
ผลการตัดสนิการประกวดเรียงความ เน่ืองในงานวันคนพกิาร ครัง้ที่ 52 ประจาํปี  2563 
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 
 

 คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความ งานวันคนพิการ ครัง้ท่ี 52 ประจําปี 2563 โดย 

นายสชุาติ โอวาทวรรณสกลุ นายกสมาคมสภาคนพิการทกุประเภทแห่งประเทศไทย เป็นประธาน 

ได้จัดให้มีการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งมี 

คนพิการ นกัเรียนนิสิต/นกัศึกษา และประชาชนทัว่ไป ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งผลงาน 

เข้าร่วมประกวดทัง้สิน้ จํานวน 286 ผลงาน  แบ่งเป็นประเภทคนพิการ จํานวน 29 ผลงาน 

นกัเรียน จํานวน 142 ผลงาน นิสิต/นกัศึกษา จํานวน 74  ผลงาน และประชาชนทัว่ไป จํานวน 41

ผลงาน  
 

 คณะกรรมการฝ่ายฯ ได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาตดัสิน เม่ือวนัพุธท่ี 28 ตุลาคม 2563 

ผลการตดัสนิปรากฏดงันี ้ 
 

ประเภทคนพกิาร 
 1. ความพกิารทางการเหน็ 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
     นายอาํนาจ   สงวนศรีพสุิทธ์ิ 
  99/235  หมู่บ้านพิมานชล 2  ซอย 27  ถนนรอบบงึ   

  ตําบลเมืองเก่า  อําเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
 

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั   6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  

  นางสาวนํา้ฝน   บัวหรัิญ 
  โรงเรียนราชประชานเุคราะห์ 46 

  83  หมู ่8  ตาํบลธรรมามนู  อําเภอเมือง  จงัหวดัชยันาท  17000 
 

 2. ความพกิารทางการได้ยนิหรือส่ือความหมาย 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
     นางสาวพนิดา  แสงหรัิญ 
  โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชปูถมัภ์ 

  137  ถนนพระรามท่ี 5  แขวงนครไชยศรี  เขตดสุติ  กรุงเทพฯ  10300 
 

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั   6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร    
  นางสุพรรณี  ภกัษา 
  51/1  บ้านสพุรรณิการ์  ซอยบญุนารอบ  ถนนพฒันาการคขูวาง 82 

  ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  80000 
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 3. ความพกิารทางการเคล่ือนไหวหรือทางร่างกาย 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
     นางสาวเบญจรัตน์  ดีเรือง 
  191/1  หมู ่14  ตําบลหนองกลุา  อําเภอบางระกํา  จงัหวดัพิษณโุลก  65140 
   

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั   6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร    
  นางสาวณภาทพิ  บัวขาํ 
  44  หมู ่7  ตาํบลตาลเดี่ยว  อําเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบรีุ  18110 
 

4. ความพกิารทางจติใจหรือพฤตกิรรม 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
     นางสาวฐิตพิร  พริง้เพลิด 
  67  หมู ่6  ตาํบลหวัฝาย  อําเภอสงูเมน่  จงัหวดัแพร่  54130 
 

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั 6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
     นางสาวชนมณัช  สิทธิฤทธ์ิ 
  3  ซอยนนทบรีุ 14/1  แยก 2  ตําบลบางกระสอ   

  อําเภอเมือง  จงัหวดันนทบรีุ  11000 
 

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

  120  หมู ่17  ตําบลเนินหอม  อําเภอเมือง  จงัหวดัปราจีนบรีุ  25230 
 

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั 6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
  นางสาวชัญญานุช  น้อยประเสริฐ 
  โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานกุลู จงัหวดันครราชสีมา 

  ถนนมิตรภาพ  อําเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  30000 
   

6. ความพกิารทางออทสิตกิ 
 

  รางวัลที่ 1  เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
     นายปฏภิาณ  ภู่มณี 
  โรงเรียนทหารอากาศอนสุรณ์ 

  99  หมู ่4  ตาํบลหนองโพ  อําเภอตาคลี  จงัหวดันครสวรรค์  60140 
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7. ความพกิารทางการเรียนรู้ 
 

  รางวัลที่ 1  เงินรางวลั 8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
     นายภควา  ศรีสว่าง 
  โรงเรียนธญับรีุ 

