
คํานําหน้าชื�อ ชื�อ นามสกุล คณะ ทาํความดี บอกรักแม่ ให้แม่รู้

นาย กิตติพงษ์ กลิ�นหอม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ช่วยแม่ทาํงานบา้น อยากใหแ้ม่พกับา้ง 

ผมรักแม่ครับ

นาย เกียรติศกัดิ� ยวนยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เนื�องในวนัที� 12สิงหาคมนี� เป็นวนัแม่

แห่งชาติอยากบอกวา่ผมรักแม่ครับแต่ที�

จริงก็รักแม่ทุกวนัล่ะครับแต่วนัแม่

แห่งชาติก็ตอ้งพิเศษหน่อยนอกจากจะ

บอกรักแม่แลว้วนัผมไดท้าํหารแม่และ

คนในครอบครัวรับประทานปีนี�ไม่ไดไ้ป

เที�ยวที�ไหนเลยซื�อของมาทาํไรกินที�บา้น

แต่ก็มีความสุขดีครับแลว้ก็วนันี�ผมเอา

พวงมาลยัดอกมะลิมาไหวแ้ม่และล่างเทา้

แม่ขอพรจากแม่วนันี�ผมรู้สึกดีและมี

ความสุขมากที�ไดอ้ยูก่บัแม่และ

ครอบครัวสุดทา้ยอยากจะบอกวา่ผมรัก

แม่ครับ

นาย ณฐัภทัร พนัโภคา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วนัแม่ปีนี�ขอใหแ้ม่สุขภาพแขง็แรงอยูก่บั

ลูกไปนานๆ ปลอดภยัจากโรคภยัใครเจบ็

นาย เดชาพล ธรรมปาโล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ทุกสิ�งทุกอยา่งที�แม่สอนสั�งผมก็เพียงให้

ลูกไดรั้บแต่สิ�งที�ดีๆ เขา้มาในชีวติ และมี

แต่ความเจริญรุ่งเรือง    ผมดีใจที� ณ วนันี�

ผมยงัมีแม่อยู ่  ดีใจที�ผมยงัมีโอกาสได้

เรียก “แม่”   ไดมี้ช่วงดีๆ ของชีวติในการ

ตอบแทนคุณความดีของแม่   ผมเคยคิด

เสมอวา่ตวัเองโชคดีกวา่คนอื�นอีกหลายๆ

 คนที�เขาไม่มีแม่ ไม่มีโอกาสตอบแทน

พระคุณของแม่

นาย ตระการ หลา้บุตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เลี�ยงแม่ในตอนแม่แก่ไป



นาย นราวชิญ์ วงคท์องดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผมรักแม่นะครับ ของขวญัวนัแม่ขอให้

แม่อยูก่บัผมทุกปี

นาย เนติธร ดวงทิม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

   

ใหเ้ป็นกาํลงัใจเมื�อเราทอ้ใจเจออุปสรรค

ก็คอยเป็นที�ปรึกษาในเรื�องต่างๆใหก้บัเรา

นาย ภูริ  รุจิระยรรยง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ผมจะตั�งใจเป็นเป็นเด็กดีของแม่และ

สังคม  รักแม่ครับ

นาย วชัรพล วรรณทิตย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

บา้งทาํใหแ้ม่ไม่ชอบในบางเรื�อง แต่ผมไม่

เคยนอกลู่นอกทางหรือทาํอะไรที�ผดิ

นาย ศุภกร ชยัสายนัต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ช่วยงานแม่ และการแบ่งเบาภาระดา้น

การเงิน ค่าเทอม ค่ากิน ทาํงานช่วยแม่ 

นาย สิทธิพล ใจดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ผมรักเเม่ครับ

นาย สุรพงษ์ นาเจริญ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ภาระแม่ไดห้ลายอยา่ง ช่วยแม่ทาํงาน

บา้นงานเรือน วนัหยดุก็ทาํงานช่วยเหลือ

นาย สุวจิกัขณ์ นุชแฟง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ลูกจะเป็นคนดีของแม่ของคนใน

ครอบครัวของสังคมรักแม่นะครับ

นาย อภิสิทธิ� คุณวงค์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รักแม่ครับ

นาย อาทร ศกัดิ� สุภาพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

เพียงพอในการขอบคุณสาํหรับทุกๆ สิ�ง

ที�แมไดท้าํใหเ้รา สุขสันตว์นัแม่นะครับ 



นางสาว กนกวรรณ ทองมนต์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

หนูไม่รู้วา่แม่รักหนูขนาดไหน แต่ในใจ

ของหนูรู้แลว้หนา วา่หนูรักแม่ในทุกครา 

เมื�อหลบัตาลืมตาอบอุ่นใจ.....วนัแม่ปีนี�  

ขอพรศกัดิ� สิทธิ� ทั�งหลายในโลก บนัดาล

โชคใหแ้ม่สุขขี สินทรัพยเ์พิ�มพูนทว ีอยา่

ใหมี้ผองภยัแผว้พาน ใหแ้ม่มีรอยยิ�มสด

ชื�น ย ั�งยนือายสุังขาร อยูเ่ป็นร่มโพธิ�

โอฬาร ลูกหลานไดอุ่้นตกัพกัพิง ลูก ขอ

นอ้มตั�งจิต อธิฐานดล บลัดาลแม่หาย

เหนื�อย ดว้ยเถิดหนา โปรดประทานพร

ใหแ้ม่ สบายอุรา โอแ้ม่จ๋าลูกรักแม่ ที�สุด

เลย (อยูเ่ป็นกาํลงัใจใหลู้กคนนี�ได้

ทดแทนพระคุณพอ่พระคุณแม่ทั�งสอง

ดว้ยนะค่ะ อดทนรอวนัที�หนูสาํเร็จดว้ย

นะค่ะ รัก...จากใจลูก

นางสาว กนกอร มุทาวนั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

 

บอกรักแต่จะเป็นลูกที�น่ารักเป็นเด็กดี ไม่

นาย กริตยธ์ชา รักคง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ของครอบครัวผมรักเเม่มากๆครับ

นาย กรีฑา เพช็รบงัเกิด คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ บางเวลา กอกนํ�าแช่ตูเ้ยน็ หุ่งขา้วเตรียม

นางสาว กลมฉตัร รุ่งเรือง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ช่วยเหลือทุกอยา่งไม่วา่จะมีเรื�อง

นาย กษิดช ทองสุข คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

   

ของพอ่แม่ และจะไม่ยุง่เกี�ยวกบัสารเสพ

นางสาว กนัตพร ฉิมพลี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์  สุขภาพร่างกายแขง็แรง อยูห่่ากนัหน่อย

นางสาว กนัยามาส อยรม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ เเลว้ทาํงานบา้นทุกอยา่งเเทนแม่

นางสาว กนัยกิา บวรบุณยธรรม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

 

แม่บอกใหม้าเรียนที�นี�แม่ก็บอกวา่ดป็นค

นางสาว กลัยา สารยศ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ฉนัรักเเม่ทุกวนัเเละจะรักตลอดไป

นางสาว กลัยา ศกัดิ� ถาวรชยั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

กตญั�ูรู้คุณ ไม่กา้วร้าวใส่แม่ ช่วยแม่

ทาํงานบา้นและแบ่งเบาภาระแม่

นางสาว กานดา ทอดทิ�ง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ รักเเม่

นาย กิตติภูมิ ◌ิอยูเ่ยน็ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

 

ทาํดว้ยความตั�งใจเลยแม่จ๋า เพื�อมอบใหผู้ ้



นาย กิติเทพ ปานเพช็ร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ หางานทาํเพื�อดูแลแม่ใหเ้หมือนที�แม่ดูแล

นางสาว เกศรินทร์ พูนยอด คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ เคยทาํใหแ้ม่เสียความรู้สึกบ่อยๆแต่ก็

นางสาว ขวญัเมือง ร่วมพุม่ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

รักแม่ทุกวนัอยูแ่ลว้ค่ะ ขอบคุณแม่ที�ได้

กาํเนิดลูกคนนี�มาไม่มีแม่คงไม่ไดเ้กิดมา

โตขนาดนี�  ขอบคุณแม่ที�คอยสั�งคอยสอน

คอยเตือนทุกๆอยา่งสัญญาจะตั�งใจเรียน

ใหม้ากขึ�นกวา่นี� รักแม่ที�สุดเลยย

นาย จตุัพร พฒันานนท์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ไม่ค่อยไดบ้อกแม่รักแม่เท่าไหร่เพราะยิ�ง

โตขึ�นก็ยิ�งมีความเขินอายในการบอกแม่ 

วา่รักแม่ แต่ถึงไม่พูดแต่อยากใหรู้้วา่รัก

แม่มากๆ ที�มาเรียนที�กทม.ก็มาทาํตาม

ความฝัน แม่เคยหา้มวา่อยา่ม่เลย แต่เราก็

ตดัสินใจที�จะมา สุดทา้ยแม่ก็ยอม ตอนนี�

อยูไ่กลกนัเราก็พยายามตั�งใจเรียนใหม้าก

ที�สุดเท่าที�จะทาํไดไ้ม่ใหแ้ม่ผดิหวงัทีให้

โอกาสเรามาอยูแ่ละเรียนที�นี�  สุดทา้ยก็

อยากจะบอกวา่ จะรักแม่มากๆและจะไม่

ทาํใหแ้ม่ผดิหวงัทีไวใ้จจะใหเ้ตม็ที�ที�สุด

นางสาว จิตตาภา แจ่มจิรารักษ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ พระคุณแม่ยิ�งใหญ่ รักแม่มากนะคะ

นาย จีราวฒัน์ แกว้คาํ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ บอกรักแม่ทางไกล

นางสาว ฉตัรธิดา เกี�ยอ่วม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

อยากบอกแม่วา่หนูรักแม่มากๆๆๆๆเลย

นะหนูจะตั�งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู้

เพื�อที�จะไดมี้อนาคตที�ดีๆมีงานทาํ

สามารถเลี�ยงครอบครัาไดเ้ป็นลูกที�

สามารถทาํใหแ้ม่ภาคภูมิใจไดสุ้ดทา้ยก็

ขอใหแ้ม่มีความสุข สุขภาพแขง็แรง อยู่

ดว้ยกนัไปนานๆๆๆ"รักแม่นะ"



นาย ชนินทร์ ทองหาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

คาํวา่แม่ยิ�งใหญ่กวา่สิ�งใด คาํวา่แม่เฝ้า

ถนอมอบรมบ่มนิสัยใหเ้จา้ไปเติบใหญ่

ไดดี้ คาํวา่แม่ไม่มีคาํวา่สิ�นสุดคาํวา่แม่คือ

คาํวา่ใหใ้หไ้ดไ้หมทั�งเลือดและเนื�อชีวติ

และกายอุทิศใหลู้กไดรั้กแม่ครับ รอผมอีก

 2 ปีนะครับผมจะเรียนจบแลว้รอดู

ความสาํเร็จผมนะครับ

นางสาว ชลธิชา หกประเสริฐ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

วนัแม่นี�  ลูกตั�งใจจะกราบไหวข้อขมาแม่

ในสิ�งที�ทาํผดิพลาด พลาดพลั�งล่วงเกินแม่

 จะหาเวลาะาแม่ไปเที�ยวหาไหวพ้ระ

เพื�อใหท้า้นสุขใจ มีความสุขมากที�สุด รัก

แม่เสมอ. ❤

นางสาว ชลธิชา สุริยะวงษ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

หนูรักแม่มากๆนะคะ ถึงจะไม่เคย

แสดงออกวา่รักเลยสักครั� ง ถึงจะไม่เคย

บอกรักแม่เลยสักหน แต่หนูอยากใหแ้ม่รู้

วา่จริงๆขา้งในหนูรักแม่ที�สุดเลย หนูขาด

แม่ไปไม่ไดจ้ริงๆ หนูอยากอยูก่บัแม่

นานๆอยากใหแ้ม่ดูแลตวัเองมากขึ�นใส่

ใจตวัเองมากขึ�น แม่จะไดอ้ยูก่บัหนูนานๆ

นางสาว ชลธิชา อคัราช คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ พาแม่ไปเที�ยวและทาํบุญค่ะ

นางสาว ชลธิดา ศรีกลัยานุกูล คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ความรักของแม่ คือพลงัใหแ้ก่ลูกทุกคน 

ทาํใหลู้กมีพลงัในการเรียนการทาํงาน

นางสาว ชลีลกัษณ์ นุย้หนู คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ หนูรักแม่

นาย ชยัอนนัต์ อนนัตะ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

การทาํความดีโดยการบริจาคโลหิตเป็น

ประจาํเมื�อมีโอกาศ ความรู้สึกที�มีต่อแม่

คือแม่เป็นคนเก่งและขยนัมากๆแม่เป็น

คนแขม้แขง็ตาอสู้กบัอุปสรรคต่างๆไดดี้

ถึงแมต้วัเองจะป่วยอยูก่็ตามรักแม่



นางสาว ชิชญา เหลือดาํรงสกุล คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ตั�งแต่เด็ก เวลาเราเกิดปัญหา เราก็จะเรียก

แม่  ท่านเป็นคนที�คอยช่วยเหลือเราทุก

อยา่ง เวลามีความสุขไม่วา่จากทั�งประสบ

ความสาํเร็จ ท่านจะยนิดีกบัเราดว้ยจาก

ความพยายามที�ผา่นมาจนทาํมนัสาํเร็จ 

ท่านคงดีใจมากๆ ขอบคุณที�คอยอยูข่า้งๆ

 และเลี�ยงดูมาตลอดค่ะ

นาย ชินวตัร ปั� นจอ้ย คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ ผมรู้สึกภูมิใจมากที�

เกิดมามีชีวติที�ดีแบบนี�  ผมรักแม่นะครับ 

อาจจะมีเถียงไปบา้งมีนอ้ยใจบา้ง แต่ลูก

คนนี�ก็รักแม่สุดชีวติครับ

นางสาว ชุติกาญจน์ ฉายสุริยะ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ไดไ้ปไหวพ้ระทาํบุญกบัแม่ เนื�องในวนั

แม่และวนัเกิดของแม่ รู้สึกอบอุ่นและอิ�ม

เอมใจ เป็นอยา่งมาก เพราะในวนัธรรมดา

เราอาจจะไม่มีเวลาไดไ้ปไหนดว้ยกนั แต่

เนื�องในวนัหยดุเราจึงไดมี้เวลาอยูด่ว้ยกนั

นางสาว โชติมา ละเอียด คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

หนูรักแม่ค่ะ หนูคิดถึงแม่นะคะถึงเราจะ

อยูไ่กลกนัเพราะหนา้ที� แต่หนูกจ้ะรัก 

และคิดถึงแม่เสมอ หนูจะตั�งใจเรียน 

เพื�อใหแ้ม่ภูมิใจในตวัหนู หนูจะนาํคาํสั�ง

สอนมาใชม้าพฒันาตวัหนูใหดี้ขึ�น รักแม่

มากนะคะ❤❤❤❤

นางสาว ฐิตา กวนิยอดยิ�ง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

แม่เป็นผูที้�มีพระคุณต่อเรา ไม่วา่เราจะทาํ

อะไรแม่ก็อภยัใหเ้สมอ ยากจะบอกแแม่

วา่ขอโทษกบัเรื�องแย่ๆ ของตวัเอง อาจจะ

ดื�อหรือเยน็ชาแต่ในใจก็รักแม่นะคะ การ

ไหวแ้ม่วนัปีนี�ทาํใหห้นูมีความสุขมากๆ

และจะรักแม่ตลอดไปขอบคุณที�เป็นแม่

ของหนูขอบคุณที�ใหห้นูเกิดมาเป็นลูก

ของแม่ค่ะขอบคุณค่ะ



นางสาว ณฐัชา มีเมือง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

หนูรักแม่นะคะทั�งแม่หลวงแลว้ก็แม่ของ

หนู

นาง ณฐัธิดา สิงห์อินทร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

การทาํความดีของหนูคือการรับผดิชอบ

ชีวติตวัเอง หาเงินส่งตวัเองเรียนใหจ้บ 

เพื�อในวนัขา้งหนา้แม่จะไดไ้ม่ลาํบาก ไม่

เคยโกรธที�ไม่เคยไดค้วามสบายเหมือน

เด็กคนอื�น แม่ทาํใหห้นูสบายที�สุดแลว้ 

ในวนันี� เราลาํบาก แต่สัญญาวา่วนัหนึ�ง

แม่จะสบายและภูมิใจในตวัลูกคนนี� ที�สุด 

 สุดทา้ยแลว้ลูกคนนี�คนที�ปากหนกั บอก

รักแม่ไม่เป็น ไม่เคยแสดงออก แต่ลึก

ภายในใจอยากบอกแม่วา่  ลูกคนนี� รักแม่

ที�สุด

นางสาว ณฐัพร  สวภาพมงคล คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ถึงเราจะไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัแต่ก็คิดถึงและ

รักเสมอแม่อาจจะขี�บ่นมากแต่แม่ก็หวงัดี

และขอใหแ้ม่มีความสุขขอใหร่้างกาย

แขง็แรงไม่เจบ็ป่วย

นางสาว ณฐัภทัร  ชลายนนาวนิ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

เเม่เป็นผูที้�มีพระคุณและเป็นผูใ้หก้าํเนิด

เรามา เป็นบุคคลที�เสียสละเพื�อเรามาโดย

ตลอด เป็นบุคคลที�ยอมแลกความเจบ็ปวด

เพื�อใหเ้ราไดเ้กิดมา ในระยะเวลา 9 เดือน 

เเม่ตอ้งทนเจบ็ปวดตลอดเวลาเพื�อใหเ้รา

ไดลื้มตาดูโลก เเม่เป็นบุคคลนึงที�เราควร

เคารพนบัถือ และเป็นบุคคลที�เราไม่ควร

ทอดทิ�ง

นาย ณฐัยศ มูลคาํ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ เก็บขยะตามทางสาธารณะ

นางสาว ณฐัริกา ชะตารัมย์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

อยากบอกใหแ้ม่ร็ูวา่  รักแม่มากๆค่ะ  

ขอบคุณที�รักและพยายามทาํทุกอยา่งเพื�อ

หนูตลอด  จะไม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงัค่ะ  รัก

ที�สุด  💙💙
นาย ณฐัวฒิุ แชม้ขาํ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ รักแม่มาก



นางสาว ณาญา  ฐิตะลกั ขณะ  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

แม่เป็นผูมี้พระคุณ ที�ยิ�งใหญ่ เป็นผูใ้ห้

กาํเนิด  เป็นผูเ้ลี�ยงดูสั�งสอนเรามาตลอด  

แม่เป็นทุกสิ�งทุกอยา่ง ใหก้บัเรา  แม่เป็นผู ้

เป็นเสียสละ  และทั�งชีวตินี� เราก็ไม่รู้วา่จะ

ตอบแทนคุณ คุณ แม่อยา่งไร  แต่จะขอ

สัญญา วา่ จะ เป็น ลูกที�ดีของแม่ตลอดไป  

การบอกรักไม่ใช่บอกรักแค่วนัแม่แต่ฉนั

จะบอกรักแม่ไปทุกวนัทุกเทศกาล.

นาย ดาํรงพล หมุนแทน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ไดช้วนคุณแม่ไปทาํบุญที�วดั โดยการ 

ถวายสังฆทาน ทาํบุญ ปล่อยนก ปล่อย

ปลา ใหอ้าหารสัตวใ์นวดั ซึ� ง ทาํใหมี้

ความรู้สึกวา่ มีความสุขมากๆ ที�ไดร่้วม

กิจกรรมกบัแม่ เพราะนอกจากทาํความดี

ร่วมกนัแลว้ ยงัเป็นการสานสายใยรัก 

และ สานสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัใหม้ั�นคง

ต่อไป และ นานๆ

นาย ตุลา มสักุน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ผมรักมากๆครับ

นางสาว ทณัฑิกา  ทีตอ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

คาํวา่แม่แค่พูดมาก็รู้แลว้วา่บุญคุณท่าน

ขนาดไหน หนูเชื�อวา่แม่ตอ้งทุกคน

ทรมานอุม้ทอ้งเรามาถึง9เดือนเพราะมนั

ตอ้งเจบ็ปวดมากๆแน่ๆ แต่แม่ก็ไม่เคย

ทิ�งหนูไปไหนไม่วา่จะมีปัญหาอะไรท่าน

ก็คอยใหก้าํลงัใจมาตลอด ถา้เรียนจบ

มหาลยัหนูจะตอ้งตอบแทนบุญคุณของ

แม่ที�ท่านเลี�ยงดูหนูจนมาถึงตอนนี�

รวมถึงพอ่ดว้ยค่ะ I love 

mom💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜



นางสาว ทิพกฤตา โศกกาํปัง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

จะตั�งใจเรียนหนงัสือ จบมาทาํงานที�

ใฝ่ฝันตามที�วางแผนไว ้ เพื�อใหแ้ม่สบาย

ใจ เชื�อมั�นวา่ลูกดูแลตวัเองได ้และดูแล

เลี�ยงดูพอ่แม่ ไม่ทาํใหท้่านทุกขใ์จ และ

จะประกอบอาชีพที�สุจริต เป็นคนดีของ

ครอบครัวและสังคม และสุดทา้ยนี�  รัก

แม่มาก ขอบคุณที�แม่เป็นทุกอยา่ง

สาํหรับหนู

นางสาว ทิพยว์รรณ มณีแสง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ความดีของหนูคือช่วยแม่ทาํงานค่ะ ค่อย

เก็บบา้น ลา้งจานแบ่งเบาภาระใหคุ้ณแม่

ขายนํ�าปั�นเงินที�ไดก้็ใหคุ้ณแม่ คุณแม่จะ

ไดไ้ม่เหนื�อยจะไดเ้ก็บแรงอยูก่บัเราไป

นานๆรักแม่นะคะไม่จาํเป็นตอ้งเป็นวนั

แม่ก็รักแม่ทุกๆวนัเลย

นาย ธนวนัต์ สวา่งแจง้ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

รู้สึกอยากขอบคุณแม่ที�ใหเ้ราไดเ้กิดมา 

เลี�ยงเราจนโตไดข้นาดนี�  มีความสุขมากที�

ไดเ้กิดมาเป็นลูกของแม่คนนี�

นาย ธนสรร สิทธิสาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

การที�เราไดท้าํความดีไม่วา่แบบไหนก็

ตามการทาํความดีไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็น

วนัแม่เท่านั�นเราสามารถทาํไดทุ้กวนั

นาย ธนากร กูเ้ชิดชูวงศ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ไม่ทาํสิ�งไม่ดี

นาย ธนินทร นาราษฎร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

คาํวา่แม่ ยิ�งใหญ่เหนือใดเล่า แม่เลี�ยงเรา

ดุจลูกรัก เฝ้าถนอมลูกนั�นใหเ้ติบใหญ่  

สุดทา้ยนี�อยากจะบอกวา่รักแม่ที�สุด

นางสาว ธญัญลกัษณ์ แจ่มมี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ขอโทษแม่นะคะที�เมื�อก่อนลูกเกเร แต่

ลูกสัญญาวา่ต่อจากนี� ลูกจะตั�งใจเรียนจะ

ทาํใหแ้ม่ภูมิใจในตวัลูก



นาย ธิชากร หอมจนัทร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ผมก็ไม่มีอะไรใหแ้ม่ไดม้ากสักเท่าไหร่

นอกจากทาํหนา้ที�ของผมใหดี้ที�สุดทาํ

ตามความหวงัของแม่ใหไ้ดม้ากที�สุดนั�น

ก็คือการเรียนไปใหไ้กลที�สุดเท่าที�ผมจะ

ทาํไดแ้ละใชชี้วติใหเ้ป็นทั�งในการเรียน

และการทาํงาน  ซึ� งตอนนี�ผมก็เดินผา่น

แต่ละจุดมาไดเ้รื�อยทั�ง ม.3 ปวช. ปวส. 

และก็ ป.ตรี ที�ผมกาํลงัพยามทาํใหดี้และ

ทาํฝันใหแ้ม่อยา่งเตม็ที� และสุดทา้ยที�ผม

อยากบอกแม่ไวเ้ลยวา่ ถึงผมจะเรียนไม่

เก่งไม่ค่อยฉลาดแค่ผมจะพยายามเอาตวั

รอดจนผมจบ ดั�งที�แม่หวงัและทาํใหแ้ม่

ภูมิใจในตวัผมใหไ้ดค้รับ

นางสาว ธีรรัตน์ พฤกษาเอกอนนัต์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

หนูรักเเม่นะคะหนูจะทาํงานเลี�ยงเเม่เอง

นะคะเเม่จะไดไ้ม่เหนื�อยนะรักเเม่นะคะ

นาย นนทพทัธ์ แตงฉิม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ รักแม่

นางสาว นภวรรณ แกว้มณี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

แม่เป็นคนเดียวที�ไม่เคยดุไม่เคยวา่คอย

สอนลูกแต่สิ�งดีๆขยนัทาํมาหากิน รักแม่

ค่ะ

นางสาว นลิน ฉั�ววเิชียร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

วนัแม่ปีนี หนูไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนักบัแม่

เพราะหนูมาเรียนต่างจงัหวดั ปีนี�ไม่ได้

อยูด่ว้ยกนัแต่ก็คิดถึงเสมอนะคะ รักแม่

ทุกๆวนั จะเป็นเด็กดีของแม่ จะตั�งใจ

เรียนอยา่งที�แม่หวงัไว ้จะประสบ

ความสาํเร็จตามที�หนูเคยบอกแม่ไวจ้ะใช้

จ่ายประหยดัๆ  รักแม่นะคะ



นางสาว น.ส.ภทัรนนัท์ เกตุจรัล คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ปม่คือคนที�ใหก้าํเนิดเรามาและเลี�ยงดูเรา

ตั�งแต่เรายงัเป็นทารกยนัเราโตยนัวนัเรา

ทาํงานแต่ก็ยงัคอย supportเราทุกอยา่ง

และแม่ก็เป็นเหมือนทุกอยา่งใหเ้ราเสมอ 

คอยดูแลเราทุกอยา่งที�เราไม่สามารถดูแล

ตวัเองไปดีพอ แม่คือคนที�มีพระคุณกบั

เรามากที�สุดแลว้ในทุุุกช่วงเวลาขอบคุณ

ที�ดูแลหนูมาตลอดตั�งแต่เด็กจนโตนะคะ

หนูรักแม่มากนะคะ♥️🥰🥰

นางสาว นนัทนชั. ตั�นหุย้ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ผูห้ญิงที�พิเศษที�สุด จะเป็นใครไปไม่ได้

เลยถา้ไม่ใช่แม่ ผูห้ญิงคอยเป็นกาํลงัใจให้

เราทุกๆวนั ผูห้ญิงที�บอกความดียงัไงก็

ไม่มีวนัหมด คอยชี�นาํ คอยดูแล คอย

สอนแต่สิ�งดีๆ ใหก้บัเรามาตลอด 

ถึงแมว้า่ลูกคนนี�จะเคยดื�อ แต่ตอนนี� ลูก

โตขึ�นแลว้ ลูกสัญญาจะเป็นคนใหม่ จะ

เป็นคนดีถา้ไม่มีแม่ คงไม่มีหนูในวนันี�  

อยากบอกแม่วา่รักนะคะผูห้ญิงของหนู 

เพราะคงไม่มีใครแทนที� คนที�สาํคญั

ที�สุดของชีวตินี�  เท่ากบัแม่ของลูกอีกแลว้ 

รักแม่ที�สุดค่ะ

นาย นาย ธีรภทัร์ บุตรครุธ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ดูแลแม่ยามแก่ชรา

นางสาว นํ�าฝน คาํภาอินทร์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ จะตั�งใจเรียน เป็นคนดีของสังคม

นางสาว นิพาพรรณ แซ่เคา คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ถึงปีนี�จะไม่ไดอ้ยูก่บัแม่กบัครอบครัวถึง

จะอยูต่่างถิ�นกนัหนุอยากจะบอกวา่หนู

รักแม่มากนะคะ รักทุกวนัๆไม่มีวนัไหน

ไม่รัก ถึงจะดื�อไม่บา้ง พูดไม่ดีกบัแม่ไป

บา้ง แต่หนูอยากใหแ้ม่รู้วา่หนูรักแม่มาก

นะคะ ❤หนูรักแม่นะคะ รักมากกๆๆ❤



นางสาว บณัฑิตา  ขฒัมาตย์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ปีนี�ไม่ไดอ้ยูก่บัแม่ทุกๆปีอยูก่บัแม่ได้

กราบไวแ้ม่ รักแม่มากนะอยากกลบัไป

ใหก้าํลงัใจแม่ในการทาํงานแม่ตอ้ง

เหนื�อยมากๆเลย สุขภาพแขง็แรงอยูก่ยั

หนูไปนานๆนะคะ ขอโทษทุกอยา่งที�ทาํ

ใหแ้ม่เสียใจ

นางสาว บณัฑิตา สมวงศ ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ รักมมัค่ะ

นางสาว บุษยมาศ เเกว้ประดบั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

เเม่เป็นผูใ้หก้าํเนิดเรามาเเละเลี�ยงดูเรามา

เป็นอยา่งดีถึงบางคนอาจจะไม่มีเเม่ค่อยดู

เเลเเต่เเม่ก็เป็นผูใ้หก้าํเนิดเราเป็นผูใ้หชี้วติ

เราใหไ้ดด้าํรงชีวติในปัจจุบนั

นางสาว ปภสัรา สุริวฒัน์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

การทาํความดีของหนูก็คือ การเป็นเด็กดี

ของแม่ เป็นเด็กขยนั ตั�งใจเรียนเพื�อพอ่

แม่และครอบครัว และก็ยงัเป็นคนดีของ

สังคมและส่วนรวม ความรู้สึกที�ดีกบัแม่

ไม่ใช่แค่จะรักแม่แค่�วนันี�  แต่รักแม่ทุกวนั

 แม่ทาํงานเหนื�อยเพื�อหาเงินส่งเราเลี�ยง 

และทาํงานหาเงินเลี�ยงเราตั�งแต่เรายงัเด็ก 

จนโต แม่อุม้ทอ้งเราตั�ง9เดือน แม่เหนื�อย

หนูรู้ หนูจะทาํใหแ้ม่ภูมิใจในตวัหนู หนู

จะตั�งใจเรียนเอาใบปริญญาที�แม่อยากได้

 มาใหแ้ม่ และหนูจะเป็นเด็กดีของแม่

และสั�งคม หนูอาจจะพูดไม่เก่งแต่หนูรัก

แม่มาก

นางสาว ปภาดา  สุขสาคร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

พาเเม่ไปทาํบุญตามวดัต่างๆ เเละพาไป

กินของอร่อยที�แม่อยากกิน และนวดให้

เเม่เวลาท่านทาํงานกลบัมา และซื�อ

พวงมาลยัมากราบท่าน กอดและหอม เพื�อ

เเสดงความรักที�เรามีต่อท่าน



นางสาว ปภาวรินท์ ซิ�มประเสริฐ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

แม่เป็นทุกอยา่งใหก้บัฉนั เมื�อก่อนไม่

เขา้ใจวา่ทาํไมแม่ตอ้งสร้างกรอบขึ�นมา 

กฏเยอะมาก จนบางทีก็แสดงออกวา่ไม่

พอใจเพราะทาํอะไรไม่ไดเ้ลย แต่ตอนนี�ก็

เขา้ใจแลว้วา่ท่านเป็นห่วงเรามาก แม่

สอนใหฉ้นัเขม้แขง็ เสียใจไดแ้ต่อยา่

เสียใจนานเพราะมนัเสียเวลาชีวติ ฉนัรัก

แม่

นางสาว ปริชาติ ดอนสมบูรณ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

แม่คือผูใ้หชี้วติ  ถึงปีนี� เราไม่ไดอ้ยุ

ดว้ยกนัแต่หนูก็รักแม่ทุกวนั ถึงหนูจะทาํ

ตวัไม่ดีบา้งกเ้ป้นทาํธรรรดาของวยัรุ่นนะ้ 

 แต่หนูขอไม่สัญญานะ้แต่หนูจะทาํใหแ้ม่

เห็นนะ รักแม่นะ้♥️♥️
นางสาว ปิ� นปิ� นทัธ์ เมตตาธรรม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ รักแม่

นางสาว ปิยะมาศ รุ่งเรืองเดช คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

แม่คือคนที�เป็นผูใ้หอ้ยา่งแทจ้ริงถึงแม้

ช่วงที�ผา่นมา3-4ปีนี� เราไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั

แต่หนูก็ยงัรักและเป็นห่วงแม่เหมือนเดิน

นะ

นาย ปิยะวฒัน์ คุณาอนุวทิย์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ตอนที�ผมยงัเด็กตอนนั�นแม่ขายนั�น

สมุนไพรผมไดช่้วยแม่กรอกและช่วยขาย

ไปช่วยซื�อของ และตอนผมอยูป่วชหได้

ฝึกงานพอไดเ้งินเดือนผมไดไ้หแ้ม่

นาย พชรพล พิบูลศุภวริิยะ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ขอบคุณที�แม่คอยช่วยเหลือตลอดเวลาที�

ผา่นมา ขอใฟ้แม่มีความสัขและสุขภาพ

แขง็แรงอยูก่บัลูกไปนานๆ

นางสาว พรรณวษา อารี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

จะลา้งจาน ช่วยทาํงานบา้น ช่วยเลี�ยงหมา

ใหม้ากยิ�งขึ�น จะเป็นคนที�ดีมากกวา่นี�จะ

ทาํใหภู้มิใจ



นางสาว พนัธิตรา ยอดโอวาท คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

พระคุณแม่กวา้งใหญ่ดุจทอ้งฟ้า ผูเ้ป็นลูก

ดั�งนกกาตวัเล็ก ไม่วา่จะออกแรงบินท่อง

นภาสักเท่าไหร่ และนานแค่ไหน ก็มิอาจ

 บินไดท้ั�วทอ้งฟ้า มิอาจทดแทนพระคุณ

แม่หมดลงได้

นางสาว พาณิภคั นนัทวสิาร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ฉนัยา้ยมาอยูก่บัแม่ไดไ้ม่นานแต่ฉนัก็รัก

ท่านมาก รู้วา่ท่านตอ้งหาเงินมาเลี�ยงดูฉนั

 ถา้ฉนัจบและมีงานทาํฉนัจะเลี�ยงท่าน

ตอบแทนที�ท่านส่งเสียฉนัเรียนและไม่

เคยบ่นใหฉ้นัฟังเลยวา่ท่านเหนื�อยแค่ไหน

นางสาว พิชชาภา จิตสังวรณ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ช่วยแบ่งเบาภาระในบา้นทุกวนั 

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ แม่เป็นผูห้ญิงที�เก่ง

ทาํอาหารอร่อยทาํงานบา้นทาํงานหนกัก็

ไม่เคยบ่นแม่เป็นแบบอยา่งที�ดีใหเ้ห็นใน

ทุกๆเรื�องแม่เป็นผูที้�อยูข่า้งเราเสมอตั�งแต่

เล็กจนโตผดิก็วา่กล่าวตกัเตือนแม่เป็น

คนที�หนูรักมากที�สุดถึงแมห้นูจะดื�อไป

บา้งทาํใหท้่านปวดหวัไปบา้ท่านก็ไม่เคย

โกรธ รักแม่นะคะ

นางสาว พิมพว์รัชน์ อินมา คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

รักเเม่มากที�สุดค่ะขอใหใ้หสุ้ขภาพ

ร่างกายเเขง็เเรงหนูจะตั�งใจเรียนเเละทาํ

หนา้ที�ของหนูใหดี้ที�สุดะไม่ทาํใหผ้ดิหวงั

จะเป็นลูกที�ดีของพอ่เเละเเม่จะดูเเลพอ่เเม่ 

เเละอีกคนที�หนูรักคือยา่ หนูรักยา่มาก

นางสาว พุธิตา ภาคนิตย์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ขอใหคุ้ณแม่สุขภาพร่างกายเเขง็เเรง อยู่

กบัลูกไปนานๆนะคะ



นางสาว ภทัรวดี ชุบขยนั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

อยากเรียนใหจ้บเพื�อทาํงานดีๆหาเงินมา

เลี�ยงดูครอบครัว พอ่แม่ไดอ้ยูอ่ยา่งสบาย

อยากจะบอกแม่วา่ รักแม่มาก ถา้ไม่มีแม่

ป่านนี�ไม่รู้หนูจะอยูไ่หน ขอบคุณที�เลี�ยง

ดูมาเป็นอยา่งดี รอหนูทาํงานก่อนนะ หนู

จะตอบแทนบุญคุณแม่เป็นอยา่งดีเลย รัก

แม่❤ ❤️️❤️

นางสาว ภทัรานิ ษ ฐ ◌์  ไตร รุจิรา วฒัน์  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

วนัเเม่ปีี� ขอใหคุ้ณเเม่ของหนูสุภาพเเขง็ 

เเรง อยู ่กนัหนู ไปนานๆเเลว้ก็ขอใหเ้เม่มี

เเต่ความสุข หนูรักเเม่นะ

นาย ภาณุพงศ์ ศรีเมือง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ความรู้สึกที�มีต่อคุณแม่นะครับ ขอบคุณ

นะครับที�ทาํใหผ้มเกิด ขอบคุณนะครับที�

ทาํใหผ้มมีความสุข ถึงแมว้า่ในบางครั� ง

ผมอาจจะดื�อคุณแม่มากเกินไป ผมขอ

โทษคุณแม่นะครับ วนัแม่ปีนี�ขอใหคุ้ณ

แม่มีความสุขมากๆนะครับ สุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง รักแม่มากๆๆๆๆๆๆนะ

ครับ

นาย ภูริเชต แสนมี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ รักแม่นะครับ

นาย ภูวดล โพธิ� ทอง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ตั�งแต่เกิดมาทาํอยูก่บัแม่แค่2คนมาตั�งแต่

เด็ก แม่เป็นแม่เลี�ยงเดียวที�เก่งมากเลี�ยงทั�ง

ผมและพี�ชายมาดว้ยตวัคนเดียวตั�งแต่

พวกผมยงัเล็กๆแม่ทาํงานเหนื�อยมาตลอด

 แม่สู้มาตลอดเพื�อพวกผม ผมเลย

อยากจะบอกแม่วา่ผมรักอม่มากๆครับ



นางสาว มณีรัตน์ นวลวลิยั คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

วนัแม่ปีนี�ก็เหมือนกบัทุกๆปีที�ผา่นมา 

หนูไม่คิดวา่วนันี�ตอ้งเป็นวนัที�ไหวแ้ม่

เสมอ เพราะคาํวา่วนัแม่ของหนูมีอยูทุ่กๆ

วนั เพราะเป็นส่วนหนึ�งในชีวติของหนู

เลย หนูอยากทาํใหแ้ม่ไดภู้มิใจกบัตวัหนู

เองและหนูรักแม่มากที�แม่ไม่บงัคบัเรื�อง

การบา้นของหนูปล่อยใหห้นูไดเ้ลือกเอง

ปีนี�ก็มีแค่พวงมาลยัที�ราคาไม่ไดแ้พง

เหมือนคนอื�นๆ แต่หนูไหวด้ว้ยใจของ

ตวัหนูเองถึงจะเป็นคนที�ขี�อาย แต่หนูก็

รักแม่นะคะ ขอใหอ้ยูก่บัหนูแบบนี�ไป

นานๆนะคะ รักแม่

นางสาว รพีพร บุตรจุมปา คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดูหนูมา บางครั� งทาํตวั

ไม่ดีแต่แม่ก็หายโกธรทุกครั� ง ขอบคุณที�

แม่ทาํงานหนกัมาตลอด คอยส่งเสียค่าเล่า

เรียนตั�งมากมาย ขอโทษที�ไม่เป็นเด็กดี 

ขอบคุณแม่นะคะ หนูทาํเคก้ใหแ้ม่ค่ะ

นางสาว รวสิรา ดนตรี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ถึงแม่ ถึงแมว้า่เราจะอยูไ่กลกนั แต่หนูก็

คิดถึงแม่เสมอนะ ถา้เป็นไปไดก็้อยากให้

แม่มาอยูด่ว้ยกนั

นางสาว รัตนาวลี ชมภูวเิศษ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

แม่คือผูมี้พระคุณต่อเรา แม่ยอมเหนื�อย

กายและใจเพื�อใหลู้กสุขสบาย แม่ยอม

อดทนเพื�อเรา แม่ยอมรับคาํดูถูกต่างๆนาๆ

 แม่ยอมปกป้องเรา แม่เปรียบเสมือน

เพื�อนที�ดีในยามยาก แม่คือผูย้ิ�งใหญ่

สาํหรับลูกๆทึกคน

นางสาว รุ่งอรุณ  รัตนสิทธิ� คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

วนัแม่ปีนี�ก็ยงัคงรักแม่เหมือนเดิมทุกๆปี

ขอโทษที�ชอบทาํตวัแย่ๆ ใหแ้ม่เป็นห่วง

หนูกาํลงัจะปรับปรุงตวัเองใหเ้ป็นคนที�ดี

ขึ�นของแม่นะคะ



นางสาว เรขวลัย์ แหววปลิก คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ช่วยแม่ทาํงานหาเงิน เลี�ยงนอ้ง ทาํงาน

บา้นทาํอาหารใหท้าน ปกติก็ไม่เคยแสดง

ใหเ้ห็นวา่รักแม่ไม่เคยพูดไม่เคย

แสดงออกเท่าไรนกัแต่ก็อยากใหแ้ม่รู้วา่

รักแม่เสมอ

นาย เรวตั โดดเสมอ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

1.ทาํอาหารใหคุ้ณแม่รับประทาน 2.ทาํ

ของขวญัใหคุ้ณแม่ 3.พาคุณแม่ไปเที�ยว 

4.ไม่ทาํใหคุ้ณแม่เดือดร้อน 5.ตั�งใจเรียน

นางสาว วรรษมล มณีผล คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ขอใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรงไม่มีโรคภยัไข้

