
ผลการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม� 
เนื่องในงานวันแม�แห�งชาติ ประจําป$ ๒๕๖๕ 

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห�แห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
สมาคมสภาสังคมสงเคราะห�แห�งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ� โดยคณะกรรมการฝ"ายประกวด 

งานเขียนเทิดพระคุณของแม� งานวันแม�แห�งชาติ ประจําป, ๒๕๖๕ โดย พันตํารวจเอก ดร. อัครพล  บุณโยป2ษฎัมภ� 

เป5นประธาน ได7จัดให7มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม� ประกอบด7วย เรียงความ บทกลอน และ 

เรื่องสั้นเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ7าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป,หลวง และ 

เทิดพระคุณของแม� โดยกําหนดสิ้นสุดการรับผลงาน เม่ือวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซ่ึงมีนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

และประชาชนท่ัวไป ส�งผลงานเข7าประกวด รวมท้ังสิ้น ๑,๐๕๖ ผลงาน ได7แก� 

 ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษา เรื่อง “สังคมไทยในมือแม�” จํานวน ๔๓๔ ผลงาน  
 ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง “หัวใจหนึ่งดวงในห3วงแห�งกาลเวลา” จํานวน ๔๘๓ ผลงาน 
 ประเภทเรื่องส้ันระดับอุดมศึกษาและประชาชนท่ัวไป (ผู7เขียนต้ังชื่อเรื่องเอง)  จํานวน ๑๓๙ ผลงาน 

คณะกรรมการได7 มีการประชุมพิจารณาตัดสินรอบแรก เม่ือวันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ 

รอบชิงชนะเลิศเม่ือวันท่ี ๑๘ และวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

ผลการตัดสินมีดังนี้ 
 

ประเภทเรียงความระดับประถมศึกษาหัวข3อเรื่อง “สังคมไทยในมือแม�” 
 
 รางวัลท่ี ๑ เด็กหญิงชฎาวีร�  จันทร�พวง  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๖  
     โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 รางวัลท่ี ๒ เด็กหญิงอรุณรัตน�  วงษ�สวรรค�  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๖  
    โรงเรียนวิชูทิศ  กรุงเทพฯ  
 รางวัลท่ี ๓ เด็กหญิงภูริชญา  พิมพ�ปรุ  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๕  
    โรงเรียนอนุบาลขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได7แก� 
 
 ๑. เด็กหญิงพิชญ�ดาพัทธ�  จันทร�นาค  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๖  
     โรงเรียนวัดคณิกาผล  กรุงเทพฯ 
   ๒. เด็กหญิงรัชนี  แซ�จาง  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๖  
    โรงเรียนบ7านอรุโณทัย  จังหวัดเชียงใหม� 
   ๓. เด็กหญิงนิภาพร  ชูช�วย  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๖  
    โรงเรียนวัดดอนยายหอม  จังหวัดนครปฐม 
   ๔. เด็กหญิงณัฐธิดา  โอระมิตร�  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๖  
    โรงเรียนวัดบ7านปLอก  จังหวัดเชียงใหม� 



 ๕. เด็กหญิงปรีชญา  หนักเกิด  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๕  
    โรงเรียนต้ังพิรุฬห�ธรรม  กรุงเทพฯ 
 ๖. เด็กหญิงณิชา  อินทแพทย�  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๖  
   โรงเรียนบ7านเรืองทองคลองคํา  จังหวัดศรีสะเกษ 
 ๗. เด็กหญิงพิรดาภร  คูทวีทรัพย�  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๖  
   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต� สีลม  กรุงเทพฯ 
 ๘. เด็กหญิงณัฐภัสสร  เป5งบุญมา  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๖  
   โรงเรียนอนุบาลห7างฉัตร  จังหวัดลําปาง 
 ๙. เด็กหญิงกฤตยานัท  ขจร  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๖  
   โรงเรียนบ7านโตนดพูนผลวิทยา  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๑๐. เด็กชายโตมรณ�  กลิ่นขจร  ชั้นประถมศึกษาป,ท่ี ๕  
    โรงเรียนคลองกลันตัน (มีสุวรรณอนุสรณ�)  กรุงเทพฯ 

 
ประเภทบทกลอนระดับมัธยมศึกษาหัวข3อเรื่อง “หัวใจหนึ่งดวงในห3วงแห�งกาลเวลา” 
 
