
 
 
 
                                             ประกาศคณะกรรมการรางวัลพานแวนฟา  ป  ๒๕๕๐ 
                                                   เร่ือง  ผลการตัดสินเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง 
                                                            ……………………………………. 

 
 ตามที่  สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร  รวมกับสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย   
โดยคณะกรรมการรางวัลพานแวนฟา  ป  ๒๕๕๐  ไดดาํเนินการจัดกิจกรรมประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้น
และบทกวีการเมืองรางวัลพานแวนฟา  ประจําป  ๒๕๕๐  ขึ้น  โดยมีผูสงผลงานเรื่องสั้นและบทกวีการเมือง 
เขารวมประกวดทั้งสิ้น  จํานวน  ๖๕๑  ผลงาน  นั้น 
 

 บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดตัดสินผลงานเรื่องสั้นและบทกวีการเมืองเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว  
มีผลงานผานการตัดสินใหไดรับรางวัล  ดังนี ้
 เร่ืองสั้นการเมือง 

รางวัลชนะเลิศ                 ไดรับรางวัลพานแวนฟา  และเกียรติบัตรของประธานสภานติิบัญญัติแหงชาติ 
                                                     พรอมเงินรางวัล  ๕๐,๐๐๐  บาท   
                                             ไดแกผลงานเรื่อง  “เราติดอยูในแนวรบเสยีแลว แมมัน”  
                                                  โดย  ดุสติ  หวันฯ  

รางวัลรองชนะเลิศ           ไดรับรางวัลพานแวนฟา  และเกียรติบัตรของประธานสภานติิบัญญัติแหงชาติ 
                                     พรอมเงินรางวัล  ๓๐,๐๐๐  บาท   
                                  ไดแกผลงานเรื่อง  “แมวปวย”   
                                        โดย  วารุ  วิชญรัฐ 
รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล   ไดรับเกียรติบัตรของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ   

                                                พรอมเงินรางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐  บาท  ไดแก   
                                             ๑.  ผลงานเรื่อง  “แกง” 
                                                           โดย  กันตธร  อักษรนํา   
 ๒.  ผลงานเรื่อง  “ไขประชาธิปไตย” 
 โดย  กัมปนาท  แสงทอง 
 ๓.  ผลงานเรื่อง  “ในทัศนะของคนบาป” 
  โดย  เดช  อัคร   
 ๔.  ผลงานเรื่อง  “ผูถูกเช็คเดง” 
 โดย  ชยัพร  ศรีโบราณ 
                                                                                                                                                /๕.  ผลงานเรื่อง… 
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 ๕.  ผลงานเรื่อง  “ผูลา” 
 โดย  เริงณรงค  เกตุพินิจ  
 ๖.  ผลงานเรื่อง  “ผูวาฯ กินกวยเตี๋ยว” 
 โดย  พจนารถ  พจนปกรณ 
 ๗.  ผลงานเรื่อง  “ลมหายใจของแม” 
  โดย  วันเสาร  เชิงศรี   
 ๘.  ผลงานเรื่อง  “วันใหม” 
  โดย  คชคณาธปิ  
 ๙.  ผลงานเรื่อง  “สี่แยกสมมุต”ิ 
  โดย  สิริมงคล  แทสูงเนิน 
 ๑๐.  ผลงานเรื่อง  “หมูบานสีแดง” 
  โดย  อนุสรณ  มาราสา  
 

 บทกวีการเมือง 
รางวัลชนะเลิศ                 ไดรับรางวัลพานแวนฟา  และเกียรติบัตรของประธานสภานติิบัญญัติแหงชาติ 

                                                 พรอมเงินรางวัล  ๕๐,๐๐๐  บาท   
                                               ไดแกผลงานเรื่อง  “จดหมายจากแม”   
                                                โดย  ปณณ  เลิศธนกุล  