เจบ็ใหแ้ม่มีความสุขตลอดไปอยูด่ว้ยกนั

ไปนานๆมีโชคลาภมั�งมีๆ

นางสาว วรัมพร ตั�งตระกูลลาภ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

การทาํความดีง่ายเริ�มจากตวัเราตอนนี� เรา

ตอ้งรู้หนา้ที�ตวัเองตอ้งตั�งใจเรียนไม่เกเร

ไม่ทาํใหพ้อ่แม่เดือดร้อนไม่หาเรื�องให้

ท่าตอ้งปวดหวัเรือเครียด เพราะท่าน

ทาํงานมาก็หนกัพอแลว้ ตอ้งหาตั�งใหเ้รา

เรียน เราก็ตอ้งรับผดิชอบหนา้ที�ของเรา

ใหดี้ ช่วยเหลือท่านแบ่งเบาภาระท่านก็

ขอบคุณแม่คนนี�มากที�ทาํใหลู้กคนนี�มา

ตลอด ไม่เคยทาํใหลู้กลาํบากสนบัสนุน

ลูกทุกครั� งที�ลูกมีปัญหา รักแม่มาก

นางสาว วาทินี ปานนวน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ หนูรักแม่นะคะ



นางสาว วลิาสินี สวา่งพงคพ์นัธ์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

หนูช่วยแบ่งเบาภาระภายในบา้นใหแ้ม่ 

คือการทาํงานบา้นต่างๆเพื�อที�แม่จะไดไ้ม่

เหนื�อยหรือเหนื�อยนอ้ยลง วนัแม่ปีนี�หนู

ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกาย

แขง็แรงไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย อายมุั�นขวญัยนื

 พอเจอแต่สิ�งดีๆ รวยๆเฮงๆจะคิดทาํสิ�ง

ใดก็ขอใหส้มหวงัสุดทา้ยนี�หนูจะเป็น

เด็กดี ตั�งใจเรียน และเชื�อฟังคาํสั�งสอน

ของแม่ หนูรักแม่นะคะรักมากดว้ย

นาย เวโรจน์ ชูแกว้ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ขอบคุณแม่ที�ส่งผมเรียนจนถึงตอนนี� ถึง

ผมจะช่วยหาเงินเพื�อมาช่วยลดภาระแม่

ไม่ไดม้ากนกัแต่ผมสัญญาวา่จะเรียนให้

จบจะเอาใบปริญญาไปฝสกแม่ใหไ้ดผ้ม

อยากใหแ้ม่อยูก่บัผมนานๆอยูดู่

ความสาํเร็จของผม ผมจะดูแลแม่และไม่

ทาํใหแ้ม่ผดิหวงัรักแม่นะครับ

นาย ศรัณยู ธนะดาํชยัพร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

วนันี�  ผมไดพ้าแม่ไปกินขา้วพาไปวดั 

วนันี�ผมไดท้าํใหแ้ม่มีความสุขมาก

นางสาว ศศิภา ไชยชนะ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

คุณยายก็เปรียบเสมือนกบัคุณแม่ ที�มี

ความรักความห่วงใยใหต้ลอด

นาย ศิริโรจน์  แสนโย คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ขอใหแ้ม่มีความสุข มากๆ



นางสาว ศุทธินี อศัววงศเ์จริญ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ความรู้สึกที�มีต่อเเม่เเม่ของหนูเลี�ยงหนู

กบันอ้งตวัคนเดียวมาตั�งเเต่เด็กเเม่ลาํบาก

มากทั�งหาเงินส่งหนูเรียนส่งนอ้งเรียนทั�ง

ค่ากินอยูใ่นเเต่ละวนัตั�งเเต่เด็กจนโตไม่วา่

เเม่จะมีเงินหรือไม่มีเเม่ก็ไม่เคยทาํใหห้นู

กบันอ้งลาํบากเเม่ดูเเลหนููู
ููู
ููู
ูู

มาอยา่งดี

อบรมสั�งสอนตั�งเเต่ๆเล็กๆความรักที�เเม่

ใหย้ิ�งใหญ่สาํหรับหนูมากๆวนัเเม่ปีนี�

อยากจะบอกเเม่วา่รักเเม่นะคะเเลว้ก็จะทาํ

ใหเ้เม่ภูมิใจในตวัหนู

นาย สหรัฐ ทองดี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ ช่วยกวาดขยะในที�สาธารณะ

นางสาว สายใหม  แผลงศร คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

อยากขอบคุณคุณแม่ที�อบรบสั�งสอนให้

หนูเป็นคนดีและไวใ้จหนูหนูรักแม่ที�สุด

หนูอยากใหแ้ม่ดูแลตวัเองอยากใหแ้ม่

พกัผอ่นขอใหแ้ม่หายจากโรคภยัที�มี

ขอใหร่้างกายของแม่สุขภาพแขง็แรงอยู ้

กบัครอบครัวไปนานๆรักแม่นะคะ

นาย สิทธิโชค อบัเเสง คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

เเม่เป็นทั�งครูเเม่พี�พอ่ เป็นคนที�จะโกธร

ลูกยงัไงท่านยงัใหอ้ภยัเสมอมาเเม่มีเเต่ให้

เเม่มอบสิ�งดีๆใหลู้กมอบชีวติที�ดีพอ่ตวัเรา

เอง รักเเม่มากยงัจาํคลาบนํ�าตาของเเม่ได้

ดีตอนจากบา้นมาเเสนไกลเพื�อนมาทาํ

หนา้ที�ขอวเราเองทั�งเเบกความรับผดิชอบ

ไวที้�ตวัเอง หนูจะทาํใหม้นัสาํเร็จใหไ้ด ้

เจปู๊ของฉนั



นางสาว สิธิมาภรณ์ ภูแสนศรี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

วนัแม่ปีนี�ก็อยากใหคุ้ณแม่ดูแลสุขภาพ

ตวัเองดว้ย ก็ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง เงินทองไหลมาเทมา ก็อยากให้

แม่รู้ไวว้า่หนูรักแม่นะแต่หนูอาจจะเป็น

คนไม่ค่อยกลา้แสดงออกสักเท่าไหร่แต่ก็

รักแม่มากนะ ก็อยากใหแ้ม่อยูก่บัหนูกบั

นอ้งไปนานๆ รอดูความสาํเร็จของหนูทั�ง

2คน รอดูใบรับปริญญาของหนู หนูจะ

ตั�งใจเรียน ขอบคุณที�แม่เลี�ยงดูหนูมาจน

โตขนาดนี�  ส่งหนูเรียนแมว้า่ตอ้งเหนื�อย 

เป็นห่วงแม่นะ รักและคิดถึง เดี�ยวจะรีบ

กลบับา้นไปกอดนะแม่และก็เดี�ยวกยัไป

ทาํอาหารใหกิ้นดว้ย

นางสาว สิริกร ประทีป คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ตั�งแต่เกิดมาแม่จะเป็นคนเลี�ยงเรามาคน

เดียวตลอดก็อยากขอบคุณแม่ที�เลี�ยงเรา

อยา่งดีดว้ยตวัคนเดียว แลว้เราก็รักแม่

มากๆโตมาเรียนจบมางานทาํก็อยากเลี�ยง

แม่ใหดี้เหมือนที�แม่เลี�ยงเรา แม่ก็เริ�มแก่

ลงทุกๆปีอยากใหแ้ม่ดูแลสุขภาพพกัผอ่น

เยอะๆ แลว้ก็อยากขอโทษที�บางอยา่งก็

ทาํตวัไม่ดีกบัแม่ ชอบเถียงแม่ แต่ก็รักแม่

ที�สุดเลย ส่วนตวัแลว้ที�บา้นแยกทางกนั

ตอนเด็กเลยตอ้งไปอยูก่บันา้ นา้ก็เป็นแม่

คนที�2เหมือนกนันา้เขาเลี�ยงเราตั�งแต4่

ขวบจนถึง16ปี เราก็รักนา้เหมือนแม่คนที�

2ดว้ย



นางสาว สุชญา คงทน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

แม่หนูเป็นคนที�ขยนัทาํมาหากิน เป็น

แบบอยา่งในการทาํงานของหนู อีกทั�งยงั

สนบัสนุนหนูใหไ้ดเ้รียนในสิ�งที�ชอบ 

สนบัสนุนใหท้าํกิจกรรม เรียนรู้ และ

เลือกทาํในสิ�งที�รัก ความดีที�หนูทาํมา

ตลอดคือการเป็นลูกที�ดี ตั�งใจเรียน ทาํ

กิจกรรมช่วยเหลือส่วนรวม มีจิต

สาธารณะมาตั�งแต่เด็ก อยากบอกแม่วา่

รักแม่และขอบคุณแม่มากๆที�เป็น

แบบอยา่งที�ดีใหก้บัหนูกบันอ้งและรัก

แม่มากที�สุด ในอนาคตเป้าหมายในชีวติ

สูงสุดของหนูคือใหพ้อ่กบัแม่อยูส่บาย

และมีความสุขที�สุด

นาย สุทธิพจน์ เชาวนะโชติ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

การไปทาํจิตอาสาที�สาธารณะ การเป็น

เด็กดีของพอ่แม่ ไม่โกหก ตั�งใจเรียน การ

ไปกราบเทา้แม่ 🥰🥰

นางสาว สุภาวดี จาํปาสี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ตอนนี�กาํลงัตั�งใจเรียนใหจ้บ จะไดห้า

งานดีๆทาํ มีเงินมาเลี�ยงแม่ตอนแก่ แม้

ตอนนี�จะไม่รู้วา่แม่อยูที่�ไหน ทาํอะไร 

เป็นยงัไงก็ตาม ลูกจะตามหาแม่ใหเ้จอ

นะคะ

นางสาว สุวนนั แซ่เลา้ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ รักแม่

นางสาว เสาวลกัษณ์ ธิติจรูญโรจน์ คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

แม่เป็นคนที�รักเรามากที�สุด แม่คอยหา

ขา้วหาปลาใหเ้ราไดกิ้น แม่เป็นคนคอย

ถามดูแลเราวา่ชีวติเราตอนนี� เป็นไงบาง

ลาํบากหรือเปล่า แม่พยายามส่งเงินหา

เงินมาใหเ้ราเรียนหนงัสือใหเ้รากินออยู่

สบายไม่เคยบ่นวา่เหนื�อยเลย แม่เปรียบ

เหมือนทุกสิ�งทุกอยา่งของฉนัสอนใหฉ้นั

เป็นคนดีตั�งใจเรียน อยากใหแ้ม่รู้วา่รัก

แม่นะคะ

นาย อนิรุต ศรีดี คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ พาแม่ไปเที�ยวที�ต่างจงัหวดั



นางสาว อภสัรา แหว้ชิน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ อยากบอกวา่รักแม่มากๆค่ะ

นาย อรรถชยั รอดสุโข คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

เราคิดดีทาํดีแค่นี�ก็เป็นความดีแลว้  เนื�อง

ในวาระวนัแม่แห่งชาติ  ก็ขอใกคุ้ณแม่มี

ความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแขง็แรง  

รักแม่มากๆๆ จะขอเป็นลูกที�ดีของแม่ตล

อกไป

นางสาว อลิชา เหขนุทด คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

การทาํความดีเพื�อที�จะตอบแทนพระคุณ

พอ่แม่ตอนนี� คือ เมื�อเรากาํลงัศึกษาเล่า

เรียน ก็ตอ้งตั�งใจเรียนใหม้ากๆ 

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ คือคิดถึงมากๆ 

เขา้ใจถึงความลาํบากของการอยูค่นเดียว 

แต่เมื�อตอ้งเขา้มาเรียนในเมือง ซึ� งอยู่

ห่างไกลจากบา้นมากๆ ทาํใหเ้ราตอ้ง

อดทนและทาํหนา้ที�ของเราใหดี้ที�สุด

นางสาว อาทิตยาภา นุ่นงาม คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ รักแม่นะคะ

นาย อุกฤษฏ์ ทองขนาน คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์

ตั�งแจต่ผมเกิดมาก็มีแม่คนนนี�คนเดียวที�

คอยดูแลผมทุกอยา่งและซบัพอตทุกสิ�ง

ผมอยากจะบอกใหแ้ม่รู้วา่ผทรักแม่ที�สุด

ในโลกไม่มีใครเทียบเท่าแม่ของผมได้

นางสาว กมลลกัษณ์ สินสุข คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

วนัแม่ปีนี� ไม่มีอะไรมากค่ะ กิจกรรมที�

เราทาํก็จะมีการรับประทานร่วมกนั

ภายในครอบครัว ครอบครัวเราจะฉลอง

วนัแม่กนัก่อนถึงวนัแม่1วนัค่ะ ก็คือวนัที� 

11 สิงหาคม เพราะวนัที� 12 สิงหาคมซึ�ง

เป็นวนัแม่บา้นของเราซึ� งเป็นบา้นของ

ผูใ้หญ่บา้น(แม่เราเป็นผูใ้หญ่บา้นค่ะ) จะ

มีการเลี�ยงขา้วหรือขนม นม นํ�ากบัพวก

คนภายในหมู่บา้นค่ะ เราทาํกิจกรรม

แบบนี�มา2ปีแลว้



นางสาว กรกนก  ผลสวสัดิ� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่ที�สุด แม่คือดวงใจ โกรธมากแค่

ไหนเขาก็คือคนที�อุม้ทอ้งเรามา วนัแม่ปี

นี�ขอใหคุ้ณแม่ทุกคนมีสุขภาพแขง็แรง 

และอยูก่บัลูกไปยาวๆนะคะ

นางสาว กรกมล ทองสุข คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ถึงจะดื�อแต่ตั�งใจเรียนนะคะ รักมากคนนี�  

เรียนจบเมื�อไหร่จะพาไปเที�ยวเกาหลี

นางสาว กรรณิการ์ กนัทะรัก คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ทาํในสิ�งที�ลูกที�ดีควรทาํ,ช่วยแม่ทาํงาน

และทาํงานบา้นในส่วนที�ตวัเองทาํได ้เช่น

 ซกัผา้ กรอกนํ�า ลา้งจาน ตั�งใจศึกษาเล่า

เรียน ใชเ้งินอยา่งประหยดั ขอบคุณแม่

นะคะ ที�พยายามทาํทุกอยา่งใหมี้เหมือน

คนอื�น แมจ้ะใชเ้วลานานแต่ก็มีความสุข

กบัสิ�งที�มีอยู ่ตอนนี� เริ�มโตก็พยายามไม่

เรียกร้องอะไรที�มนัมากเกินไป พยายาม

ใชสิ้�งต่างๆใหม้นัคุม้ ใชจ้นกวา่จะพงั

หรือซ่อมไม่ได ้ตอนนี�หนูจะดูแลตวัเอง

จะไดแ้ขง็แรงๆ ไม่ตอ้งกินยาและไปหา

หมอ รักแม่ค่ะ

นางสาว กฤตยา ทองดี คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ ก็คงมีแต่ความรัก

ความเป็นห่วง ท่านก็อายมุากแลว้จึงเป็น

ห่วงเรื�องสุขภาพ เราจึงอยากใหแ้ม่

พกัผอ่นแบ่งเบาภาระงานของท่าน ช่วย

ในสิ�งที�จะทาํได ้เรื�องานบา้นหรือเรื�อง

ค่าใชจ้่าย ความรู้สึกที�มีต่อท่านนั�น

มากกวา่มีใหใ้คร



นาย กฤษดา ปริปุณณะ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่ผมเป็นคนขยนัมากๆ ทาํงานตั�งแต่ตี4

ถึง 5โมงเยน็ทุกวนัผมเห็นแบบนี�ตั�งแต่ยงั

เด็กเลยทาํใหผ้มตอ้งตั�งใจเรียนให้

มากกวา่นี� เพื�อที�จะไม่ใหแ้ม่ลาํบากใน

ภายหนา้เพราะเป็นแม่ตอ้งตื�นแต่เชา้ทุก

วนัแม่ทาํงานหนกัมากแต่แม่ไม่เคยทอ้แม่

เป็นคนที�เก่งสาํหรับผมมากผมรักแม่

มากๆอยากใหแ้ม่อยูจ่นไดเ้ห็น

ความสาํเร็จของผมแม่เป็นเหมือนบุคคล

ตน้แบบสาํหรับผมในหลายๆอยา่งให้

อดทนต่ออะไรที�ทาํใหท้อ้ใจกอดแม่หรือ

เห็นแม่ก็จะหายไปเลย อยากบอกวา่รัก

แม่นะ

นางสาว กญัญารัตน์ ศรีทอง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่ในความคิดหนูคือแม่ที�ดีและเป็น

ตวัอยา่งที�ดีของหนู แม่ดูแล รัก และ

สนบัสนุนในหลายๆเรื�อง คอยสอนและ

ตกัเตือนเสมอเวลาหนูทาํผดิ แม่เหนื�อยที�

เลี�ยงดูเรามาตั�งแต่เล็กจนโต นกัและ

ขอบคุณแม่คะที�ทาํใหเ้ป็นหนูจนถึงทุก

วนันี�

นางสาว กลัยกร  ศรีกนัยา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่ทุกวนัอยูแ่ลว้ อยูด่ว้ยกนัเกือบ24ชม

 ช่วยแม่ทาํงาน ช่วยงานที�ร้าน หาเงินมี

เงินเป็นของตวัเอง ไม่ทาํใหแ้ม่ลาํบากใจ 

เพิ�งพาได ้ไวใ้จได ้แค่นี�แม่ก็ดีใจแลว้ แม่

กล่าว

นาย กาญจน์ ศุภกาญจน์ไพโรจนคณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน ช่วยแม่ทาํงานบา้นพาแม่ไปเที�ยวขา้งนอก

นางสาว   กุลณฐั  วงษส์าํราญ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

เนื�องในวนัแม่ขอใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรง

 ไม่เจบ็ไม่ป่วย ขอใหส้วยๆรวย มี

ความสุขทุกวนัอยูก่บัลูกไปนานๆ



นางสาว กุลภรณ์ ศาสตรพนัธ์ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือ รักและเคารพ แม่

คือที�พึ�งทางใจ ความรู้สึกคือแม่เหมือน

เป็นครูคนแรกที�ใหค้าํอบรมบ่มนิสัย 

และสอนการใชชี้วติตั�งแต่เด็กถึงปัจจุบนั

นี�  อยากตอบแทนพระคุณที�แม่เลี�ยงดู คือ 

ช่วยแบ่งเบาภาระใหแ้ม่ มีอะไรที�เรา

สามารถช่วยไดก้็ช่วยท่านบา้ง เช่น ช่วย

ทาํงานบา้น ช่วยแม่ทาํงานเท่าที�ทาํได ้

เพื�อที�แม่จะไดห้ายเหนื�อย

นางสาว กุลภรณ์ คะเหลา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่มากนะ ขอโทษที�ทาํตวัไม่ดี พูดไม่

ดีใส่บ่อยๆ ขอโทษที�ดื�อ พูดไม่ฟัง สอน

ไม่เชื�อ จะพยายามทาํตวัใหดี้ขึ�น จะเชื�อ

ฟังใหม้ากขึ�น รักแม่นะ

นางสาว เกวลิน กรรณิกากลาง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน รักแม่

นางสาว เกวลิน อินทร์ แกว้  คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน รักแม่นะคะ

นาย จกัรวรรดิ� ม่วงมา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

วนันี�ผมตั�งใจเรียน เพื�อแม่ แลว้นะครับ 

ขอบคุณทุกสิ�งทุกอยา่งที�ทาํใหผ้มไดม้า

ในจุดๆนี�  ผมรักแม่นะครับ

นางสาว จารุมน เจริญวรรณ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน รักเเม่ค่ะ

นางสาว จิดาภส อินสุข คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

เมื�อตอนม.ตน้อาจจะเป็นเด็กเกเรไม่

สนใจการเรียนแต่พอขึ�นมาก็พยายาม

ปรับปรุงตวัเองไปในทางที�ดีขึ�นมาตลอด

ทาํใหพ้อ่แม่เสียใจนอ้ยลงจนถึงขึ�นมี

ความสุขไม่อยากทาํใหแ้ม่ผดิหวงัที�มีลูก

แบบนี�อยากใหแ้ม่อยูก่บัหนูไปนานๆ

ขอโทดที�เคยดื�อไม่เชื�อฟังแต่จะทาํทุก

อยา่งใหดี้ขึ�นและเป็นที�น่าชื�นชมของคน

ในบา้นรักแม่นะ

นางสาว จิตจุฑา ภูวชิานนัทกุล คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่นะคะ ขอบคุณสาํหรับทุกอยา่งที�

ทาํใหห้นูนะคะ



นาย จิตรศิลป์ ม่วงบาํรุง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน รักแม่มั�กๆคา้บบบ

นาย จิรกิตติ� นาจาํปา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่ครับถึงแมจ้ะดื�อไปบา้งแต่ก็รัก

เหมือนเดิม

นาย จิรฐา พรมจกัร คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน ครับ

นางสาว จิรัชญา  แฉลม้วารี คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ตั�งแต่เด็กจนโตคนที�เป็นหวัหนา้

ครอบครัวก็มีแม่ที�ตอ้งทาํทุกอยา่ง 

พยายามทุกอยา่งเพื�อใหลู้กมีความสุขแม้

ตวัเองจะไม่มีความสุขและทอ้มาก อยาก

ใหแ้ม่มีความสุขของแม่บา้ง เหนื�อยมา

เยอะ รักแม่มาก สิ�งเดียวที�เฝ้าฝันคือให้

แม่มีความสุขตลอดไปอยูก่บัหนูไปนานๆ

นางสาว จิริยาภรณ์ รัตนวนั คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ทุกครั� งที�เห็นแม่เหนื�อยแลว้รู้สึกวา่อยาก

ขอบคุณแม่ที�อดทนเลี�ยงดูมาตั�งแต่เกิด 

ทั�งที�บา้นไม่ไดร้ํ� ารวย แม่ไม่เคยวา่เลยที�

เลือกอยากเรียนอะไรแม่ใหท้าํทุกอยา่งที�

ลูกอยากทาํ ตอนนี�หนูโตแลว้และ

สามารถทาํงานใหเ้งินแม่ใชไ้ดแ้ลว้ ถึง

มนัจะไม่เยอะแต่ก็มาจากความตั�งใจที�

จะล่วยแบ่งเบาภาระต่าง หนุรักแม่🥰🥰🥰🥰

นาย เจตนิพทัธ์ กอฝั�น คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

1.จะเป็นคนดีของสังคม 2.จะตั�งใจเรียน 

3.จะไม่ทาํใหผู้ค้นรอบขา้งเดือดร้อน 4จะ

ดูแลครอบครัวใหดี้ที�สุด นี�คือการทาํ

ความดีเพื�อบอกรักแม่

นางสาว เจนจิรา เหล่าสุดโท คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ช่วยแม่แบ่งเบาภาระที�บา้น ช่วยแม่ถือ

ของหนกั ช่วยซ่อมแซมเครื�องใชใ้นบา้น

แม่จะไดไ้ม่ตอ้งเสียเงินจา้งช่าง รู้สึกรัก

แม่และขอบคุณแม่ที�ยงัคงคอยอยูด่ว้ยกนั

 คอยใหก้าํลงัใจ สั�งสอนในเวลาที�ผดิ 

และขอโทษ



นาย ฉตัรมงคล สนโต คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน รักแม่ที�สุดเลย

นาย ชนาธิป ทิพยโ์สตนยันา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่ของเราเป็นคนที�ใจดีมาก แต่ก็เป็นคน

ที�เขม้งวด มีระเบียบมากพอสมควร แม่ไม่

เคยใหเ้ครียดเลยในเรื�องของการเรียน มี

แต่บอกวา่เรียนใหส้นุก ไดเ้กรดเท่าไหร่ก็

ไดแ้ต่อขใหม้นัผา่น ไม่เครียด ไม่กดดนั 

แม่เป็นคนที�น่ารักมาก

นางสาว ชมพูนิกข์ ดาวลัย์ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ตั�งใจเรียนใหจ้บช่วยแม่ลา้งจานๆลๆหนู

รักแม่ที�สุดหนูจะพยายามทาํทุกอยา่งให้

ดีที�สุดหนูรักแม่คะ

นาย ชยพทัธ์ คงช่วย คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

วนัเเม่ปีนี�ผมก็ขอ้ใหแ้ม่ผมมีสุขภาพที�เเขง็

เเรง อยูก่บัหนูไปนานๆ บางครั� งอาจตะ

ไม่น่ารักเเต่กต้อ้งขอโทษเเม่ดว้ยที�ทาํตวั

ไม่น่ารัก ขอบคุณที�ใหห้นูมีวนันี�ได ้

ขอบคุณที�ส่งเรียนหนูจนเขา้มหาวทิยาลยั

ไดข้อบคุณเเม่ ขอบคุณเเม่ที�เป็นที�ปรึกษา

ใหเ้เก่ผม ขอบคุณเเม่ที�เขา้ใจหนูทุกอยา่ง

 หนูสัญญาวา่จะเป็นเด็กดีต่อ

ครอบครัวเเละสังคม วนันี� ปีนรัหนูก็

รักเเม่ที�สุดเลยนะ รักนะครับ

นางสาว ชลธิชา พุม่พวง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

เเม่คือคนที�ไม่วา่จะทาํผดิมากเเค่ไหน จะ

พลาดมากจนนบัครั� งไม่ถว้นเเต่เเม่ก็จะ

ยงัคงยนืเคียงขา้งเรา ไม่ทิ�งเราไปไหน ไม่

วา่จะทุกขห์รือเสียใจ เเม่ก็จะเดินไปกบัเรา

เสมอ ขอบคุณเเม่ทุกครั� งที�ประสบ

ความสาํเร็จ หรือไดท้าํอะไร เพราะเเม่คือ

คนที�รักเรามากที�สุดเเลว้

นางสาว ชวาลา  นาถโคษา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ทาํความสะอาดภายในชุมชนที�ตนเอง

อาศยัอยู่



นาย ชยัพร ศรีตร คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

อยากจะบอกวา่รักแม่นะครับ ถึงแมจ้ะ

ไม่ใช่คนที�กลา้แสดงออกแต่ผมจะรักแม่

ผา่นการเป็นเด็กที�ตั�งใจเรียน เป็นคนดีต่อ

สังคม เป็นพลเมืองที�ดีและอนาคตจะนาํ

ความสุขความสบายมาใหแ้ม่และพอ่ให้

เร็งที�สุดนะครับ

นาย ชาญชยั องัปิยกุล คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ช่วยงานบา้นแม่ แลว้ก็เขียนการ์ตูนส่ง

ประกวด หวงัชิงทุนหาเงินเรียนหนงัสือ 

ช่วยบอกการบา้นเพื�อนพากนัตามงาน 

ใหค้าํแนะนาํเพื�อนๆในเรื�องของงานที�ไม่

เขา้ใจ และเอาเรื�องที�ทาํความดีไปบอกแม่

 พาแม่ไปเที�ยว ปรับความเขา้ใจกนัใน

เรื�องที�ผดิใจต่อกนั ตอนนี�ทั�งผมและแม่ก็

ดีกนัใชชี้วติแบบมีความสุข

นางสาว ชาลิสา บุญยศิลป์ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

หนูรักแม่มากนะคะถึงหนูจะไม่ไดอ้ยูก่บั

แม่ตั�งแต่เด็กๆแต่หนูก็ไม่เคยรู้สึกนอ้ยใจ

อะไรเลยหนูเขา้วา่คนเราต่างก็มีจุดหมาย

ปลายทางไม่เหมือนกนัหนูเขา้ใจแม่มา

ตลอดแต่หนูก็จะตั�งใจเรียนเพื�อที�จะไดมี้

งานดีๆทาํมีบา้นจะไดใ้หแ้ม่มาอยูด่ว้ยหนู

ไม่เคยโกรธแม่เลยที�แม่ใหห้นูมาอยูก่บั

ตายายเพราะตายายก็ดูแลหนูอยา่งดีทาํ

ใหห้นูมีวนันี� เช่นกนัและหนูก็เขา้ใจแม่

นะคะหนูรักแม่นะ



นาย ชุมพล  ทนัเพราะ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

การไดช่้วยแบ่งเบาภาระภายในบา้นเรื�อง

ต่างๆ เพื�อใหแ้ม่จะไดไ้ม่ตอ้งมา

รับผดิชอบเรื�องภายในบา้นอีกจะไดก้ลบั

บา้นมาแลว้พกัผอ่นอยา่งไม่ตอ้งห่วง

อะไรมาก ทั�งการซื�ออาหารมาเตรียมไว้

รับประทาน การทาํความสะอาดภายใน

บา้น แมจ้ะช่วยเล็กๆ นอ้ยๆ ก็เป็นแสดง

ความรักในรูปแบบนึงที�ไม่ตอ้งทาํอะไร

มากมายแต่ง่ายๆ ที�จะทาํเป็นประจาํได้

นางสาว โชติกา เมืองใหญ่ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน อยากบอกรักแม่ค่ะ

นางสาว ญาดา ลิขิตลือชา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่ที�สุดในโลก ขอบคุณที�ทาํใหห้นู

เกิดมา ไดเ้จอกบัโลกกวา้งใหญ่ ไดพ้บ

เพื�อนที�ดี ไดเ้รียนในสิ�งที�ตวัเองตอ้งการ 

จะเป็นเด็กดีแบบนี�ตลอดไปค่ะ

นาย ฐานิต ภณวเิชียร คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ผมรักแม่มาก ผมรู้วา่แม่เหนื�อยมากที�ตอ้ง

ดูแลลูกคนนี�ตั�งแต่อยูใ่นทอ้ง ตอ้งดูแล

ครอบครัว ทาํงานหาเงินมาเพื�อลูกคนนี�ได้

เรียน รักแม่นะครับ

นางสาว ฐิติพร บุญชาํ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ถา้หากพูดถึงเรื�องการบอกรักแม่ฉนัเป็น

คนหนึ�งเลยที�ไม่ค่อยกลา้แสดงออก ไม่

ค่อยไดก้อดแม่ ไม่ค่อยไดคุ้ยกนัสัก

เท่าไหร่ แต่หนูอยากจะบอกแม่วา่ทุกสิ�ง

ทุกอยา่งที�วนันี�หนูทาํอยู ่หนูตั�งใจทาํเพื�อ

แม่นะ หนูตั�งใจเรียน ตั�งใจทาํงาน 

เพื�อที�จะไดป้ระสบความสาํเร็จเร็วๆ หนู

จะไดช่้วยหาเงินใ◌้หค้รอบครัวได ้หนู

อยากใหแ้ม่เชื�อมั�นในตวัหนูนะวา่สักวนั

หนูจะทาํใหค้รอบครัวภูมิใจในตวัหนูให้

ได ้หนูรักแม่และทุกคนในครอบครัว

มากนะคะ



นางสาว ฐิติอร เมฆแยม้ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

เวลาอยูบ่า้นก็จะช่วยทาํงานบา้นบา้ง ลา้ง

จาน กวาดบา้น ถูพื�นอะไรพวกนี�แลว้ก็

สิ�งที�ลูกควรจะตั�งใจทาํใหแ้ม่ภาคภูมิใจก็

คือการตั�งใจเรียนเรียนจบตามที�แม่หวงั

ไวไ้ม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงัถึงจะไม่ไดเ้รียน

เก่งมากหรือวา่ฉลาดมากก็จะพยายามทาํ

ใหไ้ดดี้ที�สุดไม่ทาํใหผ้ดิหวงั I love my 

mother.

นางสาว ฐิรพร ชยังามเมือง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน ช่วยแม่ทาํงานบา้น กอดแม่ ตั�งใจเรียนค่ะ

นางสาว ณพิชชา สมดงัใจ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แมเลยงดูเรามาใหโตขนมามชวตทดและ

สุขสบายในทุกอยา่ง ส่งเสริมเราในทุกๆ

ดา้น ฉนัเรียนโรงเรียนหญิงลว้นนอ้ยคน

ที�ผูป้กครองจะเห็นดว้ยกบัการที�ลูกของ

พวกเขาจะของเล่นดนตรีในวงโยธวาทิต 

เพราะพวกเขาคิดวา่มนัไร้สาระตั�งใจ

เรียนจะดีกวา่ เล่นดนตรีมนัเอาไปใชใ้น

ชีวติอนาคตหรือในการเขา้มหาลยัไม่ได ้

แต่ฉนัโชคดีมากที�แม่เขา้ใจและ

สนบัสนุนใหฉ้นัไดเ้ล่นดนตรี ในทุกๆเชา้

 ก่อนไปโรงเรียนแม่มกัจะทาํอาหารไว้

ใหทุ้กครั� งแมจ้ะไม่มีเวลาทาํใหท้านแม่ก็

จะออกไปหาซื�ออาหารใหฉ้ไัดกิ้นรอง

ทอ้งทุกครั� ง ถึงฉนัจะตื�นเชา้ไปโรงเรียน

ตั�งแต่ตี3-4เขาก็ทาํใหต้ลอด แม่คือบุคคล

ที�สอนฉนัทุกอยา่ง ฉนัรับรู้ไดถึ้งความ

เป็นห่วงของแม่มาโดยตลอดถึงฉนัจะโต

แลว้เขาก็ยงัรักและเป็นห่วงฉนัเสมอ ฉนั



นางสาว ณชัชา เผดิมรอด คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ไม่ไดอ้ยูก่บัแม่ตั�งแต่เด็กไม่เคยติดต่อกนั 

แต่ก็ไม่ไดรู้้สึกวา่ตวัเองขาดแม่เพราะมี

ยา่ที�เลี�ยงดูมาตั�งแต่เด็ก ยา่เป็นทุกอยา่ง

แทนแม่ ความดีที�คอยช่วยก็คือทาํงาน

บา้น แบ่งเบาภาระท่าน

นางสาว ณชัณิชา พุทธา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

 ก็เป็นคนที�เชื�อฟังแม่ แม่บอกอะไรก็จะ

ทาํตามตลอดเป็นคนที�ไม่ค่อยดื�อกบัแม่

เท่าไหร่ ชอบอยูก่บัแม่มากติดแม่มาก  

ไปไหนกจ้ะไปดว้ยกนัตลอด รักแม่ค่ะ

นางสาว ณชัมีร์ อิสมาแอล คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ทุกวนันี� ที�ต ั�งใจเรียนก็เพื�ออยากจะมี

อนาคตที�ดีเพื�อแม่ งานบา้นที�ทาํไดห้นูก็

ทาํใหต้ลอด ดีใจที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกแม่ 

ถึงแมห้นูจะมีเรื�องใหแ้ม่ดุบ่อย แต่หนูก็

ไม่เคยรักแม่นอ้ยลงเลย ขอบคุณที�โดยดุ

คอยเตือนอะไรที�ไม่ดี คอยสนบัสนุนใน

สิ�งที�หนูชอบที�หนูรัก คอยผลกัดนัมา

ตลอด ขอบคุณทุกๆสิ�งที�ทาํใหต้ั�งแต่เกิด 

หนูเป็นลูกคนแรก เป็นคนโตของบา้น 

สัญญาวา่จะไม่ทาํใหผ้ดิหวงั

นางสาว ณฐัธยาน์ โกศลวริิยะกิจ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ช่วยแม่ทาํงานขายของทาํงานบา้นเวลา

อยูก่บัแม่แลว้มีความสุขมาก แม่สามารถ

ปรึกษาไดทุ้กเรื�องไม่วา่จะเกิดปัญหา

อะไรขึ�นคอยใหค้าํปรึกษาคอยปลอบ

และคอยช่วยเหลืออยูเ่สมอ และบางเวลาก็

เหมือนเพื�อน



นางสาว ณฐันนัท์ ควนิรัมย์ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ความดีคือทาํอะไรก็ไดที้�ใจอยากทาํแต่ก็

ไม่ไดไ้ปเบียดเบียนใคร การใหท้านแก่ผู ้

ยากไร้ และความรู้สึกที�มีต่อคุณแม่นะคะ 

 แม่เป็นผูที้�ใหก้าํเนิดเรามา และแม่ยงั

เลี�ยงดูเราอยา่งทะนุถนอมตลอดมา ตั�งแต่

เล็กจนโต และในเวลาเราเจบ็ป่วย แม่ก็

ยงัลางานเพื�อจะมาดูแลเราทุกๆครั� ง 

ถึงแมว้า่เราจะเจบ็ป่วยเพียงเล็กนอ้ยก็ตาม

แม่ก็จะคอยอยูก่บัเราตลอด หรือบางทีเรา

มีเรื�องเดือดร้อน ไม่สบายใจอะไรแม่ก็จะ

คอยรับฟังและปลอบโยนเราอยา่งทะนุ

ถนอมแม่ไม่เคยเลยสักครั� งที�จะซํ� าเติมเรา

หรือทิ�งเราใหอ้ยูก่บัความทุกขเ์พียงคน

เดียวแม่จะคอยอยูข่า้งๆเราตลอดเวลา 

บ่อยครั� งที�เราทาํอะไรไม่คิดแม่อาจจะ

โกรธบา้งแต่แม่ก็ยงัคงใหอ้ภยัเราอยูเ่สมอ

 และสุดทา้ยนี�  คือรักแม่ค่ะ

นาย ณฐัพล สุขเจริญ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ผูห้ญิงที�ดีที�สุด ผูห้ญิงที�อยูก่บัเรานาน

ที�สุด ผูห้ญิงที�รักเราที�สุด และผูห้ญิงคนนี�

แหละที�ไม่เคยทิ�งเรา รักแม่ทุกวนัไม่ใช่

แค่วนัแม่

นาย ณฐัพล พละเลิศ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่เป็นคนที�ดูแลเรามาตลอด คอยสั�งสอน

 ตกัเตือนใหเ้ราเป็นคนดี คอยชี�นาํไป

ในทางที�ดี และแม่เป็นคนที�แกร่งมาก ไม่

วา่จะเหนื�อยแค่ไหนก็ไม่เคยบ่น รักแม่

มากครับ



นางสาว ณทัติชุ เหมือนมาศ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือถึงแม่จะไม่ได้

เลี�ยงมาตั�งเเต่เด็กก็ยงัรักแม่เหมือนเดิม

และถึงตอนนี�ยงัเรียนอยูก่็สามารถ

ช่วยเหลือแม่ในยามแม่ลาํบากไดถึ้ง

ตอนนี�จะอยูก่บัยายแต่ยายก็เลี�ยงมา

เหมือนแม่คนนึงเลี�ยงมาตั�งเเต่เด็กจนถึง

ปัจจุบนัตอนนี� เลยตอบแทนยายดว้ยการ

ช่วยงานทุกอยา่งเท่าที�ตวัเองจะทาํไดค่้ะ

นางสาว ดาวรุ่ง สัตตารุ่ง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

หนูอาจจะไมไดบอกรกเเมในทุกๆวน

หรือหนูอาจจะไม่เคยบอกรักเเม่เลยเเต่

นั�นก็ไม่ไดห้มายความวา่หนูไม่รักเเม่

จริงๆแลว้หนูรักเเม่มากๆท่านเป็นผูใ้ห้

กาํเนิดหนูหลายครั� งที�เเม่วา่เเม่ด่าเเม่คอย

เตือนคอยสั�งสอนหนูฟังทุกครั� งเก็บทุก

คาํที�เเม่วา่เเม่สอนมาคิดทุกคาํถึงบางครั� ง

อาจจะดื�อบา้งไม่ฟังบา้งรึทาํเป็นไม่สนใจ

เเต่หนูอยากใหรู้้วา่หนูเอาคาํพูดเเม่

กลบัมาคิดทุกคาํพูดกิจกรรมที�ชอบทาํ

กบัเเม่คือการทาํอาหารกบัเเม่มนัมี

ความสุขมากๆที�ไดท้าํกบัท่านไดมี้ส่วน

ร่วมในการเเชร์ความคิดซึ�งกนัเเละกนัได้

เเชร์เมนูที�ตวัเองชอบซึงหนูอยากจะบอก

ส่าหนูรักเเม่มากๆนะ้คะถึงจะผดิพลาด

ไปบา้งในบางครั� งเเต่หนูรู้วา่ผูเ้ป็นเเม่ให้

โอกาสใหอ้ภยัลูกไดเ้สมอ รักเเม่มากๆ

นะ้คะ



นาย เดชาธร  เฟื� องฟุ้ง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ตอ้งขอเกริ�นก่อนวา่เเม่ผมเป็นคนทาํงาน

หนกัทุกวนัเเละเเถบจะไม่มีวนัหยดุให้

ครอบครัวเเต่ทุกคนก็เขา้ใจเเม่เสมอ ตอ้ง

ขอบคุณเเม่ที�คอยหาเงินใหใ้ชเ้เละ

ขอบคุณหลายๆอยา่งที�ทาํให ้ผมรักเเม่ครับ

นาย ถิรธรรม ชยัปัญญา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ปกติเเลว้ผมจะเป็นคนบอกรักเเม่ไม่ค่อย

บ่อยครับ ส่วนมากจะเเสดฃใหเ้คา้เห็น

มากกวา่ ผมเชื�อวา่การกระทาํสาํคญักวา่

คาํพูดเสมอ ผมไม่สามารถบรรยายอะไร

ไดเ้ลยครับ เพราะคาํวา่เเม่มนัมีค่าเกินคาํ

บรรยายเหลือเกิน สถาบนัครอบครัวเป็น

สิ�งสาํคญัมากๆครับสาํหรับผม ความ

รักเเละความอบอุ่นที�เเม่มอบใหไ้ม่วา่จะ

ทางไหน ในรูปเเบบใดก็เเลว้เเต่ สิ�งที�เเม่

พูด เเม่ดุ เเม่วา่ เเม่ติ ทุกอยา่งที�ออกมา

จากปากของเเม่ มนัคือสิ�งที�กาํลงัจะบอก

ผมเสมอวา่ เคา้รักเรามากนะ❤️

นาย ทีฆพฒัน์ ดิษสระ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน พาเเม่ไปเที�ยวกราบเเม่

นาย ธงไชย ศิรินยั คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่มากๆน่ะครับถที�คอยดุวา่ในตอนที�

