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สดุดีกวีวัจนะ แด่ ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
****************************

	 โคลงสี่สุภาพ

         ผจงโคลงฉันท์กาพย์แก้ว  กลอนกวี

   ต่างสุคันธมาลี     เลิศล้น  

   ประสานศัพท์ขับสดุดี    สตรีเอก

   “พูนทรัพย์” เกริกเกียรติพ้น   พร่างพื้นพรหมสวรรค์ 

 

 วสันตดิลกฉันท์	14

    ก�าเนิดสถานครุฯ จุฬาฯ  ดลค่าวิชาสรรพ์

   กอปรเกื้อประโยชน์คุณอนันต์   ทะนุจิตอุทิศใจ

    คือปูชนียปฐมา    ฐิติหล้าสง่าไทย

   เกริกเกียรติปรากฏวิไล    สิริฟ้าสถาวร

	 กาพย์ฉบัง	16

    ท่านผู้หญิงเมตตาสั่งสอน  การุญเพียงพร

   เพียบพร้อมเพริศพร�่าร�าพัน

    มุทิตาเป็นเอกอเนกอนันต์  อุเบกขาสรรค์

   คู่แคว้นแดนเถกิงเพลิงพิมาน

 กลอนสุภาพ

   “ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์”  แม้ชีพลาร่างลับดับสังขาร

  พระคุณยังเจิดจรัสชัชวาล    ศิษย์สืบสานศาสตร์สร้างน�าทางไทย

   “สิ้นพูนทรัพย์จะไม่สูญศาสตร์พูนทรัพย์” พระคุณนับมากประมาณเกินขานไข

  เป็นมิ่งขวัญสีเพลิงเถกิงไกร    เป็นขวัญใจครุฯ จุฬาฯ ชั่วฟ้าเทอญ

นายณัฐนันท์		สาริโก

นิสิตชั้นปีที่	4		คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประพันธ์
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  คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดงานวันพูนทรัพย์ 

ประจ�าปี 2561 ตามที่คณะครุศาสตร์ก�าหนดให้ วันที่ 

12 ตลุาคม ของทกุปี เป็น “วันพูนทรพัย์”	 เพ่ือเป็นการ

ร�าลกึถงึคณุงามความดีและคุณูปการของ ศาสตราจารย์ 

ท่านผู้หญิงพนูทรัพย์  นพวงศ์ ณ อยธุยา ทีมี่ต่อการศกึษา

ของไทย และได้เรยีนรูศ้าสตร์พนูทรพัย์จากปฐมปชูนยีาจารย์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ 

คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้

ร่วมร�าลึกถึงศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

เนื่องใน “วันพูนทรัพย์ ประจ�าปี 2561”

 ในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์โดยนิมนต์พระสงฆ์จ�านวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์บ�าเพ็ญกุศล แด่ศาสตราจารย์

ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ ณ อยุธยา พร้อมทั้ง ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จ�านวน 10 รูป

พิธีสงฆ์
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 พิธีร�าลึกถึงศาสตราจารย์ท่านผู ้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา โดยวางพวงมาลาและพวงมาลัย 

ณ รปูป้ันของท่าน ซึง่ตัง้บริเวณสระน�า้แผนท่ีประเทศไทยของคณะในวนันีมี้อดตีคณบดคีณะครศุาสตร์ อดตีคณาจารย์ 

คณาจารย์อาวุโส อาทิ ศาสตราจารย์กิตติคุณอ�าไพ สุจริตกุล ศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  โค้วตระกูล    ศาสตราจารย์

กติติคณุ ดร.สจุรติ  เพียรชอบ ศาสตราจารย์กติตคิณุ ดร.ชนติา รกัษ์พลเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ชลาภิรมย์ 

รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ปัจจุบัน นิสิตและนักเรียนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย 

พิธีร�าลึกถึงศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
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 ในการนี้มีการขับร้องเพลง “สีเพลิง” เพลงประจ�าคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช   สุชีวะ) กล่าวค�าร�าลึกถึงศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา       

จากนั้นผู้ร่วมงานร่วมกันขับร้องเพลง “เพลิงพิมาน” ผู้แทนอธิการบดี และคณบดีคณะครุศาสตร์วางพวงมาลา

หน้ารูปปั้น  ต่อด้วยผู้ร่วมงานร่วมวางพวงมาลัย 
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 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นกิจกรรมวิชาการ เริ่มงานโดยผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมกันร้องเพลง 

“จารึก	 ในใจศิษย์”	 คณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ) เปิดกรวยดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  และกล่าวเปิดงาน ในการนี้ท่านคณบดีได้มอบของที่ระลึก

แด่ผู้แทนคณะกรรมการ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ - ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์  

