ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่
เรียงความ บทกลอน เรื่องสัน้ เทิดพระคุณของแม่
เนื่องในงานวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2561
ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ จดั ให้ มีการประกวดงานเขียน เรี ยงความ บทกลอน
เรื่ องสัน้ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงาน
วันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2561 โดยมีคณ
ุ อรรถยุทธ ลียะวณิช ผู้ตรวจสอบภายใน เป็ นประธาน ได้ ดาเนินการจัดการ
ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณ ของแม่ โดยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ ส่ง
ผลงานเข้ าประกวด ซึง่ กาหนดสิ ้นสุดการรับผลงาน เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2561 นัน้ โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภทดังนี ้
ประเภทเรี ยงความระดับประถมศึกษา
จานวน 320 ผลงาน
หัวข้ อเรื่ อง “ความสาเร็ จของลูก คือความสุขของแม่”
ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา
จานวน 406 ผลงาน
หัวข้ อเรื่ อง “ฟ้าดินกว้ างใหญ่ ดุจหัวใจของแม่”
ประเภทเรื่ องสัน้ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
จานวน 169 ผลงาน
(ตังชื
้ ่อเรื่ องเองตามความเหมาะสม)
ทังนี
้ ม้ ีผ้ สู ่งผลงานเข้ าประกวดรวมทัง้ สิ ้น 895 ผลงาน และได้ มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ตัดสินเมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2561

ผลการตัดสินมีดงั นี ้
ประเภทเรี ยงความระดับประถมศึกษา หัวข้ อเรื่ อง “ความสาเร็จของลูก คือความสุขของแม่ ”
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงกานต์ธิดา
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงกมลศรา
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงสุพนิดา
รางวัลชมเชย
1. เด็กหญิงธัญลักษณ์
2. เด็กหญิงณธิดา
3. เด็กหญิงเขมจิรา
4. เด็กหญิงศดานันท์
5. เด็กชายศิรวิทย์
6. เด็กชายปรัชชาลักษณ์
7. เด็กหญิงชุติมา

โพธิบตุ ร

เจริญสุข
อภัยวงศ์
ตันติสธุ นารมย์
โสมานวัตร
คิ ้วสกุลกาญจน์
กริชเตโช
คงนุรัตน์
ดอกคา
วันทนวดี

โรงเรี ยนหนองแวงบึงงาม
โรงเรี ยนสายมิตรศึกษา
โรงเรี ยนรัตนศึกษา

จังหวัดร้ อยเอ็ด
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดนครศรี ธรรมราช

โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรี ยนเทศบาล 3 (บ้ านบ่อ) จังหวัดกาญจนบุรี
โรงเรี ยนธรรมภิรักษ์
กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนบ้ านยาง
จังหวัดสุรินทร์
โรงเรี ยนวัดกาแพง
กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนชุมชนวัดไทรน้ อย
จังหวัดนนทบุรี

-28. เด็กชายธนภัทร์

มโนภินิเวศ

9. เด็กชายสราวุธ

สุราวุธ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรี ยนบ้ านขาม
จังหวัดศรี สะเกษ

ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา หัวข้ อเรื่ อง “ฟ้าดินกว้ างใหญ่ ดุจหัวใจของแม่ ”
รางวัลที่ 1 นางสาวรักตะวัน พรวนต้ นไทร
รางวัลที่ 2 นายกิตติพนั ธ์
บุบผานนท์
รางวัลที่ 3 นายเลิศณรงค์ อายินดี
รางวัลชมเชย
1. นายรัตนชัย
2. นางสาวกิ่งฟ้า
3. นายหัสวรรษ
4. นางสาวกฤติยาภรณ์
5. นางสาวไพลิน
6. นางสาวพัชรา
7. นางสาวสมใจ
8. เด็กหญิงนพรัตน์
9. นายณรงค์ชยั
10.นางสาวสมิตานันท์

พรรณสาร
ส้ มเขียวหวาน
พัว่ แพง
โพโส
เฉลิมโรจน์
อาดัม
คงคาใส่
เติมธนาสมบัติ
แสงอัคคี
วิเศษศรี

โรงเรี ยนเสนา“เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โรงเรี ยนปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โรงเรี ยนสตรี ทงุ่ สง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนปราจิณราษฎรอารุง จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรี ยนกบินทร์ วิทยา
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรี ยนบางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนบางบ่อวิทยาคม
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนระโนดวิทยา
จังหวัดสงขลา
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดา กรุงเทพมหานคร

ประเภทเรื่ องสัน้ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป (ผู้เขียนตังชื
้ ่อเรื่ องเองตามความเหมาะสม)
รางวัลที่ 1 เรื่ อง แด่ความทรงจา ที่กาลเวลาไม่อาจลบเลือน นางสาวรติธรณ ใจห้ าว
จังหวัดสงขลา
รางวัลที่ 2 เรื่ อง ปณิธานของข้ าวกล้ า
นายยุทธพิชยั บุตรน ้าเพ็ชร จังหวัดกาญจนบุรี
รางวัลที่ 3 เรื่ อง คือความรัก ที่ซอ่ นไว้ ในผืนผ้ า
นางสาวฤทัยรัตน์ มัตตะจิตร จังหวัดขอนแก่น
รางวัลชมเชย
1. เรื่ อง โสร่งผ้ าไหม สายใยรักจากแม่
2. เรื่ อง พระมหากรุณาธิคณ
ุ ...สูข่ นุ เขา
3. เรื่ อง ซิน่ ไหมของแม่

นายทองพูล
ทองน้ อย
นางสาวปิ ยาพัชร ศักดิ์สทิ ธิ์
นางสาวลักขณา คล้ ายกิ่ง

จังหวัดยโสธร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนครพนม

-34. เรื่ อง ม่อนฝ้าย...ใยรัก
5. เรื่ อง ลูกน้ อยแม่มาลัย
6. เรื่ อง สัมผัสรัก
7. เรื่ อง ด้ วยพระเมตตาดัง่ สายธาร
8. เรื่ อง แม่มด
9. เรื่ อง ชีวิตใหม่
10. เรื่ อง ต้ นมังคุดของแม่

นายวิธวุ ทั น์
นางสาวนิพาดา
นายศิริศกั ดิ์
นางจิราพร
นายปิ ยวัฒน์
นายธิติสรรค์
นางสุพรรณี
**********************

ทรัพย์พร้ อม
อาจินรักษาศรี
เนียมเจียมตัว
พานทอง
ดีเหลือ
สีลา
ภักษา

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดนครศรี ธรรมราช