  2  ซอยพหลโยธิน 94  ตําบลประชาธิปัตย์ 

  อําเภอธญับรีุ  จงัหวดัปทมุธานี  12130 
 

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั 6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
     นายนภนัต์  เรืองจติทวีกุล 
  218  หมู ่6  ซอยพหลโยธิน 54/4  ถนนพหลโยธิน 

  แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  10220 
 

ประเภทนักเรียน 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั   8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
  เดก็หญิงฐิดาภา  เงนิลาด 
  โรงเรียนวดัราษฎร์บํารุง (งามศริิวิทยาคาร) 

  สํานกังานเขตบางแค  กรุงเทพฯ  10160 
   

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั  6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร   
  เดก็หญิงนิศานาถ  ยอดวัตร 
  โรงเรียนทา่ตะโกพิทยาคม 

  140  หมู ่13  ตําบลดอนคา 

  อําเภอทา่ตะโก  จงัหวดันครสวรรค์  60160 
   

  รางวัลที่ 3 เงินรางวลั  4,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร   
  เดก็ชายในปาย  รัตนพงษ์ 
  โรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

  99  หมู ่18  ถนนพหลโยธิน  ตําบลคลองหนึง่ 

  อําเภอคลองหลวง  จงัหวดัปทมุธานี  12120 
 

  รางวัลชมเชย เงินรางวลั  2,000.- บาท  
  เดก็หญิงชนากานต์  พลูทอง 
  โรงเรียนทา่ตะโกพิทยาคม 

  140  หมู ่13  ตําบลดอนคา  อําเภอทา่ตะโก  จงัหวดันครสวรรค์  60160 
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ประเภทนิสติ / นักศึกษา 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั   8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
  นายกติต ิ อัมพรมหา 
  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์  สาขาการสอนภาษาไทย 

  222  ถนนชมุพล  ตําบลหน้าเมือง 

  อําเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  24000 
 

  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั   6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
  นางสาวนฤมล  แดงเป่ียม 
  วทิยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ 

  255/6  หมู ่1  ตําบลสําโรงใต้  

  อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ  10130 
 

  รางวัลที่ 3 เงินรางวลั   4,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร 
.  นางสาวทพิย์ภาภรณ์  พรหมจนิดา 
  มหาวิทยาลยัทกัษิณ  คณะศกึษาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย  

  94/105  หมู ่10  ซอย 23  ถนนกาญจนวนิช 

  ตําบลเขาลกูช้าง  อําเภอเมือง  จงัหวดัสงขลา  90000 
 

  รางวัลชมเชย เงินรางวลั  2,000.- บาท  
  นายณภทัร  อัศวโพธ์ิพันธ์ุ 
  วทิยาเขตบางเขน มหาวทิยาเกษตรศาสตร์ 

  240-2  ถนนพาหรัุด  แขวงวงับรูพา   

  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200 
 

ประเภทประชาชนทั่วไป 
  รางวัลที่ 1 เงินรางวลั   8,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
  นายณัฐวุฒ ิ น่ิมน้อย 
  โรงเรียนอนบุาลดอนพดุ (พิพฒัน์ดวงราษฎร์บํารุง) 

  42  หมู ่3  ตาํบลดอนพดุ   

  อําเภอดอนพดุ  จงัหวดัสระบรีุ  18210 
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  รางวัลที่ 2 เงินรางวลั   6,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
  นางชลลดา  สะอาดวงค์ 
  52  หมู ่7  ตาํบลแมแ่รง 

  อําเภอป่าซาง  จงัหวดัลําพนู  51120 
 

  รางวัลที่ 3 เงินรางวลั   4,000.- บาท พร้อมเกียรติบตัร  
  นายปัญญา  ทรงเสรีย์ 
  109/365  หมู่บ้านพิศาล  ซอยบางขนุเทียน 14   

  ถนนบางขนุเทียน  แขวงแสมดํา  เขตบางขนุเทียน  กรุงเทพฯ  10150 
 

  รางวัลชมเชย เงินรางวลั  2,000.- บาท 
  นางสาวโชคดี  คู่ทวีกุล 
  หอพกัวีย ูเพลส 484  ถนนมิตรภาพ  ตําบลในเมือง 

  อําเภอเมือง  จงัหวดันครราชสีมา  30000 
 
 

 
 