ผมทาํตวัไม่ดีทาํตวัไม่น่ารักค่อยลบอก

ตอนที�ผมทาํผดิค่อยเตือนตอนที�ผมจะ

หลงทางผดิถึงผมจะเป็นลูกที�ไม่ดีเท่าไร

แต่ผมกรั้กแม่น่ะครับ

นางสาว ธนิษฐา  ไพบูลยว์ฒิุโชค คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่มากๆ วนัแม่ปีนี�อยากใหแ้ม่

สุขภาพแขง็แรง ไม่เจบ็ป่วยอยูด่ว้ยกนั

ไปนานๆ อยากใหแ้ม่สุขสบาย จะทาํตวั

ใหเ้ป็นลูกที�ดีกวา่นี�



นางสาว ธมลวรรณ สุภาวมิล คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ไม่ไดอ้ยูก่บัแม่มาตั�งแต่เด็ก แต่ก็มีป๊า

ดูแลทุกช่วงชีวติ ทั�งทุกขแ์ละสุขมา

ดว้ยกนั ป๊าเป็นทั�งพอ่แม่พี�นอ้งและเพื�อน 

เป็นทุกๆอยา่งใหจ้นเราไม่รู้สึกขาด สอน

ใหเ้อาตวัรอดได ้สอนใหโ้ตใหคิ้ดเสมอ 

รักมากๆนะ 💖💖

นางสาว ธญัลกัษณ์ บุญมาก คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ในวนแมปนนน ไดพาแมไปดูปลาท

สยามพารากอน มีทั�งปลาใหญ่ปลาเล็ก ที�

รู้จกัและไม่รู้จกั ซึ� งทั�งฉนัและแม่ก็

ตื�นเตน้ที�ไดเ้จออะไรใหม่ๆในสถานที�นั�น

 ไดถ่้ายรูปไวเ้ป็นที�ระลึก ถ่ายรูปปลา

และสัตวอื์�นๆเพิ�มเติมเช่น กบ แพนกวิ�น 

เต่า งู เป็นตน้ อีกทั�งยงัไดส้ัมผสักบั

ปลาดาวที�ยงัเป็นๆอยู ่ไดส้นุก ตื�นเตน้ไป

พร้อมกนั พอดูปลาเสร็จแลว้ก็ไปดูหุ่น

ขี�ผึ�งต่อ เมื�อไดดู้แม่ฉนัชอบมากเพราะ

มนัสร้างขึ�นมาเหมือนคนจริงๆมากๆ 

เป็นวนัที�ไดเ้ห็นแม่มีความสุขมากอาจจะ

เพราะไม่ไดไ้ปเที�ยวนาน ทาํแต่งานจน

เหนื�อย ฉนัจึงหาเวลาใหแ้ม่พกัผอ่นโดย

การพาออกมาขา้งนอก นบัวา่ฉนัทาํให้

แม่ไดป้ลดปล่อยจากการทาํงานมาพกั

ใหญ่ และฉนัก็จะรีบเรียนใหจ้บ มีงาน

การที�ดีเพื�อใหแ้ม่ไดภู้มิใจและสบายใจที�

นางสาว ธนัยช์นก  วงศดี์ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ช่วยแม่ทาํงานบา้นทาํกบัขา้วใหแ้ม่ ใน

ทุกๆวนั ไม่จาํเป็นตอ้งวนัแม่ ชอบเห็นแม่

ไดกิ้นของอร่อยๆ มีอะไรที�ช่วยไดก้็จะทาํ

 รักแม่ไม่จาํเป็นตอ้งพูด แค่การกระทาํก็

คิดวา่แม่ไดรู้้แลว้ บอกรักแม่ทุกวนัดว้ย

การกอด กอดในทุกเทศกาล ทุกวนัก่อน

นอน ทาํมึกวนัที�มีแม่มหดี้ที�สุด



นาย ธีรโชติ วรรณะ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

อุ่นใดในโลกคงไม่อุ่นเท่าออ้มกอดแม่รัก

ใดในโลกคงไม่จรองใจเท่ารักของแม่รัก

แม่ที�สุดในโลก

นาย นพรุท สาทพนัธ์ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่นะครับ ผมจะตั�งใจเรียน และเป็น

เด็กดีของแม่

นางสาว นริศรา  เภา พาน  คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน ช่วยเเม่ทาํงานบา้น

นางสาว นวภสั รัตนวรรณี คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

พาคุณแม่ไปดูตน้ไม ้เพราะตน้เก่าที�บา้น

ตาย ช่วยดูแลสวนตน้ไมใ้หแ้ม่ ช่วยเลี�ยง

แมว กวาดบา้นถูบา้น ตอนที�แม่เจบ็ขาก็

ช่วยดูแลที�โรงพยาบาล พยงุเวลาไปไหน

มาไหน เพราะตอนเด็กๆแม่ก็ดูแลเรามา

อยา่งดี เมื�อแม่เจบ็ป่วยก็ตอ้งดูแลท่าน

เหมือนที�ท่านเคยดูแลเรา แมแ้ม่จะจุกจิก

เรื�องการใชเ้งินของฉนั ฉนัก็เขา้ใจเพราะ

ที�แม่พูดก็เพราะอยากจะใหฉ้นัประหยดั

การใชจ้่าย ฉนัเป็นคนที�พูดไม่ค่อยเก่งแต่

ก็อยากแสดงความรักที�มีต่อแมใหม้าก

ที�สุดเท่าที�ฉนัจะทาํได้

นาย นาย ภาณุมาศ  บุญมาก คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ผมรักเเม่มากครับถึงผมจะดื�อบา้ง  ไม่เชื�อ

ฟังบา้ง  หาเรื�องใส่ตวับา้งเเต่ผมก็อยูใ่น

ขอบเขตเพราะไม่อยากใหเ้เม่ลาํบากใจ

บางทีเเม่ทาํงานเหนื�อยกลบัมาตอ้งมาหา

ขา้วใหกิ้นทุกวนัๆ  ผมอยากใหเ้เม่พกับา้ง  

รักเเม่ครับ

นางสาว นิธินาฏ จีกระโทก คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่นะ ถึงไม่ค่อยไดบ้อกก็ตาม แต่จะ

พยายามช่วยแม่ทางออ้มใหไ้ดม้ากที�สุด 

ไม่ไดอ้ยากเห็นแม่ลาํบากใจ กบัเหนื�อย

กายเหมือนกนั อยูก่บัหนูไปนาน ๆ นะ



นางสาว นุชนาฎ  สวสัดิ� รัก คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่คือคนที�เป็นทุกอยา่ง เคยคิดวา่ทาํไม

แม่ตอ้งสร้างกรอบใหข้นาดนี�  ดุ เจา้

ระเบียบ ทุกอยา่งเนี�ยบมาก พอโตชีวติได้

เจอกบัสิ�งต่างๆ เรื�องราวมากมายทั�งดีและ

ร้าย คนแรกที�นึกถึงคือแม่ และเขา้ใจแลว้

วา่ที�แม่ทาํไปเพราะอะไร รักแม่นะจุป้ๆ

นาย บณัฑิต เรืองรัศมี คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ดวงใจแม่วนันี� ลูกเติบโตแลว้ แม่เลี�ยงลูก

มาอยา่งดี  ต่อจากนี� ทุกๆ วนัผมจะตั�งใจ

เรียนและผมจะตั�งใจคอยดูแลแม่

นางสาว บุญธิตา โคกมิ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่ที�สุดเลยนะขอบคุณ ที�เลี�ยงมาจน

โตหนูอาจจะดื�อบา้งไม่ฟังแม่บา้งแต่ก็รัก

แม่ที�สุดนะไม่มีวนัไหนที�ไม่รักแม่เลย

ตอ้งขอบคุณแม่มากๆที�คอยเลี�ยงดูคอน

สอนมาตลอดคอยชี�บอกใหเ้จออะไรที�ดี

และบอกอะไรที�ไม่ดีถึงจะมีผดิพลาดกนั

บา้งแต่แม่ก็ไม่เคยโกรธเลยเพราะยงัไง

เราก็เป็นแม่ลูกกนัก็ขอใหแ้ม่สุขภาพ

ร่างกายแขง็แรงอยูก่บัลูกไปนานๆไม่เจบ็

ไม่ไขร้อวนัที�ลูกเรียนจบทาํงานแลว้จะ

มาทดแทนบุญคุณแม่นะ  รักแม่

นางสาว เบญจพร เปรมสุขสวสัดิ� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ลูกอาจจะไม่เคยบอกมาก่อน แต่วนันี� ลูก

อยากบอกวา่ ลูกภูมิใจที�ไดเ้กิดมาเป็นลูก

ของแม่ ลูกรักแม่มาก สุขสันตว์นัแม่ค่ะ



นางสาว เบญญารัตน์ โตใหญ่ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

สุขสันตว์นัแม่นะคะ หนูรักแม่นะ ถึงจะ

ตอนนี�ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัเพราะหนูตอ้งมา

เรียนที�กรุงเทพ แต่ก็ไดบ้อกรักออนไลน์

ไปแลว้ แม่ตอ้งดูแลสุขภาพดว้ยนะ อยา่

มั�วแต่ดูซีรี�ยจ์นไม่หลบัไม่นอน กินขา้ว

ใหอิ้�มกินของอร่อยๆ ไวว้นัหยดุเดียวหนู

จะลงไปหาที�สระบุรีนะคะ

นาย ปกรณ์ สุนนัทศกัดิ� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ในทุกๆวนัแม่จะคอยปลุกจะคอยเตือน

ใหผ้มไดตื้�นมาเรียนหนงัสือ เเละตอน

เที�ยงเเม่จะคอยซื�ออาหารมาใหผ้ม

ถึงแมว้า่ผมจะดื�อจะไม่ฟังมากแค่ไหน 

ถึงแมแ้ม่จะมีเงินนอ้ยแม่ก็ซื�อขา้วดีดีให้

ผมส่วนตวัแม่เองนั�นยอมทนกินลาํบาก

เพื�อใหลู้กไดกิ้นดี ขา้วเยน็ก็เหมือนกนั 

สักวนันึงเมื�อมผมมีเงินจะตอบแทน

พระคุณพอ่แม่

นาย ปฏิญญา เชยสาคร คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน ช่วยแม่ทาํงานบา้น

นางสาว ปณาลี ศรีปิ� น คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ตั�งแต่เล็กจนโตแม่คือผูที้�คอยดูแลเลี�ยงดู

หนูมาอยา่งดี หนูรักแม่มาก ตอนนี�หนูโต

ขึ�นแลว้ หลงัจากนี�หนูจะทาํงานหาเงินมา

เลี�ยงแม่เองค่ะ หนูรักแม่มากๆนะคะ รัก

ที�สุดในโลกเลย วนัแม่ปีนี�ขอใหแ้ม่มี

ความสุขมากๆนะคะ ไม่เจบ็ปวด สุข

สบาย โรคภยัร้ายๆไม่มากลํ�ากลายให้

หนกัใจ ไม่ตอ้งห่วงนะคะหลงัจากนี� ลูก

สาวคนนี�จะคอยดูแลแม่เอง รักแม่นะคะ



นางสาว ปรียาภรณ์ ก๊อก คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิดหนู ตอ้งเลี�ยงดูส่งเสีย

ตั�งแต่เล็กจนโต แม่คอยสอนหนูทุกๆอยา่ง

 ไม่ใหอ้อกนอกลู่นอกทาง สักวนัหนึ�ง

เมื�อหนูเรียนจบมีงานทาํดีๆหนูจะตอบ

แทนแม่ที�เลี�ยงดูหนูมาตลอดชีวติ หนูรัก

แม่นะคะ

นางสาว ปวรรณรัตน์ อิ�มชื�น คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่เป็นคนที�ทาํใหเ้ราทุกอยา่ง ไม่วา่จะ

เรื�องกิน เรื�องเรียน ช่วยเราในทุกอยา่ง 

คอยสนบัสนุนเรา แมบ้างครั� งความคิด

ของเคก้บัเราจะไม่ตรงกนับา้งแต่ก็ค่อยๆ

ใช่ความเขา้ใจกนั ถึงจะนานแต่ก็รักแม่ค่ะ

 พอนึกภาพวนัที�ไม่เจอแม่แลว้ก็แอบมอง

ไม่เห็นเส้นทางขา้งหนา้เลยค่ะ

นาย ปัญจพล วงษท์อง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่นะครับขอบคุณสาํหรับทุกอยา่งที�

ทาํใหห้นูทุกอยา่งในชีวติจะเรียนใหจ้บมี

งานทาํที�ดีและสาํเร็จในชีวติและจะทาํให้

แม่อยูส่บายจะค่อยดูแลแม่ตลอดจนวนั

สุดทา้ยรักแม่นะครับ

นาย ป่าไม้ พึ�งงาม คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน ทาํความสะอาดบา้น ทาํงานบา้น

นางสาว ปารมี สะอิ� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ความดีทาํงานหาเงินช่วยลดภาระใหพ้อ่

แม่ อยากไดอ้ะไรก็ซื�อเองไม่ลาํบากเงิน

คนในครอบครัว ตั�งใจเรียนใหไ้ดเ้กรดดีๆ

 เรียนจบใหพ้อ่แม่ภูมิใจ แม่ค่อยหาซื�อ

ของมาใหต้ลอด ค่อยโทรทุกวนัพออยู่

คอนโดคนเดียววา่เป็นไงบา้งกินอะไร

หรือยงัของกินยงัเหลือพอกินไหม ของ

อะไรหมดไหมแม่จะไดซื้�อให ้เวลาอยาก

กินไรก็ทาํใหกิ้นตลอด อยากไปไหนก็พา

ไป แม่เป็นแม่ที�ดีที�สุดสาํหรับหนู รักแม่

นะคะ



นางสาว ปิยฉตัร กลิ�นกุหลาบ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

การทาํความดี คือการที�เราตอ้งทาํโดยไม่

หวงัผลตอบเเทน ตอ้งทาํดว้ยจิตใจที�ดี คิด

จะช่วยเหลือคนที�ลาํบากอยา่งๆจริงๆ 

ความรู้สึกที�มีต่อเเม่ ถึงจะไม่ค่อยไดเ้จอ

เเม่ ไม่ไดบ้อกรักบ่อยๆ เเต่ก็รักเเม่มากๆ 

จะตั�งใจเรียนใหจ้บ

นาย ปิยะชยั คงสิบ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่นะครับ ทุกวนันี� ที�เรียนหนกั

ทาํงานหนกัเพื�อแม่และตวัผม เพื�อน

อนาคตจะไดส้บาย

นางสาว ปิยาภสัร์ ดีขนุ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ช่วยแม่แบ่งเบาภาระงานบา้นและดูแล

นอ้งสาวแทนแม่เป็นลูกที�ดีเชื�อฟังแม่

ตั�งใจเรียนเพื�อใหแ้ม่ภูมิใจในวนัแม่หรือ

ในโอกาสพิเศษอาจจะมีการกราบเทา้คุณ

แม่พูดจาดีๆกบัแม่พาคุณแม่ไปทาํบุญตกั

บาตรใชเ้วลาวนัหยดุทาํกิจกรรมร่วมกนั

บ่อยๆแค่นี�ก็เป็นการบอกรักแม่แลว้

นางสาว พรทิพย์ คลอ้ยฤดี คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

จะตั�งใจเรียนต่อไปใหมี้อนาคต เพื�อวนั

ขา้งหนา้จะใหเ้ลี�ยงดูครอบครัวไดแ้ละมี

งานทาํส่งตงัใหแ้ม่ทุกวนัๆไดาพา◌ํา

ปหาหมอสักทีหลงัจะไดห้ายปวด

นางสาว พรรภษา บุญเลิศ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่เป็นตวัอยา่งที�ดีใหก้บัฉนั แม่เป็นคนที�

เก่งมากที�เลี�ยงฉนัดว้ยตวัคนเดียว แม่ฉขั

ยนัทาํงานมาก เป็นทุกอยา่งใหก้บัฉนั 

ปรึกษาหรือคุยกบัแม่ไดทุ้กเรื�อง ฉนัรัก

แม่มากๆค่ะ รักมากๆทุกวนั



นาย พฒันพงษ์ โพธิมณี คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่คือคนที�ผมรักมากที�สุด เขาชอบ

ถ่ายรูปทุกช่วงวยัของผม คอยเป็นห่วงใน

ทุกๆเรื�องตั�งแต่เล็กจนถึงปัจจุบนั เลี�ยงดู

อยา่งดีไม่เคยบ่นเหนื�อย ถึงแมว้า่ผมจะรู้

วา่เขาเหนื�อยจากงานแลว้ยงัตอ้งกลบัมา

ดูแลงานบา้นและผมในทุกๆวนั ผมรัก

แม่ที�เป็นแม่ของผมแบบนี�  รักแม่ครับ

นางสาว พาขวญั มั�นหมาย คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ลูกสาวคนนี� รักแม่เสมอ ถึงจะเป็นลูกที�

ดื�อไปบา้ง ทาํใหแ้ม่เหนื�อยใจ หนูจะ

ปรับปรุงตวัใหดี้ขึ�น จะตั�งใจเรียนหนงัสือ

 จบปริญญาใหพ้อ่กบัแม่ภูมิใจ หนูจะหา

งานทาํดีๆ มีเงินเก็บเยอะๆ ซื�อบา้น ซื�อรถ

 ครอบครัวของเราจะไดไ้ม่ลาํบากอีก

ต่อไป💖💖

นางสาว พิมพ ์ชนก  จนัทร์ กระ พอ้  คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ก็เอาเป็นวา่รักแม่นั�นแหละค่ะง่ายๆเลย  

แต่ จะรักมากกวา่เดิมถา้แม่เลิ�กเป็นสลิ�ม 

อยา่งอื�นดีหมดละมีเงิน  support ทุกอยา่ง  

ไม่ตีกรอบจนเกินไป  เหลือแค่ความ

เป็นสลิ�มและ  ignorance เนี�ยแหละไม่

ค่อยชอบเท่าไหร่ 

นางสาว พิมพพ์ณัณ์ ภูประภากรกุล คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

การทาํความดีบอกรักแม่ของหนูคือการ

ช่วยแม่ทาํงาน หรือวา่เป็นเด็กดีของแม่

ทุกคนอาจจะคิดวา่มนัเป็นหนา้ที�ใช่ค่ะ

หนูก็เป็นหนึ�งในนั�นเหมื�นกนัวา่มนัเป็น

หนา้ที�ของเราในการที�ตอ้งทาํความให้

แม่หรือเป็นลูกที�ดีเพราะมนัเป็นหนา้ที�

ของลูก หนูไม่รู้วา่ควรทาํความดีอะไรให้

แม่เลยทาํไดแ้ค่ทาํตามหนา้ที�ของตวัเอง

ใหดี้ที�สุดเท่านั�นค่ะ



นางสาว พิมพิภทัร  นกนอ้ย คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่เป็นคนที�ยอมหนูตลอด อยากไดอ้ะไร

ก็ซื�อให ้ตามใจตลอด แต่มีบางครั� งที�ดุไป

บา้ง ไม่ตามใจบา้งก็เขา้ใจแม่นะ เพราะ

แม่ใหอ้ยากใหจ้ริงๆ บางครั� งก็ทะเลาะ

กบัแม่ แค่เรื�องเล็กๆนอ้ยๆ แต่เดี�ยวเดียว

ก็หายแลว้ ก็ดีกนัเหมือนเดิม แม่ชอบบ่น

วา่ไม่ช่วยแม่ทาํงานบา้นเลย หนูก็บอกไป

วา่ทาํงานอยู ่ไม่วา่งมาช่วย แม่ก็จะชอบ

มางอแงใส่ หนูก็จะหงุดหงิดแม่ แต่ก็

ไม่ไดบ้อกไม่ไดพู้ดไป ก็อยูเ่ฉยๆ แต่

เวลาหนูอยากไดอ้ะไร แม่ก็จะซื�อใหจ้ะ

ถูกบา้งแพงบา้งกูซื�อให ้อยากไปไหนก็

พาไปไม่เคยบ่น ก็อยากจะบอกแม่วา่หนู

รักแม่นะ ถึงแม่จะชอบบ่นหนูแต่ก็ยงั

ดีกวา่ไม่ไดย้นิเสียงบ่นแม่อีกเลย รักแม่

นะคะ

นาย พิรพฒัน์  เฉลิมเกียรติพิกุล คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

การทาํความดีของผมคือการลดภาระที�

บา้นโดยการออกไปทาํงานหาเงิน ไม่ขอ

เงินพอ่แม่ ในบางครั� งก็พาพอ่แม่ไปกิน

ขา้วโดยใชเ้งินที�เราไดจ้ากการที�เราทาํงาน

เลี�ยงพอ่แม่ สิ�งที�ผมกาํลงัจะทาํอีกอยา่ง 

คือการเก็บเงินเพื�อไปจ่ายหนี�ใหพ้อ่กบัแม่

 แลว้ก็ช่วยลดภาระงานในบา้นโดยการ

เราแบ่งงานบา้นกบันอ้ง

นางสาว พิราภรณ์ กาลเทศ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

หนูจะตั�งใจเรียนใหจ้บ และมีเงินมา

ช่วยเหลือแม่นะคะ หนูรักแม่นะ รักมาก

ที�สุดเลยค่ะ

นางสาว พีรดา พว่งบุญมาก คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

หนูดีใจและมีความสุขมากๆที�ไดเ้กิดมา

เป็นลูกของแม่นะ



นาย พุฒิพงศ์ สิงห์บุญมา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ในวนัแม่ที�จะถึงนี�การไดท้าํความดีกบัแม่

เป็นเรื�องที�ดีมากๆเพราะเราจะไดอ้ยูก่บั

แม่ที�เป็นผูใ้หก้าํเนิดเรามาออกสู่โลกใบนี�

ถา้ไม่มีแม่ก็ไม่มีตวัเราใรวนันี� เพราะเหตุ

วนัแม่แห่งชาติจึงเป็นวนัที�ดีที�จะไดบ้อก

รักแม่ของเรา รักแม่มากๆครับ

นางสาว เพชรลดา จนัทรา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

หนูกบัแม่ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัค่ะ วธีิบอกรัก

ก็ประมาณเป็นการบอกรักโดยไม่มีคาํวา่

รัก อยา่งเช่น กินขา้วหรือยงั เป็นอยา่งไร

บา้ง เรียนเป็นอยา่งไร อยากกินอะไรไหม

 ถึงจะไม่มีคาํวา่รักแต่มนัก็รับรู้ไดด้ว้ย

ความรู้สึกของเราค่ะ

นาย ภทัรพงษ ์ แกว้วชิิต คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

การทาํความดีบอกรักแม่นั�น ส่วนตวัแลว้

ผมคิดวา่มนัเป็นสิ�งที�ลูกที�ดีทุกคนควรจะ

ทาํผมเป็นหนึ�งในนั�น ถึงผมจะเกเรไม่

น่ารักกบัท่านเป็นบางครั� ง แต่สิ�งที�ทาํให้

ผมมีวนันี�ก็เพราะแม่ เพราะคนใน

ครอบครัว และผมเชื�อวา่ซกัวนัเราจะตอ้ง

เสียใจกบัการที�เราจะตอ้งเสียสิ�งที�เรารัก

ไป ดงันั�นผมเลยคิดวา่การทาํความดีนั�น

มนัทาํไดไ้ม่ยากหรอกครับเราแค่ลงมือ

ทาํควรรักคนรอบขา้งใหม้ากๆช่วยเหลือ

ผูค้นเยอะๆแลว้สิ�งที�ไดม้านั�น เราจะรู้วา่

ความดี ความรัก เป็นอยา่งไรครับ 

ขอบคุณครับ

นางสาว ภทัราภรณ์ ไพรสุข คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน กอดแม่ พาแม่ไปเลี�ยงฉลอง



นาย ภูมินทร์ ราชโคตร  คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

12 สิงหาคมที�จะถึงนี�จะบอกวา่รักเเม่มาก

ครับ เเละตลอดที�ผา่นมาผมทาํไม่ใช่เเค่

คาํพูด ผมดูเเลเมื�อเเม่ป่วยคอยชว้ยงาน

บา้นเเละตั�งใจเรียนเพื�ออนาคตที�ดีจะได้

ตอบเเทนเเม่ที�เลี�ยงดูผมมา

นาย มาฆมาส ฤทธิรุดเร่งพล คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

สุขสันตว์นัแม่นะครับ ตลอดเวลาที�ผา่น

มาผมขอโทษที�ทาํใหแ้ม่ร้องไหบ้า้ง

หงุดหงิดโมโหบา้งแต่ก็รักเหมือนเดิม

เลยนะครับ ขอบคุณแม่ที�คอยให้

คาํปรึกษาผมช่วยเหลือผมอยูต่ลอด เวลา

ผมหิวผมเหนื�อยแม่ก็คอยช่วยคอยหาขา้ว

ใหกิ้นตลอดเวลา ถึงผมจะแสดงออกไม่

เก่งแต่ลึกๆแลว้ผมรักแม่มากนะครับ 

ขอใหอ้ายยุนืนานนะครับ อยูก่บัผมกบั

นอ้งไปนานๆ ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วยนะครับ 

ผมจะคอยช่วยแบ่งเบาภาระงานบา้นแม่

ใหน้ะครับ ผมจะตั�งใจเรียนใหจ้บนะครับ

 รอดูความสาํเร็จของผมนะครับ รักแม่

นะครับจากลูกที�แยค่นนี� รักแม่เสมอนะ

ครับ



นาย โมกษจุ์ฑา เถื�อนโตะ๊ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่เคยบอกวา่ฉนัคือความภาคภูมิใจของ

แม่  ฉนัเป็นของขวญัที�แม่ภูมิใจ   มนั

รู้สึกดีแค่ไหนที�ตวัเองไดเ้ป็นสิ�งดีๆ 

สาํหรับ “แม่”   ฉนัไม่รู้วา่แม่พูดเพื�อให้

ฉนัรู้สึกภูมิใจในตวัเองหรืออะไรกนัแน่  

แต่ฉนัคิดวา่สิ�งที�แม่พูดทาํใหฉ้นัไม่กลา้

ทาํในสิ�งที�ไม่ดี  เพราะกลวัจะบั�นทอน

ความภาคภูมิใจของแม่    มนัเลยกลายเป็น

เกราะที�คอยป้องกนัไม่ใหฉ้นัทาํในสิ�งที�

ผดิพลาดหรือนอกลู่นอกทาง ก็เพราะฉนั

รู้วา่ ฉนัเป็น“สุดที�รัก” ที�แม่ “รักที�สุด”   

มากมายในสิ�งที�แม่มอบให ้ความรักที�ไม่

มีใครเทียบได ้ทุกอณูความทุกข ์ความ

ลาํบาก ความเหนื�อยยาก  ก็เพียงทาํเพื�อ 

“ลูก”   แม่ทาํใหฉ้นัมองโลกในแง่ดี   

เห็นค่าของตวัเองและอยูก่บัตวัเองอยา่งมี

ความสุข

นางสาว รินรดา กุโลทยัพิภพ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน รักแม่ที�สุดในโลก

นางสาว รุจิรา  แซ่ตั�ง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่ทุกวนั ขอใหแ้ม่ร่างกายแขง็แรงอยู่

กบัลูกไปนานๆ

นางสาว ฤทยัวลัย์ เจริญสุข คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่เป็นทุกสิ�งทุกอยา่งในชีวติของฉนั ฉนั

จะเป็นเด็กดีตั�งใจเรียนใหจ้บแลว้จะมี

อนาคตที�ดีใหแ้ม่ไดภู้มิใจ ฉนัจะตอบ

แทนบุญคุณดว้ยความรักและดูแลแม่

เหมือนที�แม่ดูแลฉนัจนเติบโตมาขนาดนี�  

ฉนัรักแม่



นางสาว วนชัพร กงเพชร คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่มากที�สุดขอบคุณสาํหรับทุกอยา่ง

ขอบคุณที�เลี�ยงดูมาดว้ยความรักที�ใหเ้รา

มาอยา่งเตม็ที�ขอบคุณที�ทาํทุกๆอยา่งให้

คอยสั�งสอนวา่อนัไหนดีไม่ดีคอยดูแล

เวลาเจบ็ป่วยใหค้าํปรึกษาเวลามีปัญหา

คอยทาํใหเ้วลาหนูอารมณ์ไม่ดีแม่ก็คอย

มาทาํใหก้ลบัมาอารมณ์ดีตลอดขอบคุณที�

รักและดูแลหนูกบัพี�ไม่เคยใหล้าํบาก

อะไรที�หาใหไ้ดก้็จะหาแมจ้ะลาํบากมาก

แค่ไหนก็ตามขอโทษเวลาที�ดื�อหรือไม่

เชื�อฟังแต่ยงัไงหนูจะตั�งใจเรียนเพื�อให้

แม่ภูมิใจนะคะรักแม่ที�สุด

นาย วรพล อนุกูลวทิยา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ช่วยทาํงานบา้นเพื�อเป็นการแบ่งเบา

ภาระหนา้ที�ของพอ่เนื�องจากไม่ไดอ้ยูก่บั

แม่จึงตอ้งทาํงานบา้นทุกอยา่งเพื�อช่วยพอ่

ใหไ้ม่เหนื�อยมาก

นางสาว วรรณรญา ฟอร์ด คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ทั�งชีวติของลูก ลูกไม่เคยเจอผูห้ญิงคน

ไหนที�ทั�งสง่า สวยงาม และจิตใจดีงาม

เท่าแม่เลย รักแม่มากนะคะ ขอใหแ้ม่มี

ความสุขมากๆในวนัแม่ วนัเเม่สาํหรับ

หนูคือทุกวนัค่ะ เเละสิ�งที�มีค่ามากที�สุด

ในชีวติคือการทาํใหเ้เม่เเละครอบครัวมี

ความสุขค่ะ

นาย วรัชญ ์ ไวยเสมา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่ครับ ขอบคุณที�คอยเลี�ยงดู ดูแลมา

ตลอดคอยตามใจนูน้นี�นั�น ผมจะตั�งใจ

เรียนใหจ้บและ หางานทาํมีเงินเดือนท

มาส่งเลี�ยงแม่ในอนาคตครับ



นางสาว วราภรณ์ พรมชาติ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

อยากบอกแม่วา่ขอขอบคุณทุกๆอยา่งที�

มอบใหไ้ม่ใช่แค่สิ�งของนอกกายแต่เป็น

การเลี�ยงดูการดูแลเอาใจใส่ในเรื�องต่างๆ

การสอนในสิ�งที�ดีๆ แมจ้ะลาํบากขนาด

ไหนท่านก็ดูแลเราดีตลอด ไม่ใหเ้ราตอ้ง

เหนื�อยหรือท่านไม่เคยบ่นวา่เหนื�อยเลย 

รักแม่นะคะ

นางสาว วรารัตน์ เกตุสุวรรณ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่เสมอนะคะไม่วา่จะเมื�อไหร่วนั

ไหนขอบคุณที�ดูแลมาอยา่งดีถึงดีที�สุด 

กบัขา้วฝีมือแม่ยงัอร่อยที�สุดเสมอเลย 

ดูแลตวัเองดว้ยนะคะ หนูจะตั�งใจทาํ

หนา้ที�ของหนูใหดี้ที�สุด thank you for 

everything I love you my mom

นาย วสันต์ สุขสมทิพย์ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ช่วยแม่ในการขายของ ตีสาม พาแม่ไป

จ่ายตลาดและทาํก๋วยเตี�ยว บวกกบัช่วย

ขายจน 13:00 และช่วยเก็บร้าน

นางสาว วาสิตา ชยัแสง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดูมาตั�งแต่เล็กจนโต

โดยไม่หวงัผลตอบแทน อุม้ทอ้งมา 9 

เดือนโดยไม่บ่นสักคาํ หาเลี�ยงตลอดส่ง

เขา้เรียน ตั�งแต่เด็กจนมหาลยั ขออะไรก็

ใหต้ลอด แม่คือผูเ้สียสละ คือคุณครูคน

แรกของหนู ที�สอนใหท้าํอะไรอยา่งๆที�

ทาํไม่เป็นจนตอนนี�ทาํเป็น  ขอบคุณที�

คอยทาํงานหนกัเพื�อหาเงินใหห้นู ส่งหนู

เรียน ขอบคุณมากนะคะ

นางสาว วภิวานี พจนา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

การทาํความดี:ช่วยเเม่ทาํงานบา้นหลายๆ

อยา่ง ความรู้สึกที�มีต่อเเม:่รักเเม่มากๆนะ

คะจะเป็นเด็กดีของคุณเเม่เเละจะทาํให้

คุณเเม่มีความสุข



นางสาว ศรัณยา วงษสุ์วรรณ์ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แมว้า่ เราจะอยูก่บัแม่ตลอดเวลา เจอหนา้

กนัทุกเชา้-เยน็ แต่เราก็ไม่รู้วา่ เราจะได้

เจอท่านไปจนถึงเมื�อไหร่อีก การที�เราจะ

ทาํคุณความดีตอบแทน อาจจะไม่ไดเ้ริ�ม

จากอะไรที�ยิ�งใหญ่ มากมาย หรือมีค่า แต่

เริ�มจากอะไรเล็กๆ นอ้ยๆแลว้ค่อยสะสม 

จนเป็นพระคุณตอบแทนคุณแม่ได ้ไม่วา่

จะเป็นแบ่งเบาภาระงานบา้น ตั�งใจเรียน 

และประสบความสาํเร็จตามที�หวงัไว ้

การที�ลูกไดเ้ติบโตตามสิ�งที�เขาใฝ่ฝัน นั�น

ก็นบัเป็นการตอบแทนค่าเลี�ยงดูของผู ้

เป็นแม่แลว้

นางสาว ศศธร วนันา คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

คุณแม่ ทาํใหฉ้นัไดเ้กิดมาบนโลกใบนี�  

ทาํใหฉ้นัเจอกบัเพื�อนที�น่ารัก เจอกบั

ครอบครัวที�ดี เจอกบัสังคมที�ดี ฉนัมีทุก

วนันี�ไดก้็เพราะแม่ แม่คือผูใ้ห ้คือผู ้

เสียสละ อยากจะบอกวา่ลูกคนนี� รักแม่

ที�สุดเลยค่ะ

นาย ศิรสิทธิ� อิทธิประเสริฐ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ช่วยแม่ทาํงานบา้นตั��งใจเรียนหางานทาํ

เลี�ยงดูพอ่แม่



นางสาว ศิริกลัยา  โสนะมิตร คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

วนันี�ไดเ้สียสละอาสาช่วยงานเพื�อน และ

เนื�องในโอกาสวนัแม่ อยากขอบคุณแม่

ผูใ้หก้าํเนิดที�ใหห้นูเกิดมาถึงแมว้า่เราจะ

แยกกนัอยูแ่ลว้ หนูก็ยงัรักและคิดถึงเเม่

เสมอ ไม่วา่แม่จะเป็นยงัไง แม่ก็คือแม่

ของหนูเสมอและตลอดไป ขอบคุณแม่

เลี�ยงที�คอยสนบัสนุนและอบรมสั�งสอน

ในเรื�องต่างๆทาํใหโ้ตมาจนเป็นตวัหนูใน

วนันี�  ตลอด8ปีที�ผา่นมาที�แม่เขา้มาในชีวติ

 หนูดีใจที�มีแม่มากๆ แม่เชา้มาเติมเตม็

ส่วนที�หนูขาดหายไป ถึงแม่จะไม่ใช่แม่

แม้ๆ  แต่ความรู้สึกที�แม่ใหห้นูและหนูให้

แม่ มนัเหมือนเราเป็นแม่ลูกกนัจริงๆ 

ขอบคุณมากๆนะคะ รักแม่ๆมากนะคะ 

รวมถึงยากบัยายที�เลี�ยงหนูในช่วงที�แม่

ไม่อยูท่่านๆเป็นแม่หนูเหมือนกนันะ

นาย ศิริมนสั สร้อยคาํ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน ช่วยแม่ทาํความสะอาดบา้น

นาย ศิริศกัดิ� จยศรี คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่มาก เนื�องจาก พระองคท์รงมีพระ

เมตตาต่อ ประชาชนชาวไทย ในการ

ประกอบพระราชกรณียกิจ ต่างๆ

นาย ศิโรจน์ ตุม้โหมด คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่เป็นทุกอยา่งในชีวติ เติบโตมาไดทุ้ก

วนันี� เพราะแม่ฉะนั�นเราตอ้งตั�งใจเรียน

เพื�อแม่

นาย ศุภชยั หุ่นพวง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

การทาํความดีต่อแม่ ผมกจะตั�งใจเรียน

เป็นเด็กดีต่อครอบครัวแลว้สังคม ช่วย

ครอบครัวทาํงานบา้น ไม่ทาํตวั

เหลวไหลทาํใหแ้ม่ชื�นใจ ช่วยเหลือสังคม



นางสาว สรณ์สิริ แซ่แต้ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

อยากอยูก่บัแม่นานๆรวมทุกคนใน

ครอบครัว เพราะต่างคนต่างมีหนา้ที�

จะตอ้งทาํ อยากเรียนจบไวไปหางานได้

เร็วๆเพื�อจะไดเ้ลี�ยงคนในครอบครัวได้

บา้ง อยากแบ่งภาระอะไรไดห้ลายๆที�

ตอนนี� เป็นอยู ่อยากใหอ้ดทนหนูอีกนิด

อีก2ปี หนูก็จะจบแลว้อยากเห็นทุกคนใน

ครอบครัวมีความสุขในวนัจบของหนู

นาย สหรัฐ ลิ�มเจริญ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน ทาํใหท้่านมีความสุขทุกวนั

นางสาว สุกญัญา แดงนอ้ย คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

สวสัดีแม่ ก็ไม่มีอะไรจะบอกมากหรอก

นอกจากคาํวา่รัก รู้วา่เหนื�อยในการ

ทาํงานหาเงินส่งใหเ้รียนแต่ก็ขอบคุณค่ะ

ที�ทาํใหห้นู่เรียนมาจนถึงตอนนี�ขอบคุณ

ค่ะรักแม่มากน่ะค่ะ

นาย สุขสันต์ บุญประเสริฐ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

คอยดูแลท่านใหดี้ ตั�งแต่เรื�องอาหาร 

เสื�อผา้ ที�อยูอ่าศยั หรือแมย้ามเจบ็ป่วย ทาํ

ใหส้มํ�าเสมอตราบจนวาระสุดทา้ยของ

ท่าน ประพฤติตนเป็นคนดี ทาํงานกิจการ

แทนท่านไม่ใหบ้กพร่อง ชกัชวนใหท่้าน

ไดมี้โอกาสทาํทาน

นางสาว สุทิมา เเซ่เอง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักเเม่ดูเเลเเม่ ช่วยเเม่ทาํงานไม่ใหเ้เม่

เหนื�อย

นางสาว สุภคั แกว้อบเชย คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่คือผูใ้หแ้ละผูที่�เสียสละยอมอดทน

ทาํงานที�แสนเหนื�อยและหนกัก็เพื�อลูก 

ลูกอยากบอกวา่จะไม่ทาํใหค้วามเหนื�อย

ของแม่ไร้ค่า รักแม่ทุกวนัไม่ใช่แค่วนัแม่



นางสาว สุภาพร ดอกจนัทร์ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ตลอดเวลาที�ผา่นมา มนัก็นามมากๆที�ได้

อยูก่บัแม่ตั�งแต่เกิดจนถึงปัจจุบนั ตอ้ง

ขอบคุณท่านมาที�เลี�ยงดูส่งเสริมมาจนถึง

ทุกวนันี� ลูกคนนี�จะนาํความสาํเร็จมาให้

แม่ใหไ้ด้

นางสาว สุภาวณีิ แกว้ชนะ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน ซื�อดอกไมม้าไหวแ้ม่ประจาํทุกปี

นางสาว สุมาลี กลิ�นชูกร คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

เนื�องในโอกาสวนัแม่นี�ฉนัไดท้าํความดี

โดยการแบ่งเบาภาระของท่าน ช่วยท่าน

เลี�ยงนอ้งในขณะที�ท่านออกไปทาํงาน 

และทาํความสะอาดบา้นเพื�อที�ท่าน

กลบัมาจากบา้นแลว้จะไดไ้ม่ทาํ 

หลงัจากท่านกลบัมาก็หานํ�าใหท้่านทาน 

ทาํอาหารใหท้่านทาน ช่วยท่านทาํงานที�

ท่านกาํลงัทาํ ความรู้สึกที�มีต่อแม่นะคะ 

รู้สึกวา่ไม่วา่จะกี�ปีก็ยงัรักท่านเพิ�มขึ�นใน

ทุกๆวนัทุกเวลา ไม่วา่จะไปไหนมาไหน

ก็จะบอกท่านตลอดเพื�อที�ท่านจะไดไ้ม่

เป็นกงัวล อยากใหแ้ม่สุขภาพเเขง็แรง อยู่

แบบนี�ไปอีกนานๆ มีความสุขยิ�มไดใ้หลู้ก

เห็นในทุกๆวนั ลูกรักแม่มากๆ รักมาก

ขึ�นไม่มีเปลี�ยนแปลงหรือนอ้ยลงเลยค่ะ 

รักแม่นะคะ

นางสาว สุมิลตา ขนุเณร คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

รักแม่มาก แม่เป็นคนที�เลี�ยงดูหนูและ

นอ้งตั�งเเต่เกิด ทเังตอนที�พอ่ไม่อยูเ่เม่

รับภาระที�ตอ้งเลี�ยงดูลูกทั�ง2คนเดียว 

ทาํงานหนกั เงินเดือนนอ้ยมาตลอด 

จนถึงตอนนี�  ตอ้งทาํงานไม่ถึงเดือนเงินก็

ไดค้รึ� งจากปกติอีก แม่ก็ไควค่วา้ 

พยายามหาทางสร้างรายไดเ้พื�อส่งพวกเรา

เรียนและคํ�าบา้นเช่าใหพ้วกเราไดอ้ยู่

จนถึงตอนนี�ได้



นางสาว สุวมินตรา วชัระสีมานนัท์ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ตั�งใจเรียนและเป็นคนดีของประเทศชาติ

