ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่
เรี ยงความ บทกลอน เรื่ องสัน้ เทิดพระคุณของแม่
เนื่องในงานวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2560
ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ จดั ให้ มีการประกวดงานเขียน เรี ยงความ บทกลอน
เรื่ องสั ้น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรั ชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงาน
วันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560 โดยมีคณ
ุ อรรถยุทธ ลียะวณิ ช ผู้ตรวจสอบภายใน เป็ นประธาน ได้ ดาเนินการจัดการ
ประกวดงานเขี ยนเทิดพระคุณของแม่ โดยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ ส่ง
ผลงานเข้ าประกวด ซึง่ กาหนดสิ ้นสุดการรับผลงาน เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ายน 2560 นั ้น โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภทดังนี ้
ประเภทเรี ยงความระดับประถมศึกษา หัวข้ อเรื่ อง “แสงสว่ างกลางใจลูก”
จานวน 146 บทความ
ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา หัวข้ อเรื่ อง “แม่ ยุคใหม่ กับไทยยุค ๔.๐” จานวน 89 บทความ
ประเภทเรื่ องสั ้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
จานวน 64 บทความ
ทั ้งนี ้มีผ้ สู ่งผลงานเข้ าประกวดรวมทั ้งสิ ้น 299 บทความ และได้ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ผลการตัดสินมีดังนี ้
ประเภทเรี ยงความระดับประถมศึกษา หัวข้ อเรื่ อง “แสงสว่ างกลางใจลูก”
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงปพิชญ์ชากานต์ จันทร์ นาค
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงสุรัตน์ดา
สิงห์คา
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงจิดาภา
รัตนบุรี
รางวัลชมเชย
1. เด็กหญิงสุดารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐรดา
3. เด็กหญิงอมลรดา
4. เด็กชายพฤกษ์
5. เด็กหญิงมณียา
6. เด็กชายอาพล
7. เด็กหญิงชลธิชา
8. เด็กหญิงกชกร
9. เด็กชายเชฐฐา

พิมพ์สอนสุทธิ์
หนูคาบแก้ ว
อ่างแก้ ว
อารี รอบ
ทนะวัง
มุ่งพยาบาล
ยอดสง่า
หลักทอง
สิมศิริวตั

โรงเรี ยนวัดคณิกาผล กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนบ้ านยาง
จังหวัดศรี สะเกษ
โรงเรี ยนรัตนบุรี
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนวัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนรัตนศึกษา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนสายมิตรศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรี ยนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โรงเรี ยนบ้ านส้ าน (คุรุราษฎร์ รังสรรค์) จังหวัดน่าน
โรงเรี ยนอานวยวิทย์
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรี ยนบ้ านกู่โกสีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรี ยนหนองแวงบึงงาม จังหวัดร้ อยเอ็ด
โรงเรี ยนบ้ านกู่โกสีย์วิทยา จังหวัดนครราชศรี มา

ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา หัวข้ อเรื่ อง “แม่ ยุคใหม่ กับไทยยุค ๔.๐”
รางวัลที่ 1 นายรัตนชัย
พรรณสาร โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
รางวัลที่ 2 นางสาวรวิวรรณ จันทร์ รุ่ง
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร
รางวัลที่ 3 นางสาวอรรมพิกา เทพจันทร์ โรงเรี ยนแสวงหาวิทยาคม
จังหวัดอ่างทอง
รางวัลชมเชย
1. นางสาววิรัลพัชร
2. นายหัสวรรษ
3. นายกิตติพนั ธ์
4. นางสาววิภาดา
5. นางสาวอนุสรา
6. นางสาวอรณิชา
7. นางสาวดลยา
8. นางสาวกิ่งฟ้า
9. นายนพคุณ

จันทร์ แดง
พัว่ แพง
บุบผานนท์
มอญเกิดแก้ ว
ชื่นบาล
เขียวสอาด
ถนอม
ส้ มเขียวหวาน
เกตุคาขวา

โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนปราจิณราษฎรอารุง จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรี ยนปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โรงเรี ยนแสวงหาวิทยาคม
จังหวัดอ่างทอง
โรงเรี ยนสายมิตรศึกษา
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรี ยนโยธินบูรณะ
กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนสตรี ทงุ่ สง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนราชนันทาจารย์
กรุงเทพมหานคร

ประเภทเรื่ องสัน้ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป (ผู้เขียนตั ้งชื่อเรื่ องเองตามความเหมาะสม)
รางวัลที่ 1 เรื่ อง แสงสว่างบนทางเดิน
นางสาวรัศมี โยธิน
จังหวัดชัยภูมิ
รางวัลที่ 2 เรื่ อง ลูกจะผิดหรื อจะถูกก็ลกู แม่ นายประณิธาน แท่นประยุทธ์ กรุงเทพมหานคร
รางวัลที่ 3 เรื่ อง หยาดน ้าตาของแม่
นายอนนท์ ประสงค์มณี กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย
1. เรื่ อง ความลับของแม่
2. เรื่ อง วันที่แม่เฝ้าคอย
3. เรื่ อง มีทกุ อย่างที่ดีเพราะใคร...ฉันจะไม่ลืม
4. เรื่ อง เมล็ดพันธุ์จากแผ่นดินอื่น
5. เรื่ อง ชายผ้ าถุงแม่
6. เรื่ อง “สมบัติชิ ้นสุดท้ าย”
7. เรื่ อง แม่...ผู้มีแต่ให้
8. เรื่ อง แม่...ครู
9. เรื่ อง แผ่นดินแม่
10. เรื่ อง ด้ วยรัก

นางสาวแซมบุปผา บัณฑิต จังหวัดนครศรี ธรรมราช
นายอกนิษฐ์ ศรี ภธู ร
จังหวัดนครปฐม
นายศิริศกั ดิ์ เนียมเจียมตัว กรุงเทพมหานคร
นายชัยวุฒิ ล้ อมมณีทรัพย์ กรุงเทพมหานคร
นายศิวกร
สุวรรณไตรย์ จังหวัดสกลนคร
นายนันทชัย ภัทรนิธานทิพย์ จังหวัดอ่างทอง
นางมาเลียม ฉ่าบุญรอต กรุงเทพมหานคร
นางสาวทิวาพร บรรพจน์พิทกั ษ์ จังหวัดสุรินทร์
นายอธิวฒ
ั น์ พงษ์สรุ ะ
จังหวัดอุบลราชธานี
เรื ออากาศเอกสุวิทย์ เสือกลิ่น กรุงเทพมหานคร

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