รางวัลรองชนะเลิศ           ไดรับรางวัลพานแวนฟา  และเกียรติบัตรของประธานสภานติิบัญญัติแหงชาติ 
                                                        พรอมเงินรางวัล  ๓๐,๐๐๐  บาท   
                                             ไดแกผลงานเรื่อง  “เพลงละเมอของเด็กชายและเพลงกลอมของแม”   
                                                โดย  อันวาร  หะซัน  

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล   ไดรับเกียรติบัตรของประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ   
                                                 พรอมเงินรางวัล ๆ ละ ๑๐,๐๐๐  บาท  ไดแก   
                                                 ๑.  ผลงานเรื่อง  “กาลเวลาแหงประชาธปิไตย” 
  โดย  สิชล  สะอิมิ 
 ๒.  ผลงานเรื่อง  “คือสิทธ์ิ อันศักดิ์สิทธ์ิ” 
 โดย  สุระ  พิริยะพงศ  
 ๓.  ผลงานเรื่อง  “ตํานานประชาธิปไตย” 
  โดย  เชาวศิลป  จินดาละออง                                                                                    
                                                                                                                                            /๔.  ผลงานเรื่อง… 
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 ๔.  ผลงานเรื่อง  “บทสนทนาลุงเคลากับรอหีมกลางศาลาชนแดน” 
  โดย  ธาร  ธรรมโฆษณ   
 ๕.  ผลงานเรื่อง  “ปรัชญาของยาย” 
 โดย  นายทิวา  
 ๖.  ผลงานเรื่อง  “ปลุก ! ประชาธิปไตย” 
                                                     โดย  พัฒนะ  ปฐมพงศ   
 ๗.  ผลงานเรื่อง  “เปลวเทียนแหงแผนดิน” 
 โดย  ภูวดล  ภภูัทรโยธิน 
 ๘.  ผลงานเรื่อง  “มือ” 
  โดย  มุกจันทร  ฉาย   
 ๙.  ผลงานเรื่อง  “ยิ่งตื่นเชายิง่พบศพความรัก” 
 โดย  วิสุทธ์ิ  ขาวเนียม 
 ๑๐.  ผลงานเรื่อง  “วีรกรรมซ่ึงไมมีวีรชน” 
 โดย  เสกสรร  โรจนเมธากุล 
 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการฯ  จะจดัพิธีมอบรางวลัในวันพฤหัสบดีที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐  ณ  อาคารรัฐสภา   
ถนนอูทองใน  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร    
 

            ประกาศ  ณ  วนัที่    ๑๙   พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 
          
 
 

                                                                                          (นายพิทูร  พุมหิรัญ) 
                                                                                    เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
                                                  ประธานคณะกรรมการรางวัลพานแวนฟา  ป  ๒๕๕๐ 
 
 



 
 
 

กําหนดการ 
พิธีมอบรางวัลพานแวนฟา 

การประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นและบทกวีการเมอืงรางวัลพานแวนฟา ป ๒๕๕๐ 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๖ ธันวาคม ๒๕๕๐   
ณ หองโถงชั้นลาง อาคารรัฐสภา ๑ 

 

เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา -  ลงทะเบียน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ นาฬิกา -  เตรียมความพรอมผูเขารับรางวัล 
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา -  อารัมภกถา โดย 

  - นางชมัยภร  แสงกระจาง  
     นายกสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย 
  - นายเนาวรัตน  พงษไพบูลย 
     ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป 

เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา -  พิธีมอบรางวัล 
   - นายมชีัย  ฤชพุันธุ   ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
       ประธานในพิธีเดินทางมาถึงงานพิธีมอบรางวัล 
   - นายพิทูร  พุมหิรัญ   เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
       ประธานคณะกรรมการรางวัลพานแวนฟา ป ๒๕๕๐ กลาวรายงาน 
   - ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
       มอบรางวัลพานแวนฟา 
      กลาวใหโอวาท 
   - ผูไดรับรางวลัชนะเลิศแตละประเภทกลาวแสดงความรูสึก 
   - ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ
       ถายรูปรวมกบัคณะกรรมการฯ และผูที่ไดรับรางวัล 

เวลา ๑๕.๐๐  นาฬิกา  -  รับประทานอาหารวาง 
............................................................................ 