เพื�อพฒันาสังคมใหดี้ขึ�น//แม่เป็นผูมี้

พระคุณผูใ้หก้าํเนิดผูใ้หชี้วติทาํใหเ้รามี

วนันี�ค่อยอบรมสั�งสอนใหเ้ราเป็นลูกที�ดี

และเป็นคนดีของสังคมอยากขอบคุณคุณ

แม่ที�เลี�ยงดูใหเ้ด็กคนนี�ไดเ้ติบโตเป็นผู ้

เป็นคนไดก้ลา้ทาํกลา้คิดกลา้แสดงออก

และกลา้ที�จะทาํตามความฝันของตวัเอง

ขอบคุณที�คอยสนบัสนุนและ support 

จนมาถึงวนันี�

นาย สุวจิกัขณ์  อินฮวบ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน รักแบบมั�กๆนะครับ

นางสาว เสาวลกัษณ์ ศรีแสง คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ คือรักมากๆค่ะ อยาก

ใหแ้ม่อยูด่ว้ยไปนานๆ การทาํความดีต่อ

แม่ คือจะเป็นเด็กดี ไม่ดื�อ จะตั�งใจเรียน

ใหจ้บตามที�แม่ไดบ้อกไว้

นางสาว อภิณห์พร สอนนุช คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

จะนวดใหแ้ม่ทุกคืน เพราะแม่ทาํงานมา

เหนื�อยก็อยากใหน้วดก็จะช่วยใหแ้ม่

สบายไดส่้วนนึ�ง อยากใหแ้ม่สุขภาพ

แขง็แรงเพราะแม่ทาํงานใหพ้กับา้ง อีก

อยา่งก็ขอใหแ้ม่รอหนูเรียนจบอีก4ปี หนู

จะเลี�ยงแม่เอง

นางสาว อริสา มีศรี คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

กอดแม่ หอมแม่ กราบแม่ดว้ยพวงมาลยั 

พูดกบัแม่เพราะ ๆ พาแม่ไปเที�ยว หรือ

ทาํบุญไหวพ้ระ ใหข้องขวญักบัแม่ และ

ตั�งใจไม่ทะเลาะกบัแม่

นางสาว อลิสรา โมหะหมดั คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ฉนัไดช่้วยงานจิตอาสาต่างๆที�รร.เก่ามา

มากมาย โดยที�ไม่รู้สึกเหนื�อย อยากจะขอ

โทษแม่ที�ทาํใหเ้สียใจและผดิหวงับ่อยๆ

และอยากจะบอกวา่ถึงหนูจะไม่เก่ง

เหมือนคนอื�น แต่หนูจะทาํใหเ้ตม็ที�ที�สุด

เท่าที�ทาํได ้รักแม่นะคะ



นางสาว องัคณา  โพธิ� ศรี คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกายที�แขง็แรง รักแม่

นาย อษัฎาวธุ สวา่งวงษ์ คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ผมเคยไดท้าํกิจกรรใจิตอาสา กบั วทิยาลยั

เทคโนโลยตีั�งตรงจิตรพาณิชยการ ดว้ย

การทาํความสะอาดพื�นที�โดยรอบ วทิยาลยั

นางสาว อาริดา จนัทะบาล คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ตลอดเวลาที�ผา่นมา มนัก็นานมากๆที�ได้

อยูก่บัเเม่ แทบจะทุกวนัทุกวนิาทีมีหลาย

อยา่งที�คอยช่วยเหลือเเม่มาโดยตลอด ทั�ง

ทาํงานบา้น ปัดกวาดเช็ดถู มีหลายอยา่งที�

อยากจะขอโทษที�ทาํไม่ดี อยากจะขอ

โทษที�เคยทาํร้ายจิตใจ เเต่บางครั� งมนัก็ไม่

ยอมที�จะพูด เเต่ทุกครั� งเเม่ก็ใหอ้ภยัเสมอ 

สิ�งที�สามารถทาํใหเ้เม่ไดต้อนนี� คือตั�งใจ

เรียน หางานทาํ เเละเป็นเด็กดีของเเม่

เสมอ รักเเม่ที�สุดค่ะ

นางสาว อารีรัตน์ โหไ้ทย คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

ถึงแม่จะไม่ไดอ้ยูก่บัหนูแลว้แต่หนูก็ไม่

เคยลืมเลยวา่อม่มีพระคุณกบัหนูมากแค่

ไหน รักแม่คิดถึงแม่เสมอ จะเป็นเด็กดี จะ

เป็นลูกที�น่ารักเสมอตลอดไปค่ะ

นางสาว อินธิรา อินทรสูต คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิด แม่เป็นครูคนแรก แม่

ไม่เคยทิ�งฉนัไปไหน แม่เป็นคนที�คอย

สนบัสนุนฉนัในทุกอยา่งที�ฉนัอยากทาํ

และแม่คอยตกัเตือนฉนัเมื�อฉนัทาํ

ผดิพลาด แม่แสดงใหฉ้นัไดเ้ห็นวา่ฉนั

สมควรที�จะดูแลท่านใหดี้ที�สุดเท่าที�แม่

ดูแลฉนัมาตลอด ฉนัจะเป็นคนที�ดีกวา่นี�

และทาํทุกสิ�งอยา่งสุดความสามารถของ

ฉนัเพื�อใหท้่านมีความสุข



นางสาว เอเซีย ดว้งแจ่ม คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

Mothers I love you all Thank you all 

everything

นางสาว กชพร แกว้แสงทอง คณะบริหารธุรกิจ

การทาความดเนองในโอกาสวนแม ดฉน

และนอ้งชายไดซื้�อพวงมาลยัไปไหวแ้ม่

ที�บา้นของแม่ หลงัจากไหวแ้ม่เสร็จเราก็

ไดไ้ปที�วดัใกลเ้คียงเพื�อนทาํบุญเนื�องใน

โอกาสวนัแม่และวนัพระ ความรู้สึกที�มี

ต่อแม่ก็คือรักแม่มากๆค่ะ ถึงแมแ้ม่จะ

ไม่ไดเ้ลี�ยงมาตั�งแต่เด็กแต่มีความสุขทุก

ครั� งที�แม่โทรมาหาและมาหาแลว้พาเรา

ไปเที�ยว ขอบคุณแม่ที�อุม้ทอ้งเรามา ส่ง

เงินเลี�ยงดู คอยเป็นห่วงเราเสมอ 

นอกจากแม่ยงัมียา่ที�เลี�ยงดูตั�งแต่ยงัเป็น

เด็ก รู้สึกอยากขอบคุณยา่ทุกๆครั� งที�มี

โอกาสขอบคุณที�ยา่เลี�ยงเราใหโ้ตมา 

ขอบคุณที�อบรมสั�งสอน ขอบคุณที�ยา่

คอยมอบความอบอุ่นใหเ้ราทาํใหเ้ราไม่

เคยรู้สึกขาด และอยากจะขอบคุณทุกคน

ในครอบครัวที�คอยมอบความรักใหก้นั

และกนัมาโดยตลอดค่ะ รักแม่รักยา่และ

นางสาว กชพรรณ กนัทาํ คณะบริหารธุรกิจ

สาํหรับฉนัความรู้สึกที�ฉนัมีต่อแม่ มนัคือ

ความรัก ฉนัรู้สึกวา่ความรักที�แม่ใหฉ้นั

มานั�นคือความรักอนัหยิ�งใหญ่ที�ไม่

สามารถหาสิ�งใดมาเปรียบไดเ้ลย แม่คือผู ้

มีพระคุณอนัสูงสุดในชิวติเราถา้หากใน

ชิวตินี� เราไม่มีแม่ เราก็คงไม่มายนือยู ่ณ 

ตรงที�นี� ได้

นางสาว กนกพร ศิริไพบูลย์ คณะบริหารธุรกิจ รักแม่นะคา้



นางสาว กนกอร ฤกษย์าม คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดูหนูมา20ปี ขอบคุณที�

อยูข่า้งๆในวนัที�หนูนิสัยไม่ดี รักแม่นะคะ

 ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆ สุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง ไม่เจบ็ไม่จน รํ� ารวยเงิน

ทอง สวยวนัสวยคืน อยูก่บัลูกไปนานๆ

นะคะ อยูเ่ป็นร่มโพธิ� ร่มไทรของลูกไป

นานๆนะคะ รักแม่นะคะ นางฟ้าของลูก 

คนที�เก่งที�สุด แบบอยา่งที�ดีของลูก รัก

แม่ค่ะ

นางสาว กนกอร เกา้แพ คณะบริหารธุรกิจ

ความดีที�ไดท้าํ: เก็บขยะบริเวณชายทะเล 

เก็บเสร็จแลว้ก็นาํขยะมาแยกใส่ถงัแต่ละ

ชนิด ช่วยลดขยะบริเวณนั�นไดเ้ยอะเลย 

ความในใจที�อยากบอกแม่: ขอบคุณแม่ที�

คอยเลี�ยงดู ดูแลเอาใจใส่ อยากไดอ้ะไร

แม่ก็คอยหามาใหเ้สมอ ขอโทษที�ทาํใหแ้ม่

เหนื�อยในบางครั� ง หนูจะตั�งใจเรียนให้

จบแลว้หางานทาํที�ดีๆมาเลี�ยงดูแม่เอง รัก

แม่ที�สุด รักแม่มากๆ

นางสาว กมลชนก พุม่สาขา คณะบริหารธุรกิจ

เป็นเด็กดีตั�งใจเรียนเพราะรู้วา่แม่ตอ้ง

เหนื�อยและลาํบากมากกบัการตอ้งหาเงิน

เพื�อใหเ้ราไดเ้รียนหนงัสือ เลยอยากตั�งใจ

เรียนเพื�อประสบความสาํเร็จในอนาคต

จะไดต้อบแทนพระคุณ พาแม่ไปเที�ยว 

ไปกินของอร่อยๆเหมือนที�แม่เคยทาํให ้

แมไ้ม่ใช่ลูกที�ดีแต่ก็รักแม่เสมอ ขอโทษที�

ไม่เคยบอกรัก ไม่กอดแสดงความรู้สึก

ออกมาแต่ก็รักแม่ไม่นอ้ยเลย อยาก

ขอบคุณแม่ที�ทาํเพื�อลูกคนนี� เสมอมา



นางสาว กมลชนก ทองแฉลม้ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่น่ะค่ะ บางทีอาจทาํใหแ้ม่เป็นห่วง

บา้ง ทะเลาะกนับา้ง อยากบอกวา่ลูกคนนี�

รักแม่เสมอ ถึงเราจะอยูไ่กลกนั มนัก็

ไม่ใช่ปัญหา เพราะเรารักกนัอยูแ่ลว้ อยา่

ลืมรักษาสุขภาพดว้ยนะ เป็นห่วง รักแม่

ที�สุดในโลก❤️

นางสาว กมลทิพย์ นวลบุตร คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่น่ะค่ะของใหแ้ม่มีสุขภาพ

ที�แขง็แรงอยูก่บัลูกนานๆ ขอโทษตอ้งบาง

เรื�องตอ้งทาํใหอ้ม่เหนื�อยหรือไม่สบายใจ

 สัญญาน่ะวา่ต่อไปจะปรับปรุงตวัเองให้

ดีขึ�นและจะทาํ ทาํใหแ้ม่สบายไม่ตอ้งทน

ทาํงานเหนื�อยขอบคุณน่ะค่ะ ที�พยายาม

ทุกอยา่งเพื�อลูกสาวคนนนี�

นางสาว กมลรัตน์ ใจชื�นดี คณะบริหารธุรกิจ

รักเเม่มากที�สุดอาจจะเป็นลูกที�เเยเ่เต่จะ

เรียนใหจ้บเพื�อไม่ใหเ้เม่ผดิหวงัในตวั

ของหนูจะไม่ใหเ้เม่ลาํบากเหมือนที�เเม่

ลาํบากมาก่อนรักเเม่มากที�สุดใครไม่

รักเเม่เเต่หนูรักเเม่คะ

นางสาว กมลวรรณ  อินแหยม คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยเหลือคนที�พิการที�กาํลงัชา้มถนน  

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ จะบอกวา่รักแม่

มากๆๆ รักที�สุดในโลก คิดถึมากๆที�สุด 

ขอใหอ้ยูเ่ป็นกาํลงัใจแบบนี�นานๆนะ

ค่ะ🥰🥰



นางสาว กมลวรรณ   หมดัสมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ

Thank you for always supporting me in 

my good and bad times and for giving 

right suggestions to me. Happy Mother’s

 day. ขอบคุณคุณแม่ที�ค่อยสนบัสนุนลูก

มาตลอดไม่วา่ลูกจะอยูใ่นเวลาที�ดี

หรือไม่ดี และขอบคุณที�แม่ค่อยให้

คาํแนะนาํที�ดีกบัลูกมาตลอด สุขสันตว์นั

แม่ค่ะรักแม่มากนะ รู้วา่แม่เหนื�อยที�เลี�ยง

ลูกมาตั�งสามคน คนเดียว หนูโตแลว้หนู

จะช่วยแม่เอง หนูจะดูแลแม่เองค่ะ

นางสาว กรกช มาศจรัส คณะบริหารธุรกิจ

ตอบแทนแมดวยการทาใหแมหายเหนอย

ค่ะไม่วา่จะเป็นการแบ่งเบาภาระในบา้น

ดว้ยการทาํงานบา้นกวาดบา้นลา้งจานถู

บา้นแม่จะไดไ้ม่เหนื�อยไปมากกวา่เดิม

เพราะท่านก็อายมุากแลว้ไม่อยากใหท้่าน

ตอ้งเหนื�อยอีกแลว้ก็เรื�องของจิตใจก็ไม่

ควรทาํใหท้่านเหนื�อยอีกอะไรที�ทาํให้

ท่านไม่สบายใจก็ไม่ทาํเช่นการเถียงการ

ตะคอกใส่เป็นสิ�งที�คนเป็นลูกอยา่งเราไม่

ควรทาํที�สุดค่ะตั�งใจเรียนตอบแทนท่ายที�

ยอมหาเงินเหนื�อยส่งเราเรียนถา้เรียนจบ

แลว้มีงานทาํก็จะเลี�ยงแม่กบัพอ่ใหส้บาย

ที�สุดค่ะ ความรู้สึกที�มีต่อแม่ของหนุคือ

แม่หนูเป็นคนน่ารักมากตลกอารมณ์ดี

ท่านจะอาย6ุ0แลว้แต่ท่านไม่แก่เลย

เพราะท่านเป็นคนอารมณ์ดีสุดๆชอบอยู่

กบัแม่กบัพอ่มากค่ะอยูด่ว้ยแลว้ขาํได้

ตลอดเวลาหนูสนิทกบัครอบครัวมากแม่



นางสาว กรกนก ตาลเหล็ก คณะบริหารธุรกิจ

สาหรบฉนความรูสกทฉนมตอแม มนคอ

ความรัก ฉนัรู้สึกวา่ความรักที�แม่ใหฉ้นั

มานั�นคือความรักอนัหยิ�งใหญ่ที�ไม่

สามารถหาสิ�งใดมาเปรียบไดเ้ลย แม่คือผู ้

มีพระคุณอนัสูงสุดในชิวติเราถา้หากใน

ชิวตินี� เราไม่มีแม่ เราก็คงไม่มายนือยู ่ณ 

ตรงที�นี� ได ้ความรู้สึกที�ฉนัมีต่อแม่ก็คือ

ความรักคือความเขา้ใจระหวา่งลูกและ

แม่ฉนัเขา้ใจเสมอวา่ ในเวลาที�แม่เราดุเรา

นั�นก็เพราะวา่ท่านเป็นห่วงเรา และดุเรา

เพื�อจะใหเ้ราไดดี้ในภายภาคหนา้ ฉนัจะ

ค่อยนึกถึงแม่ทุกครั� งในยามที�ฉนัทุกขใ์จ

หรือวา่มีปัญหา และในยามที�ฉนัลาํบากใจ

 แม่จะคอยใหก้าํลงัใจอยูเ่สมอสาํหรับฉนั

แม่ไม่ใชแ้ค่แม่แต่แม่คือเพื�อนที�คอยคุยกบั

เราในยามที�เราเหงาหรือในเวลาที�ไม่มีใคร

 และแม่ก็ยงัคือครูที�คอยสั�งคอยสอนเรา

ตั�งแต่เราลืมตาดูโลกและ กา้วแรกของเรา



นางสาว กรพินธ์ ศรีแกว้ คณะบริหารธุรกิจ

ความรูสกทมตอคุณแม คอ อยาก

ขอบคุณทุกสิ�งทุกอยา่งที�คุณแม่มีใหแ้ละ

ทาํใหม้าโดยตลอดสาํหรับดิฉนัแม่เป็น

ทั�งแม่และพอ่ในเวลาเดียวกนัคอยเลี�ยงดู

ดิฉนัและนอ้งสาวดว้ยตวัคนเดียว แม่เป็น

ผูห้ญิงที�เก่งมากๆ ทั�งความรักความหวงัดี

ความเป็นห่วงเป็นใย ขอบคุณที�เลี�ยงดูให้

เติบโตมา ขอบคุณที�ทาํงานอยา่งเหน็ด

เหนื�อยเพื�อใหลู้กไดมี้กินมีใช ้อิ�มทอ้งใน

ทุกๆวนั แม่อาจจะไม่ไดร้ํ� ารวย มีเงินทอง

มากมายโดยที�ทาํใหลู้กสบายได ้แต่แม่ก็

พยายามและทาํเพื�อลูกมาเสมอ รับรู้ได้

ถึงความเหน็ดเหนื�อยของแม่แต่แม่ก็ไม่

เคยบ่นหรือทอ้ออกมาใหเ้ห็นเลย มอบ

ความรักและความอบอุ่นใหเ้สมอไม่ขาด

หาย สุดทา้ยนี�อยากจะบอกวา่รักคุณแม่

มากๆและจะเติบโตมาเป็นคนที�ดีของคุณ

แม่ค่ะ

นางสาว กรรณิการ์  พงษส์ะเดา คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นคนที�ทาํงานเก่งไม่วา่จะนอกบา้น

หรือในบา้นเห็นแม่เหนื�อยมาตั�งแต่เด็ก

จนตอนนี�  พยายามที�จะเรียนใหอ้ยูใ่น

ระดบัดีๆมาตลอดเพื�อใหแ้ม่ภูมิใจสิ�งที�ทาํ

ในทุกวนัๆที�อยากใหแ้ม่หายเหนื�อยคือ

กอดหอมแม่อยูเ่ป็นประจาํและวนันี�แม่ปี

นี�ก็ง่ายๆเหมือนทุกปีกราบเทา้แม่กอดแม่

หอมแม่



นางสาว กรรทิกา โกศิริ คณะบริหารธุรกิจ

ในวนัแม่นี�และในทุกๆวนั ลูกขอใหแ้ม่มี

ความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแขง็แรง 

ปราศจากทุกโรคภยั สิ�งใดที�แม่คาดหวงั

และปรารถนาลูกขอใหแ้ม่สมหวงัในสิ�ง

นั�นๆ และลูกขออภยัในสิ�งที�ลูกคนนี�ได้

กระทาํไม่ดี ดว้ยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ดี 

บดันี� ลูกไดรู้้การกระทาํไม่ดีนั�นแลว้ อนั

ดว้ยแม่สอน วา่กล่าว และตกัเตือน โปรด

อภยัใหลู้กคนนี�ดว้ย ลูกจะปรับปรุง

ตนเองใหดี้ดงัแม่สอน ลูกจะทาํใหแ้ม่ยิ�ม

และหวัเราะ ลูจ้ะพยายามไม่ทาํใหแ้ม่ตอ้ง

ร้องไหเ้พราะลูกอีก สุดทา้ยนี� ลูกอยาก

บอกใหแ้ม่รู้วา่วนัขา้งหนา้ลูกจะดูแลแม่ 

จะไม่ทิ�งทอดแม่ จะอยูเ่คียงขา้งแม่คนนี�

เสมอ ลูกรักแม่มากนะคะ รักอยา่งสุด

หวัใจ

นาย กฤตพล ศุภผล คณะบริหารธุรกิจ

ผมนั�นมกัจะนั�งรออยูช่ั�นล่างสุดของบา้น

เสมอในเวลาตอนที�แม่กาํลงักลบับา้น

เพื�อที�จะไดกิ้นขา้วพร้อมกนัและพูดคุย

กบัแม่ทุกครั� งทุกวนัเพื�อใหแ้ม่รู้สึกดี

ความรู้สึกที�ผมมีต่อแม่นั�นผมรักแม่ที�สุด

และอยากจะใหต้วัเองเรียนจบและหา

งานทาํเพื�อที�จะไดเ้อาเงินเดือนมาเลี�ยง

ฉลองกบัครอบครัวเพื�อที�จะขอบคุณที�ทาํ

ใหผ้มไดเ้กิดมาและตอยเลี�ยงดูผมมา

จนถึงทุกวนันนี�มนัทาํใหผ้มมีความสุข

มาก

นางสาว กฤตยา อาํนวยผลชยั คณะบริหารธุรกิจ

 หนูรักแม่มากๆเลยนะคะ ถึงวนัแม่นี�แม่

จะไม่ไดอ้ยูก่บัหนู(ไปหายาย)แต่หนูจะ

ส่งใจไปหาแม่นะะะ รักม่ามี� ที�สุดคา้บ 

HAPPY MOTHER DAY💕💕💕💕



นางสาว กฤติยากร พนัธ์แยม้ คณะบริหารธุรกิจ

รักที�บริสุทธิ� รักที�ไม่หวงัอะไรรักที�ไม่มี

ขอ้แมก้็คือรักของแม่แม่หนูเป็นผูห้ญิงที�

เก่งถึงเขาจะเป็นผูห้ญิงที�ตวัเล็กๆคนนึงแต่

เขาทาํงานไม่เคยบ่นวา่เหนื�อยหาเงินมาส่ง

เสียหนูกบันอ้งใหไ้ดเ้รียนหนงัสือถึง

ครอบครัวหนูจะไม่ไดอ้ยูก่นัครบพอ่และ

แม่มีปัญหากนัแต่หนูก็อยูก่บัแม่แม่ไม่

เคยทาํใหรู้้สึกวา่หนูขาดแม่ไม่เคยใหอ้ยู่

แบบลาํบากอยากไดอ้ะไรก็ซื�อใหอ้ยาก

กินอะไรก็ไดกิ้นตามใจทุกอยา่งอยาก

บอกวา่โชคดีที�เกิดมาเป็นลูกแม่ถึงแมจ้ะ

ไม่ค่อยไดแ้สดงออกแต่อยากบอกวา่รัก

แม่สุดหวัใจ💗💗

นาย กฤษกร แซ่ลี� คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะครับ จะช่วยแม่ทาํงานหาเงิน

ไม่ใหแ้ม่ลาํบากนะครับ จะเป็นเด็กดีไม่

ทาํใหแ้ม่เสียใจคิดมากนะครับ

นาย กฤษณะ แซ่ลี� คณะบริหารธุรกิจ ไหวแ้ม่

นางสาว กฤษณา ผอ่งใส คณะบริหารธุรกิจ

ไปทาํบุญที�วดั หลงัจากทาํบุญเสร็จก็ทาํ

ความสะอาดวดัต่อ ทั�งเก็บกวาดศาลา 

และลา้งจาน สาํหรับความรู้สึกที�มีต่อแม่ 

คือ รักแม่ทุกวนัค่ะ ต่อใหไ้ม่ใช่วนัแม่ก็รัก

 รักอยา่งสมํ�าเสมอ จะเป็นเด็กดี ตั�งใจ

เรียน เอาเกียรตินิยมมาใหแ้ม่ใหไ้ด ้จะมี

งานทาํดีๆ เลี�ยงแม่ใหส้บายใหไ้ด ้ขอให้

แม่มีสุขภาพแขง็แรง รักมากๆนะคะ

นาย กฤษดา จรดล คณะบริหารธุรกิจ

ผมรักแม่นะครับขอแม่อยูก่บัผมนานๆ

อยา่ใหแ้ม่จากผมไปไหนเลยรักแม่ที�สุด

เลยนะครับขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรงนะครับขอใหแ้ม่มีรายไดเ้ยอะๆ

ขอใหแ้ม่รวยๆไวๆนะครับ



นางสาว กวสิรา  อินปัญญา คณะบริหารธุรกิจ

หนูจะเป็นเด็กดีของแม่ ทาํใหแ้ม่ภูมิใจ 

จะรีบเรียนใหจ้บหาทาํงานดีๆมั�นคงแม่

จะไดไ้ม่เหนื�อย จะไดห้ยดุทาํงานอยูบ่า้น

 และจะเชื�อฟังแม่ใหม้ากรักแม่นะ

นาย กอ้งชยั บุตรนํ�าดี คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ผมก็อยากใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรง 

หายเจบ็ไข ้ขอใหอ้ยูก่บัลูกนานๆเพราะ

ลูกอยากค่อยดูแลและเป็นกาํลงัช่วยให้

แม่มีสุขภาพแขง็แรง อยากที�อยูดู่แลแม่

ตอนที�แม่ตอ้งการ ถึงผมทาํตวัเกเรไป

บางถึงโดนวา่ตกัเตือนผมก็ไม่เคยคิดร้าย

อะไรเลย คิดวา่เป็นคาํสั�งสอน ตอนนี�ผม

ดูแลไดบ้า้งนิดหน่อย แต่ก็ทาํกดว้ยความ

เตม็ใจนะ รักแม่นะครับ

นางสาว กญัญว์รา เยน็ใจ คณะบริหารธุรกิจ

 แม่คือคนที�รักเเบบไม่มีเงื�อนไข รักเรา

ตลอด9เดือนแมจ้ะไม่เคยเจอกนัมาก่น 

และ เป็นห่วงมากกวา่ตวัเองอีกทั�ง ไม่วา่

เราจะทาํผดิกี�ครั� งต่อกี�ครั� ง แม่ก็พร้อมจะ

ใหอ้ภยัเสมอไม่วา่จะเรื�องใหญ่ขนาดไหน

 และไม่แปลกเลยที�เราจะรักผูห้ญิงคน

มากที�สุด เพราะเขาพร้อมจะใหทุ้กอยา่ง

กบัเรา

นางสาว กญัญาณฐั  ชมภูโกฐ คณะบริหารธุรกิจ จะเป็นเด็กดีทุกวนันะคะ รักเสมอ❤️

นางสาว กญัญาณทั สะราคาํ คณะบริหารธุรกิจ

อยากจะบอกกบัแม่วา่ ตั�งแต่เกิดมาหนูยงั

ไม่เคยเห็นผูห้ญิงคนไหนรักและหวงัดี

กบัหนูไดเ้ท่าแม่ แม่เป็นทั�งเพื�อนในยาม

ที�หนูเหนื�อยลา้คอยรับฟังปัญหาของหนู 

เวลาทาํผดิก็ค่อยตกัเตือน หนูอยากจะ

ขอบคุณแม่ที�เขา้ใจรักและหวงัดีกบัหนู

ตลอด หนูรักแม่นะคะ



นางสาว กญัญารัตน์ ศรีเหรัญ คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีใหก้บัแม่นั�น สามารถทาํ

ใหแ้ม่ไดใ้นทุกๆวนัไม่จาํเป็นที�จะตอ้งทาํ

แค่เฉพาะกบัแม่อยา่งเดียว การบอกรัก

แม่สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ เช่น การ

ทาํงานบา้นช่วยแม่ การที�เราเป็นคนดี 

เป็นตน้ แม่คือคนที�สาํคญัสาํหรับเรามาก 

เราจึงตอ้งคอยดูแลและบอกรักแม่ใน

ทุกๆวนั

นางสาว กญัญาวดี ก่อเกิด คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแม่กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งจาน แลว้ก็

ช่วยแม่ทาํงานในสิ�งที�เราช่วยได ้แม่จะได้

ไม่เหนื�อย เพราะแม่ทาํงานขา้งนอกมา

เหนื�อยแลว้แม่เลี�ยงดูเรามาตั�งแต่เด็กจน

โตอยากใหแ้ม่ไดพ้กัผอ่นบา้ง สิ�งที�

อยากจะบอกแม่คือ หนูรักแม่มากๆนะ

ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกายแขง็แรงอยูก่บั

หนูไปนานๆขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆ

คิดสิ�งใดก็ขอใหส้มปราถนาอายยุนืยาว

หมื�นๆปีพนัๆปี รักแม่มากๆนะ

นางสาว กณัฐิ� ลดา มินสาคร คณะบริหารธุรกิจ

จะตั�งใจเรียนเอาใบปริญญามาใหแ้ม่

ภาคภูมิใจในตวัเราใหไ้ดจ้ะทาํทุกอยา่ง

ใหแ้ม่มีแต่ยิ�มจะไม่ทาํใหเ้เม่ตอ้งเสียใจ

หรือหนกัใจถึงบางครั� งจะดื�อไปบา้งแต่ก็

จะสัญญาวา่จะเลี�ยงดูแม่เป็นเด็กดีของแม่

ตลอดไปค่ะ

นาย กนัตชาติ ศรียา คณะบริหารธุรกิจ ช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆ ภายในบา้น



นาย กนัตพฒัน์ สวนอว้น คณะบริหารธุรกิจ

คาํวา่ “แม่” นั�นหลายความหมาย ให ้ให้

อภยั ใหค้วามรัก ใหค้วามอบอุ่น เสียสละ

 สละเวลา เพื�อมาเลี�ยงดูผมจนโต ความ

รักจากแม่จะมีอะไรเทียบเท่า ผมรู้สึก

ขอบคุณที�แม่นั�น รักผม ดูแลผม เป็น

อยา่งดี สุดทา้ยนี�  “หวัใจแม่เปรียบเสมือน

เหวลึก ที�กน้เหวนั�นมีแต่การใหอ้ภยั” <3

นางสาว กนัติยา  ฮอ้เรืองเวทยกิ์จ คณะบริหารธุรกิจ

ขอขอบคุณคุณแม่ที�ทาํใหห้นูเกิดมา และ

เลี�ยงดูหนูจนเติบใหญ่ในทุกวนันี�  ดูแล

อบรม อยา่งทะนุถนอมมาโดยตลอด หนู

รักแม่และสัญญาวา่หนูจะดูแลแม่ แบบที�

แม่ดูแลหนูมาใหดี้ที�สุด หนูรักแม่ค่ะ

นางสาว กนัยา◌ัรตน์ สังขไ์ทย คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งแต่จาํความได ้ก็มีแม่ที�คอยชี�นาํ คอย

ดูแล คอยสอนแต่สิ�งดีๆ ใหก้บัเรามา

ตลอด ถึงแมว้า่ลูกคนนี�จะเคยดื�อ เคยเถียง 

เคยทาํใหเ้สียใจ แต่ตอนนี� ลูกโตขึ�นแลว้ 

ลูกสัญญาจะเป็นคนใหม่ จะเป็นคนดี ให้

แม่ไม่เสียใจ จะดูแล เลี�ยงดู ใหดี้กวา่ตอน

ที�แม่เลี�ยงลูกมา เพราะคงไม่มีใครแทนที� 

คนที�สาํคญัที�สุดของชีวตินี�  เท่ากบัแม่

ของลูกอีกแลว้ รักแม่ที�สุดค่ะ



นาย กมัปณชัญ์ ตั�งประเดิมพรชยั คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณมามา๊ที�คลอดนอ้งออกมาลืมตาดู

โลกใบนี�  ขอบคุณที�ตามใจมาตลอดไม่วา่

อยากไดอ้ะไรมามา๊ก็จะหามาให ้มนั

อาจจะดูเห็นแก่ตวัไปหน่อยแต่ขอบคุณ

มามา๊ที�หามาใหห้นู หนูอยากจะพามามา๊

ไปกินขา้วพาไปเที�ยวซื�อของกระเป๋าให ้

พาไปกินอาหารอร่อยๆไปเที�ยว

ต่างประเทศดว้ยกนั อยากบอก มามา๊วา่

รอก่อนนะ อีก 3 ปี จะไดพ้ามามา๊ไป

เที�ยวแลว้จะตั�งใจทาํงาน เก็บเงินซื�อบา้น

ใหม้ามา๊อยูด่ว้ย

นางสาว กลัญา อยูโ่คกรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

ถึงหนูจะไม่ค่อยมีเวลาใหแ้ม่แต่หนูก็รัก

แม่นะ อยากจะขอโทษที�ไม่ใช่ลูกที�ดี

เท่าไหร่ เอาแต่ใจ ชอบเถียง แต่หนูก็รัก

แม่นะ

นางสาว กลัยกร บวันุช คณะบริหารธุรกิจ

ดิฉนัไดท้าํความดีดว้ยการไม่ทิ�งขยะในที�

สาธารณะ   แม่ของฉนัเป็นแม่ที�ดีที�สุด 

ท่านไม่เคยใหดิ้ฉนัลาํบากเลย ท่านไม่เคย

ใหอ้ดถึงท่านไม่มีท่านก็หามาใหท้่านรัก

ดิฉนัมาก ฉนัก็รักแม่ของฉนัากๆ



นางสาว กาญจนี  อินทเกื�อ คณะบริหารธุรกิจ

อยากจะบอกกบัแม่วา่ รู้สึกดีและ

ขอขอบคุณแม่ที�ทาํใหห้นูมีความสุขและ

ทาํใหห้นูมีวนันี�  ส่วนใหญ่มาจากแม่ทุก

อยา่งที�ทาํใหค้วามฝันที�อยากจะเรียนต่อ

เป็นไปตามที�หวงัไว ้และก็จะทาํความดี

ตอบแทนแม่ จะทาํตามความหวงัที�แม่

หวงัไวก้บัตวัเราใหดี้ที�สุดเพื�อแม่ สุดทา้ย

นี�อยากจะบอกกบัแม่วา่ ขอบคุณและรัก

แม่มากๆค่ะ ขอใหมี้ความสุขตลอดไป

และอยูก่บัหนูไปนานๆ แมว้า่หนูจะ

ประสบความสาํเร็จแลว้ก็ขอใหแ้ม่อยู่

เป็นกาํลงัใจใหห้นูไปนานๆนะคะ รักแม่

มากๆคา้าาาาาาาาาาาา

นางสาว กานตธี์รา บุญกวา้ง คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่นะคะ หนูรักแม่มากที�สุด 

จะเป็นลูกที�ดี เป็นคนดี เชื�อฟังคาํสั�งสอน

ของพอ่กบัแม่ หนูจะไม่ยุง่เกี�ยวกบัสิ�งไม่

ดีต่างๆ และขอใหแ้ม่มีสุขภาพรางกาย

แขง็แรง อยูก่บัหนูไปนานๆนะคะแม่

💕💕💜💜💜💜💜💜💜💜💜💕💕

นางสาว กานตร์วี ตั�งเจริญ คณะบริหารธุรกิจ

ทาํความดีโดยการบริจารเงินใหก้บัวดั

ต่างๆ และบริจาคเงินเขา้กองทุน

โรงพยาบาลต่างๆ



นาย กิตติกูล  ใชส้รอย คณะบริหารธุรกิจ

ถึงแม่ที�น่ารักของเรา ตั�งแต่จาํความได ้ก็

มีแม่ที�คอยชี�นาํ คอยดูแล คอยสอนแต่สิ�ง

ดีๆ ใหก้บัเรามาตลอด ถึงแมว้า่ลูกคนนี�จะ

เคยดื�อ เคยเถียง เคยทาํใหเ้สียใจ แต่

ตอนนี� ลูกโตขึ�นแลว้ ลูกสัญญาจะเป็นคน

ใหม่ จะเป็นคนดี ใหแ้ม่ไม่เสียใจ จะดูแล 

เลี�ยงดู ใหดี้กวา่ตอนที�แม่เลี�ยงลูกมา 

เพราะคงไม่มีใครแทนที� คนที�สาํคญั

ที�สุดของชีวตินี�  เท่ากบัแม่ของลูกอีกแลว้ 

รักแม่ที�สุด

นาย กิตติโชติ ลาขมุเหล็ก คณะบริหารธุรกิจ ผมรักแม่

นางสาว กิตติมา ทา้วนาม คณะบริหารธุรกิจ

ไดท้าํงานบา้นใหแ้ม่ทั�งซกัผา้ ลา้งจาน 

กวาดบา้น และไดก้ราบแม่ขอโทษสิ�งที�

เคยทาํไม่ดีไปบา้งแต่อยากใหแ้ม่รู้วา่หนู

รักแม่มากแม่เป็นทุกอยา่งของหนูค่ะ

นางสาว กิตติยา กมลวงค์ คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีนอกจากจะเป็นเด็กดีของ

แม่ หนูก็จะตั�งเรียนใหดี้ที�สุด เพื�อคุณแม่

นะคะ รักนะ รักที�สุดเลย

นาย กิตติวฒิุ มูลจนัทร์ คณะบริหารธุรกิจ

เนื�องจากในวนัเเม่ ที�ผา่นมาอาจจะทาํตวั

ไม่ดี ไม่เชื�อฟังบา้ง ก็ขอโทษเป็นอยา่งยิ�ง

แต่ใจของลูกคนนี�ก็รักแม่เสมอมา ขอให้

สิ�งศกัดิ� สิทธิ� ทั�งหลายดลบนัดาลใหแ้ม่มี

สุขภาพที�แขง็แรง อายยุนืยาวอยูก่บัลูกๆ

ไปนาน คิดอะไรไดส้มใจหวงั สัญญาจะ

เป็นลูกที�ดีและน่ารักๆยิ�งๆขึ�นไป



นาย กิตติศกัดิ� ชูแตง คณะบริหารธุรกิจ

ผูห้ญิงคนพิเศษของผมคือคุณแม่ ท่าน

สอนใหผ้มเป็นคนดีเสมอ กตญั�ูรู้คุณ 

ใหต้ั�งใจทาํความดี ท่านจะคอยถามตลอด

วา่เป็นไง เหนื�อยมั�ย แมเ้ราจะมีครอบครัว

 ท่านก็ไม่เคยที�จะหยดุห่วงเรา ท่านคือ

คนที�เป็นกาํลงัแรงใจใหเ้รา เหนื�อยๆ ได้

ยนิเสียงท่านก็หายได ้เป็นพลงังานพิเศษ

จากผูห้ญิงที�เราเรียกวา่ แม่

นาย กิติภทัร ปิ� นโต คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิดเรา ค่อยเลี�ยงดูอบรมสั�ง

เราใหเ้ราเป็นคนดีของสังคม ใหรู้้จกัผดิ

ชอบชั�วดี เมื�อถึงวนัที�เติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

เราในฐานะที�เป็นลูก เราก็ควรจะตอบ

แทนบุญคุณของท่าน ไม่วา่เป็นการ

ทาํงานหาเงินมาเลี�ยงดูท่านในยามที�ท่าน

เสิ�มมีอายหุรือทาํงานไม่ไหวแลว้ เราก็

ควรจะตอบแทนท่านเท่าที�ท่านเคยดูแล

เรามาตั�งแต่เด็กจนโต



นางสาว กิติวรรณ แซ่บู๊ คณะบริหารธุรกิจ

วนท 12 สงหาคม 2563 เปนวนแรก

แห่งชาติ แต่หนูไดเ้รียนรู้ออีกอยา่งหนึ�ง

หลงัจากมาเรียนที�กรุงเทพฯ มาเรีนนที� 

มทร.พระนคร ที�ไกลจากบา้นแลว้ตอ้ง

อยูห่อตอ้งหางจากแม่ เตี�ย เลยทาํใหรู้้วา่

วนัแม่ของหนูคือทุกวนั ทาํไมคือทุกวนั 

เพราะวา่ไม่เคยตอ้งออกมาอยูห่อกลบั

เพื�อน เวลาจะไปไหนก็ไปดว้ยกนัทั�ง

ครอบครัว3 คน เตี�ย แม่ ลูก ไม่วา่จะ กิน 

เที�ยว ก็ไปดว้ยกนั แต่พอตอ้งมาอยูห่อ

กิจกรรมที�เคยทาํปกติกบัครอบครัวก็

หายไป เลยคิดไดว้า่วนัแม่ของหนูมนัคือ

ทุกวนัจริง ณ ทุกวนันี�  หรืออาจจะไม่ได้

เรียกวา่ วนัแม.่ แต่มนัคือวนัครอบครัว

เลยก็วา่ได ้ทุกวนันี� คิดถึงทุกอยา่งเลย คิด

ถึงเตี�ย คิดถึงแม่ คิดถึงกลบัขา้วของแม่ 

คิดถึงเวลาที�ไดอ้อกไปเที�ยวดว้ย ถา้ถาม

วา่แลว้ที�บ่นคิดถึงเนี�ย ไม่ไดก้ลบับน้บา้ง

นางสาว กุลธิดา รอดภยั คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีต่อแม่ทาํไดทุ้กวนัไม่ไดท้าํ

แค่วนัแม่ เช่น การพาไปทานอาหารนอก

บา้นตอบแทนที�แม่เลี�ยงเรามา ความรู้สึก

ที�ดีต่อแม่เพิ�มขึ�นในทุกๆวนัยิ�งเราโตขึ�ย

เราไม่อยากใหแ้ม่แก่ลง อยากอยูก่บัแม่

นานๆ รักแม่ค่ะ

นางสาว กุลธิดา ดว้งทอง คณะบริหารธุรกิจ จะเป็นคนดีของสังคม

นางสาว กุลพร หาญกิตติกุล คณะบริหารธุรกิจ 💚💚

นางสาว กุลิสรา  บุญฟัก คณะบริหารธุรกิจ

ต่อใหเ้ราจะอยูไ่กลกนั แต่หนูจะเป็นคนดี 

เป็นเด็กดีตามคาํสอนของแม่ หนูรักแม่

นะคะ



นางสาว เกวลิน บุญมาก คณะบริหารธุรกิจ

สาหรบฉนแลวความรกของแมนน

ยิ�งใหญ่ที�สุดค่ะ ดว้ยความรักของแม่ที�

มอบใหแ้ก่ลูก คอยเฝ้าทะนุถนอม เลี�ยงดู

จนลูกเติบใหญ่ ทุ่มเททุกสิ�งทุกอยา่ง

เพื�อใหลู้กไดดี้ ใหอ้ภยัลูกเสมอ แมลู้กจะ

ทาํผดิกี�ครั� งก็ตาม แม่ของหนูเป็นคุณแม่

ที�น่ารักที�สุดค่ะ เลี�ยงดูลูกสองคนมาดว้ย

ความรักความเอาใจใส่ สอนใหเ้ป็นคนดี

มีนํ�าใจ รู้จกัประหยดัอดออมมาตั�งแต่

เด็กๆ คุณแม่เป็นคุณแม่เลี�ยงเดี�ยวที�สู้ชีวติ

มาก หาเงินใหฉ้นัและนอ้งเรียนหนงัสือ 

สนบัสนุนทั�งเรื�องการเรียนและกิจกรรม

อยา่งเตม็ที� เป็นคนที�แกไ้ขปัญหาต่างๆ ที�

ผา่นเขา้มาเป็นมรสุมชีวติไดดี้มากๆ จะ

ตอบแทนความรักที�แม่มอบให ้โดยทาํ

หนา้ที�ของลูกใหดี้ที�สุด เป็นลูกที�ดี รัก

และตอบแทนพระคุณแม่เหมือนกบัที�แม่

มอบความรักที�บริสุทธิ� ใหก้บัฉนัตลอด

นางสาว เกศราภทัร เกตุแกว้ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือคนที�เสียสละเพื�อเราไดทุ้กสิ�งแม่

