
ผลการประกวดงานเขียนเทดิพระคุณของแม่ 
เรียงความ บทกลอน เร่ืองสัน้เทดิพระคุณของแม่ 

เน่ืองในงานวันแม่แห่งชาต ิประจ าปี 2561 
 

  ตามท่ีสภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทยฯ  ได้จดัให้มีการประกวดงานเขียน เรียงความ บทกลอน 
เร่ืองสัน้  เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และเทิดพระคุณของแม่ เน่ืองในงาน   
วนัแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2561 โดยมีคณุอรรถยทุธ ลียะวณิช ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นประธาน ได้ด าเนินการจดัการ
ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ส่ง    
ผลงานเข้าประกวด ซึง่ก าหนดสิน้สดุการรับผลงาน เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุายน 2561 นัน้ โดยแบง่เป็น 3 ประเภทดงันี ้ 
  ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา    จ านวน    320     ผลงาน 
   หวัข้อเร่ือง “ความส าเร็จของลกู คือความสขุของแม่”       
  ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา       จ านวน     406     ผลงาน 
   หวัข้อเร่ือง “ฟ้าดินกว้างใหญ่ ดจุหวัใจของแม่”   
 ประเภทเร่ืองสัน้ระดบัอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จ านวน     169     ผลงาน 
 (ตัง้ช่ือเร่ืองเองตามความเหมาะสม) 

 ทัง้นีมี้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทัง้สิน้ 895 ผลงาน และได้มีการประชมุคณะกรรมการพิจารณา
ตดัสนิเม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน  2561 
 
ผลการตดัสินมีดงันี ้
 
 ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา หวัข้อเร่ือง “ความส าเร็จของลูก คือความสุขของแม่” 

 รางวัลที่ 1  เดก็หญิงกานต์ธิดา  โพธิบตุร  โรงเรียนหนองแวงบงึงาม จงัหวดัร้อยเอ็ด 
 รางวัลที่ 2  เด็กหญิงกมลศรา  เจริญสขุ โรงเรียนสายมิตรศกึษา  จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 รางวัลที่ 3  เด็กหญิงสพุนิดา  อภยัวงศ์ โรงเรียนรัตนศกึษา  จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 
รางวัลชมเชย 
 1.   เด็กหญิงธญัลกัษณ์    ตนัติสธุนารมย์  โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั      กรุงเทพมหานคร 
 2.   เด็กหญิงณธิดา  โสมานวตัร  โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั   จงัหวดัเชียงใหม ่
 3.   เด็กหญิงเขมจิรา  คิว้สกลุกาญจน์  โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบอ่) จงัหวดักาญจนบรีุ 
 4.   เด็กหญิงศดานนัท์ กริชเตโช  โรงเรียนธรรมภิรักษ์  กรุงเทพมหานคร 
 5.   เด็กชายศิรวิทย์  คงนรัุตน์  โรงเรียนบ้านยาง  จงัหวดัสริุนทร์ 
 6.   เด็กชายปรัชชาลกัษณ์ ดอกค า   โรงเรียนวดัก าแพง  กรุงเทพมหานคร 
 7.   เด็กหญิงชตุิมา  วนัทนวดี  โรงเรียนชมุชนวดัไทรน้อย จงัหวดันนทบรีุ 
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 8.   เด็กชายธนภทัร์  มโนภินิเวศ  โรงเรียนอสัสมัชญัหลกัสตูรภาษาองักฤษ   
            จงัหวดัสมทุรปราการ 
 9.  เด็กชายสราวธุ  สรุาวธุ   โรงเรียนบ้านขาม  จงัหวดัศรีสะเกษ 
  
ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา หวัข้อเร่ือง  “ฟ้าดนิกว้างใหญ่ ดุจหวัใจของแม่” 
 
