ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม
เนื่องในงานวันแมแหงชาติ ประจําป$ ๒๕๖๕
สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
สมาคมสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ โดยคณะกรรมการฝ"ายประกวด
งานเขียนเทิดพระคุณของแม งานวันแมแหงชาติ ประจําป, ๒๕๖๕ โดย พันตํารวจเอก ดร. อัครพล บุณโยป2ษฎัมภ
เป5 น ประธาน ได7 จั ดให7 มี การประกวดงานเขี ย นเทิ ด พระคุ ณของแม ประกอบด7 ว ย เรี ย งความ บทกลอน และ
เรื่ อ งสั้ น เพื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ สมเด็ จพระนางเจ7 าสิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ พระบรมราชชนนี พั น ป, ห ลวง และ
เทิดพระคุณของแม โดยกําหนดสิ้นสุดการรับผลงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา
และประชาชนทั่วไป สงผลงานเข7าประกวด รวมทั้งสิ้น ๑,๐๕๖ ผลงาน ได7แก
ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา เรื่อง “สังคมไทยในมือแม”
จํานวน ๔๓๔ ผลงาน
ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “หัวใจหนึ่งดวงในห3วงแหงกาลเวลา” จํานวน ๔๘๓ ผลงาน
ประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป (ผู7เขียนตั้งชื่อเรื่องเอง) จํานวน ๑๓๙ ผลงาน
คณะกรรมการได7 มี ก ารประชุ ม พิ จ ารณาตั ด สิ น รอบแรก เมื่ อ วั น ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ
รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ ๑๘ และวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ผลการตัดสินมีดังนี้
ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษาหัวข3อเรื่อง “สังคมไทยในมือแม”
รางวัลที่ ๑ เด็กหญิงชฎาวีร จันทรพวง
รางวัลที่ ๒ เด็กหญิงอรุณรัตน วงษสวรรค
รางวัลที่ ๓ เด็กหญิงภูริชญา พิมพปรุ

ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนวิชูทิศ กรุงเทพฯ
ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๕
โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได7แก
๑. เด็กหญิงพิชญดาพัทธ จันทรนาค
๒. เด็กหญิงรัชนี แซจาง
๓. เด็กหญิงนิภาพร ชูชวย
๔. เด็กหญิงณัฐธิดา โอระมิตร

ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนวัดคณิกาผล กรุงเทพฯ
ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนบ7านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม
ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนวัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม
ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนวัดบ7านปLอก จังหวัดเชียงใหม

๕. เด็กหญิงปรีชญา หนักเกิด
๖. เด็กหญิงณิชา อินทแพทย
๗. เด็กหญิงพิรดาภร คูทวีทรัพย
๘. เด็กหญิงณัฐภัสสร เป5งบุญมา
๙. เด็กหญิงกฤตยานัท ขจร
๑๐. เด็กชายโตมรณ กลิ่นขจร

ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๕
โรงเรียนตั้งพิรุฬหธรรม กรุงเทพฯ
ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนบ7านเรืองทองคลองคํา จังหวัดศรีสะเกษ
ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต สีลม กรุงเทพฯ
ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนอนุบาลห7างฉัตร จังหวัดลําปาง
ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนบ7านโตนดพูนผลวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
ชั้นประถมศึกษาป,ที่ ๕
โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ) กรุงเทพฯ

ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษาหัวข3อเรื่อง “หัวใจหนึ่งดวงในห3วงแหงกาลเวลา”
รางวัลที่ ๑ นางสาวอมรรัตน สถาปนพิทักษกิจ ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีจังหวัด สุพรรณบุรี
รางวัลที่ ๒ นางสาวรัตนาภรณ มินพิมาย
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๔
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
รางวัลที่ ๓ นายวิวัฒนะชัย สาระพล
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนเทพศิรินทร กรุงเทพฯ
รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได7แก
๑. นางสาวศุภิสรา จันทรสิน
๒. นายภูวดล ลีลาเกียรติวณิช
๓. เด็กหญิงธัญวลัย นิธิโรจนชลิตา
๔. นางสาวศรินยานันท จันทรรุง
๕. นางสาวธันยพร กมลเจริญ (พรหมพร)
๖. เด็กหญิงกุลภรณ สอาด
๗. นางสาวพัชรินทร จินดาศรี

ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก จังหวัดชลบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๓
โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพฯ
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนสตรีทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๓
โรงเรียนหนองมวงวิทยา จังหวัดลพบุรี
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนวัดสระแก7ว จังหวัดอางทอง

๘. นางสาวศิริลักษณ คงแก7ว
๙. นางสาวมนลิชา แก7ววิรุฬ
๑๐. นายเกียรติ์ขจร พรเจริญลาภยิ่ง

ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนเขาพังไกร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเลย
ชั้นมัธยมศึกษาป,ที่ ๖
โรงเรียนทาสะท7อนวิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี

ประเภทเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป(ตั้งชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม)
รางวัลที่ ๑ เรื่อง ผ7าไหม...สายใยรักของแม
นายโยธิน บุญยงค
จังหวัดนครสวรรค
รางวัลที่ ๒ เรือ่ ง “สายสุดท7ายถึงคนบนฟLา”
นางสาวอลิศา ยติคุณญาณกร กรุงเทพฯ
รางวัลที่ ๓ เรื่อง ด7วยรักของแม ดุจแสงจันทรที่อาบพระเมตตา ไปทั่วแผนดินไทย
นายธีรวีร แพบัว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รางวัลชมเชย๑๐ รางวัล ได7แก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

เรื่อง เส7นไหมแหงชีวิต
เรื่อง รักแท7ของแมฉัน
เรื่อง ความหลังของต7นกล7า
เรื่อง ผู7หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเรียกวา “แม”
เรื่อง รักของแม
เรื่อง หมอนไหมลายขิด
เรื่อง กอนจะถึงวันสุดท7าย
เรื่อง รักของแมและการเดินทางของลูกยาง
เรื่อง ภาพจํา ไมจืดจาง
เรื่อง ความหวังของแม

นางสาวณิชกานต วงเวียน
นายสมบัติ แซเบU
นายจารุวัฒน ทองใส
นางสาววรรณิษา ป2ดสาโท
นายอธิวัฒน พงษสุระ
นายยศนันท เทพมณี
นายมิ่งมนัสชน จังหาร
นางสาวฟLาประทุม ผิวเนียม
นายอนนท ประสงคมณี
นางสาวสุนิสา ภูวสิษฐพงศา

*********

จังหวัดตรัง
จังหวัดนนทบุรี
กรุงเทพฯ
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดยโสธร
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดสระบุรี
กรุงเทพฯ
จังหวัดเพชรบุรี