พยายามดิ�นรนทาํทุกอยา่งเพื�อใหเ้รามี

ความสุขแม่ทาํงานหนกัเพื�อที�จะส่งเรา

เรียนหนงัสือเพื�อจบไปจะไดมี้งานทาํแม่

ไม่เคยบ่นวา่เหนื�อยเลยแม่คือผูใ้หที้�ไม่มี

วนัทิ�งเราไปไหนแมจ้ะไกลกนัแต่

ความรู้สึกนั�นพิเศษกวา่สิ�งอื�นเสมอ สิ�งที�

อยากใหแ้ม่ไดรั้บรู้คือความพยายามใน

การตั�งใจเรียนของหนูแม่มีเป้าหมายที�จะ

ใหห้นูเรียนจบมีงานทาํมีเงินใชเ้ป็นของ

ตวัเองหนูจะตั�งใจทาํทุกเป้าหมายที�เเม่

หวงัไวใ้หสุ้ดความสามารถค่ะ ไม่วา่วนันี�

วนัพรุ่งนี�หรือวนัไหนๆก็รักและเคารพแม่

เสมอ



นางสาว เกษมณี อคัรธนชยั คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่ทุกวนัอยูแ่ลว้ บอกตลอดอยู่

เเลว้ดว้ย หนูรักแม่แลเัรียกแม่เพราะหนู

รู้สึกวา่แม่คือแม่หนูจริงๆ แม่ทาํใหห้นูไม่

รู้สึกขาดความอบอุ่นเลย แม่ใหห้นูทุก

อยา่ง แลว้หนูก็รู้วา่แม่ก็รักหนูเหมือนที�

หนูรักแม่ รักแม่นะ♥️

นางสาว เกษมณี รุ่งอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ

เนื�องในวนัแม่ จะแสดงความรักใหแ้ก่แม่

ดว้ยการเป็นเด็กดี ตั�งใจศึกษา หาความรู้

และบอกรักแม่

นาย เกียรติศกัดิ ศีลาพฒัน์ คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหแ้ม่อยูก่บัผมไปนานๆอยูเ่ป็น

รากฐานของครอบครัวผมตลอดไปครับ

นางสาว แกว้ชีวนั ประสพดี คณะบริหารธุรกิจ

แม่ดูแลหนูมาตั�งแต่เล็กจนปัจจุบนั อยาก

ไดอ้ะไรแม่ก็หาซื�อใหต้ลอดหนูรักแม่ค่ะ

นางสาว แกว้ตา บึ�งซา้ย คณะบริหารธุรกิจ

อยากบอกแม่วา่ ขอโทษที�ดื�อ ที�ซน ทุก

วนันี�พยายามปรับปรุงตวัเองอยู ่รู้วา่แม่

เหนื�อยมาก ที�ตอ้งเลี�ยงหนูจนโตขนาดนี�  

อีก2ปีหนูก็จบแลว้อดทนหน่อยนะ จะทาํ

ใหแ้ม่สบายเอง ทุกวนันี�หนูพยายามยนื

ดว้ยตวัเอง พยายามไม่ขอเงินแม่ เก็บตงัค์

 และหวงัวา่วนัขา้งหนา้เราจะมีอะไรที�

เป็นของเราเอง เราจะสบายกวา่นี�  อาจจะ

ดูไม่ไดแ้สดงออกวา่รักเท่าไหร่ แต่อยาก

แม่มากวา่ "หนูก็รักแม่เหมือนกนันะ"



นางสาว ขนิษฐา คงนุ่น คณะบริหารธุรกิจ

เเม่คือผูที้�ใหก้าํเนินเรามา ถึงเราจะทาํผดิ

มากเเค่ไหนเเม่ก็ใหอ้ภยัเราอยูดี่ เเม่คอย

สั�งสอนอบรมเราใหเ้ราเป็นคนดี เเม่คือผู ้

ที�คอยชี�นาํชีวติเราไปในทางที�ดี เเม่คือ

เป้าหมายที�ทาํใหเ้ราอยากเรียนสูงๆ เเม่

เป็นทุกสิ�งทุกอยา่งใหเ้ราจริงไม่ อยาก

บอกเเม่วา่ขอบคุณสาํหรับอยา่งที�เเม่มอบ

ให ้รักเเม่นะคะ

นางสาว ขวญัจิรา สีม่วง คณะบริหารธุรกิจ

รักเเม่มากๆค่ะเเม่เลี�ยงฉนัเป็นอยา่งดีไม่

เคยรู้สึกวา่ขาดหายอะไรเลยเเม่ทาํงานหา

เงินเลี�ยงทุกคนเเม่ส่งใหเ้รียนที�ดีๆจะไดมี้

งานมีเงินที�ดีในอนาคตเเละฉนัก็ทาํความ

ดีตอบเเทนโดยการเป็นคนดีเชื�อฟัง

ครอบครัวตั�งใจเรียนช่วยเหลืองานใน

บา้นอยากจะบอกวา่รักเเม่ที�สุดรัก

ครอบครัวที�สุดดว้ย



นางสาว ขวญัจิรา พรรณแสง คณะบริหารธุรกิจ

การทาดเพอบอกรกแมสาหรบหนู การ

ทาํดีของหนูมีอยูทุ่กวนัค่ะอาทิเช่นการทาํ

ความสะอาดบา้นไม่ตอ้งใหคุ้ณแม่เป็น

คนทาํ บางเวลาที�มีเวลาวา่งหนูก็จะหดั

ทาํอาหารเพื�อที�จะทาํใหคุ้ณแม่และคนใน

ครอบครัวทานค่ะ แม่เป็นคนที�ใหก้าํเนิด

เป็นคนแรกที�รักหนูบุญคุณของท่านหนู

ไม่มีวนัชดใชไ้ดห้มด ทุกวนันี�หนูทาํตวั

เป็นเด็กดีตั�งใจเรียนเมื�อเรียนจบมาก็จะหา

งานทาํเพื�อเอาไวเ้ลี�ยงดูท่านในยามที�ท่าน

ชรา พยายามอยูใ่นขอบเขตที�ท่านกาํหนด

ไม่ทาํใหท้่านตอ้งคิดมากแค่นี�ก็ถือวา่เป็น

ความดีแลว้ค่ะ ไม่ตอ้งทาํใหท้่านทุกข์

หรือลาํบากใจก็เพียงพอดว้ยความที�หนู

สนิทกบัแม่มากๆแม่เป็นคนที�คุยไดทุ้ก

เรื�องเป็นทั�งแม่ทั�งเพื�อนในเวลาเดียวกนั 

และเนื�องในโอกาสวนัแม่หนูขอใหท้่าน

อยูก่บัหนูไปนานๆ รักแม่ที�สุดค่ะ

นาย เขียว มูฮมัหมดั คณะบริหารธุรกิจ ผมรักแม่

นาย คมชาญ ปรางทอง คณะบริหารธุรกิจ "ที� 1 ในหวัใจครับ"



นางสาว คทัรัภรณ์  แสงวเิศษ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะคะถึงจะเป็นลูกที�แยแ่ละดื�อมา

ตลอดก็รักแม่นะคะที�พยายามเรียนสูงๆก็

เพราะอยากมีงานทาํเพื�อที�จะใชห้นี� ให้

หมดใหพ้อ่แม่อยูสุ่ขสบายไม่ตอ้งทาํงาน

ดิ�นรนลูกคนนี�ตั�งใจจะเรียนใหจ้บถึงจะ

ทาํนั�นนี�ที�นอกเหนือที�แม่บอกแต่ไม่ทิ�ง

การเรียนแน่นอนก็อยากใหแ้ม่อยูเ่ป็น

กาํลงัใจในวนัที�หนูทอ้เเละเหนื�อย หมด

หวงัอยูก่บัลูกคนนี�จนหวา่ลูกคนนี�จะ

ประสบความสาํเร็จนะคะก็อยากจะบอก

วา่ลูกคนนี�ไม่ไดรั้กแม่แค่วนัแม่วนัเดียว

แต่รักแม่ทุกวนันะคะถึงจะแสดงการ

กระทาํนอ้ยมากวา่รักแม่แต่ในใจลุกก็คือ

รักแม่และเป็นห่วงแม่ที�สุดนะคะ💓💓🥰🥰

นางสาว คทัรีภรณ์ แสงวเิศษ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มากๆค่ะอาจจะเป็นเด็กดื�อบา้งแต่

จะทาํทุกวนัใหดี้ที�สุดอยูเ่ป็นร่มโพรฝธิ�

ร่มไทรใหก้บัลูกๆหลานๆไปนานๆนะคะ

นางสาว จณิสตา ตั�งสุวรรณศรี คณะบริหารธุรกิจ

รักมินะคะ ขอบคุณที�ใหเ้กิดมา ขอบคุณ

ที�ดูแลหนูไดดี้ขนาดนี�  และมีเหตุผลกบั

หนูเสมอ หนูทาํอะไรผดิไปก็ขอโทษมิ

ดว้ยนะคะ รักมิค่ะ



นางสาว จณิสตา วฒันศิลปปรีชา คณะบริหารธุรกิจ

แม คอ ผใูหกาเนด คอผใูหลูกทุกอยาง 

ยอมเสียสละความสุขของตวัเองเพื�อลูก 

แม่เป็นคนสร้างชีวติใหลู้กแต่ลูกเป็นผู ้

ดาํเนินชีวติดว้ยตวัเอง แม่เป็นผูมี้พระคุณ

กบัเรามากที�สุด ไม่มีใครรักเราไดเ้ท่าแม่

แลว้ ถึงแม่จะบ่นจะดุจะด่าจะวา่เราขนาด

ไหนเขาก็ยงัเป็นแม่ของเรา เพราะที�แม่ทาํ

แบบนี� เพราะแม่รักเรา ขอตอบแทน

พระคุณของแม่ดว้ยการตั�งใจเรียนโตไป

จะไดเ้ลี�ยงดูแม่ไดอ้ยา่งสบายแม่จะไดไ้ม่

ลาํบาก เป็นเด็กดีของแม่ เป็นคนดีทาํ

ความดีเพื�อใหแ้ม่ภูมิใจ ถึงจะมีดื�อบา้งก็

ตาม ตอนนี�อาจจะไม่ไดติ้ดแม่เหมือนที�ยงั

เป็นเด็กอยู ่อาจจะไม่ค่อยไดบ้อกรักใน

ทุกๆวนับอกแค่วนัสาํคญัแต่จริงๆแลว้รัก

แม่ทุกวนัเลย  รักไม่เคยนอ้ยลงเลย ไม่มี

วนัไหนที�ไม่รักแม่ อยากใหแ้ม่อยูก่บัหนู

ไปนานๆ อยูดู่ความสาํเร็จของหนู อยูใ่น

นางสาว จณิสนนัต์ ฮีมซนั คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นแม่ผูใ้หก้าํเนิดเรา และในวนัแม่ปี

นี�ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรงไม่เจบ็ไม่ป่วย อายยุนืนาน

 และในวนัแม่นี�หนูก็จะเป็นเด็กดี ตั�งใจ

เรียน ไม่ดื�อไม่ซน จะทาํทุกอยา่งใหแ้ม่

ภูมิใจ จะตั�งใจเรียนใหจ้บ และสุดทา้ยนี�

หนูรักแม่มากๆนะคะ



นาย จกัรกฤษ สุขเกษม คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ 12 สิงหาคมนี�  ผมขอใหแ้ม่มี

ความสุขมากๆ ถึงแมแ้ม่จะไม่อยูบ่นโลก

นี�แลว้ แต่แม่ยงัอยูใ่นใจผมเสมอ ผมจะ

ตั�งใจเรียนใหจ้บ เผื�อใหแ้ม่ภูมิใจ และจะ

มีชีวติอยูต่่อไปใหมี้ความสุข จะอยูเ่พื�อ

ตวัเอง ทาํเพื�อส่วนรวมจะสานต่อความ

ฝันของผมใหเ้ป็นจริง คือการทาํงานที�รัก 

ใหมี้ความสุขที�สุด และใชชี้วติในแบบ

ตอ้งการ ทุกอยา่งในชีวติของผมคือแม่ 

ถา้แม่ไม่เป็นผุใ้หอ้ะไรหลายๆอยา่ง คง

ไม่มีผมในวนันี�  ผมรู้วา่แม่เสียสละเพื��อ

ผมมามาก เหนื�อยเพื�อผมมาเยอะ ที�แม่

จากไปคงถึงเวลาที�แม่ไดพ้กัแบบเตม็ที� 

ไม่ตอ้งห่วงผมทางนี�นะครับ ผมจะดูแล

ตวัเองใหดี้ จอมรักแม่นะครับ

นางสาว จนัทร์จิรา  อะโรคา คณะบริหารธุรกิจ

ความดีที�จะทาํไหแ้มไดต้อนนี� คือตั�งใจ

เรียน ตั�งใจทาํหนา้ที�ตวัเองไหดี้ที�สุดแม่

เคยพูดเสมอวา่ชีวตินี�ไม่ตอ้งการอะไรขอ

แค่ลูกตั�งใจเรียนและเลี�ยงตวัเองไดใ้น

อนาคตก็พอแค่นี�แม่ก็ตายตาหลบัแลว้ 

รู้สึกวา่ตวัเองโชคดีที�มีแม่ที�เขา้ใจไม่

กดดนั ไหอิ้สระในการใชชี้วติตลอดลูก

คนนี� รักแม่มากๆขอไหแ้ม่อยูเ่ป็นร่มโพธิ�

ร่มไทรของลุกไปนานๆ



นางสาว จนัทร์จิรา สีทา คณะบริหารธุรกิจ

การทาความดตอตนเองถอไดวาเปนการ

ทาํความดีที�ง่ายที�สุดประการหนึ�ง  เราทุก

คนสามารถทาํดีต่อตนเองไดห้ลากหลาย

รูปแบบ  ไม่วา่จะเป็นการมีวนิยัต่อตนเอง

ในดา้นการเรียนและการทาํงาน  มีความ

ขยนัหมั�นเพียร  มานะบากบั�น  อดทนต่อ

อุปสรรคและความยากลาํบาก  ตลอดจน

แกไ้ขปัญหาดว้ยสติสัมปชญัญะ  ทั�งยงั

จะตอ้งเป็นคนที�ดาํรงตนสมควรแก่

สถานะ  โดยดาํเนินชีวติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี�   คนดี

จะตอ้งมีความซื�อสัตยต่์อตนเอง  ไม่

กระทาํความผดิแมเ้มื�อมีโอกาส  เช่น  ไม่

พูดเทจ็เพียงเพื�อเอาตวัรอด  ไม่เอารัดเอา

เปรียบผูที้�ดอ้ยกวา่  ไม่ทุจริตในการสอบ 

 หรือฉอ้ราษฎร์บงัหลวง  ถือเอา

ผลประโยชน์ของแผน่ดินมาเป็นของตน

หรือบุคคลใกลชิ้ด  การทาํความดีเหล่านี�   

นางสาว จนัทร์ทิวา  บวัรอด คณะบริหารธุรกิจ

 แม่เปรียบประดุจครูคนแรกที�คอยอบรม

สั�งสอนใหไ้ดดี้แม่ทาํไปก็มนัเกิดจาก

ความรัก ความผกูพนัและความห่วงใย ที�

แม่คนหนึ�งจะมีให ้แม่ทุกคนอยากใหลู้ก

เติบโตเป็นคนดี เราสามารถทาํอาหาร

เลือกอาหารที�เป็นเมนูง่าย ๆตั�งอกตั�งใจที�

จะทาํเพื�อคุณแม่รับประทานร่วมกนัใน

บา้นสร้างความอบอุ่นใหก้บัครอบครัว 

โดยการมีกิจกรรมร่วมกนัภายในบา้น



นางสาว จนัทร์ธิมา ใจแกว้ คณะบริหารธุรกิจ

 ความรักความเอื�ออาทรที�แม่คนหนึ�งได้

มอบใหลู้กหลายสิบลา้นคนอยา่งเท่า

เทียมไม่เอนเอียง ปลื�มปีติยนิดีกบัลูกที�

ประสบความสาํเร็จ และพยายามบาํบดั

ทุกขบ์าํรุงสุขแก่ลูก ๆ ที�ยงัไดรั้บความ

ทุกขย์ากดว้ย พระราชอจัฉริยภาพอนั

ปราดเปรื�อง ดั�งสายฝนที�โปรยความชุ่ม

ชื�นใหแ้ก่แผน่ดินที�แหง้แลง้ใหก้ลบัมามี

ชีวติชีวาอีกครั� ง พระองคท์รงเป็น "แม่

หลวง" เป็น "แม่ของแผน่ดิน" ที�ลูก ๆ 

กวา่หกสิบลา้นคนเคารพรักและภกัดี

อยา่งไม่มีวนัเสื�อมคลายไปจากหวัใจของ

ชาวไทยทุกดวง

นางสาว จนัทร์เพญ็ พิกุลแยม้ คณะบริหารธุรกิจ

ความรู้สึกที�มีต่อคุณแม่คือแม่เป็นคนเก่ง 

เป็นคนที�ทาํใหห้นูอยากมีทุกๆอยา่ง

เพื�อใหแ้ม่สบายในอนาคต รักแม่นะถึง

จะไม่ค่อยพูดก็เถอะแต่หนูวา่แม่ก็น่าจะรู้ 

ลูกสาวตวันอ้ยคนนี�จะดูแลแม่กบัพี�ๆเอง

นะ เพราะหนูมีแม่เป็นไอดอลไง รักนะ

นางสาว จารุพร จารุมณี คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�รักและดูแลลูกสาวคนนี�  

สัญญาวา่ต่อไปนี�จะเป็นคนที�ดีขึ�นกวา่นี�

และจะดูแลแม่ใหดี้ที�สุด รักแม่มากนะ 

ของขวญัปีนี� มีใบปริญญาไปฝากแม่นะ 

อาจจะไม่ดีเหมือนใครเขา แต่จะเป็นลูกที�

แม่ภูมิใจ



นางสาว จารุภา สุระพินิจ คณะบริหารธุรกิจ

Thanks for everything mum !! I'll never 

forget how much you've done for me. 

Wishing you a very special Mother's 

Day.  ขอบคุณแม่สาํหรับทุกสิ�งทุกอยา่ง 

ลูกจะไม่มีวนัลืมวา่แม่เคยทาํเพื�อลูกมาก

แค่ไหน ขอใหว้นัแม่เป็นวนัพิเศษสาํหรับ

แม่

นางสาว จารุวรรณ  พวงมาลยั คณะบริหารธุรกิจ

ดูแลแม่ตอนแม่ไม่สบายหายาหาขา้วให้

แม่กินเหมือนตอนที�แม่ดูแลตอนหนูป่วย

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ก็คืออยากใหแ้ม่รู้วา่

หนูรักแม่มากๆขอบคุณที�ทาํใหห้นูเกิดมา

เป็นลูกของแม่แลว้ก็ขอบคุณที�รักหนู

คอยอบรมสั�งสอนแต่สิ�งดีๆใหห้นูถึงจะ

ขี�บ่นไปหน่อยก็เถอะ ยงัไงก็รักแม่นะ

ค่ะ❤️

นางสาว จิณณพตั กิจสวสัดิ� คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่ของหนู แต่ในบางครั� งหนูจะ

ชอบเอาแต่ใจตวัเอง ไม่เชื�อแม่บา้ง แต่ใน

ทุกครั� งที�หนูมีปัญหาหรือเจออะไร ก็จะมี

แม่มาคอยช่วยตลอด แม่เป็นคนตลก ชอบ

เมา้ไม่วา่จะเรื�องอะไร แม่เป็นคนใจดี ถึง

จะขี�บ่นแต่ก็รักแม่มาก หนูไม่ค่อยมีรูปคู่

กบัแม่ค่ะ



นางสาว จิณห์นิภากานต์ ปิยเดชมงคล คณะบริหารธุรกิจ

หนูอยากบอกวา่รักแม่มากๆ หนูไม่เคย

ไดบ้อกรักแม่เลยตั�งแต่โตมา เวลาหนูทาํ

ผดิก็มีแม่เพียงคนเดียวที�คอยแกปั้ญหา

ใหห้นู และก็ใหอ้ภยัหนูมาเสมอ เวลาหนู

มองตาแม่  หนูรู้วา่แม่รักหนูมากแค่ไหน 

แม่ยอมเสียสละทุกอยา่งใหห้นูตลอด 

และหนูเองก็อยากบอกแม่วา่หนูก็รักแม่

มากๆเหมือนกนั แต่หนูเขินที�จะบอก วนั

แม่ปีนี�  หรือวา่ต่อใหเ้ป็นปีไหนๆหนูก็จะ

รักแม่ไปทุกวนั

นางสาว จิดาภา ฟักนิล คณะบริหารธุรกิจ

พยายามที�จะตั�งใจเรียนใหดี้ที�สุดเพราะ

อยากมีอนาคตที�ดีก็เพื�อแม่ เพราะแม่

เหนื�อยมาตลอดที�ตอ้งส่งลูกเรียน รักแม่

มาก

นางสาว จิดาภา นิลประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูมี้พระคุณสูงสุดของเราความดี

ของเเม่นั�นมีมากจนนบัไม่ถว้นแม่คอย

ดูแลเรามาตั�งแต่เกิดคอยเลี�ยงดูเราคอย

ดูแลเราในยามไม่สบายส่งเราเรียน

หนงัสือใหเ้ราไดดี้คอยดุคอยวา่เวลาเรา

ทาํสิ�งไม่ดี ที�เรามีทุกวนันี�ไดก้็เพราะเเม่

นางสาว จิตญาดา บุญศรี คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยเเม่ทาํงานบา้นกวาดบา้นถูบา้นเเละให้

เงินเเม่

นางสาว จิตตวดี มีสิทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณนะค่ะที�ทาํใหห้นูมีถึงทุกวนันี� ถึง

แม่จะเป็นแค่แม่เลี�ยงเป็นยายแต่แมากไ้ม่

เคยทิ�งหนูไปไหนไม่เคยปล่อยใหห้นูอด

ไม่ปล่อยใหห้นูลาํบากขอโทษสาํหรับ

บางครั� งที�หนูทาํผดิทุกๆเรื�องหนูไม่ไดรี้ก

แม่แค่วนัเดียวรักทุกๆวนัแค่ไม่ไดพู้ดไห้

แม่ฟังแค่นั�นเองขอบคุณที�คอยอยูเ่คียง

ขา้งหนุูมาตลอด



นางสาว จิตตวดี มีสิทธ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูใ้หก้าํเนิด คาํวา่แม่เป็นคาํแรกที�

ลูกๆหลายคนเรียกเป็นคาํแรกและจะเป็น

คาํสุดทา้ยที�ลูกทุกคนจะนึกถึง ทุกวนันี�

เรายงัมีแม่ เรายงัมีท่านที�คอยดูแลเอาใจใส่

 มีท่านคอยชี�แนะแนวทางท่านคือโลกทั�ง

ใบ แม่ที�ไม่วา่ลูกจะทาํผดิแค่ไหนแม่ก็

พร้อมที�จะใหโ้อกาสและคอยตกัเตือน

วนันี� เรายงัมีแม่เราจะดูแลท่านใหดี้ที�สุด 

ของขวญัที�ดีสาํหรับแม่คือการเห็นเราไป

ถึงฝั�ง เห็นแลว้ที�มีความสุข เห็นเรามี

อนาคตที�ดี เห็นเรายิ�มไดถ้า้วนันี� คุณยงัมี

แม่อยูคุ่ณจงดูแล บอกรักท่าน กอดท่าน

ทุกวนั ก่อนที�พวกคุณจะไม่มีโอกาศได้

สัมผสัออ้มกอดของคนเป็นแม่อีก



นางสาว จิตรลดา งามเลิศ คณะบริหารธุรกิจ

หนูมกัจะช่วยแม่ทาํงานบา้นทุกอยา่ง ทั�ง

กวาดบา้นถูบา้น ลา้งจาน กรองนํ�า ช่วย

แม่ขายของ ฉนัชอบช่วยงานแม่ทุกอยา่ง

เพราะวา่เเม่ของหนูทาํงานหนกัทุกวนั 

หนูอยากช่วยแม่หลายอยา่ง เพราะวา่หนุ

รักแม่ เป็นห่วงแม่ หนูอยากจะช่วยแม่ใน

ทุกๆดา้น หนูรักแม่ที�สุด ถึงแมว้า่หนูจะ

ช่วยแม่ไม่ไดม้ากเท่าที�ควร แต่สิ�งที�หนู

สามารถทาํใหแ้ม่ได ้คือการบอกรักแม่

ทุกวนั กอดแม่ทุกวนั หอมแม่ทุกวนั และ

เป็นเด็กดีของแม่ตลอดไป อีกสิ�งที�หนูทาํ

ใหแ้ม่ไดคื้อหนุจะตั�งใจเรียน เรียนใหจ้บ

เพื�อใหแ้ม่ภูมิใจ เพราะแม่ทาํเผื�อหนูมา

ทุกอยา่ง หนูรักแม่ที�สุด ทุกสิ�งทุกอยา่งที�

หนูตั�งใจทาํไป เพราะ แม่คือคนที�สาํคญั

ที�สุดในชีวติของหนู เพราะแม่ของหนูคือ

ที�1 หนูรักแม่ที�สุดในโลกนะคะแม่

นางสาว จิตรลดา งามเลิศ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ไม่ใชแ้ค่วนัที�12สิงหาเท่านั�น แต่

วนัแม่คือทุกๆวนั ทุกๆวนัคื วนัแม่ ทุกๆ

วนัคือการบอกรักแม่ ทุกๆวนัคือเรากอด

แม่ หนุอยากจะบอกวา่ถึงแมว้า่บา้งครั� ง

หนูจะช่วยแม่ไม่ไดบ้า้งเรื�อง เช่น งาน

ของแม่ แต่งานบา้นทุกอยา่งหนูสามารถ

ช่วยแม่โดยที�หนูไม่ตอ้งรอแม่สั�ง เพราะ

หนูนกัแม่หนูยอมทาํทุกอยา่งเพื�อแม่ของ

หนู หนูรักที�สุดในโลก เพราะแม่คือทุก

สิ�งทุกอยา่งของหนู รักแม่มากๆนะคะ

นางสาว จิตินนัท์ สมศิลา คณะบริหารธุรกิจ

ถึงจะเป็นลูกแย่ๆ ๆไม่เอาไหน แต่ลูกคน

นี�จะทาํใหแ้ม่ภูมิใจ  #รักแม่นะ



นางสาว จินดามณี  ไกรสกุล คณะบริหารธุรกิจ

สาหรบฉนแลวความรกของแมนน

ยิ�งใหญ่ที�สุดค่ะ ดว้ยความรักของแม่ที�

มอบใหแ้ก่ลูก คอยเฝ้าทะนุถนอม เลี�ยงดู

จนลูกเติบใหญ่ ทุ่มเททุกสิ�งทุกอยา่ง

เพื�อใหลู้กไดดี้ ใหอ้ภยัลูกเสมอ แมลู้กจะ

ทาํผดิกี�ครั� งก็ตาม แม่ของหนูเป็นคุณแม่

ที�น่ารักที�สุดค่ะ เลี�ยงดูลูกสองคนมาดว้ย

ความรักความเอาใจใส่ สอนใหเ้ป็นคนดี

มีนํ�าใจ รู้จกัประหยดัอดออมมาตั�งแต่

เด็กๆ คุณแม่เป็นคุณแม่เลี�ยงเดี�ยวที�สู้ชีวติ

มาก หาเงินใหฉ้นัและนอ้งเรียนหนงัสือ 

สนบัสนุนทั�งเรื�องการเรียนและกิจกรรม

อยา่งเตม็ที� เป็นคนที�แกไ้ขปัญหาต่างๆ ที�

ผา่นเขา้มาเป็นมรสุมชีวติไดดี้มากๆ จะ

ตอบแทนความรักที�แม่มอบให ้โดยทาํ

หนา้ที�ของลูกใหดี้ที�สุด เป็นลูกที�ดี รัก

และตอบแทนพระคุณแม่เหมือนกบัที�แม่

มอบความรักที�บริสุทธิ� ใหก้บัฉนัตลอด

นางสาว จินตนา สีเกาะ คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณทุกอยา่ง ที�แม่คอยเลี�ยงดู คอย

สนบัสนุนในทุกๆเรื�อง รวมถึงกาํลงัใจ

และคาํสั�งสอนอบรมที�มีใหลู้กคนนี�มา

ตลอด สุดทา้ยนี� ลูกอยากบอกวา่ลูกรักแม่

มากๆ 🙇🙇🙇🙇💜🙇️💜💜💜❤️💜🙇🙇💜💜💜

นางสาว จิรดา แซ่โก คณะบริหารธุรกิจ

ในวนัแม่ที�12 สิงหาคมนี�  ฉนัตั�งใจจะ

กลบัต่างจงัหวดักบัพอ่และแม่ เพื�อไปหา

คุณยา่กบัคุณยาย คุณแม่ของฉนับอกวา่

ใหฉ้นัไปกบัพวกท่านดว้ย แม่บอกไม่

ตอ้งการอะไรในวนัแม่ ฉนัจึงตั�งใจแต่ง

กลอนนีใหแ้ม่เพื�อใหท่้านอยูก่บัฉนัไป

นานๆ



นาย จิรภทัร  คุณเวยีน คณะบริหารธุรกิจ

 ผูห้ญิงคนพิเศษของผมคือคุณแม่ ท่าน

สอนใหผ้มเป็นคนดีเสมอ กตญั�ูรู้คุณ 

ใหต้ั�งใจทาํความดี ท่านจะคอยถามตลอด

วา่เป็นไง เหนื�อยมั�ย แมเ้ราจะมีครอบครัว

 ท่านก็ไม่เคยที�จะหยดุห่วงเรา ท่านคือ

คนที�เป็นกาํลงัแรงใจใหเ้รา เหนื�อยๆ ได้

ยนิเสียงท่านก็หายได ้เป็นพลงังานพิเศษ

จากผูห้ญิงที�เราเรียกวา่ แม่

นาย จิรวฒัน์  ใบครุฑ คณะบริหารธุรกิจ

ลูกจะเป็นเด็กดีตั�งใจเรียนตามที�คุณแม่

ไดห้วงัไว ้ขอใหคุ้ณแม่มีสุขภาพแขง็แรง

รํ� ารวย อยูก่บัลูกไปนานๆครับ

นางสาว จิระกมล บรรถะ คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งแต่เด็กจนโตก็มีแต่มีที�ดูแลลูกมา 

ผูห้ญิงคนหนึ�งเลี�ยงลูกสองคนมาเอง ถึง

แม่จะเหนื�อยแม่ไม่เคยบ่น รักแม่มากนะ

คะ สัญญาจะตั�งใจเรียน เอาใบปริญญา

ไปฝาก และจบแลว้จะทาํงานเลี�ยงแม่เอง

นะคะ❤

นางสาว จิราพร บุตรแสน คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณคุณแม่สาํหรับทุกอยา่งค่ะที�คอย

อยูเ่คียงขา้งไม่วา่จะดื�อดึงแค่ไหนแต่แม่

ยงัคอยบอกคอยสอนคอยสนบัสนุนไม่วา่

จะเป็นเรื�องเรียนหรือการใชชี้วติและ

ขอบคุณสาํหรับอาหารอร่อย ๆ ดว้ยค่ะ 

รักแม่นะคะ

นางสาว จิราพร เดือนทอง คณะบริหารธุรกิจ

 แม่เป็นแม่ที�ไม่เหมือนใครที�ไหน 

ขอบคุณแม่ไม่วา่ลูกจะโตขึ�นแค่ไหน ลูก

ก็ไม่เคยอายที�จะบอกวา่



นางสาว จิราพชัร พละการ คณะบริหารธุรกิจ

วนัที� 12 สิงหาคมนี�  ทุกคนในประเทศรู้วา่

เป็นวนัสาํคญัวนัหนึ�งของประเทศนั�นก็

คือวนัแม่แห่งชาติ นกัศึกษาก็จะไป

ทาํบุญตกับาตรกบัคุณแม่เพื�อความเป็น

สิริมงคล นกัศึกษาจะใชเ้วลาทั�งวนัอยูก่บั

คุณแม่ เพราะนกัศึกษาอยูค่นละที�กบัคุณ

แม่ นานๆครั� งเราจะเจอกนั นกัศึกษาจะ

บอกรักคุณแม่ โดยผา่นการไหวคุ้ณแม่ 

กอด หอม นกัศึกษาทาํแบบนี� เป็นประจาํ

ทุกปี สุดทา้ยนี� ศึกษาอยากบอกวา่ รักแม่

มากนะคะ ถึงเราจะไม่ค่อยไดอ้ยูด่ว้ยกนั

แต่ก็ไม่เคยทาํใ◌้หค้วามรักของนกัศึกษา

ที�มีต่อแม่นอ้ยลงเลย

นางสาว จิราภรณ์ นิตยโร คณะบริหารธุรกิจ รักแม่นะคะ

นางสาว จิราภรณ์ นิคนโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ รักแม่เหนือสิ�งอื�นใด

นางสาว จิราภรณ์ เบา้นอก คณะบริหารธุรกิจ รักแม่ค่ะ

นางสาว จีนะเนตร  ศรีผดุผอ่ง  คณะบริหารธุรกิจ รักแม่

นางสาว จุฑาภรณ์ รสกาํจร คณะบริหารธุรกิจ

อยากขอบคุณแม่ที�ใหชี้วติ เลี�ยงดูมาอยา่ง

ดี ทาํใหทุ้กอยา่งที�อยากได ้ใหทุ้กอยา่งที�

อยากมี ไม่เคยทาํใหรู้้สึกมีปมดอ้ยเลย 

อยากบอกแม่วา่รักแม่มากไปค่ะ อยากให้

แม่อยูก่บัหนูไปนานๆ รอดูวนัที�หนู

ประสบความสาํเร็จดว้ยนะ จะดูแลและ

ตอบแทนใหอ้ยา่งดี มีใหม้า100จะให้

กลบัไปมากกวา่นั�นอีก และอยากขอโทษ

ทุกๆอยา่ง ขอโทษที�ชอบดื�อแต่แม่ก็ยงั

ตามใจ น่ารักที�สุดในโลก รักแม่มากไป

ค่ะ 🥰🥰❤️



นางสาว จุฑามาศ พงษพ์ุทธา คณะบริหารธุรกิจ

รู้สึกดีใจและมีความสุขมากๆที�ไดเ้กิดมา

เป็นลูกแม่ อยากจะแบ่งเบาภาระใหท้่าน

โดยการช่วยทาํงานบา้นต่างๆ จะตั�งใจ

เรียนเพื�อใหท่้านไดส้บายใจ ไม่ผดิหวงัที�

ส่งเราเรียนและอยากใหท้่านมีความสุข

สุขภาพแขง็แรงตลอดไป

นางสาว จุฑารัตน์ ธรรมวงค์ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆ อยู่

เป็นร่มโพธิ� ร่มไทรของลูกไปนานๆ

นางสาว จุธารัตน์ แสงทอง คณะบริหารธุรกิจ

สิ�งที�อยากทาํในทุกๆวนัใหก้บัคุณแม่คือ

กอดท่านบอกรักท่านไม่ลืมบุญคุณที�ท่าน

เลี�ยงดูเรามาตั�งแต่เล็กจนโตคาํวา่รักมี

มากมายหลายลา้นคาํที�อยากจะบอกให้

แม่รู้ซึ� งรู้ดีวา่แม่เป็นคนขี�อายจะชอบเขิล

อายเวลาเราบอกรักอยากทาํดีอยากเลี�ยงดู

ท่านใหม้ากกวา่ที�ท่านเลี�ยงดูเรามารักแม่

มากนะคะ

นางสาว จุฬาลกัษณ์ ชลธิชาชลาลกัษณ์ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�  ขอใหแ้ม่มีความสุข สุขภา

แขง็แรง อยูก่บัหนูไปนานๆนะคะ รักแม่

มาก จะเป็นเด็กดี เรียนจบไดเ้กรดดีๆ 

ทาํงานที�ดีๆแลว้จะพาแม่ไปกินของ

อร่อยๆนะ

นางสาว เจนจิรา บุทธเสน คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งใจเรียน เรียนใหจ้บทาํงานมีเงินเลี�ยง

ครอบครัว

นางสาว เจนจิรา สกุลรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�ขอใหแ้ม่มีความสุข สุขภาพ

แขง็แรง รวยๆ อะไรที�ไม่ดีหนูก็ขอโทษ

นะ อยูก่บัหนูนานๆ รอดูความสาํเร็จขอ

หนูนะ รักแม่นะ



นางสาว เจนจิรา ภิญโญยศ คณะบริหารธุรกิจ

สาหรบฉนแลวความรกของแมนน

ยิ�งใหญ่ที�สุดค่ะ ดว้ยความรักของแม่ที�

มอบใหแ้ก่ลูก คอยเฝ้าทะนุถนอม เลี�ยงดู

จนลูกเติบใหญ่ ทุ่มเททุกสิ�งทุกอยา่ง

เพื�อใหลู้กไดดี้ ใหอ้ภยัลูกเสมอ แมลู้กจะ

ทาํผดิกี�ครั� งก็ตาม แม่ของหนูเป็นคุณแม่

ที�น่ารักที�สุดค่ะ เลี�ยงดูลูกสองคนมาดว้ย

ความรักความเอาใจใส่ สอนใหเ้ป็นคนดี

มีนํ�าใจ รู้จกัประหยดัอดออมมาตั�งแต่

เด็กๆ คุณแม่เป็นคุณแม่เลี�ยงเดี�ยวที�สู้ชีวติ

มาก หาเงินใหฉ้นัและนอ้งเรียนหนงัสือ 

สนบัสนุนทั�งเรื�องการเรียนและกิจกรรม

อยา่งเตม็ที� เป็นคนที�แกไ้ขปัญหาต่างๆ ที�

ผา่นเขา้มาเป็นมรสุมชีวติไดดี้มากๆ จะ

ตอบแทนความรักที�แม่มอบให ้โดยทาํ

หนา้ที�ของลูกใหดี้ที�สุด เป็นลูกที�ดี รัก

และตอบแทนพระคุณแม่เหมือนกบัที�แม่

มอบความรักที�บริสุทธิ� ใหก้บัฉนัตลอด



นางสาว เจนจิรา ภิญโญยศ คณะบริหารธุรกิจ

สาหรบฉนแลวความรกของแมนน

ยิ�งใหญ่ที�สุดค่ะ ดว้ยความรักของแม่ที�

มอบใหแ้ก่ลูก คอยเฝ้าทะนุถนอม เลี�ยงดู

จนลูกเติบใหญ่ ทุ่มเททุกสิ�งทุกอยา่ง

เพื�อใหลู้กไดดี้ ใหอ้ภยัลูกเสมอ แมลู้กจะ

ทาํผดิกี�ครั� งก็ตาม แม่ของหนูเป็นคุณแม่

ที�น่ารักที�สุดค่ะ เลี�ยงดูลูกสองคนมาดว้ย

ความรักความเอาใจใส่ สอนใหเ้ป็นคนดี

มีนํ�าใจ รู้จกัประหยดัอดออมมาตั�งแต่

เด็กๆ คุณแม่เป็นคุณแม่เลี�ยงเดี�ยวที�สู้ชีวติ

มาก หาเงินใหฉ้นัและนอ้งเรียนหนงัสือ 

สนบัสนุนทั�งเรื�องการเรียนและกิจกรรม

อยา่งเตม็ที� เป็นคนที�แกไ้ขปัญหาต่างๆ ที�

ผา่นเขา้มาเป็นมรสุมชีวติไดดี้มากๆ จะ

ตอบแทนความรักที�แม่มอบให ้โดยทาํ

หนา้ที�ของลูกใหดี้ที�สุด เป็นลูกที�ดี รัก

และตอบแทนพระคุณแม่เหมือนกบัที�แม่

มอบความรักที�บริสุทธิ� ใหก้บัฉนัตลอด

นางสาว เจนจิรา คงมั�ง คณะบริหารธุรกิจ

วนันี�วนัแม่รู้สึกรักแม่ในทุกๆวนัแม่คือ

ทุกอยา่งในชีวติแม่เป็นคนเก่งคนหนึ�งใน

สายตาเราตั�งแต่เล็กจนโตแม่ไม่เคยทาํให้

เราลาํบากเลี�ยงเราอยา่งดีมาตลอดถึงแม่

จะขี�บ่นแต่ที�แม่บ่นเพราะวา่แม่รักและ

ห่วงใยเราเสมอไม่วา่จะเล็กหรือโตเราก็ยงั

เป็นเด็กในสายตาแม่ไม่เคยไม่รักแม่ถึง

จะทาํตวัแย่ๆ แต่ก็รักแม่เสมอน่ะคา้บl love

 mom💘💘



นาย เจษฎากร จนัทเวช คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นคนที�ใหก้าํเนิดเรามา แม่คอยอยู่

