ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่
เรี ยงความ บทกลอน เรื่ องสัน้ เทิดพระคุณของแม่
เนื่องในงานวันแม่ แห่ งชาติ ประจาปี 2562
*********************

ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้ จัดให้ มีการประกวดงานเขียน เรี ยงความ
บทกลอน เรื่ องสัน้ เทิ ดพระเกี ยรติ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิต์ิ พระบรมราชินี นาถ พระบรมราชชนนี พันปี หลวง
และเทิ ด พระคุ ณ ของแม่ เ นื่ อ งในงานวัน แม่ แ ห่ ง ชาติ ประจ าปี 2562 โดยมี คุ ณ อรรถยุ ท ธ ลี ย ะวณิ ช
ผู้ต รวจสอบภายใน เป็ นประธาน
ได้ ด าเนิ น การจัด การประกวดงานเขี ย น เทิ ด พระคุณ ของแม่
โดยประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักเรี ยน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ ส่งผลงานเข้ าประกวด ซึ่งกาหนด
สิ ้นสุดการรับผลงาน เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2562 นัน้ โดยแบ่งเป็ น 3 ประเภทดังนี ้
ประเภทเรี ยงความระดับประถมศึกษา
จานวน 132 ผลงาน
หัวข้ อเรื่ อง “หนึ่งเดียวในดวงใจ”
ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา
จานวน 245 ผลงาน
หัวข้ อเรื่ อง “อนาคตของชาติกับบทบาทของแม่ ”
ประเภทเรื่ องสัน้ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
จานวน 181 ผลงาน
(ตังชื
้ ่อเรื่ องเองตามความเหมาะสม)
ทัง้ นีม้ ีผ้ ูส่งผลงานเข้ าประกวดรวมทัง้ สิน้ 558 ผลงาน และได้ มีการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตัดสินเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2562

ผลการตัดสินมีดังนี ้
ประเภทเรี ยงความระดับประถมศึกษา หัวข้ อเรื่ อง “หนึ่งเดียวในดวงใจ”
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงธัญลักษณ์
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงปวริศา
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงกัญญาภัค
รางวัลชมเชย
1. เด็กหญิงณัฎฐ์ ศริ ิ
2. เด็กหญิงภัทวรินทร์
3. เด็กชายปั ณณวิชญ์

ตันติสธุ นารมย์
บูรณสัจจะ
พลเทพ
พรหมพิราม
สุธรรมพร
สุนทร

โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนโชคชัย
กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรี ยนผ่องพลอยอนุสรณ์
โรงเรี ยนโชคชัย

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

โรงเรี ยนรัตนศึกษา

จังหวัดนครศรี ธรรมราช

-24. เด็กชายนรวิชญ์
5. เด็กหญิงบุญยาพร
6. เด็กหญิงศิริลกั ษณา
7. เด็กชายศุภกานต์
8. เด็กหญิงอชิรญาณ์
9. เด็กชายภูริณฐั
10. เด็กหญิงอนัญญา

นิลจันทร์
ชูเกียรติชาติ
แก้ วมาลา
ศรี บญ
ุ เรื อง
เกลี ้ยงเกตุ
เตือนวีระเดช
คานิเยาว์

โรงเรี ยนรัตนศึกษา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนรัตนศึกษา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนบ้ านบ่อพระ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
โรงเรี ยนวัดสิตาราม
กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนรัตนศึกษา
จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โรงเรี ยนโชคชัย
กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนนานาชาติอินเตอร์ เนชัน่ แนลไพโอเนียรส์

กรุงเทพมหานคร
ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา หัวข้ อเรื่ อง “อนาคตของชาติกับบทบาทของแม่ ”
รางวัลที่ 1 นายภูรินท์

สมนึก

โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร

รางวัลที่ 2 เด็กหญิงศรินยานันท์ จันทร์ รุ่ง
รางวัลที่ 3 นางสาววิภาดา มอญเกิดแก้ ว โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

รางวัลชมเชย
1. นางสาวพัชรา
2. นางสาวนพรัตน์
3. นางสาวเกวลิน
4. นายอัศวุธ
5. นางสาวธนพร

อาดัม
เติมธนาสมบัติ
คงตางาม
อุปติ
วงศาทิพย์

โรงเรี ยนบางบ่อวิทยาคม
จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร
โรงเรี ยนปราจิณราษฎรอารุง
จังหวัดปราจีนบุรี
โรงเรี ยนเขาพังไกร
จังหวัด

นครศรี ธรรมราช
6. เด็กหญิงขวัญรัตน์
7. นางสาวชมพูนทุ
8. นายพงศกร

คาศิริ
เป็ งธินา
พิรมยิ่ง

โรงเรี ยนดงขุยวิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
โรงเรี ยนสันทรายวิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้ านสมเด็จเจ้ าพระยา

กรุงเทพมหานคร
9. เด็กหญิงกุลภรณ์

จะระ

โรงเรี ยนอยุธยาวิทยาลัย

จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

-3ประเภทเรื่ องสัน้ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป (ผู้เขียนตังชื
้ ่อเรื่ องเองตามความเหมาะสม)
รางวัลที่ 1 เรื่ อง “เทพเจ้ าในข้ าวของแม่”
รางวัลที่ 2 เรื่ อง “แม่..พระในบ้ าน”
รางวัลที่ 3 เรื่ อง “แม่”
รางวัลชมเชย
1. เรื่ อง “เพื่อสืบสาน...งานของของแม่”
2. เรื่ อง "ด้ วยรัก... จากแม่"
3. เรื่ อง “แม้ เคยลาบาก”
4. เรื่ อง ”สาย”
5. เรื่ อง “โลกของแม่ก็แค่นี”้
6. เรื่ อง “แม่ค้าข้ าวแกง...แม่แห่งชาติ”
7. เรื่ อง “หนึง่ เดียวใจดวงใจ”
8. เรื่ อง “น ้าใจแม่”
9. เรื่ อง “อุมมีกีตอ เเม่ผ้ เู ป็ นที่รักของเรา”
10. เรื่ อง “งานสาคัญของลูก”

นางสาวรติธรณ ใจห้ าว
นางวรวีร์ สวัสดิสขุ
นางสาวใกล้ รุ่ง ภูอ่อนโสม

จังหวัดสงขลา
จังหวัดน่าน
จังหวัดมหาสารคาม

นายจิรกฤต ยศประสิทธิ์
นายกิตติพิชญ์ เชาวน์ไวย
นางสาวจรัญญา ไชยพันธ์
นางสาวศิรภัสสร เอี่ยมนิรัตน์
นายมิ่งมนัสชน จังหาร
นางสาวมะลิวรรณ เรี ยมศรี
นางมาเลียม ฉ่าบุญรอต
นางสาวชาลิสา จอมพระ
นายอติรุจ ดือเระ
นางจิราพร พานทอง

กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปทุมธานี
กรุงเทพมหานคร

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

