
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 
การประกวดงานเขียนเทดิพระคุณของแม่ เน่ืองในงานวันแม่แห่งชาต ิประจ าปี 2560 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
ประเภทเรียงความ ระดบัประถมศึกษา เร่ือง “แสงสว่างกลางใจลูก”   

เม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
 (เรียงตามตวัอกัษร) 

 
ที่ ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
1. เด็กหญิงกชกร  หลกัทอง ประถมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนหนองแวงบงึงาม   จงัหวดัร้อยเอ็ด 
2. เด็กหญิงจิดาภา      รัตนบรีุ ประถมศกึษาปีท่ี 5   โรงเรียนรัตนศกึษา    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
3. เด็กหญิงชลธิชา     ยอดสง่า ประถมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา    จงัหวดันครราชสีมา 
4. เด็กชายเชฐฐา        สิมศิริวตั ประถมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านกู่โกสีย์วิทยา    จงัหวดันครราชศรีมา 
5. เด็กหญิงณฐัรดา       หนคูาบแก้ว ประถมศกึษาปีท่ี 5   โรงเรียนรัตนศกึษา    จงัหวดันครศรีธรรมราช 
6. เด็กหญิงณพวรรณ      พมัน์ธนวฒัน์ ประถมศกึษาปีท่ี 5   โรงเรียนเทพนารี    จงัหวดัแพร่ 
7. เด็กหญิงปพชิญ์ชากานต์  จนัทร์นาค ประถมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนวดัคณิกาผล    กรุงเทพมหานคร 
8. เด็กชายพฤกษ์     อารีรอบ ประถมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนอนบุาลนครปฐม    จงัหวดันครปฐม 
9. เด็กหญิงมณียา      ทนะวงั ประถมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านส้าน (ครุุราษฎร์รังสรรค์)    จงัหวดัน่าน 
10. เด็กหญิงสดุารัตน์     พมิพ์สอนสทุธ์ิ ประถมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนวดัเสมียนนารี    กรุงเทพมหานคร 
11. เด็กหญิงสรัุตน์ดา       สิงห์ค า ประถมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนบ้านยาง   จงัหวดัศรีสะเกษ 
12. เด็กหญิงอมลรดา        อ่างแก้ว ประถมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนสายมิตรศกึษา   จงัหวดัปราจีนบรีุ 
13. เด็กชายอ าพล     มุ่งพยาบาล ประถมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนอ านวยวิทย์    จงัหวดัสมทุรปราการ 
 
หมายเหตุ     ผู้ผ่านการคดัเลือกจ านวน 13 คน จะได้รับเชิญเข้าท าการทดสอบการเขียน ตอ่หน้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ตดัสินในรอบสดุท้าย ในวันพฤหสับดทีี่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ตกึมหดิล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
(ผู้ประสานงาน คณุกญัญารัตน์ / คณุสภุาพรรณ์  02-241-2841,02-241-5125 ) 
 
 
 

                                 (นายอรรถยทุธ    ลียะวณิช) 
                                ประธานคณะกรรมการฝ่ายประกวดงานเขียน 

           เทิดพระคณุของแม ่งานวนัแมแ่ห่งชาติ ประจ าปี 2560 
           ในคณะกรรมการจดังานวนัแมแ่ห่งชาติ ประจ าปี 2560 

                    สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
                                                                                                 7  กรกฎาคม 2560 
 
 
 



รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 
การประกวดงานเขียนเทดิพระคุณของแม่ เน่ืองในงานวันแม่แห่งชาต ิประจ าปี 2560 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
ประเภทบทกลอน ระดบัมัธยมศกึษา เร่ือง “แม่ยุคใหม่กับไทยยุค 4.0” 

เม่ือวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 
 (เรียงตามตวัอกัษร) 

 
ที่ ช่ือ – สกุล โรงเรียน 
1. นางสาวก่ิงฟ้า    ส้มเขียวหวาน     มธัยมศกึษาปีท่ี 5   โรงเรียนสตรีทุ่งสง   จงัหวดันครศรีธรรมราช 
2. นายกิตติพนัธ์      บบุผานนท์     มธัยมศกึษาปีท่ี 4   โรงเรียนปากเกร็ด   จงัหวดันนทบรีุ 
3. นางสาวดลยา     ถนอม มธัยมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนโยธินบรูณะ   กรุงเทพมหานคร 
4. นายนพคณุ    เกตคุ าขวา         มธัยมศกึษาปีท่ี 4   โรงเรียนราชนนัทาจารย์   กรุงเทพมหานคร 
5. นายปฏิวตัิ        หนองแสง         มธัยมศกึษาปีท่ี 5   โรงเรียนสงูเม่นชนปูถมัภ์   จงัหวดัแพร่ 
6. นางสาวรวิวรรณ      จนัทร์รุ่ง         มธัยมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการรัชดา กรุงเทพมหานคร 
7. นายรัตนชยั           พรรณสาร      มธัยมศกึษาปีท่ี 5   โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
8. นางสาววิภาดา      มอญเกิดแก้ว     มธัยมศกึษาปีท่ี 4   โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั   จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
9.  นางสาววิรัลพชัร    จนัทร์แดง    มธัยมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการรัชดา  กรุงเทพมหานคร 
10. นายหสัวรรษ    พัว่แพง      มธัยมศกึษาปีท่ี 5   โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง   จงัหวดัปราจีนบรีุ 
11. นางสาวอนสุรา      ช่ืนบาล มธัยมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม   จงัหวดัอ่างทอง 
12. นางสาวอรณิชา    เขียวสอาด มธัยมศกึษาปีท่ี 4   โรงเรียนสายมิตรศกึษา   จงัหวดัปราจีนบรีุ 
13. นางสาวอรรมพกิา   เทพจนัทร์         มธัยมศกึษาปีท่ี 6   โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  จงัหวดัอ่างทอง 
 
หมายเหตุ     ผู้ผ่านการคดัเลือกจ านวน 13 คน จะได้รับเชิญเข้าท าการทดสอบการเขียน ตอ่หน้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ตดัสินในรอบสดุท้าย ในวันพฤหสับดทีี่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ตกึมหดิล สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
(ผู้ประสานงาน คณุกญัญารัตน์ / คณุสภุาพรรณ์  02-241-2841,02-241-5125 ) 
 
 
 

                             (นายอรรถยทุธ    ลียะวณิช) 
                                ประธานคณะกรรมการฝ่ายประกวดงานเขียน 

           เทิดพระคณุของแม ่งานวนัแมแ่ห่งชาติ ประจ าปี 2560 
           ในคณะกรรมการจดังานวนัแมแ่ห่งชาติ ประจ าปี 2560 

                    สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
                                                                                              7  กรกฎาคม 2560 