ขา้งผมเสมอไม่วา่ตวัผมจะเป็นคนยงัไง 

เวลาผมทาํอะไรผดิพลาดลงไปแม่เป็น

คนที�อยูข่า้งเราตลอดคอยใหก้าํลงัใจเรา

มาอยูเ่สมอ เวลาเราเสียใจแม่จะเป็นคนที�

คอยปลอบเรา อยากบอกแม่วา่รักแม่

เสมอมาถึงแมจ้ะทาํตวัไม่น่ารักกบัแม่บา้ง

 ถึงแมจ้ะไม่แสดงออกแต่ก็รักแม่

เหมือนเดิมไม่เคยเปลี�ยนแปลงนะครับ💙💙
นางสาว ชญาณิศ ธีรกุล คณะบริหารธุรกิจ แม่เป็นคนที�พิเศษในโลก

นาย ชญานนท์ ปานอินทร์ คณะบริหารธุรกิจ

จากความรู้สึกของผมแม่ของผมเป็นแม่

เลี�ยงเดี�ยวเลี�ยงพวกผมกบัพี�นอ้งรวม3คน

แม่ทาํงานหนกัไม่เคยพกัผมเวลาไม่ได้

เรียนผมก็ไปช่วยแม่ทาํบา้งผมอยากให้

เขาพกัอยากใหเ้ขาสบายผมเพราะผมรัก

แม่คนนี� ที�สุดถึงผมจะดื�อจะงอ้แงก้บัแม่

มากแค่ไหนแต่ผมไม่เคยคิดที�จะทิ�งแม่รัก

แม่ที�สุด

นางสาว ชญานิน เจริญวชิรศกัดิ� คณะบริหารธุรกิจ

เนื�องในวนัแม่ ฉนัรู้สึกขอบคุณแม่ที�คอย

เลี�ยงฉนัใหฉ้นัไดเ้ติบโต ขอบคุณที�คอย

ดูแลฉนัเสมอมา  ฉนัสัญญาวา่จะตั�งใจ

เรียน เป็นเด็กดีเชื�อฟังคุณพอ่คุณแม่ ฉนั

รักแม่มากๆ

นางสาว ชญานิษฐ์ พงศาอศัวไพบูลย์ คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่มากนะคะจุบ้ๆๆๆๆๆๆ ขอให้

แม่อยูก่บัหนูไปนานๆ

นางสาว ชญาภรณ์ มาลากุล ณ อยธุยา คณะบริหารธุรกิจ แม่จะตอ้งภูมิใจในตวัลูก

นางสาว ชฎาพร ผลาผล คณะบริหารธุรกิจ รักแม่นะคะ



นางสาว ชนกนนัท์ เชิดชูสัตย์ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่ แม่คือทุกอยา่ง แม่คือผูใ้ห ้รักแม่ 

แม่คือทุกอยา่งรักแม่ แม่คือทุกอยา่ง แม่

คือผูใ้ห ้รักแม่ แม่คือทุกอยา่ง แม่คือผูใ้ห ้

คือผูใ้ห้

นาย ชนชยา คาํพะมยั คณะบริหารธุรกิจ

พระคุณของแม่ไม่สามารถบรรยายออกมา

เป็นคาํพูดไดค้รบทุกเรื�อง เพราะท่านได้

ใหชี้วติการเลี�ยงดู ใหค้วามรู้ ใหค้าํสอน

ไวม้าก ไม่วา่จะเป็นวนันี�หรือวา่วนัไหนก็

ยงัคงมีแม่ที�เป็นกาํลงัใจตลอดมา อยาก

ขอบคุณทุกสิ�งทุกอยา่งที�เคยสร้างให้

มาถึงทุกวนันี�  รักแม่

นางสาว ชนนิกานต์ โตละหาน คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่ แม่เป็นคนที�ลูกรักสุดดวงใจแม่

เป็นคนที�มีสามารถที�เลี�ยงดูลูกตั�งแต่ใน

ทอ้งจนถึงปัจจุบนัแม่เป็นคนที�เก่งมาก

ยากหาคาํใดมาเปรียบ สุดทา้ยนี�แม่คือคน

ที�ลูกรักที�สุด

นางสาว ชนากานต์ สุวรรณเศวต คณะบริหารธุรกิจ รักเเม่มากๆ อยากกอด อยากหอมเเกม้

นางสาว ชนากานต์ ประไพสิทธิ คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นทุกสิ�งในชีวติ คอยหาทุกสิ�งมาให้

ตามใจเกือบทุกอยา่ง เป็นคนทาํกบัขา้ว

ใหกิ้น ซกัเสื�อผา้ให ้ดูแลทุกๆอยา่ง เป็น

แม่ที�ไม่เหมือนใคร ถึงจะชอบบ่นแต่ก็รู้

วา่แม่รัก แต่ก็อยากใหแ้ม่บ่นใหน้อ้ยลง 

ดูแลสุขภาพตวัเองใหม้ากเพราะแม่ก็อายุ

มากขึ�นแลว้



นาย ชนาธิป ทศันาพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ

สาํหรับผมแลว้ความรักของแม่นั�น

ยิ�งใหญ่ที�สุด ดว้ยความรักของแม่ที�มอบ

ใหแ้ก่ลูก คอยเฝ้าทะนุถนอม เลี�ยงดูจนลูก

เติบใหญ่ ทุ่มเททุกสิ�งทุกอยา่งเพื�อใหลู้ก

ไดดี้ ใหอ้ภยัลูกเสมอ แมลู้กจะทาํผดิกี�

ครั� งก็ตาม แม่ของผมเป็นแม่ที�น่ารักที�สุด

ครับ เลี�ยงดูลูกชายสองคนมาดว้ยความ

รักความเอาใจใส่

นาย ชนาภทัร วรสาย คณะบริหารธุรกิจ อยากจะบอกคุณแม่วา่รักมากนะครับ

นางสาว ชนิกา เคนภาวะ คณะบริหารธุรกิจ

แม่ ผูที้�คอยรัก ดูแล ห่วยใยลูก ทุกวนันี�

ขอบคุณแม่มากๆที�ใส่ใจเลี�ยงดูมาอยา่งดี 

ถึงจะดื�อบา้ง ทาํตวัไม่ดีบา้งแม่ก็ไม่เคยวา่

 อยากไดอ้ะไรขอใหร้อ ทาํตวัดีๆไม่เคย

บอกวา่จะไม่ซื�อให ้บางครั� งก็รู้สึกผดิ

มากๆ ที�ทาํตวัไม่ดี ทั�งๆที�แม่ดูแลดีขนาด

นี�  ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ วนัแม่ปีนี�

ช่วงโควดิจะทดแทนดว้ยการทาํของ

อร่อยๆใหท้าน อยูด่ว้ยกนัแบบนี�ไป

นานๆนะคะ  รักแม่ค่ะ

💙💙💙💙💜💜💜❤️💜💜💜💜💜💜💜💜

นางสาว ชนิดาภา พนัธ์รังษี คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�ค่อยสนบัสนุนลูกมาตลอด

ไม่วา่ลูกจะอยูใ่นเวลาที�ดีหรือไม่ดี ไม่วา่

ลูกจะเลือกทาํอะไรแม่ก็คอยอยูข่า้งๆลูก

เสมอ และขอบคุณที�แม่ค่อยให้

คาํแนะนาํที�ดีกบัลูกมาตลอด ลูกขอโทษ

สาํหรับทุกปัญหาที�ลูกอาจจะหามาใหแ้ม่

 ขอขอบคุณแม่ทาํทุกๆอยา่งให ้รักแม่มาก

 สุขสันตว์นัแม่ค่ะ



นางสาว ชนิศธ์กญัญา พนัธ์เจริญ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือทุกสิ�ิ�ิ����

งทุกอยา่งของหนู เป็นไดท้ั�ง

แม่ พี�สาว เพื�อน และทาํหนา้ที�ี�ี���

ทนพอ่ไดดี้ 

เป็นคนที�ี�ี���

คอยโอบอุ◌ุ้มในทุุุกๆเรื�ื�ื���

องๆไม่

วา่จะดีหรือจะแย ่ก็ยงัมีแม่คอยอยู◌ู่ขา้งๆ

เป็นกาํลงัใจใหเ้สมอ อยากบอกวา่รักแม่

มากที�สุด แลว้หนูููสัญญาวา่จะเป็นเด็กดี 

จะทาํใหแ้ม่ภูมิใ จะเรียนใหจ้บและหา

งานทาํ แลว้นาํเงินมาเลี�ี�ี���

ยงแม่ใหส้บายขึ�น

กวา่นี�ค่ะ

นางสาว ชมพูนุช ศิลปักษา คณะบริหารธุรกิจ

ความรกของแมนนยงใหญทสุด ดวย

ความรักของแม่ที�มอบใหแ้ก่ลูก คอยเฝ้า

ทะนุถนอม เลี�ยงดูจนลูกเติบโตคอย

ทุ่มเททุกสิ�งทุกอยา่งเพื�อใหลู้กไดดี้ ให้

อภยัลูกเสมอ แมลู้กจะทาํผดิกี�ครั� งก็ตาม 

แม่เป็นแม่ที�น่ารักที�สุดสาํหรับลูกเลย 

เลี�ยงดูลูกสองคนมาดว้ยความรักความเอา

ใจใส่ สอนใหเ้ป็นคนดีมีนํ�าใจ รู้จกั

ประหยดัอดออม คุณแม่เป็นคุณแม่เลี�ยง

เดี�ยวที�สู้ชีวติมาก เนื�องจากคุณพอ่

เสียชีวติตอนขึ�นมอปลาย หาเงินใหฉ้นั

และนอ้งเรียนหนงัสือ สนบัสนุนทั�งเรื�อง

การเรียนอยา่งเตม็ที� เป็นคนที�แกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ที�ผา่นเขา้มาไดต้ลอด จะ

ตอบแทนความรักที�แม่มอบให ้โดยทาํ

หนา้ที�ของลูกใหดี้ที�สุด เป็นลูกที�ดี และ

จะตอบแทนพระคุณแม่เหมือนกบัที�แม่

ทาํใหลู้กคนนี� เกิดมาดว้ยชีวติที�เหนื�อยมา



นางสาว ชมพูนุท มองธรรม คณะบริหารธุรกิจ

 จะเป็นลูกที�ดี เป็นคนดี เชื�อฟังคาํสอน

ของแม่ และจะไม่ยุง่เกี�ยวกบัสารเสพติด 

ขอใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรงอายยุนืยาวอยู่

กบัลูกไปนานๆ จะตั�งใจเรียนตั�งใจทาํงาน

 เพื�อเลี�ยงดูพอ่แม่ใหสุ้ขสบายดีใจที�ได้

เกิดมาเป็นลูกแม่ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดูมา

ตลอด จะคอยดูแลแม่ไม่ทาํใหแ้ม่เป็นห่วง

 รักแม่มากๆ

นางสาว ชยดุา พิทกัษรั์กษา คณะบริหารธุรกิจ

ความดีที�เคยทาํกบัแม่คือการเป็นลูกที�ดี

ของแม่ ดิฉนัตั�งใจเรียนมาตั�งแต่เด็กๆจน

ปัจจุบนั เพื�อแม่ของฉนั ดิฉนัช่วยงานบา้น

เพื�อแบ่งเบาภาระแม่ แค่แม่ทาํงานก็

เหนื�อยแลว้ อะไรที�ฉนัพอจะช่วยได ้ฉนั

ทาํทุกอยา่ง ฉนัเชื�อฟังคาํสั�งสอนของแม่

เสมอ เพราะแม่คือทุกอยา่งของฉนั แม่

คือทั�งหมดในชีวติของฉนั ฉนัจะทาํทุก

วนันี� ใหดี้ที�สุด จบมามีงานทาํที�จะเลี�ยง

แม่ของฉนัใหมี้ความสุขได ้รักแม่นะคะ 

คนเก่งของหนู

นางสาว ชรินรัตน์ รูปเหลี�ยม คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�หนูก็ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆ 

สุขภาพแขง็แรง และหนูก็รักแม่มากที�สุด

ขอบคุณแม่มากๆที�อยูก่บัหนูอยูข่า้งๆหนู

มาโดยตลอดและทาํงานเหนื�อยเพื�อหนู

มาโดยตลอด หนูสัญญาวา่หนูจะตั�งใจ

เรียนใหจ้บเพื�อแม่นะคะ หนูรักแม่มากๆ

นะคะ



นางสาว ชลดา จอมกระโทก คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นคนพิเศษของหนู แม่เป็นทุกอยา่ง

ในคนเดียวกนั ทาํทุกอยา่ง เพื�อใหเ้ราเรียน

 ผูห้ญิงที�คอยบ่นไดต้ลอดเวลา ที�เราทาํ

ตวัไม่ดี ผูห้ญิงที�คอยโทรตามเวลาที�หนู

กลบัดึก คอยเป็นห่วงตลอดเวลา ผูห้ญิงที�

สอนใหห้นูเป็นคนดี  กตญั�ูรู้คุณ มีนํ�าใจ 

 ขอบคุณที�อยูข่า้งกนัเสมอนะคะ รักแม่

มากๆ ที�ผา่นมาหนูเคยดื�อเคยเถียงแม่มา

ตลอด ถา้วนัหนึ�งไม่มีแม่อยูห่นูอยูไ่ม่ได้

จริงๆขอโทษนะคะ ขอบคุณที�แม่อดทน

ตั�งทอ้งหนูมา 9 เดือนนะค่ะ รักแม่ที�สุดเลย

นางสาว ชลธิชา ยารัมย์ คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งแต่ฉนัเกิดมาฉนัก็มีแม่ที�คอยเลี�ยงดูฉนั

ถา้ไม่มีแม่วนันี�ก็คงไม่มีฉนัเพราะแม่เป็น

คนใหก้าํเนิดฉนัทาํใหฉ้นัไดเ้กิดมา แม่

คอยอบรมณ์เลี�ยงดูฉนัมาตั�งแต่เล็กแต่

นอ้ยคอยป้อนขา้วป้อนนํ�าใหฉ้นักิน คอย

อบรมบ่มเพาะนิสัยใหเ้ป็นคนดีเลี�ยงมา

จนใหญ่ พระคุณแม่นี�ฉนัไม่เคยลืมเลยถึง

ท่านจะตีจะดุจะวา่เราแต่ฉนัก็ไม่โกรธ

เพราะแม่อยากเห็นฉนัเป็ยคนดีไดดื้บไดดี้

 หากฉนัเรียนจบฉนัจะหางานทาํแลว้ให้

แม่พกัผอ่นบา้ง เพราะตั�งแต่มีฉนัแม่ก็

แทบไม่ใดพ้กัผอ่นทาํแต่งานหาเงินเลี�ยง

ส่งฉนัใหจ้นจบ สักวนันึงฉนัจะทาํใหแ้ม่

ภูมิใจในตวัฉนั สุดทา้ยนี�วนัแม่ หนูรักแม่

มากนะคะอยูก่บัหนูไปนานๆเป็นกาํลงัใจ

ใหห้นูกา้วผา่นอุปสรรคทั�งปวง ฉนัดีใจ

และภูมิใจที�ได่เกิดเป็นลูกแม่



นางสาว ชลธิชา ใจยะสาร คณะบริหารธุรกิจ

ทุกคนบนโลกใบนี� เกิดมายอ่มมีผูใ้ห้

กาํเนิดนั�นก็คือแม่ จะรวยจะจนแม่ก็เลี�ยง

เรามาเป็นอยา่งดี สอนใหเ้ราเป็นคนดี มี

ทุกวนันี�ไดก้็เพราะแม่ แม่เลี�ยงเรามา

เหนื�อยแค่ไหนก็ไม่เคยบ่น แม่อดทน

เพื�อใหลู้กไดกิ้นอิ�มอยูส่บาย แม่คือผูใ้ห ้

และแม่คือผูที้�ใหค้าํปรึกษาที�ดีมาก ลูก

ตอ้งขอโทษที�ลูกอาจจะมีดื�อบา้ง ทาํผดิ

บา้ง ไม่เชื�อฟังบา้ง แต่แม่ก็ใหอ้ภยัได้

เสมอ ไม่มีใครที�รักเราเท่าแม่อีกแลว้ 

ขอบคุณแม่ที�ใหก้าํเนิด ทาํใหลู้กไดมี้ชีวติ

อยูทุ่กวนันี�  ลูกตอบแทนแม่ดว้ยการจะ

เป็นคนดี จะตั�งใจเรียนใหเ้หมาะสมกบัที�

แม่สั�งสอนมานะคะ ถึงวนันี� ลูกคนนี�จะ

อยูไ่กลทาํใหไ้ม่ไดไ้ปกราบไปกอด

แม่แบบจริงๆ แต่ลูกคนนี�ก็รักแม่มาก

กกกนะคะ รักแม่ทุกวนัไม่ใช่แค่วนัแม่💙💙
นางสาว ชลธิชา เเกว้เอี�ยม คณะบริหารธุรกิจ พาเเม่ไปใส่บาตร

นางสาว ชลิกา อคัรพนัธ์ุ คณะบริหารธุรกิจ

การเป็นเด็กดี  ค่อยช่วยเหลือคุณแม่  ใน

การทาํงานบา้น  งานเรือน  ทาํกบัขา้ว  ทาํ

ความสะอาดบา้น  และการดูแลแม่ในยาม

ป่วย  รักคุณแม่นะคะ

นางสาว ชลิดาภรณ์ พว่งวจิิตร์ คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูห้ญิงที�แขง็แกร่งที�สุด แม่พร้อม

ที�จะคอยอยูข่า้งๆๆฉนัเสมอถึงแม่การ

แสดงจะดูเหมือนไม่ค่อยใส่ใจไม่ต่อย

สนใจฉนัเท่าไหร่แต่ฉนัรู้วา่ลึกๆแม่เป็น

ห่วงฉนัมาก



นางสาว ชลิตา เอี�ยมสาํอางค์ คณะบริหารธุรกิจ

ทาํความดีช่วยแม่ทาํงานบา้นกวาดบา้น

เก็บบา้นถูบา้นซกัผา้ใหแ้ม่ตากผา้ให ้

ทาํกบัขา้วใหแ้ม่ทานไปตลาดแทนแม่พา

แม่ไปทาํบุญพาแม่ไปเที�ยวซื�อดอกไมม้า

ไหวแ้ม่

นางสาว ช่อผกา ทองสกุล คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มากๆ ขอใหแ้ม่รักษาสุขภาพอยูก่บั

ลูกไปนานๆพกัผอ่นใหเ้ยอะๆอยา่ทาํงาน

หนกั อยา่คิดมาก

นางสาว ชอญัชิดา ปั� นทอง คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งแต่เด็กจนเติบโตเป็นวยัรุ่น แม่สั�งสอน

และใหค้วามรักอยา่งจริงใจ แมว้า่ลูกเคย

ทาํผดิพลาดไป แม่ก็ยงัใหอ้ภยัลูกคนนี�

เสมอ และยงัมอบรอยยิ�มทั�ง ๆ ที�แม่ ก็ตอ้ง

เสียนํ�าตา ในวนันี�  ที�ลูกประสบ

ความสาํเร็จทั�งการเรียน และการงาน ได้

มีโอกาสไดต้อบแทนพระคุณแม่ แมว้า่

มนัจะเป็นเพียงสิ�งเล็กนอ้ยถา้เทียบกบัสิ�ง

ที�ไดรั้บจากแม่ แต่ลูกคนนี�ก็จะขอสัญญา

วา่จะไม่ทาํใหแ้ม่เสียใจอีกต่อไป จะดูแล

แม่ใหเ้หมือนที�แม่ดูแลลูกเมื�อยงัเล็ก จะ

ไม่ใหแ้ม่ตอ้งเหนื�อย ทั�งกายและใจกบัลูก

คนนี�  และจะรักแม่ใหม้ากกวา่รัก

ตวัเอง….. รักแม่ค่ะ

นาย ชชัชยั เชิดสุข คณะบริหารธุรกิจ เอาเงินเก็บใหแ้ม่

นาย ชยัธวชั ไทยวงษ์ คณะบริหารธุรกิจ

บอกรักแม่ พาแม่ไปรับประทานอาหาร 

แลว้ก็พาแม่ไปทาํบุญไหว ้เป็นคนดีของ

พอ่กบัแม่ ไม่ทาํใหแ้ม่เสียใจ ไม่เถียงแม่ 

บอกรักแม่



นาย ชาคริต ฤทธิยาน คณะบริหารธุรกิจ

ความดีที�ทาํใหแ้ม่ช่วยทุกอยา่งเท่าที�เรา

จะช่วยท่านไดแ้ละทาํทุกอยา่งเพื�อใหแ้ม่

ไดเ้หนื�อยนอ้ยที�สุด สาํหรับวนัแม่ปีนี�ก็

ไม่มีอะไรมากนอกจากขอใหแ้ม่สุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง ปราศจากโรคภยัใคร่เจบ็

ทั�งปวง “สุดทา้ยนี�ไม่มีอะไรสาํคญัเท่า

พอ่แหละแม่ รักแม่ครับ”

นาย ชาติศิริ พวงยี�สุ่น คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีของผมในวนัแม่ก็กราบแม่

ครับแลว้ก็ซื�อของที�แม่ผมอยากไดส่้วน

ความรู้สึกที�ผมมีต่อแม่ของผมคือรักแม่

มากครับถึงบางทีบางครั� งจะมีการ

ทะเลาะกนับา้งทั�งเรื�องเล็กเรื�องใหญ่แม่ก็

จะไม่คุยกบัผมสีกพกัละเขา้มาคุยใหม่

บางครั� งก็แนะนาํการทาํอะไรต่างๆหรือ

แนะนาํทางเดินที�ถูกถา้ผดิก็เตือนแลว้ก็

แม่ของผมลาํบากขายของส่งผมเนียน

ผมก๋ช่วยแต่ช่วยแค่เขน็ของเท่านั�นแม่

เหนื�อยกวา่ผมเยอะแม่ก็ไม่ค่อยจะบ่น

เท่าไหร่ทาํใหผ้มรักแม่มากๆครับ

นางสาว ชินานาง ตรีรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�  อยากบอกแม่ใหรู้้วา่ รักแม่

มาก ๆ ถึงจะอยูไ่กลกนั แต่ยงัคงรักแม่ 

และคิดถึงแม่เสมอ มาตลอดไม่ใช่แค่วนันี�

 ขอโทษที�บางครั� งดื�อ ทาํตวัไม่ดี แต่

ตอนนี�จะเป็นเด็กดีเพื�อและเพื�อทุก ๆ คน 

จะตั�งใจเรียน ไม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงั ขอให้

แม่มีความสุขมาก ๆ สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง รํ� า ๆ รวย ๆ รักและคิดถึงแม่ที�สุด



นางสาว ชุติกาญจน์  สังขท์อง คณะบริหารธุรกิจ

วนันี� ที�จะถึงนี�ก็ไดมี้กาเตรียมของขวญัไว้

ใหคุ้ณแม่แลว้ค่ะ แลว้ก็จะพาคุณแม่ไป

ทาํบุญกบัทาํอาหารไปแจกคนในหมู่บา้น

แห่งหนึ�งค่ะ ความรู้สึกที�มีต่อแม่ก็รักแม่

ค่ะรักทุกวนัแหละพอโตขึ�นก็กลา้ที�จะ

พูดคุยปรึกษากบัคุณแม่มากขึ�น แลว้แม่ก็

เป็นคนที�รู้ใจรู้นิสัยกนัตบอดเวลาชอบ

กินอะไรไม่ชอบกินอะไร มีทะเลาะกนั

บา้งเถียงกนับา้งแต่ไดไ้ม่นานก็กลบัมา

เป็นปกติเป็นคนแสดงออกไม่เก่งค่ะไม่

ชอบพูดดว้ยแต่จริงๆในใจคือรักแม่มากๆ

เพราะเขาทาํใหแ้ทบจะทุกๆอยา่ง

นางสาว ชุติมา สิงห์ครุธ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�ขอใหแ้ม่มีสุขภาพร่างกาย

แขง็แรง อายยุนืยาวอยูก่บัลูกไปนานๆ 

หนูจะช่วยแม่ทาํงานบา้น ช่วยทาํงานที�

ร้าน จะเป็นเด็กดีไม่ดื�อไม่เกเร จะตั�งใจ

เรียนใหไ้ดค้ะแนนดี ในอนาคตจะ

ทาํงานหาเงินมาเลี�ยงแม่ใหไ้ดซ้กั100ลา้น

 แม่จะไดส้บาย รักแม่นา้าาา💕💕



นางสาว โชติรส  ผกัผอ่ง คณะบริหารธุรกิจ

แมคอผใูหทยงใหญทสุดในชวต แม คอ 

คนที�ใหก้าํเนิดเรามา แม่อุม้ทอ้งเรามาตั�ง 9

 เดือน แม่ตอ้งลาํบากเจบ็ปวด และอีก 1 

วนัที�แม่แสนเจบ็ปวด แต่กลบักลายเป็น

วนัที�แม่มีความสุข แม่ทาํใหเ้ราลืมตามาดู

โลก ตั�งแต่เล็กจนโตเป็นวยัรุ่น แม่

เฝ้าคอยสั�งสอนใหเ้ป็นคนดี ตั�งใจเรียน

หนงัสือ และแม่ก็ใหค้วามรักอยา่งจริงใจ 

แมรู้้วา่สิ�งที�เคยทาํผดิพลาดไปนบัครั� งไม่

ถว้น แม่ก็ยงัอภยัใหลู้กเสมอไม่โกรธลูก 

และยงัมอบรอยยิ�มทั�งๆ ที�แม่ก็ตอ้งเสีย

นํ�าตา ความผดิของลูกไม่วา่จะครั� งไหน

ร้ายแรงเพียงใด ในวนันี� ลูกประสบ

ความสาํเร็จทั�งการเรียน การงาน ไดมี้

โอกาสตอบพระคุณแม่ แมว้า่มนัจะเป็น

เพียงสิ�งเล็กนอ้ยถ่าเทียบกบัสิ�งที�ไดรั้บ

จากแม่ แม่คือผูย้ิ�งใหญ่ในชีวติที�สุดแม่

คือคนพิเศษสาํหรับหนู หนูรักแม่นะคะ

นางสาว ญนนัทพร มีเคลือบ คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�ทาํใหห้นูเกิดมา ขอบคุณที�

คอยเลี�ยงดูหนู ขอบคุณแม่ที�คอยอบรม

สั�งสอนใหห้นูเป็นคนดี  ขอโทษที�หนู

เคยดื�อกบัแม่ รักแม่ค่ะ

นางสาว ญาณิศา ปั� นจั�น คณะบริหารธุรกิจ

สิ�งที�ฉนัมอบความรักใหท่้าน บอกรักท่าน

 ไม่จาํเป็นตอ้งทาํเพียงแค่เพราะวา่วนันี�

เป็นวนัแม่เท่านั�น แต่ฉนัทาํทุกวนั 

ถึงแมว้า่ฉนัจะเป็นเด็กที�ดื�อไปบา้ง แต่ฉนั

ก็รักแม่คนนี� ที�สุด



นาย ญาโอภาส อมรตานนท์ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูใ้ห ้แม่คือพระอรหนัต ์ของผม แม่

คือคนที�คิดถึงผมที�สุด เป็นห่วงผมที�สุด 

รักผมที�สุด ผมสัญญาวา่ผมจะเป็นลูกที�ดี 

ตั�งใจเรียนเพื�อใหแ้ม่สบาย จะเชื�อฟัง

คาํสั�งสอนของแม่ จะออยูดู่แลแม่ ไม่

ทอดทิ�ง ไม่ทาํใหเ้ป็นห่วงหรือเสียใจ สุข

สันต ์วนัแม่ครับ ของใหแ้ม่สุขภาพ 

แขง็แรง  อายยุนืยาว มีความสุขมากๆนะ

ครับ ผมรักแม่ครับ

นางสาว ฐนิดา อาจเอื�อม คณะบริหารธุรกิจ

พรุ่งนี�จะเป็นวนัแม่แลว้ วนันี�หนูเลยโทร

หาแม่ บอกรัก บอกคิดถึง เพราะหนูมา

อยูก่รุงเทพแม่หนูอยูต่่างจงัหวดัหนูไม่

ค่อยมีเวลาโทรหาแม่เลย หนูเลยใช้

โอกาสนี�โทรไปหาแม่เพื�อใหแ้ม่รู้วา่วนั

แม่ก็เป็นอีก1วนัที�พิเศษค่ะ



นางสาว ฐานิตา เชียงนิยม คณะบริหารธุรกิจ

คงไมมความดอะไรมากมายหรอกคะ ม

แค่เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ก็ไม่รู้วา่จะเรียกวา่ความ

ดีรึป่าว ทุกวนัเกิดของแม่ ดิฉนัจะทาํ

ของขวญัให ้ไม่ก็พาไปเลี�ยง ปีใหม่ก็จะ

พาครอบครัวไปกินขา้วดว้ยเงินที�เก็บมา

ทั�งปีบางส่วนค่ะ เพราะคิดวา่คงไม่มี

อะไรที�มีความสุขเท่ากบัไดอ้ยูก่บั

ครอบครัวแลว้ค่ะ ตอนนี�ก็แค่ทาํหนา้ที�

ของลูก ตั�งใจเรียน พยายามเรียนใหจ้บ 

ไม่ทาํใหท้่านเป็นห่วง ไปไหนก็จะคอย

บอกค่ะ เพราะกลวัวา่จะเป็นห่วง จะทาํ

อนาคตใหดี้ที�สุดค่ะ ไม่ขอสัญญา แต่จะ

พยายามทาํใหเ้ห็น สิ�งที�พูดไปอาจไม่ใช่

ความดีอะไรมากมาย แต่พยายามจะไม่ทาํ

ใหท้่านไม่สบายใจ โตมาจนตอนนี� รู้สึก

ขอบคุณมากค่ะ ขอโทษนะคะ หากทาํ

อะไรที�ไม่ดีไป ขอโทษค่ะ หากบางครั� ง

ทาํใหไ้ม่สบาย และก็ตอ้งขอบคุณที�ไม่

นางสาว ฐิติพร ประการแกว้ คณะบริหารธุรกิจ

อยูก่บัแม่ใหม้ากที�สุด อยากเห็นแม่ยิ�ม 

แม่หวัเราะเยอะๆ สุขภาพร่างกายแขง็แรง

 อยูด่ว้ยกนัไปนานๆ อยูร่อดูความสาํเร็จ

ของลูก ไม่เคยพูด ไม่เคยบอกใหรู้้ แต่รัก

มาก

นางสาว ฐิติภา อิ�มใจ คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่นะคะ รักแม่ที�สุดในโลก แม่ไม่

ยอมใหลู้กคนนี�ลาํบากเลย ช่วยลูกทุก

อยา่ง คอยสั�งสอนบอกทุกอยา่ง เป็นทั�ง

เพื�อนใหลู้กคนนี�ไดป้รึกษาทุกอยา่ง แม่

เป็นทุกอยา่งใหห้นูจริงๆ รักแม่มากนะคะ

 ลูกคนนี�จะไม่ทาํใหแ้ม่เสียใจเลย จะตั�งใจ

เรียน จะไดเ้ลี�ยงแม่อยา่งสุขสบาย

นางสาว ฐิติศรี เสริมกลิ�น คณะบริหารธุรกิจ รักแม่นะคะ



นางสาว ฑิฆมัพร ศรีโรโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ

พระคุณแม่ยิ�งใหญ่ไม่สามารถมีใครมา

เทียบพระคุณของแม่ไดรั้กของแม่นั�น

เป็นความรักที�มาจากความรักจริงหาใคร

เทียบกบัความรักนี�ของแม่ไม่ได ้ไม่วา่เรา

จะทุกขใ์จ เครียดจากการทาํงานต่างๆ 

กลบัมาถึงบา้นเจอหนา้แม่ก็ทาํใหว้นัที�

เหนื�อยลา้นั�นหายเหนื�อยไดแ้ลว้ สิ�งที�แม่

มอบใหน้ั�นคือสิ�งที�ลูกไม่อาจหาเจอได้

จากที�ไหนเลย สิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�สถิตจง

คุม้ครองแม่ของฉนั หนูรักแม่มากๆ 

ขอใหแ้ม่แขง็แรงและเป้นร่มโพธิ� ร่มไทร

ของลูกตลอดไป

นางสาว ณชนก อู่ขนุ คณะบริหารธุรกิจ

คุณแม่ของฉนัเป็นคนที�ทาํงานเก่งมาก 

ทาํทุกอยา่งเพื�อคนที�บา้น ที�บา้นเรามีกนั5

คน พอ่แม่ พี�ชายนอ้งงชายและฉนั แม่

เป็นคนที�ใจเยน็มาก ส่วนพวกเราที�เหลือ

นั�นเป็นคนใจร้อนกนัทั�งหมด แม่เหมือน

เป็นนํ�าที�คอยปลอบประโลมพวกเราอยู่

เสมอ แม่ของฉนัเป็นคนเก่ง หลงัจากได้

เกษียรออกมาจากงานแม่ก็คอยดูแลพวก

เราอยูเ่สมอ ไม่เคยขาดเลย ฉนัเป็นคน

แขง็ๆ ไม่ค่อยแสดงออกวา่รักท่านเท่าไหร่

 ถือวา่เป็นเด็กดื�อเลยดว้ยซํ� า แต่ในใจของ

ฉนันั�นรักแม่ที�สุด แม่คอยเคียงขา้ง

และซพัพอตร์ฉนัอยูเ่สมอ ไม่วา่ฉนัจะ

ผดิพลาดหรือสาํเร็จอะไร ฉนัจะคอยมีแม่

อยูเ่คียงขา้ง ท่านไม่ห่างฉนัไปไหนเลย

คอยดูแลอยูข่า้งๆเสมอ ฉนัรักแม่มากและ

รักแม่ในทุกๆวนั



นางสาว ณฐพร ภมร คณะบริหารธุรกิจ

หนูจะตั�งใจเรียนใหจ้บเพื�อคุณแม่ ถึงแม่

จะไม่ไดอ้ยูด่ว้ยแลว้แต่หนูก็อยากใหแ้ม่รู้

วา่หนูรักแม่ที�สุด ขอบคุณแม่ที�ทาํใหห้นู

เกิดมาหนูสัญญาวา่หนูจะตั�งใจเรียนใหจ้บ

เพื�ออนาคตที�ดีของหนู แม่รอดู

ความสาํเร็จของหนูอยูบ่นฟ้านะคะ ❤️

นาย ณภทัร โคตระนพคุณ คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหรู้้วา่แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิดเราสั�งสอน

อบรมเลี�ยงเรามาตั�งแต่เล็กทุกท่านอาจจะ

คิดมนัป็นเรื�ิ องธรรมดาแต่มนัเป็นสิ
�งที�

วเิศษที�สุดเราคนเป็นลูกที�เป็นดูแลเรา

ตอ้งตั�งใจเพื�ิอทาํใหอ้นาคตนั
�นสดใสหนา้

อยูโ่ดยที�เราดูแลพอ่แม่ยามป่วยขอไวว้า่

ผมนั�งแม่รักพอ่รักครอบครัวเสมอมา

นางสาว ณภทัร เอี�ยมรอด คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณเเม่ที�ค่อยดูเเลหนูมาตลอดค่อย

ใหก้าํลงัใจในวนัที�หนูหมดกาํลงัใจค่อย

เป็นที�พึ�งใหห้นูไดทุ้กเรื�องไม่วา่หนูจะดื�อ

เเค่ไหนเเม่ก็ไม่เคยวา่มีเเต่สอนขอบคุณที�

มอบสิ�งดีใหค้่อยอยูข่า้งๆกนัไปตลอดอยู่

ดว้ยกนัไปนานๆนะรักเเม่ที�สุดเเม่คือทุก

อยา่งของหนูเเลว้

นาย ณรงคศ์กัดิ� ไชยวฒัน์กิจบุญ คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผใูหก้าํเนิดเราไม่วา่แม่จะเป็น

ยงัไงแม่ก็ยงัเป็นแม่จะรักและดูแลแม่ให้

ดีที�สุด



นางสาว ณฎัฐณิชา สุทธิจินดา คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นคนที�ใหก้าํเนิดมาเป็นคนหาทุก

อยา่งตั�งแต่ค่ากินค่าใชจ้นถึงค่าเทอม แม่

เป็นคนสู้มากไม่วา่เจออะไรแม่ใฃไม่เคย

ปล่อยใหเ้ราลาํบากหรือเราไม่มีกิน ถึง

บางทีอาจมีทะเลาะกนับา้งแต่แม่ก็คือแม่

อยูดี่ แม่คอยซพัพอร์ตเราในทุกเรื�อง 

เวลามีอะไรปรึกษาแม่ๆก็จะใหค้าํปรึกษา

และคาํแนะนาํเราไดดี้มาด

นางสาว ณฏัฐช์ยธร ฐิตารียธ์ราณิช คณะบริหารธุรกิจ

 วนันี� ช่วยแม่ทาํงานบา้นทุกอยา่งเลย 

และนาํพวงมาลยัไปไหวแ้ม่ พร้อมให้

ของขวญัที�แม่อยากไดม้าหลายวนัแลว้ ก็

ขออวยพรใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรง อยูก่บั

หนูไปนานๆ ไม่มีโรคภยัค่ะ

นางสาว ณฏัฐณิชา จนัทรมณี คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณที�มีแม่ในวนันี�  ถา้ไม่มีมีแม่ก็ไม่

มีหนูมาจนทุกวนันี�  ขอบคุณแม่ที�ค่อยสั�ง

สอน ค่อยเป็นห่วง ค่อยห่วงใย หนูรักแม่

มากนะ รักที�สุดเลย หนูสัญญาวา่หนูจะ

เรียนใหจ้บ มีงานมีการทาํใหดี้ที�สุด ถึง

แม่จะค่อยชอบบ่น ชอบพูดไม่ดี ชอบใส่

อารมณ์ แต่แม่ก็แม่ของหนูนะ หนูรักแม่

ยิ�งกวา่หาที�สุดได ้ขอใหแ้ม่อยูก่บัหนูไป

นานๆนะ รักแม่มากนะ 💕💕🥰🥰

นางสาว ณฐักมล ภู่จนัทึก คณะบริหารธุรกิจ แม่คือผูใ้หที้�ไม่เคยบ่นเหนื�อยสักคาํ

นางสาว ณฐักานต์ เซี�ยกสาตร์ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูใ้หที้�ยิ�งใหญ่ที�สุด แม่ยอมลาํบาก

เพื�อลูกๆ แม่คือพระในบา้น แม่สอนให้

ลูกๆเป็นคนดี แม่เป็นคนที�ทาํกบัขา้ว

อร่อยที�สุดบอกอยากกินอะไรแม่ก็ทาํให้

ไม่เคยบ่น แม่คอยทาํงานหาเงินเลี�ยงลูกๆ

 อยากบอกวา่รักแม่ที�สุด



นางสาว ณฐักานต์ ทบัจ่าย คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�เป็นผูใ้หก้าํเนิด ตั�งแต่เล็ก

จนโตแม่คอยเป็นคนใหก้าํลงัใจในเวลา

เรียน เวลาทอ้ก็จะมีแม่อยูข่า้งๆเสมอ 

อยากขอบคุณทุกกาํลงัใจที�แม่มีให ้ต่อ

ใหบ้างครั� งหนูจะดื�อ ไม่ฟัง รั�น แต่แม่ก็

จะอยูค่อยเตือนสติในทุกๆการกระทาํ 

ขอบคุณมากๆนะคะที�ใหห้นูเกิดมา

นางสาว ณฐัชณญักา  บงัอร คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงหนูมาตั�งแต่เด็กจนโต

