
ผลการประกวดงานเขียนเทดิพระคุณของแม่ 
เรียงความ บทกลอน เร่ืองสัน้เทดิพระคุณของแม่ 

เน่ืองในงานวันแม่แห่งชาต ิประจ าปี 2562 
 

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

  ตามท่ีสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ได้จัดให้มีการประกวดงานเขียน เรียงความ 
บทกลอน เร่ืองสัน้ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง             
และเทิดพระคุณของแม่  เ น่ืองในงานวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2562 โดยมีคุณอรรถยุทธ ลียะวณิช                          
ผู้ ตรวจสอบภายใน เป็นประธาน  ได้ด าเนินการจัดการประกวดงานเขียน เทิดพระคุณของแม่                           
โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ส่งผลงานเข้าประกวด  ซึ่งก าหนด
สิน้สดุการรับผลงาน เมื่อวนัท่ี 25 มิถนุายน 2562 นัน้ โดยแบง่เป็น 3 ประเภทดงันี ้ 
  ประเภทเรียงความระดับประถมศกึษา    จ านวน  132  ผลงาน 
   หวัข้อเร่ือง “หน่ึงเดยีวในดวงใจ”       
  ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา       จ านวน  245  ผลงาน 
   หวัข้อเร่ือง  “อนาคตของชาตกิับบทบาทของแม่” 
 ประเภทเร่ืองสัน้ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จ านวน  181  ผลงาน 
 (ตัง้ช่ือเร่ืองเองตามความเหมาะสม) 

 ทัง้นีมี้ผู้ ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทัง้สิน้ 558 ผลงาน และได้มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตดัสินเม่ือวนัท่ี 29 มิถนุายน  2562 
 
ผลการตัดสินมีดังนี ้
 
 ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา หัวข้อเร่ือง “หน่ึงเดยีวในดวงใจ” 

 รางวัลที่ 1  เดก็หญิงธญัลกัษณ์   ตนัตสิธุนารมย์  โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั   กรุงเทพมหานคร 
 รางวัลที่ 2  เดก็หญิงปวริศา   บรูณสจัจะ โรงเรียนโชคชยั กรุงเทพมหานคร 
 รางวัลที่ 3  เดก็หญิงกญัญาภคั   พลเทพ   โรงเรียนนาจะหลวย  จงัหวดัอบุลราชธานี 
 
รางวัลชมเชย 
 1.  เดก็หญิงณฎัฐ์ศริิ   พรหมพิราม โรงเรียนผอ่งพลอยอนสุรณ์ กรุงเทพมหานคร 
 2.  เดก็หญิงภทัวรินทร์   สธุรรมพร โรงเรียนโชคชยั   กรุงเทพมหานคร 
 3.  เดก็ชายปัณณวิชญ์   สนุทร  โรงเรียนรัตนศกึษา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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 4.  เดก็ชายนรวิชญ์    นิลจนัทร์ โรงเรียนรัตนศกึษา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 5.  เดก็หญิงบญุยาพร   ชเูกียรตชิาติ โรงเรียนรัตนศกึษา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 6.  เดก็หญิงศริิลกัษณา   แก้วมาลา โรงเรียนบ้านบอ่พระ  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
 7.  เดก็ชายศภุกานต์   ศรีบญุเรือง โรงเรียนวดัสิตาราม  กรุงเทพมหานคร   
 8.  เดก็หญิงอชิรญาณ์   เกลีย้งเกต ุ โรงเรียนรัตนศกึษา จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 9.  เดก็ชายภริูณฐั   เตือนวีระเดช โรงเรียนโชคชยั   กรุงเทพมหานคร 
 10.  เดก็หญิงอนญัญา   คานิเยาว์ โรงเรียนนานาชาตอิินเตอร์เนชัน่แนลไพโอเนียรส์    
           กรุงเทพมหานคร 
  
ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา หัวข้อเร่ือง  “อนาคตของชาตกิับบทบาทของแม่” 
 
 รางวัลที่ 1  นายภริูนท์    สมนกึ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
           กรุงเทพมหานคร 
 รางวัลที่ 2  เดก็หญิงศรินยานนัท์ จนัทร์รุ่ง โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร 
 รางวัลที่ 3  นางสาววิภาดา   มอญเกิดแก้ว โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   
 
รางวัลชมเชย 
 1. นางสาวพชัรา    อาดมั  โรงเรียนบางบอ่วิทยาคม  จงัหวดัสมทุรปราการ  
 2.  นางสาวนพรัตน์    เตมิธนาสมบตัิ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร 

 3.  นางสาวเกวลิน    คงตางาม โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร 
 4.  นายอศัวธุ    อปุติ  โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง   จงัหวดัปราจีนบรีุ   

 5.  นางสาวธนพร    วงศาทิพย์ โรงเรียนเขาพงัไกร  จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

 6.  เดก็หญิงขวญัรัตน์   ค าศิริ  โรงเรียนดงขยุวิทยาคม    จงัหวดัเพชรบรูณ์   
 7.  นางสาวชมพนูทุ    เป็งธินา  โรงเรียนสนัทรายวิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม ่  

 8.  นายพงศกร    พิรมยิ่ง  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
           กรุงเทพมหานคร 
 9.  เดก็หญิงกลุภรณ์    จะระ  โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา   
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ประเภทเร่ืองสัน้ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป (ผู้ เขียนตัง้ช่ือเร่ืองเองตามความเหมาะสม) 
 
 รางวัลที่ 1  เร่ือง  “เทพเจ้าในข้าวของแม”่ นางสาวรตธิรณ  ใจห้าว จงัหวดัสงขลา 
 รางวัลที่ 2  เร่ือง  “แม.่.พระในบ้าน” นางวรวีร์    สวสัดสิขุ  จงัหวดันา่น  
 รางวัลที่ 3  เร่ือง  “แม”่     นางสาวใกล้รุ่ง   ภอู่อนโสม จงัหวดัมหาสารคาม 
 
รางวัลชมเชย 

1.  เร่ือง “เพ่ือสืบสาน...งานของของแม”่  นายจิรกฤต    ยศประสิทธ์ิ กรุงเทพมหานคร 
2.  เร่ือง "ด้วยรัก... จากแม"่   นายกิตตพิิชญ์   เชาวน์ไวย  กรุงเทพมหานคร 

 3.  เร่ือง “แม้เคยล าบาก”                                      นางสาวจรัญญา  ไชยพนัธ์   จงัหวดัมกุดาหาร

 4.  เร่ือง ”สาย” นางสาวศริภสัสร เอ่ียมนิรัตน์   จงัหวดัปทมุธานี  
 5.  เร่ือง “โลกของแมก็่แคนี่”้  นายมิ่งมนสัชน   จงัหาร จงัหวดัมหาสารคาม 

6.  เร่ือง “แมค้่าข้าวแกง...แมแ่หง่ชาติ” นางสาวมะลิวรรณ  เรียมศรี กรุงเทพมหานคร 

 7.  เร่ือง “หนึง่เดียวใจดวงใจ”  นางมาเลียม  ฉ ่าบญุรอต  กรุงเทพมหานคร 
  8.  เร่ือง “น า้ใจแม”่  นางสาวชาลิสา  จอมพระ จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 9.  เร่ือง “อมุมีกีตอ เเมผู่้ เป็นท่ีรักของเรา”  นายอตรุิจ   ดือเระ  จงัหวดัปทมุธานี 

10.  เร่ือง “งานส าคญัของลกู”  นางจิราพร   พานทอง กรุงเทพมหานคร 
 
 

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


