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ผลการตัดสินรางวัลวรรณกรรมรามคําแหง ประจําปี ๒๕๕๗ 
 

  
 

 
 
 
 
๑. กลุ่มนักเรียน  

๑.๑ ประเภทร้อยกรอง 
รางวัลชนะเลิศ    ไม่มีเร่ืองใดได้รับรางวัล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     เร่ือง “ไทยเท่ียวไทย” โดย นางสาวภาสินี โพธ์ิเจริญ  โรงเรียนปากเกร็ด 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     เร่ือง “ไทย” โดย นางสาวกานดามณี รัตนพล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  

  ๑.๒ ประเภทร้อยแก้ว  
รางวัลชนะเลิศ    เรื่อง “การศึกษาไทยในวันนี้” โดย นายสุริยา เตชะลือ โรงเรียนประชาราชวิทยา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     เร่ือง “การศึกษาไทยท่ีข้าพเจ้าปรารถนา”  โดย เด็กหญิงชนม์พศิน  แก้วปรางค์   
    โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)     

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     เร่ือง “คุณเห็นอะไรในผลมะเด่ือ” โดย นางสาวภัณฑิรา ปรีชาชาติ  โรงเรียนชลกันยานุกูล 
 

๒. กลุ่มนิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  
   ๒.๑ ร้อยกรอง  
รางวัลชนะเลิศ   เร่ือง “ก้าวข้ามสนามเด็กเล่น” โดย นางสาวเจริญขวัญ แพรกทอง บลาฮาสกี ้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     เร่ือง “บันทึกนอกบรรทัด” โดย นายภูวนาท เรืองฤทธ์ิ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     เร่ือง “บ้านของเขา” โดย นายปณิธาน นวการพาณิชย์  

  ๒.๒ ประเภทร้อยแก้ว  
รางวัลชนะเลิศ   เร่ือง “อีแร้งโลกใหม่” โดย นางสาวกาญจนา  ชูแก้ว 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑     เร่ือง “น้อย..ก็ช่าง” โดย นายสุริยา  ชานุบาล 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒     เร่ือง “คนปั่นไฟ” โดย นายศศิวัฒน์  ติตะปัญ 

 

 กําหนดการมอบรางวัล วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพวงแสด 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 ท่านใดสนใจเชิญเข้าร่วมงานได้ตามวันเวลาดังกล่าวค่ะ ภายในงานมีหนังสือรวมเรื่องที่ได้รับรางวัลแจก 
เพื่อจะได้ร่วมชื่นชมกับผลงานที่ได้รับรางวัล 
 

 

ที่ปรึกษา  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคําแหง                                      บรรณาธิการประจําฉบับ ผศ. ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล  
กองบรรณาธิการ  อ.พุฒิตา สงวนไทร    อ.ดุสิตา ปริญญาพล    อ.นันทพร พุ่มมณี     อ.พัชรี  ศรีสังข์    อ.ตรีนุช  พลางกูร    อ.ศิริงาม  แผลงชีพ     
อ.นภสมน  นิจรันดร์   นายเจริญ ศิริพันธ์   นายเอนก ใจกุย   นายชาญ ปะเมโท   นายจิโรจ โคตะนนท์  นางสาวณัฐขวัญนรี  จิรเจิดนภพร     

 คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัย
รามคําแหง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ   
ภ าพพิ ม พ์  มห า วิ ท ย า ลั ย ศิ ล ป า ก ร  สม า คมภ าษ า แล ะหนั ง สื อ แ ห่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จํากัด ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลวรรณกรรม
รามคําแหง ประจําปี ๒๕๕๗ นั้นได้มีผลการตัดสินดังต่อไปน้ี  