และผู้แทนคณะกรรมการจากสถาบันสุนทรภู่ 

กิจกรรมวิชาการ
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 การแข่งขัน วิทยวาที	:		การประชันความสามารถด้านการพูดน�าเสนอเชิงวิชาการ	รอบชิงชนะเลิศ 

โดยมีคณะกรรมการตัดสิน 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจริต  เพียรชอบ , คุณสุมน  ปราณีประชาชน,  

รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพร  บณัฑิตยานนท์ , ดร.อนนัต์  เหล่าเลศิวรกลุ  และผูช่้วยศาสตราจารย์วศัิลย์ศยา  รดุดิษฐ์ 

อีกทั้งคณะกรรมการยังได้ให้ข้อเสนอแนะผู้เข้าแข่งขันอีกด้วย 

การประชัดความสามารถด้านการพูดน�าเสนอเชิงวิชาการ
 รางวัลชนะเลิศ   

  นายธนพร   แสงสุบัน   โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	 

  นายนครินทร์  วิเศษพานิชกิจ  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	

  นางสาวพรรณนารา  วรดี  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

 รางวัลชมเชย		 

  นางสาวนภาวดา พัชริตากานต์  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

  นายรพีพัทธ์  รัตนเตมีย์  โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

  เด็กหญิงรัศมิ์ภสร พิทักษ์สินเจริญ โรงเรียนวัดม่วง

                   นางสาวอาทิตยาธรณ์ พละสูนย์ โรงเรียนศึกษานารี

                 นายธนานนท์ ปธิรูโป   โรงเรียนวาปีปทุม

วิทยวาที :  การประชันความสามารถด้านการพูดน�าเสนอเชิงวิชาการ
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การประกวดเรียงความ	ระดับประถมศึกษา
 รางวัลชนะเลิศ			  

  เด็กชายชวกร  เพชรนที  โรงเรียนวัดหนองแขม (สหราษฎร์บูรณะ)

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	

  เด็กหญิงมนนิสา  แซ่ล่อ  โรงเรียนวัดคณิกาผล

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	

  เด็กชายวชิระ  พรมโสภา  โรงเรียนวัดคณิกาผล

 รางวัลชมเชย	  

  เด็กหญิงกาญจนาภา  ผลพงา  โรงเรียนวัดดุสิตาราม 

  เด็กหญิงนรีกานต์  โกเจริญ  โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม

  เด็กหญิงอรณิชา  สีทากุล  โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม 

  เด็กหญิงสาวิตรี  สุขศรี   โรงเรียนวัดสิตาราม

  เด็กหญิงพิมพาภรณ์  ตระการจันทร์ โรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม

การประกวดแต่งค�าประพันธ์	ระดับมัธยมศึกษา
 รางวัลชนะเลิศ	 

  นางสาวกิ่งฟ้า  ส้มเขียวหวาน  โรงเรียนสตรีทุ่งสง

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1 

  นายอัศวุธ   อุปติ   โรงเรียนปราจิณราษฎรอ�ารุง

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2 

  นายเมธาวี   ก้านแก้ว  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

    	 รางวัลชมเชย	  

  นายณรงค์ชัย   แสงอัคคี  โรงเรียนระโนดวิทยา

  นางสาวน�้าทิพย์  หอมจันทร์  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

  เด็กชายประภาส  เศษมา  โรงเรียนวัดอินทาราม

  นายกิตติพิชญ์  เชาวน์ไวย  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

  นายกันตวิชญ์  สุนทรา   โรงเรียนเทพศิรินทร์
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การประกวดบทความวิพากษ์การศึกษาเชิงสร้างสรรค์	ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป	
 รางวัลชนะเลิศ	 

  นายเจตน์  ตันติวณิชชานนท์  

  อาจารย์ประจ�าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	

  เรือโทหญิง สุธิญา  พูนเอียด  

  นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2 

  นางสาวรัตนภรณ์  ศรีประเสริฐ  

  นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 รางวัลชมเชย	

  นายสุกฤษฏิ์  พรหมสุรินทร์ 

  นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  นายสุธนิต  เวชโช  

  นิสิตระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  นายพงศ์นที  คงถาวร  

  นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  นายวศิน  ศักดิ์ประทีปกร  

  นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  นายอภิเชน  เหล่าเจริญ  

  ข้าราชการครู ค.ศ. 1 โรงเรียนศึกษานารี

 ผู ้ที่ ได ้รับรางวัลชนะเลิศแต ่ละประเภทขึ้นรับพระราชทานรางวัลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี โดยมีคณบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิเดช  สชุวีะ) เป็นผูเ้ชญิถ้วยรางวัล
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