 รางวัลท่ี ๑ นางสาวอมรรัตน�  สถาปนพิทักษ�กิจ ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖  
     โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีจังหวัด  สุพรรณบุรี 
 รางวัลท่ี ๒  นางสาวรัตนาภรณ�  มินพิมาย  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๔  
    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม 
 รางวัลท่ี ๓ นายวิวัฒนะชัย  สาระพล  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖ 
     โรงเรียนเทพศิรินทร�  กรุงเทพฯ 
 
 รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได7แก� 
 
 ๑. นางสาวศุภิสรา  จันทร�สิน  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖  
    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรุงเทพฯ 
 ๒. นายภูวดล  ลีลาเกียรติวณิช  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖  
   โรงเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก  จังหวัดชลบุร ี
 ๓. เด็กหญิงธัญวลัย  นิธิโรจน�ชลติา  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๓  
   โรงเรียนชลกันยานุกูล  จังหวดัชลบุรี 
 ๔. นางสาวศรินยานันท�  จันทร�รุ�ง  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖  
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา  กรุงเทพฯ  
 ๕. นางสาวธันยพร  กมลเจริญ (พรหมพร)  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖  
   โรงเรียนสตรีทุ�งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๖. เด็กหญิงกุลภรณ�  สอาด  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๓  
   โรงเรียนหนองม�วงวิทยา  จังหวัดลพบุรี 
 ๗. นางสาวพัชรินทร�  จินดาศรี  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖  
   โรงเรียนวัดสระแก7ว  จังหวัดอ�างทอง 



 ๘. นางสาวศิริลักษณ�  คงแก7ว  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖  
   โรงเรียนเขาพังไกร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๙. นางสาวมนลิชา  แก7ววิรุฬ  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖  
   โรงเรียนวิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย  จังหวัดเลย 

  ๑๐. นายเกียรต์ิขจร  พรเจริญลาภยิ่ง  ชั้นมัธยมศึกษาป,ท่ี ๖  
    โรงเรียนท�าสะท7อนวิทยา  จังหวัดสุราษฎร�ธาน ี
 
ประเภทเรื่องส้ันระดับอุดมศึกษาและประชาชนท่ัวไป(ต้ังชื่อเรื่องเองตามความเหมาะสม) 
 
 รางวัลท่ี ๑ เรื่อง ผ7าไหม...สายใยรักของแม� นายโยธิน  บุญยงค� จังหวัดนครสวรรค� 
 รางวัลท่ี ๒  เรื่อง “สายสุดท7ายถึงคนบนฟLา” นางสาวอลิศา  ยติคุณญาณกร กรุงเทพฯ 
 รางวัลท่ี ๓ เรื่อง ด7วยรักของแม� ดุจแสงจันทร�ท่ีอาบพระเมตตา ไปท่ัวแผ�นดินไทย  
    นายธีรวีร�  แพบัว  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 รางวัลชมเชย๑๐ รางวัล ได7แก� 
 
 ๑.  เรื่อง เส7นไหมแห�งชีวิต นางสาวณิชกานต�  วงเวียน จังหวัดตรัง 
 ๒.  เรื่อง รักแท7ของแม�ฉัน นายสมบัติ  แซ�เบU จังหวัดนนทบุรี 

๓.  เรื่อง ความหลังของต7นกล7า นายจารุวัฒน�  ทองใส กรุงเทพฯ 
๔.  เรื่อง ผู7หญิงคนหนึ่งซ่ึงเธอเรียกว�า “แม�” นางสาววรรณิษา  ป2ดสาโท จังหวัดบึงกาฬ   
๕.  เรื่อง รักของแม� นายอธิวัฒน�  พงษ�สุระ จังหวัดอุบลราชธานี 
๖.  เรื่อง หม�อนไหมลายขิด นายยศนันท�  เทพมณี จังหวัดยโสธร 
๗.  เรื่อง ก�อนจะถึงวันสุดท7าย นายม่ิงมนัสชน  จังหาร จังหวัดมหาสารคาม 
๘.  เรื่อง รักของแม�และการเดินทางของลูกยาง นางสาวฟLาประทุม  ผิวเนียม จังหวัดสระบุรี 
๙.  เรื่อง ภาพจํา ไม�จืดจาง นายอนนท�  ประสงค�มณี กรุงเทพฯ 

๑๐.  เรื่อง ความหวังของแม� นางสาวสุนิสา  ภูวสิษฐ�พงศา จังหวัดเพชรบุรี 
  

 
********* 