 รางวัลที่ 1  นางสาวรักตะวนั พรวนต้นไทร  โรงเรียนเสนา“เสนาประสทิธ์ิ” จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 รางวัลที่ 2  นายกิตติพนัธ์ บบุผานนท์  โรงเรียนปากเกร็ด  จงัหวดันนทบรีุ 
 รางวัลที่ 3  นายเลศิณรงค์ อายินดี   โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
รางวัลชมเชย 
 1. นายรัตนชยั  พรรณสาร    โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 2.  นางสาวก่ิงฟ้า  ส้มเขียวหวาน โรงเรียนสตรีทุง่สง  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 3.  นายหสัวรรษ  พัว่แพง  โรงเรียนปราจิณราษฎรอ ารุง จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 4.  นางสาวกฤติยาภรณ์ โพโส  โรงเรียนกบินทร์วิทยา  จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 5.  นางสาวไพลนิ  เฉลมิโรจน์ โรงเรียนบางมดวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
 6.  นางสาวพชัรา  อาดมั  โรงเรียนบางบอ่วิทยาคม จงัหวดัสมทุรปราการ 
 7.  นางสาวสมใจ  คงคาใส ่ โรงเรียนสนัทรายวิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม ่

 8.  เด็กหญิงนพรัตน์  เติมธนาสมบตั ิ โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการรัชดา   กรุงเทพมหานคร 
 9.  นายณรงค์ชยั  แสงอคัคี โรงเรียนระโนดวิทยา  จงัหวดัสงขลา 
 10.นางสาวสมิตานนัท์ วิเศษศรี โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาพฒันาการรัชดา   กรุงเทพมหานคร 
 
ประเภทเร่ืองสัน้ระดบัอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป (ผู้ เขียนตัง้ช่ือเร่ืองเองตามความเหมาะสม) 
 
 รางวัลที่ 1  เร่ือง  แดค่วามทรงจ า ท่ีกาลเวลาไมอ่าจลบเลือน นางสาวรติธรณ  ใจห้าว  จงัหวดัสงขลา 
 รางวัลที่ 2  เร่ือง  ปณิธานของข้าวกล้า นายยทุธพิชยั      บตุรน า้เพ็ชร  จงัหวดักาญจนบรีุ 
 รางวัลที่ 3  เร่ือง  คือความรัก ท่ีซอ่นไว้ในผืนผ้า    นางสาวฤทยัรัตน์ มตัตะจิตร จงัหวดัขอนแก่น 
 
รางวัลชมเชย 
 1.  เร่ือง โสร่งผ้าไหม สายใยรักจากแม ่ นายทองพลู ทองน้อย จงัหวดัยโสธร  
 2.  เร่ือง  พระมหากรุณาธิคณุ...สูข่นุเขา นางสาวปิยาพชัร ศกัดิ์สทิธ์ิ กรุงเทพมหานคร 
 3.  เร่ือง  ซิน่ไหมของแม ่ นางสาวลกัขณา คล้ายก่ิง  จงัหวดันครพนม  
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 4. เร่ือง  มอ่นฝ้าย...ใยรัก นายวิธวุทัน์ ทรัพย์พร้อม กรุงเทพมหานคร   
 5. เร่ือง  ลกูน้อยแมม่าลยั นางสาวนิพาดา อาจินรักษาศรี กรุงเทพมหานคร 
 6. เร่ือง  สมัผสัรัก นายศิริศกัดิ์   เนียมเจียมตวั กรุงเทพมหานคร  
 7. เร่ือง  ด้วยพระเมตตาดัง่สายธาร นางจิราพร พานทอง กรุงเทพมหานคร  
  8. เร่ือง  แมม่ด นายปิยวฒัน์ ดีเหลือ กรุงเทพมหานคร  
 9. เร่ือง  ชีวิตใหม ่ นายธิติสรรค์ สีลา จงัหวดัปราจีนบรีุ     
 10. เร่ือง  ต้นมงัคดุของแม่ นางสพุรรณี ภกัษา จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 

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