ถึงแม่จะทาํงานเหนื�อยแค่ไหนแม่ก็ไม่

เคยบ่นเลยสักครั� ง ขอบคุณแม่ที�สอนและ

คอยอบรมสั�งสอนใหห้นูเป็นคนดี เวลาที�

หนูอยากทาํอะไรแม่ก็จะคอยสนบัสนุน

และใหค้าํแนะนาํที�ดีกบัหนูเสมอ 

ขอบคุณที�แม่คอยรับฟังเวลาที�หนูมี

ปัญหาและคอยใหค้าํแนะนาํที�ดีกบัหนู 

หนูขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆ สุภาพร่าย

กายแขง็แรง อยูก่บัหนูไปนานๆ ขอบคุณ

สาํหรับทุกสิ�งที�แม่ทาํใหน้ะคะ สุขสันต์

วนัแม่ รักแม่มากๆนะคะ

นางสาว ณฐัชนนั ภู่แส คณะบริหารธุรกิจ

พาแม่ไปทาํบุญไหวพ้ระแลว้พาไปเที�ยว

กินอาหารอร่อย เพราะรักแม่มากเลย

อยากใหแ้ม่กินของอร่อยเที�ยวที�สวยๆมี

ความสุขในทุกๆวนั ในใจก็อยากจะพา

แม่ไปเที�ยวทุกวนัแต่ติดตรงที�เราตอ้ง

เรียนแม่ตอ้งทาํงานเลยทาํไดแ้ค่เที�ยวช่วง

เทศกาล แต่รักแม่ไม่ใช่แค่เทศกาลนะจะ๊ 

รักทุกๆวนั. รักแม่นะคะ



นางสาว ณฐัชยา ชาวไร่ออ้ย คณะบริหารธุรกิจ

การทาความดเพอแม คอ การเปนลูกทด 

เป็นลูกที�ไม่ทาํใหแ้ม่ตอ้งเดือดร้อน หรือ

เสียใจนี� เป็นสิ�งที�แม่ทุกคนลว้นตอ้งการ

แม่ของฉนัก็เช่นเดียวกนัการแยง่เบาภาระ

 หรือการเป็นเด็กดีหรือการตั�งใจเรียนเพื�อ

ไปถึงจุดไปเป้าหมายก็เป็นรางวลัยา่งนึ

เราไม่จาํเป็นตอ้งบอกรักแม่แค่เฉพาะวนั

แม่ เราสามารถเป็นเด็กดี และเราก็

สามารถบอกรักแม่ไดทุ้กวนัโดยผา่นการ

กระทาํของคนเป็นลูกทาํใหท่้านไดรั้บรู้

ถึงความรักและเป็นเด็กดีของแม่ก็

พอแลว้นี�แหละคือสิ�งที�แม่ๆทุกคนได้

ขาดหวงัเอาไวย้งัมีอีกหลายคนที�ไม่มี

โอกาศไดท้าํความดี ไม่มีโอกาศไดบ้อก

รักแม่ทุกวนันี� เรามีแม่เราจงเอาใจใส่มอบ

ความรัก ดูแลท่านก่อนที�เราจะไม่มี

โอกาศจงทพความดีและรักท่านตอนท่าน

ยงัมีชีวติอยู่

นางสาว ณฐัณิชา ปัญญายิ�ง คณะบริหารธุรกิจ ทาํความสะอาดบา้น ทาํกบัขา้ว



นางสาว ณฐัณิชา หิรัญวงษ์ คณะบริหารธุรกิจ

เนื�องในวนัที�12สิงหาคมของทุกปีเป็นวนั

สาํคญัอีกวนัหนึ�ง ดิฉนัจึงขอทาํความดี 

เช่น การพาคุณแม่ไปทาํบุญ เขา้วดัฟัง

ธรรม นอกจากนี� ดิฉนัยงัแสดงความรัก

ต่อคุณแม่โดยการกราบเทา้และให้

พวงมาลยั และดิฉนัก็บอกกบัคุณแม่วา่ 

การที�ดิฉนัไดเ้กิดมาเป็นลูกของแม่ถือวา่

โชคดีมากๆ เพราะแม่เป็นแม่ที�น่ารัก คอย

เอาใจใส่ ทาํงานหาเงินเลี�ยงดูดิฉนัตั�งแต่

เกิดจนถึงตอนนี�  ก1็9ปีผา่นมาแลว้ ความ

ลาํบากของแม่ดิฉนัไดรู้้ซึ� งและทราบซึ� ง

เป็นอยา่งมาก พระคุณของคุณแม่ยิ�งใหญ่

และมีค่ามากตอบแทนพระคุณของแม่

ยงัไงก็ไม่หมด

นางสาว ณฐัดาว อุดมวงษ์ คณะบริหารธุรกิจ

ทาํตวัเป็นเด็กดี ขยนั ตั�งใจเรียน บอกรัก

บอกคิดถึงเขาใหเ้ขารู้วา่เราไม่ไดลื้มเขา

นางสาว ณฐัตราภรณ์  ชูเกียรติวฒันะ คณะบริหารธุรกิจ ขอบคุณที�ทาํใหไ้ดเ้กิดมา

นางสาว ณฐัตราภรณ์ ชูเกียรติวฒันะ คณะบริหารธุรกิจ thx

นางสาว ณฐัธิดา หุ่นเก่า คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่ที�สุดในสามโลกกกกกกกกกกกกก

กกกกกก

นางสาว ณฐันรี ธรรมนิตยถ์าวร คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มากนะคะอยากใหแ้ม่อยูก่บัเรา

นานๆเพราะแม่เป็นคนที�ช่วยเหลือเรา

ตลอด ช่วยเราตลอด เป็นที�ปรึกษาที�ดี รัก

แม่มากๆ



นาย ณฐันนัท์ ศรีนาค คณะบริหารธุรกิจ

จากการที�ผมไดท้าํบนัทึกความดี  ทาํให้

ผมรู้สึกในชีวติคนเราเมื�อไดเ้กิดมาแลว้ก็

ควรที�ทาํความดีบา้งไม่วา่จะเป็นทาํความ

ดีต่อบุพการี   ผูมี้พระคุณ   ชาติ   สังคม   

แมแ้ต่กบัคนอื�นๆ  ก่อนนี�ผมไม่ค่อย

ตระหนกัถึงการทาํความดี  อาจกล่าวได้

วา่บางครั� งเห็นแก่ตวัก็เป็นได ้  แต่

หลงัจากผมไดท้าํบนัทึกความดีทาํใหผ้ม

เห็นคุณค่าในชีวติยิ�งขึ�น  จากที�เคยคิด

นอ้ยก็เป็นคนที�คิดมาก คือ เริ�มเป็นคนมี

เหตุผล มีสติ อยากทาํความดีทั�งเพื�อ

ตนเองเพื�อพอ่แม่ ผมมีการเปลี�ยนแปลง

ตนเองไปในทิศทางที�ดีขึ�น ทาํประโยชน์

เพื�อส่วนรวมเพื�อสังคม เพื�อแม่ รักแม่ที�สุด

นาย ณฐันนัท์ สายยางหล่อ คณะบริหารธุรกิจ รักเหมือนเดิม

นางสาว ณฐัปรียา จงรับกลาง คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแม่ทาํงานบา้นเป็นเด็กดีไม่ดื�อเชื�อฟัง

แม่ พาแม่ไปเที�ยว

นาย ณฐัพงศ ์ อินสนธิ� คณะบริหารธุรกิจ

สวสัดีครับผมชื�อ นายณฐัพงศ ์อินสนธิ�  

วนันี�ผมจะมาบอกการทาํความดี บอกรัก

แม่ ใหแ้ม่รู้ ผมนั�นไม่รู้วา่การทาํความดี

ของผมนั�นจะเหมือนกบัคนอื�นรึเปล่า แต่

ผมมองวา่การทาํความดีของนั�นผมคือ 

การไม่ใหคุ้ณแม่ตอ้งมานั�งเดือดร้อน ไม่

ตอ้งใหท้่านมาเครียดกบัเรื�องของผม คอย

เป็นเด็กดีกบัแม่เสมอมา ไม่ใหแ้ม่ทุกข์

ร้อนใจกบัสิ�งที�เราทาํ คอยช่วยเหลือแม่ใน

เวลาที�แม่เหนื�อย ผมอยากบอกรักแม่ทุก

ครั� งที�เวลาเราเจอกนั อยากใหแ้ม่นั�นมีแต่

ความสุข อยูก่บัผมไปนาน ๆ    ผมรักแม่

ครับ 😊😊



นางสาว ณฐัพร แจงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ

บอกรักแม่ไดทุ้กวนั เพราะทุกวนัคือวนั

สาํคญั อยา่ลืมที�จะบอกรักกนั แม่คือผูมี้

พระคุณที�อบรบสั�งสอนใหเ้ราเป็นคนดี 

แม่เป็นแบบอยา่งที�ดีใหลู้ก และก็จะไม่

ลืมที�จะทดแทนบุญคุณท่าน อยากทาํ

ทุกๆวนัใหท้่านมีความสุข ไม่ลืมที�จะ

บอกรักกนัการบอกรักแม่ทาํไดทุ้กวนั

ไม่ใช่แค่วนัแม่ เพราะทุกวนัคทอวนั

สาํคญั💙💙

นางสาว ณฐัพร แจงเจริญ คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณคุณแม่ที�ช่วยใหลู้กตระหนกัถึง

สิ�งที�สาํคญัในชีวติของลูก และวนันี� สิ�งที�

สาํคญันั�นคือ คุณแม่ ขอใหแ้ม่มีความสุข

มากๆในวนัแม่ การบอกรักแม่พูดไดทุ้ก

วนัเพราะทุกวนัคือวนัสาํคญั

นางสาว ณฐัพชัร์ พงศจ์รรยากร คณะบริหารธุรกิจ

ดิฉนั และคุณแม่ จะชื�นชอบการทาํบุญ 

เป็นประจาํ ฉนัจะช่วยแม่ถือของไปวดั 

กบัแม่ทุกวนั พระ การกระทาํที�ซื�อ รัก คือ

 ฉนักบั จะกอดกนัเป็นประจาํ ไม่ใช่แค่

วนัแม่ และมกัจะพูกหย๋อกล่อเล่นกนัเป็น

ประจาํ วนัแม่ที�พิเศษ ดิฉนัไม่ขออะไร

มาก ขอแค่ มีแม่อยูข่า้งกายแบบนี�

ตลอดไป รักแม่ค่ะ

นาย ณฐัมงคล สิทธิ� เจริญสุข คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นคนเดียวที�ทาํใหผ้มเกิดมาใชชี้วติ

อยูบ่นโลกนี�ได ้ถึงบางครั� งบางตอนก็

อาจจะทาํใหแ้ม่เสียไปบา้งแต่ผมก็ยงัรัก

แม่เสมอมา จะพยายามเป็นลูกที�ดีต่อแม่

ตลอดไป



นางสาว ณฐัมน  เทิ�งจนัทึก คณะบริหารธุรกิจ

ทาํดีความดี บอกรักแม่ ไปทานขา้วกบัแม่

 ช่วยแม่ทาํงานบา้น แบ่งเบาภาระแม่  จะ

ตั�งใจเรียนใหจ้บ ถึงจะดื�อไปหน่อยแต่ก็

จะดื�อใหน้อ้ยลง จะฟังที�แม่บอก เลี�ยงหนู

มาเหนื�อยใช่ไหมละแต่ก็ขอบคุณนะที�

เลี�ยงมาจนโตขนาดนี�   รู้วา่ทาํงานเหนื�อย

แต่ก็ไม่เคยบ่น ขอบคุณที�เลี�ยงหนูกบั

นอ้งมา รักแม่มากๆนะ

นางสาว ณฐัริกา กวยรักษา คณะบริหารธุรกิจ

อยากจะบอกวา่รักแม่มากๆนะ ปีนี�ไม่ได้

อยูไ่หวแ้ม่นะขอใหแ้ม่สุขภาพแขง็เเรงอ

ยูท่างบา้นก็ดูแลตวัเองดว้ยนะ หนูอยูท่าง

นี�จะไม่ทาํใหผ้ดิหวงั รักแม่มากกก

นางสาว ณฐัวดี ฝ่นเรือง คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือคนที�ดูแลเราเสมอไม่วา่จะอยูใ่กล้

หรือไกล แมเ้ราจะอยูค่นละจงัหวดักบัแม่

 แต่แม่ก็คอยเป็นห่วง คอยพูดคุยอยูเ่สมอ

 ทุกๆครั� งที�กลบัไปหาแม่ เราก็จะพากนั

ไปเที�ยว ไปกินขา้วดว้ยกนั ตกกลางคืนก็

นวดใหแ้ม่หายลา้ แมจ้ะไม่ไดอ้ยูก่บัแม่

ทุกวนั แต่ในทุกครั� งที�อยูก่็จะดูแลแม่ให้

ดีที�สุด

นางสาว ณฐัวดี ฝ่นเรือง คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือคนที�ดูแลเราเสมอไม่วา่จะอยูใ่กล้

หรือไกล แมเ้ราจะอยูค่นละจงัหวดักบัแม่

 แต่แม่ก็คอยเป็นห่วง คอยพูดคุยอยูเ่สมอ

 ทุกๆครั� งที�กลบัไปหาแม่ เราก็จะพากนั

ไปเที�ยว ไปกินขา้วดว้ยกนั ตกกลางคืนก็

นวดใหแ้ม่หายลา้ แมจ้ะไม่ไดอ้ยูก่บัแม่

ทุกวนั แต่ในทุกครั� งที�อยูก่็จะดูแลแม่ให้

ดีที�สุด



นางสาว ณฐัวศา เขม็ไทย คณะบริหารธุรกิจ

เชา้วนัแม่ ฉนัและครอบครัวพากนัไป

ทาํบุญที�วดัใกลบ้า้น ตกบ่ายก็นาํ

พวงมาลยัมาไหวแ้ม่ตามประเพณี ตกเยน็

ครอบครัวใหญ่แบบพวกเราก็ทาํอาหาร

เลี�ยงสังสรรคต์ามใจยายสักหน่อย เพราะ

ญาติสนิทหลายท่านก็มารวมตวักนัที�นี� 

บรรยากาศเตม็ไปดว้ยความสุขค่ะ วนันี�ก็

เหมือนทุกวนั ทั�งฉนัและยงัคงใชชี้วติ

เหมือนเป็นวนัธรรมดา แต่ที�เพิ�มมาคือ

เป็นวนัที�ฉนับอกรักแม่ พร้อมกบัไหวแ้ม่ 

เมื�ออยูด่ว้ยกนัก็ตอ้งมีบา้งที�ขดัแยง้หรือ

งอนกนับ่อยๆ แต่ฉนัก็รักแม่ของฉนัมาก 

รักมากในทุกวนั ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงฉนัให้

เติบโตมาเป็นคนที�มีคุณภาพค่ะ



นาย ณฐัวฒิุ วนิทะไชย คณะบริหารธุรกิจ

คาวา "แม" สาหรบผมนน คอผหูญงคน

หนึ�งที�อดทน สู้สุดใจ สู้เพื�อครอบครัว สู้

เพื�อลูก ทาํทุกอยา่ง ตั�งแต่ผมยงัเด็กจนผม

โตมาถึงทุกวนันี�  ก็เพราะผูห้ญิงคนนี�  ใน

ยามที�ผมเจบ็ป่วย ก็คอยป้อนขา้วป้อนยา 

เวลาไขขึ้�นแม่ก็คอยเช็ดตวัให ้เวลามี

ปัญหาท่านก็คอยตกัเตือนสอน ถึงแม้

บางครั� งลูกจะหลงผดิหรือทาํผดิพลาดแม่

ก็ไม่เคยด่า ไม่เคยตอกย ํ�าความผดิ มีแต่

พูดวา่ไม่เป็นไรนะลูก แม่เป็นกาํลงัใจ 🥰🥰

 ดงันั�นผมจะหาคาํกล่าวอา้งใดๆเทียบกบั

ความรักที�แม่มีต่อลูกนั�นผมคิดวา่ไม่มี

ประมาณ คบั แต่ผมจะทดแทนคุณท่าน

ดว้ยการใหค้าํสัญญาวา่ ผมจะเป็นคนดี 

ตั�งใจเรียนใหแ้ม่พอ่ไดภ้าคภูมิใจ ถึงจะ

เป็นลูกที�ไม่ไดดี้เริศที�สุด แต่ลูกคนนี�จะ

ขอรักแม่ที�สุดในหวัใจลูก สุดทา้ยลูก

ขอใหแ้ม่มีอายยุนืรอดูความสาํเร็จของลูก

นาย ณฐัวฒิุ กิจอาทร คณะบริหารธุรกิจ

ก็วนัแม่ปีนี�  ขอใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรง

มากกวา่ปีที�ผา่นมา เป็นร่มเงาใหก้บั

ลูกๆหลานๆในบา้น อยูไ่ปนานๆไป

กาํลงัใจที�ดี และตวัผมเองก็จะทาํแต่สิ�ง

ดีๆต่อไปครับ

นางสาว ณฐัสุดา คงโครัด คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะ ขอบคุณที�ช่วยเลี�ยงหลานนะ

แม่❤️



นางสาว ณทัทิตา เสือป่า คณะบริหารธุรกิจ

อาจจะไม่ค่อยไดบ้อกรักแม่เท่าไหร่ แต่

รักแม่ทุกวนั เพราะแม่คือทุกอยา่งของ

ชีวติ หนูมีแม่ที�คอยเลี�ยงดู คอยสนบัสนุน

จนหนูมีวนันี�  แม่เป็นทุกอยา่งไม่วา่แม่

นั�นจะลาํบาก หนูจะไม่ทาํใหแ้ม่ตอ้ง

เหนื�อยใจเพราะหนู  หนูจะตั�งใจเรียนจะ

เป็นคนดีแม่จะไดภู้มิใจ ในโอกาสวนัแม่

นี�หนูขอใหแ้ม่สุขภาพแขง็แรง อยูก่บัหนู

ไปนานๆ

นางสาว ณทัทิตา เสือป่า คณะบริหารธุรกิจ

อาจจะไม่ค่อยไดบ้อกรักแม่เท่าไหร่ แต่

รักแม่ทุกวนั เพราะแม่คือทุกอยา่งของ

ชีวติ หนูมีแม่ที�คอยเลี�ยงดู คอยสนบัสนุน

จนหนูมีวนันี�  แม่เป็นทุกอยา่งไม่วา่แม่

นั�นจะลาํบาก หนูจะไม่ทาํใหแ้ม่ตอ้ง

เหนื�อยใจเพราะหนู  หนูจะตั�งใจเรียนจะ

เป็นคนดีแม่จะไดภู้มิใจ ในโอกาสวนัแม่

นี�หนูขอใหแ้ม่สุขภาพแขง็แรง อยูก่บัหนู

ไปนานๆ

นางสาว ณิชากร กางมนัต์ คณะบริหารธุรกิจ

ถึงแม่จะไม่ไดอ้ยูก่บัหนู แต่หนูก็ขอบคุณ

แม่ที�ทาํใหไ้ดเ้กิดมา และเลี�ยงหนูมาตั�งแต่

เด็กๆ ถึงแมว้า่ตอนนี� เราจะไม่ไดอ้ยู่

ดว้ยกนัแลว้ หนูก็อยากจะบอกวา่รักแม่

นะคะ. **ไม่มีรูปคู่แม่ค่ะ ไม่ไดอ้ยู่

ดว้ยกนัตั�งแต่เด็กๆแลว้**

นางสาว ณิชานนัท์ ฉํ�ากริ�ง คณะบริหารธุรกิจ

กิจกรรมทาํความสะอาดร่วมกนัใน

ชุมชนที�อาศยัอยู ่(จากทุกบา้นในชุมชน) 

รักแม่นะคะ ขอบคุณที�รักเราตลอดมา  

วนัแม่ปีนี�ขอใหมี้ความสุขมากๆนะคะ 

หนทอะไรผดิผลาดไปก็ขอโทษและให้

อภยัดว้ยนะคะ รักค่ะ ไม่มีอะไรจะพูดเลย

55555



นางสาว ดรินธร นุ่มปราณี คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะคะ สุขภาพร่างกายแขง็แรง อยู่

เป็นกาํลงัใจใหลู้กไปนานๆ

นางสาว ดวงใจ คชสาร คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่นะหนูขอโทดที�ทาํนิสัยไม่ดีกบั

แม่ต่อจากนี�ไปหนูจะตั�งใจเรียนตั�งใจ

ทาํงานบา้นเรียนใหจ้บมีการงานที�มั�นคง

จะเก็บตงัพาแม่ไปเที�ยวซื�อบา้นีๆอยู่

ดว้ยกนัหนูจะไม่ทาํตวัเหลวไหล หรือทาํ

ตวัไม่ดีแต่หนูจะเป็นเด็กดีของแม่หนู

อาจจะทาํตามที�แม่สั�งไม่ไดทุ้กอยา่งแต่

หนูจะพยายาม ตั�งใจทาํในสิ�งที�แม่สอนมา

ตลอดแม่จะภูมิใจในตวัหนูหนูจะไม่ทาํ

ใหแ้ม่ผดิหวงัแน่นอนคะยามแม่แก่ตวั

หนูสัญญาวา่จะไม่ทิ�งแม่ไปไหนจะดูแล

แม่ไปตลอดจนกวา่แม่จะหลบัตาลงหนู

รักแม่นะค่ะ

นางสาว ดวงเดือน กนัพุม่ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มากๆถึงจะไม่ไดเ้คยบอกรักเพราะ

ขี�อาย

นางสาว ดวงทิพย์ ฤาษีสิทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�หนูอยากบอกวา่รักแม่มากๆ 

ขอบคุณแม่ที�ทาํให่หนูเกิดมาตอนนี�แม่คง

เป็นนางฟ้าอยูบ่นสวรรคห์นูขอใหห้นูได้

เกิดมาเป็นลูกแม่อีกนะคะขอใหเ้ราได้

เจอกนัอีก ขอใหห้นูไดดู้แลแม่ใหดี้กวา่นี�

ทดแทนบุญคุณของแม่ใหม้ากกวา่นี�นะ

คะหนูรักแม่นะคิดถึงแม่สุดหวัใจ

นาย เดชชยั ลีลาขจรจิต คณะบริหารธุรกิจ ช่วยเเม่ทาํงานต่างๆลดภาระใหน้อ้งลง



นาย เดชบดินทร์ ทุ่งจนัทร์ คณะบริหารธุรกิจ

แมเหนอยไดทุกอยาง เพอใหลูกสบาย 

เพื�อใหลู้กไดอิ้�มทอ้งทุกมื�อ เพื�อใหลู้กได้

เรียนหนงัสือเพื�อใหลู้กไดมี้งานที�ดีทาํ 

เพื�อใหลู้กไดเ้ลี�ยงตวัเองได ้เพื�อใหลู้กมี

ความสุข โดยที�ไม่สนใจวา่ตวัเองจะ

เหนื�อยแค่ไหน แม่เห็นลูกยิ�ม แม่ก็มี

ความสุขผูที้�เป็นแม่ตอ้งเลี�ยงลูก เหนื�อย

แลว้เหนื�อยอีก เริ�มตั�งแต่การตั�งครรภซึ์� ง

ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการอุม้ทอ้งถึง 9 

เดือน และในขณะที�คลอดเราออกมาแม่ก็

ตอ้งเจบ็ปวดที�สุด หลงัคลอดก็ตอ้งเฝ้า

เลี�ยงดูใหน้มเป็นระยะเวลาสองปี และ

เลี�ยงจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่สาํเร็จการศึกษา

จนมีครอบครัว มีงานทาํ แต่หนา้ที�ของผู ้

เป็นแม่ก็ไม่เคยจบสิ�นยงัเฝ้าเป็นห่วงดูแล

ลูกอยูต่ลอด ความห่วงใยของแม่ไม่เคย

หมดไปจากลูก ดงันั�นบุญคุณพอ่แม่ใหญ่

หลวงยิ�ง ตั�งแต่ลืมตาดูโลกจนถึงวนันี�  รู้

นางสาว ตติญาพร แน่งนอ้ย คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยเเม่ทาํงานทั�งงานบา้นเเละงานที�เเม่

ใหช่้วย ช่วยดูนอ้งใหเ้วลาเเม่เหนื�อยเเละ

อยากพกัผอ่น ช่วยหาเงินเลี�ยงตวัเองเพื�อ

ลดภาระภายในบา้นเป็นจากเเม่ตอ้ง

จ่ายเงินเลี�ยง4คนเหลือ3คน ทาํอาหารให้

เเม่เวลาเเม่ไม่วา่งทาํก็จะทาํใหพ้อ่เเละ

นอ้งๆทานเอง ช่วยในเรื�องที�สามารถช่วย

ได ้เเต่ทาํหนา้ที�ของตวัเองใหดี้ที�สุด หนู

รักเเม่ค่ะ💓💓



นาย ตตินยั  ศิลป์เจริญทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ

ผมรู้สึกโชคดีที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกของแม่

ครับ แม่คือคนสาํคญัที�ผมขาดไม่ไดไ้ม่วา่

ผมจะทาํถูกหรือผดิแม่ค่อยอยูข่า้งๆผม

ตลอดไม่เคยโกรธหรือเกลียดผมเลย 

อยากใหแ้ม่ไดรู้้วา่ลูกคนนี� รักแม่ไม่มีวนั

ไหนที�ไม่รักแม่เลย ผมจะเป็นคนดีของ

สังคมจะไม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงัในตวัลูกคน

นี�ครับ สุดทา้ยนี� สู้ๆนะครับแม่รักแม่ที�สุด

ครับ

นาย ตะวนั  ดาํริเลิศ คณะบริหารธุรกิจ

ฝันที�แม่อยากใหลู้กคนนี� เป็นลูกจะทาํให้

สาํเร็จเพื�อใหแ้ม่ภูมิใจครับ #รักแม่ที�สุด

นะครับ😘😘

นางสาว ตสันีม วธันวาทิน คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นคนที�คอยห่วงใยและเป็นห่วงลูก

เสมอไม่วา่ลูกจะโตขึ�นแค่ไหนแม่ก็ยงัคง

เป็นห่วงอยูเ่สมอแม่เป็นคนที�รักเรามาก

ที�สุด คอยสั�งสอนใหเ้ราเป็นคนดี

นางสาว ทรีซ่าร์ อยูเ่ยน็ คณะบริหารธุรกิจ กราบแม่

นาย ทวทีรัพย์ อู่เงิน คณะบริหารธุรกิจ

ผมจะเป็นเด็กดีของแม่ครับจะโตเป็น

ผูใ้หญ่ที�ดูถึงตอนนี�ผมจะดูแลแม่ยงัไม่ได้

ตอนนี�แม่เหนื�ิ ยมากเหนื�อยมาตลอดผม

อยากทาํใหแ้ม่สบายกวา่นี�ครับ



นาย ทวรัีชต์ กลบักระโทก คณะบริหารธุรกิจ

อยากบอกรักแม่มากถึงไม่ไดบ้อกรักแม่

บ่อยๆแต่พยายามแสดงออกแลว้ทางการ

กระทาํทุกอยา่งคิดแม่ก็คงรู้เหมือนกนั 

รู้สึกดีใจที�ไดเ้กิดมาในครอบครังที�มี

ผูห้ญิงที�แข่งแกร่งและแขม้มากๆในทุกๆ

ดา้นและไม่เคยแสดงความอ่อนแอ่เลย

และเป็นตวัแยา่งที�ดีใหลู้กทั�ง2สองคนมา

ตลอดเป็นที�ปรึกษาเรื�องความรักเรื�องใช่

ชีวติต่างๆ ในปีนี�และปีที�จะถึงขอใหเ้ป็น

ปีที�แม่มีความสุขที�สุดและขอใหแ้ม่ยก

โทษและมหโหสิกรรมสิ�งที�ลูกในระเมิด

ไดล่้วงเกินไดปี้นี�คาํพูดที�ไม่เหมาะสม

ต่างๆ

นาย ทวศีกัดิ� ปิ� นสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ

แม่ของผม เป็นแม่ที�ผมเคารพรักที�สุด

ตั�งแต่เด็กจนโตผมมีทุกวนันี�ไดก้็เพราะ

ผูห้ญิงคนนี� ที�คอยอบรมสั�งสอนและให้

ความรักผมตลอดมา ถึงแมว้า่ปัจจุบนัจะ

อยูห่่างกนัก็ตามดว้ยภาระหนา้ที�แต่ผมก็

ยงัคิดถึงและรักแม่เสมอ ผมหวงัในทุกๆ

วนัวา่แม่ของผมจะมีสุขภาพภาพที�ดีไป

ตลอดถึงแมว้า่ชีวติคนเรานั�นจะไม่

แน่นอน แต่ถึงอยา่งนั�นผมก็จะรักแม่

เท่าที�ผมจะทาํได ้ความรักและความ

ห่วงใยของแม่อธิบายยงัไงก็ไม่จบ

นางสาว ทกัษอร ปานดี คณะบริหารธุรกิจ

อยากขอบคุณแม่ที�แม่ทาํใหห้นูเกิดมา

ตอ้งตั�งทอ้ง9เดือนแม่เก่งที�สุดหนูจะเรียน

ใหจ้บทาํใหแ้ม่ภูมิใจที�มีลูกเท่ขนาดนี�

ขอบคุณที�หาของอร่อยๆใหกิ้นขอบคุณที�

คอยทาํทุกอน่างใหถึ้งแม่จะบ่นแต่หนูก็

รักแม่สุดๆ



นางสาว ทตัพิชา นามวชิยั คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�หนูก็อยากจะบอกแม่

เหมือนเดิมวา่หนูรักแม่ ไม่วา่หนูจะทาํไม่

ดีแค่ไหนแม่ก็พร้อมจะเขา้ใจในตวัหนู

แต่หนูจะพยายามทาํทุกอยา่งที�เคยพูดกบั

แม่ใหดี้ที�สุดจะตั�งใจเรียนไม่เกเรจะโต

เป็นผูใ้หญ่ที�ดีเหมือนที�แม่เคยสอน

สุดทา้ยนี�หนูจะบอกแม่วา่ไม่ตอ้งห่วงวา่

หนูจะเลือกเดินทางผดินะถึงบางครั� งหนู

จะไม่ค่อยฟังแม่แต่หนูก็ไม่เคยทาํในสิ�งที�

แม่ไม่ชอบนะหนูรู้วา่แม่ก็เหนื�อยกบังาน

มากหนูสัญญานะวา่หนูจะเอาใบปริญามา

ใหแ้ม่..รักมากนะคนเก่งของหนู💓💓

นางสาว ทิชา วาดเขียนภิรมย์ คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่นะคะ ขอบคุณที�มาํใหห้นูเกิดมา

 ขอบคุณที�เลือกแต่สิ�งดีๆใหห้นู วนัแม่ปี

นี�ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆ รักษา

สุขภาพตวัเองใหดี้ อยูก่บัหนูไปนานๆ

นาย ทิน ดวงสวสัดิ� คณะบริหารธุรกิจ รักแม่ครับ



นางสาว ทิพยว์ลัย์ ศรีโชค คณะบริหารธุรกิจ

ขอขอบคุณคุณแม ทไดเลยงดูหนูมาตงแต

เด็ก ใหค้วามรักความอบอุ่น และสอน 

ใหห้นูเติบโตมาเป็นคนดี ถึงแมโ้ตขึ�น เรา

จะไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั บ่อยๆเหมือนก่อน 

แต่ความรักที�แม่มีใหห้นู ก็ไม่เคยลด

นอ้ยลงเลย ในบางครั� ง หนูก็หลงระเริง

กบัชีวติวยัรุ่น จนบางเวลา ทาํใหห้นู

ละเลย สิ�งที�สาํคญัที�สุด คือแม่ หนูอยาก

ขอโทษแม่ ที�บางทีหนูใชค้าํพูดวาจา

ไม่ไดค้าํนึงถึงความรู้สึกของแม่ พอหนูมี

เวลาไดอ้ยูค่นเดียว ทาํใหห้นูไดมี้เวลาคิด 

วา่ความรักและความสุขที�หนูตอ้งการ

จริงๆคือ แม่ หนูจะพยายาม เรียนใหจ้บ

ไวๆ และประสบความสาํเร็จในชีวติ 

จุดมุ่งหมายในชีวติของหนูคือ แม่จะตอ้ง

ไม่ลาํบาก หนูจะทาํใหเ้ป็นจริงค่ะ ถึงตวั

จะห่างไกล แต่สายใยความผกูพนัของแม่

ลูกไม่ห่างกนั หนูรักแม่นะคะ 💞💞

นาย เทพวศิิษฐ์ ปานทั�งทอง คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหแ้ม่มีสุขภาพร่างกายแขง็แรงไม่เจบ็

ไม่ป่วยขอแม่อยูก่บัผมไปนานๆจนกวา่

ผมจะประสบความสาํเร็จในการงาน

ขา้งหนา้และใหแ้ม่อยูก่บัหนูแบบนี�ไป

นานๆหนูจะตั�งเรียนเพื�อใหค้รอบครัว

ขา้งหนา้อยูส่บาย’หนูรักแม่นะครับ’

นาย ธงชยั มะลิซอ้น คณะบริหารธุรกิจ รักแม่

นาย ธนกร หลวงเทพ คณะบริหารธุรกิจ

ผมอยา่งจะบอกเเม่วา่ผมรักเเม่มาก ขอ

โทษในบา้งครั� งที�ลูกคนนี�ทาํใหเ้สียใจ

เเละก็ขอบคุณที�เลี�ยงดูผมจนโตมาถึง

วนันี�ครับ



นาย ธนกร คชการ คณะบริหารธุรกิจ

ถา้เอาจริงๆก็รักแม่มากๆนะ รักมากจริงๆ

 แม่คอยช่วยเหลือตลอด เวลาที�ไม่สบาย

ใจหรือทอ้ก็มีแม่นี�แหละ ขอบคุณแม่

มากๆนะ ดีใจที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกแม่ รัก

แม่มากๆนะครับ

นาย ธนกร นิรวธุ คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแม่เรื�องงานที�บา้นครับแลว้ก็ช่วยเรื�อง

เงินตอนที�แม่ไม่มีผมก็ใหเ้งินแม่ครับ

เพราะผมทาํงานพาททามครับเพราะตอ้ง

ส่งตวัเองเรียนแลว้ก็เอามาใหแ้ม่ใชค้รับ 

ผมรักแม่นะครับ

นาย ธนชยั ศึกษา คณะบริหารธุรกิจ

สาหรบผมแลวความรกของแมนน

ยิ�งใหญ่ที�สุด ดว้ยความรักของแม่ที�มอบ

ใหแ้ก่ลูก คอยเฝ้าทะนุถนอม เลี�ยงดูจนลูก

เติบใหญ่ ทุ่มเททุกสิ�งทุกอยา่งเพื�อใหลู้ก

ไดดี้ ใหอ้ภยัลูกเสมอ แมลู้กจะทาํผดิกี�

ครั� งก็ตาม แม่ของผมเป็นคุณแม่ที�น่ารัก

ที�สุดครับ เลี�ยงดูลูกสองคนมาดว้ยความ

รักความเอาใจใส่ สอนใหเ้ป็นคนดีมีนํ�าใจ

 รู้จกัประหยดัอดออมมาตั�งแต่เด็กๆ คุณ

แม่เป็นคนที�สู้ชีวติมาก หาเงินใหพ้ี�และผม

เรียนหนงัสือ สนบัสนุนทั�งเรื�องการเรียน

และกิจกรรมอยา่งเตม็ที� เป็นคนที�แกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ที�ผา่นเขา้มาเป็นมรสุมชีวติ

ไดดี้มากๆ จะตอบแทนความรักที�แม่มอบ

ให ้โดยทาํหนา้ที�ของลูกใหดี้ที�สุด เป็น

ลูกที�ดี รักและตอบแทนพระคุณแม่

เหมือนกบัที�แม่มอบความรักที�บริสุทธิ�

ใหก้บัฉนัตลอดมาครับ



นาย ธนดล สีเดือน คณะบริหารธุรกิจ

ผมชื�อพีท วนันี�ก็เป็นวนัที�11/8/2563 

พรุ่งนี�ก็เป็นวนัแม่แห่งชาติแลว้ ผมก็

อยากบอกแม่วา่รักแม่ทุกวนัไม่ใช่แค่ตอ้ง

วนัที� 12 สิงหาคมเท่านั�น ตลอด20ปีที�แม่

เลี�ยงมา พีทอยากขอบคุณแม่ที�อดทนกบั

พีททุก ๆ เรื�อง ไม่วา่จะทาํเรื�องไม่ดีหรือ

ทาํใหแ้ม่ผดิหวงั แม่ก็ใหอ้ภยัพีทเสมอ ไม่

เคยโกรธไม่เคยเกลียด มีแต่ให ้พีทอยาก

ไดอ้ะไรแม่ก็พยายามหามาใหเ้สมอ พีท

จะพยายามตั�งใจเรียนสูง ๆ จบมาจะหา

งานดี ๆ ทาํแลว้เลี�ยงแม่ใหไ้ดไ้ม่ตอ้งให้

แม่ลาํบากทาํงานอีก ขอบคุณครับ

นาย ธนธรณ์  ชยักิจนุภาพ คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่แห่งชาติ ขอใหแ้ม่มี

สุขภาพร่างกายแขง็แรง อายยุนืนาน มี

เงินทองเยอะๆ อยูก่บัผมไปนานๆ 

ถึงแมว้า่ผมจะดื�อ ไม่เชื�อฟัง ขี� เกียจ แต่

ลึกๆแลว้รักแม่มาก แต่เป็นคนไม่กลา้

แสดงออก ผมสัญญาวา่จะเป็นลูกที�ดี 

ตั�งใจเล่าเรียน พยายามมากขึ�น และเมื�อมี

การมีงานทาํ จะตอบแทนดว้ยการเลี�ยงดู 

ไม่ทอดทิ�ง ไม่ทาํใหเ้ป็นห่วง และขอ

โทษที�ผา่นมาที�เคยทาํใหเ้สียใจหรือเคย

ทาํใหร้้องไหค้รับ

นางสาว ธนพร วรกิจจานุรักษ์ คณะบริหารธุรกิจ

การไปจดักิจกรรมและแจกขนมใหก้บั

นอ้งๆที�ดอ้ยโอกาสกวา่ / ความรู้สึกที�มี

ต่อแม่ แม่เป็นผูมี้พระคุณที�คอยเลี�ยงดู

และคอยสั�งสอนในเราไดเ้ติบโตมาจนถึง

ทุกวนันี�



นาย ธนพล รอมลี คณะบริหารธุรกิจ

ใครหนอรกเราเทาชว ใครหนอปราณไมม

เสื�อมคลา ….ใกลถึ้งวนัแม่แลว้ ก็เริ�มคิด

ทบทวนเรื�องราวต่างๆเกี�ยวกบัแม่วา่แม่

นั�นดูแลเรายงัไง รักเราแค่ไหน ทาํทุกสิ�ง

ทุกอยา่งเพื�อลูกไดเ้สมอ แมแ้ม่จะไม่ได้

กินอิ�ม จะไม่ไดน้อนหลบัสบายเหมือน

คนอื�นเขา แต่แม่ก็ขอเพียงใหลู้กไดกิ้นอิ�ม

 ไดน้อนหลบัสบาย หากจะเขียนบรรยาย

พระคุณแม่คงเขียนบรรยายไม่หมดแน่ 

แต่อยากใหลู้กๆทุกคนรู้ไวว้า่ยามที�เรา

เด็กพอ่แม่เราเฝ้าเลี�ยงดูเป็นอยา่งดีไม่เคย

บ่นวา่ท่านเหนื�อย ไม่เคยบ่นวา่ท่าน

ลาํบาก ที�ทาํทุกสิ�งทุกอยา่งก็เพื�ออยากให้

ลูกไดดี้ อยากใหลู้กสบาย หากวนัใดที�ลูก

ไดดี้มีกาํลงักาย กาํลงัทรัพยบ์า้งแลว้ก็

อยา่ลืมหนัมองขา้งหลงัยอ้นกลบัไปดูแล

คุณพอ่ คุณแม่ที�เริ�มแก่ชราลงทุกวนั ดูแล

ยามที�ท่านอ่อนแรง ไม่มีแรงที�จะสู้ ลูกกี�

นาย ธนวฒัน์  กองเ เดน  คณะบริหารธุรกิจ

ผมนั�นตื�นมาเเต่เชา้เพื�อช่วยเเม่ตั�งร้านขาย

ของทุกวนัเเต่จริงๆเเลว้ผมนั�นเป็นคนที�ขี�

เกียจ มากๆเเต่สาเหตุ ที�ผมตอ้งตื�นเชา้เเลว้

มาช่วยเเม่ทุกวนันั�นก็คือผมไม่สามารถ

มองเเม่ของตวัเองนั�นเหนื�อย ไดค้รับ

อะไรที�ผมสามารถทาํใหเ้เม่ไดผ้มก็จะทาํ

ใหถึ้งที�สุดครับผม"ผมรักเเม่ระครับ"

นาย ธนวตัร์ แช่มโสภา คณะบริหารธุรกิจ

เนื�องในวนัแม่ ผมก็ไม่รู้จะทาํอะไรใหแ้ม่

 ผมเลยเก็บกวาดบา้น ถูบา้น กรอกนํ�า 

อละก็อยากบอกแม่วา่ รักแม่ที�สุดในโลก

เลยครับ

นางสาว ธนชัชา ยะ คณะบริหารธุรกิจ รักแม่ทุกวนั



นางสาว ธนญัดา รัตนเทพี คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดูขอบคุณที�ยอมเหนื�อย

ขอบคุณที�เป็นทุกสิ�งทุกอยา่งใหลู้กลูก

อาจจะไม่เคยบอกรักอาจจะไม่ค่อย

แสดงออกวนัแม่ทุกปีลูกไม่เคยไดใ้ห้

อะไรแม่เลยรอลูกหน่อยนะลูกจะตั�งใจ

เรียนจะไม่ทาํใหที้�บา้นผดิหวงัรักแม่

มากๆนะ

นางสาว ธนฎัฐา โตะ๊ลาวลั คณะบริหารธุรกิจ

ผูห้ญิงที�พิเศษที�สุด จะเป็นใครไปไม่ได้

เลยถา้ไม่ใช่แม่ ผูห้ญิงที�คอยบ่นได้

ตลอดเวลาที�เราทาํตวัไม่ดี ผูห้ญิงที�

ทาํอาหารเก่งที�สุด อร่อยทีสุด ลูกอยาก

ทานอะไรแม่จดัใหเ้สมอ ผูห้ญิงที�คอย

โทรตามเวลาที�เรากลบัดึก ผูห้ญิงที�คอย

รับส่งตั�งแต่อนุบาลจนมหาลยั ผูห้ญิงที�

คอยเป็นกาํลงัใจใหเ้ราทุกๆ วนั ผูห้ญิงที�

ใหบ้อกความดียงัไงก็ไม่มีวนัหมด ถา้ไม่

มีแม่ คงไม่มีหนูในวนันี�  อยากบอกแม่วา่

รักนะคะผูห้ญิงของหนู

นาย ธนา วสุิทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

กอด หอมแกม้แม่เปี� ยมไปดว้ยความรักที�

มีต่อแม่บอกกบัแม่วา่ขอกอดแม่หน่อย

นะหอมแกม้แม่สักฟอดใหญ่ๆ ผมรักแม่

ครับ

นาย ธนา  แซ่ลี� คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหแ้ม่มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง ขอให้

พน้จากโรคภยัต่างๆ รักแม่นะครับ

นาย ธนากร เจริญสุข คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแม่ทาํงานบา้น แม่กลบัจากทาํงาน

หานํ�าใหแ้ม่ดื�มและเป็นเด็กดีของแม่ไม่ดื�อ

เชื�อฟังคาํสั�งสอนไม่เกเรหนูรักแม่มากๆ

ค่ะ❤️



นาย ธนากร ส่งศิริ คณะบริหารธุรกิจ

วนันี�ไดไ้ปทาํบุญที�วดัเเลว้ไดน้าํ

พวงมาลยัไปไหวเ้เม่เเละยายอยาก 

ขอบคุณที�อยูข่า้งๆ กนัมาเสมอในวนัที�

เสียใจ ดีใจ หรืออะไรก็แลว้แต่ มองไป

ทางไหนก็จะเจอเเม่คนแรกที�พร้อมจะยื�น

มือเขา้มาช่วย เขา้มาแกปั้ญหาทุกอยา่ง 

วนันี�ก็เลยอยากบอกวา่ "รักเเม่เสมอนะ"

