ระย้า 
  99/257  หมู ่6  ตําบลบางเมือง  อําเภอเมือง 

  จงัหวดัสมทุรปราการ  10270 
     

3. ความพกิารทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
    

  นายณัฐเนตร   ไม้ทพิย์ 
  52/1  หมู ่3  ตําบลบางเตย  อําเภอเมือง    

  จงัหวดัพงังา  82000 
 

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั   6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร    
  

  นางสาวเบญจรัตน์   ดีเรือง 
  191/1  หมู ่14  ตําบลหนองกลุา  อําเภอบางระกํา 

  จงัหวดัพิษณโุลก  65140 
     

  รางวัลที่ 3 เงินรางวลั   4,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
 

  นางสาวณภาทพิ   บัวขาํ 
  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสระบรีุ เขต 2   

  313  หมู ่11  ตําบลบ้านป่า  อําเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบรีุ  18110 
 

  รางวัลชมเชย เงินรางวลั 2,000.- บาท 
 

  นางจันทร์เพญ็   มโนรส 
  89/3  หมู ่6  บ้านปงพร้าว  ตําบลร่องกาศ   

  อําเภอสงูเมน่  จงัหวดัแพร่  54130 
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4. ความพกิารทางจติใจหรือพฤตกิรรม 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
    

  นางสาววรรณารัตน์   โลกคาํลือ 
  342  หมู ่3  ตําบลแมค่ํามี  อําเภอเมือง 

  จงัหวดัแพร่  54000 
 

5. ความพกิารทางสตปัิญญา 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
    

  นายจักรพงศ์   ทองอ่อน 
  76  หมู ่3  ตาํบลท้ายเกาะ  อําเภอสามโคก 

  จงัหวดัปทมุธานี  12160 
 

6. ความพกิารทางออทสิตกิ 
 

  รางวัลที่ 1  เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
    

  นายอังกูร   ชัยนิมิตรวัฒนา 
  4/78  หมูบ้่านสายทิพทย์วลิลา่  ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝ่ังใต้ 

  แขวงหลกัสอง  เขตหนองแขม  กรุงเทพฯ  10160 
 

ประเภทนักเรียน 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั   8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
   

  นายวศิน   เอียงสวาท 
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จฬุาภรณราชวิทยาลยั เพชรบรีุ 

  427  หมู ่8  ตําบลเขาใหญ่  อําเภอชะอํา 

  จงัหวดัเพชรบรีุ  76120 
   

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั  6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร   
 

  เดก็หญิง เพญ็พชิชา   สารนพคุณ 
  โรงเรียนเทศบาล 3 ชมุชนวดัจนัทราวาส 

  ถนนบริพตัร  ตําบลทา่ราบ  อําเภอเมือง  จงัหวดัเพชรบรีุ  76000 
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  รางวัลที่ 3 เงินรางวลั  4,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร   
 

  เดก็หญิง สุกัญญา   คงทน 
  โรงเรียนวดัราษฎร์บํารุง (งามศริิวิทยาคาร) 

  10 หมู ่4  ถนนเพชรเกษม 69  แขวงหลกัสอง  เขตบางแค  กรุงเทพฯ  10160 
 

  รางวัลชมเชย เงินรางวลั  2,000.- บาท  
     

  นายทวีศักดิ์   แก้ววงศ์ 
  โรงเรียนสริินธรราชวิทยาลยั 

  67  หมู ่5  ตาํบลสวนป่าน  อําเภอเมือง  จงัหวดันครปฐม  73000 
 

ประเภทนิสติ / นักศึกษา 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั   8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
  

  นางสาวนฤมล   แดงเป่ียม 
  วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 

  504/57  ถนนสมเดจ็พระเจ้าตากสิน  แขวงบคุคโล  เขตธนบรีุ  

  กรุงเทพฯ  10600 
 

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั   6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
  

  นายอตรุิจ   ตือเระ 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  หอพกั m2  ห้อง 212  เลขท่ี 99  หมู ่18  ถนนพหลโยธิน   

  ตําบลคลองหนึง่  อําเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี  12120 
 

  รางวัลที่ 3 เงินรางวลั   4,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
. 

  นายเชาว์วัตน์   ปิงยศ 
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

  อาคาร C10  ห้อง 718  เลขท่ี 99  หมู ่18  ถนนพหลโยธิน   

  ตําบลคลองหนึง่  อําเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี  12120 
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ประเภทประชาชนทั่วไป 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั   8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
 

  นายสุรสิทธ์ิ   สายทรัพย์บุญ 
  16  หมู ่2  ตาํบลสามง่าม  อําเภอดอนตมู 

  จงัหวดันครปฐม  73150 
   

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั   6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
 

  นายประกอบ   ตันมูล 
  454  หมู ่12  ตําบลขมิน้  อําเภอเมือง 

  จงัหวดัสกลนคร  47220 
 

  รางวัลที่ 3 เงินรางวลั   4,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
 

  นายณัฐวุฒ ิ  น่ิมน้อย 
  29/2  หมู ่8  ตําบลสร่างโศก  อําเภอบ้านหมอ 

  จงัหวดัสระบรีุ  18130 
 

  รางวัลชมเชย เงินรางวลั  2,000.- บาท 
 

  นายพนิิจ   สุจนิพรัหม 
  167/1  กรุงเทพนนท์ 13  ถนนกรุงเทพนนท์  ตําบลบางเขน 

  อําเภอเมือง  จงัหวดันนทบรีุ  11000 

 
* * * * * * * * * * 


