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มูลนิธิพูนพลัง 
 
ผลการประกวดภาพวาด ภาคเรียนท่ี 2/2561  หัวขอ้เรื่อง  นํา้ใจ 
 
รุ่นไม่เกินระดับชั้น ม.3   (จากผลงานทัง้หมด 142 ชิ้น) 
 
รางวัลยอดเยี่ยม   
 
 

1.  ด.ญ. สกุลงาม สแีสง ชั้น ป. 2 
โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 
อ. กระทุ่มแบน  จ.สมุทรสาคร 
 
 
 

 
 
2. ด.ญ. พมิพร์พทัธ์ เทียมเศวตร์   
ชั้น ป.2  โรงเรยีนปัญจพรพิทยา 
อ. กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 
 
 

 
 

 
3. ด.ญ. จันทร์จิรัตน์ ช่องคันปอน  
ชั้น ป.4 โรงเรยีนวัดบางปลา   
(สมุทรวันราษฎร์บํารุง) 
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
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4. ด.ญ. สุฐติา  ขิบช้าง ช้ัน ป.6 
โรงเรียนปญัจพรพิทยา  
อ.กระทุม่แบน จ.สมทุรสาคร 

 
 
 
 

 
 
5. ด.ญ. อทิตยา  ลุนลาน ชั้น ม.2 
โรงเรียนปยิะมหาราชาลยั 
อ.เมือง จ.นครพนม 
 
 
รางวัลชมเชย   

 
 
     1. ด.ช. นครินทร์ นาก้อนทอง  ชั้น ป.4 
         โรงเรยีนวัดบางปลา   
     (สมุทรวันราษฎร์บํารุง) 
     อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 

 
 

2. ด.ญ. ปาริฉัตร ผาสขุ ชั้น ป.4 
โรงเรียนวัดบางปลา   

    (สมุทรวันราษฎร์บํารุง) 
      อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 



 3

   
     3. ด.ญ. ณิชมน คําหมู่   ชั้น ป.5  
   โรงเรียนโกวิทธํารง  
   เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 
 
 
 

 
    
    4. ด.ญ. ธนัญญา บุญทับถม  ชั้น ป.6  
      โรงเรียนโกวิทธํารง  

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 
  
 
 
 

5. ด.ญ. วนิดา รูปเหลีย่ม ชั้น ม.1 
โรงเรียนหนองแวงบงึงาม 
อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 
 

6. ด.ญ. ซูฟียา  มะล ีชั้น ม.2 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จ.ยะลา 
อ.รามัน จ.ยะลา 
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รุ่นท่ัวไป (จากผลงานทั้งหมด 3 ชิ้น) 
 

รางวัลยอดเยี่ยม 
 
 

1. น.ส. กุลนิษฐ์ สองพล  ชั้น ม.4  
โรงเรียนสหวิทย์ อ.เมือง จ.สพุรรณบรุ ี

 
 
 
 

 
 

2. นาย แวมูฮัมหมัด มะเซง็  ชั้น ม.5  
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี 
อ.เมือง จ.ปัตตานี 

 
 
 
 

 
 
 

3. น.ส. ธิดารัตน์   สดใส  ชั้น ม.6  
โรงเรียนมธัยมทับทมิสยาม 04 
อ.สังขะ จ.สุรินทร ์

 
 
รางวัลชมเชย   
 
ไม่มีผลงานสมควรได้รับรางวัล 
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ผลการประกวดเรียงความ ภาคเรียนท่ี 2/2561  หัวข้อเรือ่ง น้ําใจ 
 

รุ่นไม่เกินระดับชั้น ม.3  (จากผลงานทัง้หมด 63 ชิน้) 
 รางวัลยอดเยี่ยม  
 

1. “น้ําใจ” 
   ด.ญ. ปัณณพร แย้มสะอาด ชั้น ป. 5 โรงเรยีนโกวิทธํารง  
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

2. “น้ําใจ” 
   ด.ญ. ธนัญญา บุญทับถม ชั้น ป. 6 โรงเรยีนโกวิทธํารง  
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

3. “น้ําใจ” 
   ด.ญ. อทิตยา ลุนลาน ชั้น ม. 2 โรงเรยีนปิยะมหาราชาลัย 
   อ.เมือง จ.นครพนม 
 

4. “น้ําใจไทยสู้ภัยน้ําทว่ม” 
   ด.ญ. โสภิตสุดา  ไชยปัดถา ชั้น ม. 2 โรงเรยีนหนองแวงบึงงาม  
   อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 
 

5. “น้ําใจไทยสู่ถ้ําหลวง” 
   ด.ญ. ธิดารัตน์ พรคําเดช ชั้น ม. 2 โรงเรยีนหนองแวงบึงงาม  
   อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 
 
รางวัลชมเชย   
 

1. “น้ําใจ” 
   ด.ญ. ชญากานต์ อินคงงาม ชั้น ป. 4 โรงเรยีนโกวิทธํารง  
  เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
 

2. “รอยยิ้มอิ่มน้ําใจ” 
   ด.ญ. ลดาวัลย์ พนับุบผา    ชั้น ป. 4 โรงเรียนหนองแวงบึงงาม  
   อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 
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3. “ธารน้ําใจไม่ขาดสาย” 
   ด.ญ. กานต์ธิดา โพธิบุตร ชั้น ป. 6 โรงเรยีนหนองแวงบึงงาม  
   อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 
 

4. “น้ําใจของคุณป้าขายผัก” 
  ด.ญ. รสา คงสะบุตร ชั้น ม.1 โรงเรยีนโคกนาดี  
  อ.นาคู จ.กาฬสินธ์ุ 

 

 

รุ่นท่ัวไป  
 รางวัลยอดเยี่ยม  (จากผลงานทั้งหมด 5 ชิ้น) 
 

1. “น้ําใจ”  
     น.ส. วาสนา โชคชวีา  ชั้น ปวช.2  วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง 
   อ.แม่สะเรียง จ.แมฮ่่องสอน 
 
2. “น้ําใจ” 
     น.ส. อาตียะห์  สะนิ ชั้น ม.5 โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 41 จ.ยะลา 
   อ.รามัน จ.ยะลา 
 

3. “การมีน้ําใจต่อเพือ่นมนุษย์” 
     นาย แวมูฮัมหมัด มะเซง็ ชั้น ม.5 โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 40 จ.ปัตตานี 
   อ.เมือง จ.ปัตตานี 
 
 

รางวัลชมเชย   
 

1. “น้ําใจจากนักศึกษาครู” 
   น.ส. กฤติยา เลือ่นชิด   
 

 
 

 
17 พฤษภาคม 2562 