นางสาว ธนาพร ศรีโสภา คณะบริหารธุรกิจ

ไม่มีของขวญัใดในโลกที�จะพิเศษ

มากกวา่ของขวญัจากแม่

นางสาว ธนาภรณ์ รัตลาด คณะบริหารธุรกิจ ทาํงานบา้นแทน ใหต้งัคที์�ทาํงานมาใหแ้ม่

นาย ธนายทุธ  จอโหร่ คณะบริหารธุรกิจ

 ผูห้ญิงคนพิเศษของผมคือคุณแม่ ท่าน

สอนใหผ้มเป็นคนดีเสมอ กตญั�ูรู้คุณ 

ใหต้ั�งใจทาํความดี ท่านจะคอยถามตลอด

วา่เป็นไง เหนื�อยมั�ย แมเ้ราจะมีครอบครัว

 ท่านก็ไม่เคยที�จะหยดุห่วงเรา ท่านคือ

คนที�เป็นกาํลงัแรงใจใหเ้รา เหนื�อยๆ ได้

ยนิเสียงท่านก็หายได้

นางสาว ธนารีย์ ทากิระ คณะบริหารธุรกิจ

อยากจะบอกคุณแม่วา่ ตลอดระยะเวลาที�

ผา่นมา รู้วา่แม่ตอ้งเหนื�อย ตอ้งอดทน 

ขนาดไหน ขอบคุณทุก ๆอยา่งที�ทาํเพื�อ

หนู หนูจะตั�งใจเรียน ใหส้มกบัที�แม่

เหนื�อย



นาย ธนาเศรษฐ์ อคัรทวธีนศรี คณะบริหารธุรกิจ

ผมไดลื้มตาดูโลกนี�ครั� งแรกในวนัที� 18 

พฤษภาคม 2544 นั�นเป็นเพราะพอ่กบัแม่

ใหเ้กิดเนิดผมมาแม่และพอ่เลี�ยงดูตั�งแต่

ผมยงัพูดไม่ไดเ้ดินไม่ได ้ทาํอะไรเอง

ไม่ไดซ้กัอยา่ง ท่านคอยสอนผมใหผ้ม

เป็นคนดีทาํในสิ�งที�ดี และผมก็ทาํตามที�

ท่านบอกมาตลอด ผมดีใจที�เกิดมาเป็น

ลูกแม่กบัพอ่ของผม ถึงตอนนี�ครอบครัว

ผมจะไม่ไดร้วยอะไร แต่ผมก็ภูมิใจที�ได้

เกิดมาเป็นลูกแม่กบัพอ่ครับ ตอนนี�ผม

อาย1ุ9แลว้ผมโตไปจะทาํงานเลี�ยงดูพอ่

แม่ยามท่านแก่ชราเฟมือนที�พอ่แม่เลี�ยงดู

ผมมาตั�งแต่เด็กครับ

นางสาว ธวลัพร กรวยทอง คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีใหแ้ม่สามารถทาํไดทุ้กวนั 

ไม่ใช่แค่ทาํไดเ้ฉพาะแค่วนัแม่วนัเดียว 

การบอกรักแม่ก็เช่นกนั เราอาจจะไม่ตอ้ง

ทาํบ่อยๆ แต่แค่แสดงความรักดว้ยการทาํ

ตามหนา้ที�ของเรา ตั�งใจเรียน เป็นเด็กดี 

เชื�อฟังคาํสั�งสอนของแม่ หรือไม่ก่อเรื�อง

ใหท้่านรู้สึกไม่สบายใจ  แลว้เมื�ออนาคต

เราเติบโตขึ�น เราก็ควรที�จะกลบัมาดูแล

ท่านและใหค้วามรักแก่ท่านในยามที�

ท่านแก่เถ่า ดงันั�นวนัแม่คือวนัสาํคญัที�เรา

จะใชเ้วลากบัแม่ของเราในโอกาสพิเศษ

นางสาว ธญัญลกัษณ์ วนไธสง คณะบริหารธุรกิจ

รักคุณแม่ค่ะ คิดถึงแม่ตลอดจะ้ ตั�งใจ

เรียนใหจ้บเร็วๆ จะไดมี้งานทาํเร็วๆไม่

ตอ้งลาํบากแม่ รักนะคะ คุณแม่

นางสาว ธญัธิตา อํ�าทิม คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่นะคะ รักมี�นะ ถึงหนูจะ

ดื�อไปหน่อยก็เหอะแต่รักนะจุบ๊ๆ



นาย ธญัพิสิษฐ์ บูรณศกัดิ�สถิตย์ คณะบริหารธุรกิจ

 ผมรักแม่ของผมครับ ผมดูแลแม่เสมอ 

ผมช่วยงานทุกครั� ง ไม่วา่จะถูบา้น 

ทาํอาหาร ดูแลป้า ลา้งจาน แมก้ระทั�ง 

พิมพห์นงัสือใหแ้ม่ครับ ผมไม่ยอมหรอก

ครับที�มาด่าแม่ผม ต่อใหผ้มทะเลาะกบั

ท่านกี�ครั� ง ผมก็รักท่านเหมือนเดิมและ

ทุกวนัครับ อยากบอกท่านวา่ ผมรักท่าน

นะครับ ผมขอโทษที�เป็นลูกไม่ไดเ้รื�อง 

แต่ผมก็รักแม่ครับ ขอบคุณที�ใหผ้มเกิด

มานะครับ คุณแม่ของผม❤
นางสาว ธญัยธรณ์ เจริญสุข คณะบริหารธุรกิจ รักแม่

นางสาว ธญัลกัษณ์ มีทอง คณะบริหารธุรกิจ

ความรู้สึกที�มีต่อแม่มนัเป็นอะไรที�แทบ

จะหาคาํมาพูดไม่ได ้แม่เป็นผูใ้หที้�แทจ้ริง

 การใหค้รั� งแรกเป็นการใหที้�ยิ�งใหญ่คือ

ใหชี้วติ และก็ยงัเป็นผูใ้หม้าตลอดใน

ชีวติลูกคนนี�  บางครั� งเราก็รู้วา่เราทาํผดิที�

ชอบดื�อชอบเอาแต่ใจ แม่สั�งสอนอะไรก็

แกลง้ทาํเป็นไม่ไดย้นิ หรือบ่อยครั� งที�ทาํ

ใหแ้ม่เสียใจลึกๆก็รู้แหละวา่แม่หวงัดีกบั

เราที�สุดแม่ไม่เคยคิดจะเอาเปรียบลูก 

อยากจะบอกแม่วา่ถึงลูกคนนี�จะไม่ค่อย

เชื�อฟัง ดื�อ เอาแต่ใจแต่ก็รักแม่มากๆรัก

ที�สุดในชีวติเลยขอโทษที�เป็นคนพูดไม่

เป็นพูดไม่เก่งแสดงความรักไม่เก่งแต่แม่

คือที�สุดในชีวติ อยากจะใหแ้ม่อยูก่บัหนู

ไปนานๆอยากใหแ้ม่ห่วงสุขภาพตวัเอง

กวา่นี�  สุดทา้ยนี� คือหนูรักแม่นะ

นางสาว ธญัวรัตม ์ สิริยศโสภณ คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่นะคะ หนูจะตั�งใจเรียน ตั�งใจ

ทาํงาน แม่อยูก่บัหนูนานๆนะคะ

นาย ธญัสุทธิ หงษท์อง คณะบริหารธุรกิจ จะตั�งใจเรียนใหม้ากขึ�นเพื�อใหแ้ม่ภูมิใจ



นาย ธฐัชยั บุพฤทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

การทาํคามดีต่อแม่นั�นไม่ตอ้งทาํแค่นนัแม่

เท่านั�น โดยเราสามารถทาํคามดีต่อแม่ได้

ทุกวนั และทุกเวลา โดยการทาํความดีต่อ

แม่นั�นไม่ช่แค่เราไดค้วามดี แต่เราทาํให้

แม่ของเรานั�นสุขสบายมากขึ�นดว้ย ยิ�งทาํ

ความดีหแ้ม่เท่าไหร่เราก็ยิ�งมีความสิิริ

มงคลต่อชิีวติเรา และทาํหเ้รามีคามสุข

นางสาว ธารารัตน์ โชติเนตร คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นคนดีมากๆทาํงานหนกัหาเงินมา

ใหฉ้นัไดเ้รียนหนงัสือแม่ไม่ค่อยมีเวลา

ใหค้รอบครัวมากนกัเพราะวา่ตอ้งทาํงาน

หาเงินใหค้รอบครัวฉนัรักแม่มาก 

เเละสัญวา่จะดูเเลแม่ใหดี้ที�สุดจะตั�งใจ

เรียนใหจ้บหางานดีๆทาํส่งเงินใหเ้เม่ใช้

ตอบแทนที�เเม่เหนื�อยมาทั�งชีวติเพื�อฉนั 

วนัเเม่ปีนี�ขอพรใหเ้เม่ สุขภาพร่างกาย

แขง็แรงมีอายยุนืยาว อยูก่บัฉนัเเละ

ครอบครัวไปนานๆ❤️

นางสาว ธิดาพร  คงงาม คณะบริหารธุรกิจ

จะเป็นเด็กดี ไม่เกเร จะทาํใหแ้ม่ภูมิใจ 

แลว้ก็ขอโทษถา้หากวา่เคยทาํใหเ้สียใจ 

และก็ขอบคุณทุกๆอยา่งที�ผา่นมาไม่วา่

จะดื�อหรือรั�นแค่ไหนแม่ก็ใหอ้ภยัเสมอ I 

love you 3000

นางสาว ธิดาภา ชาติศิริทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแม่ทาํงานคะ หนูทาํงานแบ่งเบา

ภาระของแม่ ช่วยงานบา้น ช่วยงานนอก 

เป็นเด็กดี คบแต่คนดีๆ มีไรพูดกบัแม่

ตรงๆ ไม่โกหก แม่เป็นทุกอยา่งของหนู

คะ รักแม่นะคะ



นางสาว ธิดาภาณุมาส ใจบุญ คณะบริหารธุรกิจ

หนูจะตั�งใจเรียนมากขึ�นจะไม่ดื�อไม่ซน

และก็จะไม่เถียงพอ่กบัแม่อีกจะตั�งใจ

เรียนแลว้ จะจบปริญญาตรีแลว้เอาใบ

ปริญญามาใหแ้ม่ โตขึ�นก็จะเลี�ยงแม่จะ

ไม่ใหแ้ม่ทาํงานเหนื�อยอีกต่อไปค่ะหนูจะ

เลี�ยงแม่เอง

นางสาว ธิดารัตน์ ลิขิตวฒันกิจ คณะบริหารธุรกิจ

กราบเทา้แม่ พาแม่ไปเที�ยวในวนัแม่และ

กอดแม่แน่นๆพร้อมบอกรักแม่ ทาํอาหาร

ใหแ้ม่รับประทานทาํทุกอยา่งที�เราไม่เคย

ทาํใหแ้ม่ แต่ที�สาํคญัที�สุดคือการเป็นคนดี

เพื�อแม่และเรียนใหจ้บเอาใบปริญญามา

ใหแ้ม่นั�นคือสิ�งที�แม่อยากใหท้าํมากที�สุด

ต่อใหไ้ม่ไดเ้ป็นในวนัแม่เราก็ควรทาํวนั

แม่ก็แค่วนัธรรมดาที�บอกใหรู้้วา่นี�คือวนั

แม่แต่การใชชี้วติจริงๆในชีวติประจาํวนั

เราก็ตอ้งทาํใหแ้ม่อยูแ่ลว้ ขอแค่เป็นคนดี

รักแม่เรียนใหจ้บพอ.

นางสาว ธิดารัตน์ แอตาล คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีเพื�อแม่ เราสามารถทาํได้

ทุกวนั ดว้ยการช่วยแม่ซกัผา้ ลา้งจาน 

กรอกนํ�า ตากผา้ กวาดบา้น และอีก

มากมาย เพื�อเป็นการลดภาระ ความ

เหนื�อยของแม่ได ้สุดทา้ยนี�อยากจะบอก

แม่วา่รักแม่ค่า ถึงจะไม่ไดบ้อกรักทุกวนั 

แต่เราก็รู้กนัวา่รักกนัทุกวนั จะไดต้ั�งใจ

เรียน หางานดีๆทาํ มาเลี�ยงแม่ค่า 💖💖💕💕

นางสาว ธิดารัตน์ บุญญะบุญญา คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยงานบา้น เช่น ซกัผา้รีดผา้ลา้งจานขดั

หอ้งนํ�า และเป็นเด็กดีของแม่ ไม่ใช่แค่

วนัแม่แต่รวมถึงในทุกๆวนั และรักแม่ 

ถึงแม่จะบ่นก็ยงัรักแม่เหมือนเดิม



นางสาว ธิดารัตน์ กุยรัมย์ คณะบริหารธุรกิจ

จะเป็นเด็กดีของแม่จะเชื�อฟังแม่แลว้ก็จะ

ทาํงานเลี�ยงดูท่านเพราะท่านก็เหนื�อยกบั

เรามามากพอแลว้รักแม่ที�สุดในโลก

นาย ธิติวฒิุ เหลืองสุรีย์ คณะบริหารธุรกิจ

วนันี�วนัแม่ อยากบอกกบัแม่วา่รักแม่ แต่

ก็บอกไดแ้ค่ขอ้ความเพราะนานๆไดเ้จอ

แม่ที อยากจะบอกแม่วา่ คิดถึงแม่นะครับ

 ขอใหแ้ม่มีความสุข สุขภาพแขง็แรง 

รํ� ารวยเงินทอง มีความสุขตลอดไปนะ

ครับ :)

นางสาว ธีรณชัชา จวงกระโทก คณะบริหารธุรกิจ

ความดีที�ทาํคือ ช่วยแม่ทาํงานบา้นและ

ช่วยเลี�ยงนอ้ง ไปทาํธุระเป็นเพื�อนแม่ พา

แม่ไปทาํบุญ ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือ รัก

แม่มากๆเพราะอยูก่บัแม่ตลอด แม่เป็น

คนที�ดีมากชอบพาซื�อของ และชอบ

ตกแต่งบา้นมากๆแม่เป็นคนช่วยทุกอยา่ง

ทั�งเรื�องการเรียนและการใชชี้วติต่างๆใน

มหาวทิยาลยักบัขา้งนอกอยากขอบคุณ

แม่มากๆค่ะ

นางสาว ธีรดา เกตุประสิทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีต่อเเม่ ทาํไดใ้นทุกๆวนัเเค่

ไม่ทาํใหเ้เม่ไม่สบายใจ เเละไม่ดื�อต่อท่าน

 วนัเเม่ไม่ใช่เเค่วนัที�12สิงหาคม เเต่วนัเเม่

เป็นไดทุ้กวนั รักเเม่นะคะ รักมากๆ รัก

ที�สุดในโลกเลยย

นางสาว ธีรดา เกตมณี คณะบริหารธุรกิจ

ความดีที�เคยทาํคือเคยเป็นจิตอาสาทาํ

ความสะอาดวดั และทาํกิจกรรมปลูก

ตน้ไมโ้ดยหมกัปุ๋ยภายในวทิยาลยั สิ�งที�

อยากบอกแม่นะคะ หนูรักแม่นะ ถึงจะ

ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั ขอใหสุ้ขภาพแขง็แรง 

อยูก่บัหนูไปนานๆนะ 💕💕
นาย ธีรวทิย์ สิทธิบุญ คณะบริหารธุรกิจ ซะซะซะทรงพระจะเริน



นาย ธีรศาสนติ� สมบูรณ์ทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ

สาํหรับความรู้สึกที�มีต่อแม่ คือความรักที�

แม่ใหม้าตั�งแต่เรานั�นยงัเล็ก แม่คือผูใ้ห้

ทุกอยา่งคอยใหแ้ต่สิ�งดีๆใหก้บัเราและ

ในวนัที�เราทอ้แทก้บัชีวติหรือพบเจอ

อุปสรรคต่างๆ ก็มีแต่แม่ที�คอยใหก้าํลงัใจ

เราและคอยอยูเ่คียงขา้งเรา จนถึงตอนนี�

แม่ก็ยงัคงรักเราเหมือนที�วนัแรกที�เราได้

เจอกนั อยากจะขอบคุณทุกอยา่งที�แม่

หวงัดีกบัลูก.

นาย นครินทร์  คงกาํเนิด คณะบริหารธุรกิจ แม่เป็นผูใ้หชี้วติและเลี�ยงดูฉนั ฉนัรักแม่

นางสาว นงลกัษณ์ ชงคโชติ คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณ คุณแม่ที�ช่วยใหลู้กตระหนกัถึง

สิ�งสาํคญัในชีวติของลูก และในวนันี� สิ�ง

ที�สาํคญัที�สุดคือ แม่ ขอใหแ้ม่มีความสุข

มากไป สุขภาพร่างกายแขง็แรง รักแม่นะ

คะ

นางสาว นงลกัษณ์ จกัรสาร คณะบริหารธุรกิจ ตกแต่งรูปสื�อรักถึงคุณแม่พร้อมขอ้ความ

นาย นนทวฒัน์ สิงหเสนี คณะบริหารธุรกิจ

วนัเเม่ปีนี�  ขอใหเ้เม่มีความสุข สุขภาพ

แขง็แรง ไม่เจบ็ไม่ป่วย ผมจะตั�งใจเรียน

หนงัสือ พาเเม่ไปเที�ยว พาเเม่กินขออร่อย

 รักเเม่ครับ

นาย นพกรณ์ บุญศิริ คณะบริหารธุรกิจ ผมจะเรียนใหจ้บครับ

นาย นพพร แตงพลบั คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะครับ ขอใหสุ้ขภาพร่างกาย

แขง็แรง อยูก่บัลุกคนนี�ไปนาน ๆ



นาย นพรัตน์  มาวฒันา นุกูล  คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�ผมและไม่วา่จะปีไหนๆก็จะ

เล่นลูกที�ดีใหแ้ม่ภูมิใจไม่ทาํใหท้่านตอ้ง

ผดิหวงั พระคุณที�แม่มอบใหแ้ก่เราไม่วา่

จะกระดาษกี�ร้อยกี�พนัแผน่ก็ไม่สามารถ

เขียนบรรยายออกมาไดห้รือต่อใหน้กัพูด

มืออาชีพมาบรรยายก็ไม่สามารถพูดได้

ลึกซึ� งเท่าใจสัมผสัความรู้สึกนี� เกิน

บรรยายแลดทุกสิ�งทุกอยา่งก็ไม่อาจ

ทดแทนไดเ้ท่ากบัการที�เราไดต้อบแทน

พระคุณท่านดว้ยการดูแลท่านใหดี้

เหมือนกบัที�ท่านดูแลเรามา และเป็นคนดี 

เป็นแบบอยา่งที�ดีที�ท่านไดท้าํเสมอมา

นาย นพรุจ พุกเผื�อน คณะบริหารธุรกิจ พาแม่ไปทาํบุญที�วดั

นางสาว นภสัวรรณ์ เชิดชูวงศส์ันติ คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่นะคะ จะไม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงั 

ถึงแม่จะไม่อยูแ่ลว้แต่หนูจะทาํทุกอยา่ง

ใหส้าํเร็จ ผลอาจจะออกมายงัไง หนูตอ้ง

สู้ทุกปัญหาใหไ้ด ้ถึงแมว้า่ทางเดินบาง

ทางเดินมนัน่ากลวัแต่หนูรักแม่นะคะ 

คิดถึงมากๆ หนูจะเรียนใหจ้บเพื�อแม่นะ

คะ



นางสาว นภสัสร  ดรุณเนตร คณะบริหารธุรกิจ

ทุกคนบนโลกเกิดมายอ่มมีผูใ้หก้าํเนิด 

นั�นก็คือ “แม่”  จะเชื�อชาติใด  ภาษาอะไร 

 ศาสนาไหน  จะรํ� ารวยหรือยากจน  คาํวา่

 “แม่”  🥰🥰🙇🙇 เป็นคาํแรกที�ลูกทุกคน

เปล่งออกมายามที�เริ�มหดัพูด  และเป็นคาํ

แรกที�คนเป็นแม่รอคอยที�อยากไดย้นิ

เช่นเดียวกนั  “แม่”  คาํสั�นๆ แต่มี

ความหมายยิ�งใหญ่มหาศาล  เป็นคาํที�

ประเสริฐดว้ยพระคุณอยา่งลน้เหลือ  

และคงไม่มีคาํใดในโลกนี� ที�มีความหมาย

ในตวัมนัเองมากมายจนเกินคาํบรรยาย 

อยา่งคาํวา่ “แม่”  เพราะการใหก้าํเนิดลูก

สักคนหนึ�งไม่ใช่เรื�องง่าย   เกา้เดือนที�

ตอ้งคอยทะนุถนอม  คอยดูแลเอาใจใส่

ในทุกๆ เรื�อง รักแม่นะคะ 🥰🥰🙇🙇💙💙

นางสาว นภสัสร วอเพชร คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่ค่ะ หนูขอใหแ้ม่สุขภาพแขง็แรง

 มีความสุข รํ� ารวยและขอใหแ้ม่อยูก่บัหนู

ไปนานไปค่ะ หนูอยากกอดแม่ อยากพูด

อยากระบายเรื�องราวต่างๆใหแ้ม่รู้ หนูรอ

วนัที�ไดเ้จอแม่อยูน่ะคะ อนาคตหนู

สัญญาวา่หนูจะไม่ทาํใหแ้ม่ตอ้งลาํบาก 

จะหาเลี�ยงแม่ ทาํใหแ้ม่สบายทุกๆอยา่ง

นางสาว นมิตรา    อ่วมแอร่ม คณะบริหารธุรกิจ

ลูกคนนี� รู้สึกภูมิที�ไดเ้กิดเป็นลูกแม่ แม่ทาํ

ทุกอยา่งเพื�อลูกทุกคน ถึงลูกจะผดิบา้ง

ถูกบา้งแม่ก็ยงัใหอ้ภยั ลูกคนนี�ก็อยากจะ

ใหแ้ม่ดูแลสุขภาพใหแ้ขง็แรง จะไดอ้ยู่

กบัลูกไปนานค่ะ

นาย นรภทัร อน้เนียม คณะบริหารธุรกิจ

ใหเ้งินแม่จาํนวนหนึ�งแลว้ พาแม่ไปกิน

ขา้ว ไหวแ้ม่



นางสาว นรรห์ชลา  แตงนอ้ย คณะบริหารธุรกิจ

บอกรักแม่ ตั�งใจเรียน แบ่งเบาภาระของ

แม่

นางสาว นราญา เลิศพฤกษกิจ คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณที�เกิดมาเป็นลูกแม่ แม่ดูแลหนู

มาอยา่งดีมากๆขอบคุณที� แม่เลี�ยงดูให้

โตมาอยา่งดี อบรมณ์สังสอน

นาย นราทร คาํหอม คณะบริหารธุรกิจ

ไม่มีอะไรจะบอกอยูแ่ลว้เพราะบอกรัก

แลว้ก็กอดแม่ทุกวนัอยูแ่ลว้  งั�นจะเป็น

เด็กดีของแม่ตลอดไปครับ

นางสาว นรินทร์  จิมแสง คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแม่แบ่งเบาภาระภายในบา้น  เช่น   

กวาดบา้น  ถูบา้น  ลา้งจาน  ซกัเสื�อผา้ใหแ้ม 

 และทาํกบัขา้วใหแ้ม่ทานค่ะ

นางสาว นริศรา อินใบ คณะบริหารธุรกิจ

บา้นหนูอยูที่�จงัหวดัตาก หนูมีบุคคลที�รัก

อยู ่2 คนคือคุณแม่และคุณยา่หนูรัก

ผูห้ญิงสองคนนี�มากค่ะวนันี�หนุเดินทาง

มาที�จงัหวดัตากไดม้ากินขา้วกบัคุณยา่

หนูรู้สึกไดว้า่คุณยา่ดุมีความสุขกวา่ทุกๆ

วนัที�โทรคุยกนัอีกค่ะ หนูอยากบอกวา่

หนูรักผูห้ญิงสองคนนี�มากไปค่ะ

นางสาว นริศรา สูญกลาง คณะบริหารธุรกิจ

หนูอยากจะขอบคุณหม่ามา๊ที�ใหก้าํเนิด

หนูมา หนูเชื�อวา่ไม่มีใครที�ดีเท่าหม่ามา๊

แลว้ ถึงหนูจะแยแ่ค่ไหนหม่ามา๊ก็ไม่เคย

ไม่รัก ไม่เคยทิ�ง หนูจะตั�งใจเรียนเพื�อ

อนาคตของตวัเอง



นางสาว นฤนาฏ ธิดา คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่ อยากขอบคุณแม่คนนี� ที�

คอยดูแลมาตลอด 21 ปี ตอนนี�หนูจะทาํ

หนา้ที�ของหนูใหดี้ที�สุด ขอบคุณที�คอย

อยูข่า้งหนูตลอดไม่วา่จะสุขทุกขบ์า้งแต่ก็

กลบัมายิ�มกนัได ้คอยซพัพอร์ตทุกเรื�อง 

คอนเตือนคอยสอนขอบคุณแม่ที�ไม่เคย

บ่นวา่เหนื�อยสักคาํ หนูรักแม่นะถึงจะไม่

คอยแสดงออกแต่ก็รักแม่มากนะคะ  แม่

คือรักแทที้�บริสุทธิ�

นางสาว นฤมล สาปลั�ง คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณที�เเม่คอยช่วยเหลือมาตลอด ขอ

ใหเ้เม่อยูก่บัลูกๆนานๆ

นางสาว นลิน สิงห์ลี คณะบริหารธุรกิจ รักแม่

นางสาว นลินวภิา  บุญจนัทร์ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆ อยู่

กบัลูกคนนี�ไปนานๆ อะไรที�ลูกคนนี�ทาํ

ไม่ไดท้ั�งตั�งใจหรือไม่ตั�งใจขอใหแ้ม่ยก

โทษใหลู้กคนนี�ดว้ยนะคะ

นางสาว นวพร กลิ�นกระโทก คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีของฉนัคือการตั�งใจเรียน 

อยูใ่นกรอบที�ดีไม่เหลวไหลออกนอกรู้

นอกทาง ทาํใหแ้ม่สบายใจ

นางสาว นวพร ห่อนาค คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีเริ�มจากการทาํสิ�ง

เล็กๆนอ้ยๆใหเ้รามีความสุข และคนอื�น

มีความสุขไปดว้ย ความรู้สึกที�มีต่อแม่ 

รักแม่มากๆ อยากใหแ้ม่อยูก่บัหนูไป

นานๆ

นางสาว นวพร บุญจือ คณะบริหารธุรกิจ

หนูจะช่วยแม่ทาํงานหาเงิน หนูอยาก

ขอบคุณแม่ที�คอยดูแลหนูมาตลอดที�ผา่น

มาตอนนี�หนู อยูก่บัหนูไปนานๆ

แขง็แรงๆแบบนี�ไปตลอดค่ะ รักนะคะ



นาย นวมินทร์  สุดใจดี คณะบริหารธุรกิจ

เนื�องในวนัแม่ไดพ้าคุณแม่ไปทานขา้ว

เเละไปทาํบุญเพื�มอใหจิ้ตใจมีความสุข

เเละยงัสร้างบรรยากาศในครอบครัวใหมี้

ความสุขสุดทา้ยนี�อยากใหแ้ม่

นาย นฐัดนยั รู้รักษ์ คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีสาํหรับผมคือการแบ่งปัน

หรือใหสิ้�งดีๆแก่คนอื�น เช่นเดียวกบัการที�

เราบอกรักแม่ในทุกๆวนัก็เปรียบเสมือน

กบัการแบ่งปันความรู้สึกดีๆใหก้บัคนที�

เรารัก ในวนัแม่นี�ผมก็ไดพ้าแม่ออกไป

เที�ยวและผมก็อยากใหทุ้กคนทาํ

เหมือนกนัเพื�อเป็นการสร้าง

ความสัมพนัธ์ที�ดีในครอบครัว สุดทา้ยนี�

ผมก็อยากบอกวา่ผมรักแม่ครับ

นางสาว นฐัริกา นรสิงห์ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มากๆขอบคุณที�ดูแลหนูมาตลอด 20

 ปี อยากไดอ้ะไรแม่ก็ยอมใหลู้กไดทุ้ก

อยา่ง ไม่วา่ของสิ�งนั�นจะแพงมากแค่ไหน

 แม่คนนี�ก็ยอมใหลู้กตลอด ขอบคุณ

ความรักที�มีต่อลูกคนนี�  ลูกคนนี�ก็จะตอบ

แทนแม่ดว้ยใบปริญญาใหแ้ม่ไดภู้มิใจ จะ

เรียนจนจบและหางานทาํที�ดี และจะดูแล

อยา่งดีเหมือนที�แม่ดูแลลูกคนนี�  และแม่

ที�สุด รักแม่สุดเส้นขอบฟ้าเลย🥰🥰❤️

นางสาว นฐัริกา  พวงศรี คณะบริหารธุรกิจ ทาํกบัขา้วอาหารจานโปรดใหแ้ม่ทาน

นาง นฐัริกา พวงศรี คณะบริหารธุรกิจ ทาํอาหารโปรดของแม่ใหแ้ม่ทาน



นางสาว นนัดา ดาํรงศกัดิ� สุนทร คณะบริหารธุรกิจ

ทาํบุญตกับาตรตอนเชา้ ช่วยแม่ทาํงาน 

รักแม่มากถึงแมจ้ะดื�อไปหน่อยใชเ้งินเก่ง

ไปบา้งแต่ก็รักนะจะ๊ แลว้ก็รับรู้ไดถึ้ง

ความรักของแม่ดว้ยเช่นกนัความเป็น

ห่วงต่างๆนาๆแต่ ไม่ขอบพูด เลิกเครียด

คิดมากไดแ้ลว้เดอ้ รักเสมอไม่ตอ้ง

นอ้ยใจวา่ลูกจะไม่รักไดแ้ลว้ โตแลว้ขี�

นอ้ยใจจงัเลยยยย

นางสาว นนัทนา ปิ� นสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ

แบ่งเบาภาระพอ่แม่ช่วยทาํงานบา้นและ

ลดค่าใชจ้่ายในครอบครัวตั�งใจเรียน

นาย นนัทพงศ์ กุลบุตร คณะบริหารธุรกิจ

     คาํวา่”แม่” เป็นคาํนิยามสั�น ๆ แต่

ความหมายนั�นมากมายลึกซึ� ง เกินจะ

พรรณนา แม่เป็นผูมี้บุญคุณลน้เหลือ แม่

เปรียบประดุจ ดาว ที�คอยส่งแสงเจิดจา้

คอยนาํพาลูกนอ้ย แม่เปรียบประจ ครู 

คนแรกที�คอยอบรมสั�งสอนใหไ้ดดี้ แม่

เปรียบดั�ง “นางฟ้า” ที�สูงส่งในใจผม

นางสาว นนัทพร นุย้สอน คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณที�คอยดูแลช่วยเหลือไม่ทิ�งไป

ไหนจนถึงทุกวนันี�  ขอโทษในบางเรื�องที�

ทาํใหแ้ม่ตอ้งเสียใจ อาจจะดื�อบา้ง ไม่ฟัง

บา้ง แต่จะไม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงัจะตั�งใจ

เรียนใหจ้บและหางานทาํเลี�ยงแม่ ขอให้

แม่สุขภาพร่างกายแขง็แรงอยูก่นัไปนานๆ

 รักแม่ค่ะ



นางสาว นนัทิกา มิงสะเมาะ คณะบริหารธุรกิจ

หนูขอบคุณทุกๆอยา่งที�แม่ทาํให ้แม่คือ

ผูห้ญิงที�โคตรเก่ง ต่อไปนี�จะทาํใหแ้ม่มี

ความสุข เป็นคนดี ตั�งใจเรียน ทาํแต่สิ�งดีๆ

เสมอ และสัญญาวา่จะเรียนจบใหไ้ด ้

เรียนใหดี้ ใหแ้ม่ภูมิใจและทาํใหแ้ม่

สบายที�สุดไม่ตอ้งเหนื�อยแลว้ รักมาก

ที�สุด ไม่ค่อยชอบแสดงออกแต่อยาก

บอกวา่รักมากๆ

นางสาว นนัทิกา  มิงสะเมาะ คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ทุกเรื�อง ทุกอยา่ง แม่เป็น

ผูห้ญิงที�ดีและเก่งที�สุด คือไอดอลของลูก

คนนี�  หนูสัญญาวา่จะเป็นคนดี ตั�งใจเรียน

ใหจ้บ ทาํใหแ้ม่และพอ่สบาย ไม่ตอ้ง

เหนื�อย ไม่ตง้อเครียดอีกแลว้ จะทาํให้

ภูมิใจ ไม่บอกวา่รักแต่ความจริงโคตรรัก 

รักเธอเสมอ คนเก่ง

นางสาว นางสาวชญานิน  เจริญวชิรศกัดิ� คณะบริหารธุรกิจ

ความรู้สึกที�มีต่อแม่หนูขอขอบคุณแม่ที�

คอยดูแลหนูจนหนูเป็นหนูทุกวนันี�  

ขอบคุณแม่ที�อดทนอุม้ทอ้งหนูมาตั�ง 9 

เดือน ขอบคุณที�แม่อยูข่า้งๆหนูในวนัที�

หนูทอ้ หนูจะตั�งใจเรียน ขยนัทาํงาน เชื�อ

ฟังพอ่แม่ หนูขอใหแ้ม่อยูก่บัหนูนานๆ 

สุขภาพร่างกายแขง็แรง หนูรักแม่นะคะ



นางสาว นางสาวฐิติมา พรหมสิทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

โดยปกตฉนกบแมจะอยหูางกนไมไดอยู

ดว้ยกนัเหมือนครอบครัวอื�นแต่เมื�อถึงวนั

สาํคญัหรือทุกวนัอาทิตยข์องแต่ละ

สัปดาห์แม่และฉนัจะนดักนัออกมาเพื�อ

หาอะไรทานกนั คอยพูดคุยในเรื�องราว

ต่างๆเพื�อใหรู้้วา่ในแต่ละวนัฉนัและเจอ

อะไรมาบา้งเพื�อใหแ้ม่คอยรับรู้วา่ฉนัทาํ

อะไรบา้ง นอกจากจะไปหาอะไรกินก็

อาจมีไปเที�ยวดว้ยกนัหรือไปทาํบุญ 

เพื�อที�จะคอยเติมเตม็ช่วงเวลาที�ฉนัและ

แม่ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั เป็นการสร้างโมเมนต์

เล็กใหแ้ม่รู้สึกไม่เหงาเวลาที�ตอ้งอยูห่่าง

จากฉนั เพราะฉนัอยูก่บัพอ่ ในบางครั� ง

ฉนัก็มกัทาํของขวญัเล็กๆนอ้ยๆ หรือ

จดหมายใหแ้ม่เก็บไวใ้นวนัเกิดกบัแม่ 

เพื�อใหแ้ม่รู้วา่ต่อใหฉ้นัและแม่จะไม่ได้

อยูด่ว้ยกนัแต่ฉนัก็ยงัรักและคิดถึงแม่อยู่

ตลอด แม่ยงัเป็นแม่ของฉนัเหมือนเดิมต่อ

นางสาว นางสาว ธิดา  ดิษทบั คณะบริหารธุรกิจ

ถึงจะไม่ไดอ้ยูก่บัแม่หนูก็ไม่เคยที�จะไม่

รักแม่เลยแม่ยอมเหนื�อยเพื�อทาํทุกอยา่ง

ใหลู้กสบายสักวนัหนูจะตอ้งเก่งใหไ้ด้

เหมือนแม่

นางสาว นางสาวนาฎประภ ยั�งยนื คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกายแขง็แรงนะ อยู่

กบัหนูไปนานๆคอยดูความสาํเร็จของหนู



นางสาว นางสาวภณัฑิรา  ศิริวาจา คณะบริหารธุรกิจ

ฉนัเเม่มากเเม่ไม่เคยบ่นเวลาฉนัซื�อของ

ออนไลน์เยอะเเต่ก็มีบา้งที�ที�เเม่ไม่พอใจ

เเต่ฉนัอยากขอโทษที�เคยเถียงเเม่ตลอด

ชอบทาํใหเ้เม่หนกัใจบางดื�อบางเเม่

พยายามไม่เเสดงออกเเต่เหมือนเเม่จะเก็บ

ความรู้สึกไวข้า้งในเเต่ฉนัรู้วา่เเม่ไม่สบาย

ใจอยากจะขอโทษเเละขอบคุณที�ไม่ค่อย

เก็บออมเงินทาํใหเ้เม่ลาํบากใจเเบบนี� เเม่

หวงัดีกบัเราหนูขอบคุณเเม่ที�จะพยายาม

เขา้ใจหนูจะบอกวา่เเม่พยายามมากพอ

เเลว้ หนูสัณญาวา่หนูจะมีจะทาํงานไป

ดว้ยตั�งใจเรียนไปดว้ยหนูรักเเม่นะคะ

นางสาว นางสาวรัชฎากร จงเยน็กลาง คณะบริหารธุรกิจ

ไม่มีความดีเเต่อยากบอกเเม่วา่ขอบคุณ

เเม่ที�คอยสนบัสนุนในเรื�องต่างๆในเรื�อง

ที�ลูกอยากจะทาํเเละอยากขอบคุณที�ค่อย

เเนะนาํที�ดีใหเ้สมอรักเเม่นะคะ

นางสาว นางสาวรัตติกาล คงแกว้ คณะบริหารธุรกิจ

การที�เราทาํดีกบัแม่งั�นง่ายมาก โดยที�เรา

ตั�งใจเรียน ไม่เกเรนอกลู่นอกทาง รู้จกั

กตญั�ู แค่นี�ก็ทาํใหแ้ม่ของเรานั�นชื��นใจ

แลว้ค่ะ

นางสาว นางสาวศิริรัตน์  สิงห์ทองหา้ว คณะบริหารธุรกิจ

ขอโทษที�ดื�อและเอาแต่ใจ ชอบขึ�นเสียง

ใส่ รักแม่นะรักมากๆที�สุดในโลก

นางสาว นางสาวสุพิชา วนัหวงั คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักมะ๊มากๆเลย อยากใหม้ะ๊พกัผอ่น

บา้ง มะ๊เป็นเเม่ที�เสียสละในทุกเรื�อง ยอม

ตื�นเชา้ไปทาํงานนอนดึกเพื�อซกัผา้ทุกวนั

 วนัหยดุก็ตอ้งมารีดผา้ หนูรักมะ๊มากเลย 

เป็นคนที�ใหค้วามรักโดยที�ไม่หวงัสิ�ง

อะไรจากลูก เป็นที�บริสุทธิ� ต่อไปนี�จะ

ตั�งใจเรียน เพื�อมะ๊เเละครอบครัวคะ 

รักษาสุขภาพร่างกายอยูก่บัลูกหลานไป

นานๆ ❤️



นางสาว นาเดีย  แซ่อึ�ง  คณะบริหารธุรกิจ

แมห้นูจะเสียพอ่ไปตั�งแต่เด็ก แต่หนูก็ยงั

มีแม่และหนูก็รักแม่มากเพราะวา่แม่เป็น

คนเลี�ยงหนูมาคนเดียว ท่านเป็นทั�งเพื�อน

และแม่ในคนเดียวกนั แมไ้ม่มีพอ่แต่ก็ไม่

รู้สึกขาดความอบอุ่นเลยเพราะท่านไดเ้ติม

เตม็ความรู้สึกหนู หนูรู้สึกอบอุ่นใจเมื�อ

อยูก่บัแม่ เมื�อโตขึ�นหนูจะดูแลท่านใหถึ้ง

ที�สุด เอามากกวา่ที�ท่านเลี�ยงดูหนูมา

นางสาว นาเดีย อาดนั คณะบริหารธุรกิจ

คุณแม่เป็นผูห้ญิงคนพิเศษของฉนั เพราะ

ท่านรักฉนัตั�งแต่ยงัไม่เคยเห็นหนา้ ไม่

รู้จกัชื�อ ใหค้วามรักที�บริสุทธิ� และไม่หวงั

สิ�งใดตอบแทนแม่สามารถทาํทุกอยา่ง

เพื�อใหฉ้นัและพี�มีความสุข คอยดูแล 

อบรมเลี�ยงดูใหฉ้นัและพี�เติบโตเป็นคนดี 

รักนะคะ

นางสาว นาต ยา  สุขเผอืก  คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม หนูจะไม่บอกวา่ความรัก

ที�ใหแ้มนี� เพียงพอแต่ขอบคุณสาํหรับทุก

สิ�งที�แม่ไดท้าํเพพื�อหนูทุกอยา่งในชีวติ

และทุกสิ�งที�แม่ทาํอยูใ่นทุกวนันี�  หนูจะ

ไปอยูที่�ไหนได ้ถา้ที�นั�นไม่มีแม่อยู ่แม่

สอนใหห้นูเดิน อ่านและเขียนหนงัสือ 

ขา้มถนนและขี�จกัรยานและสิ�งอื�นๆ อีก

นบัลา้น ขอบคุณสาํหรับทุกสิ�งทุกอยา่ง 

หนูรักแม่และหวงัวา่แม่จะมีความสุขใน

วนัแม่นี�

นาย นาย ณฐัวฒิุ วสิารัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

วนันี� ปีนี�ขอใหแ้ม่มีความสุข ร่างกายแขง็

กายแขง็แรง คิดอะไรใหส้มปรารถนา 

ขอบคุณที�คอยดูแลตลอดเรื�อยมา ดีใจที�ได้

เป็นลูกแม่ครับ



นาย นายณนัฐพล ธาราทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยทาํงานบา้นช่วยซกัที�นอนพาเเม่ไป

เที�ยวซื�อของใหเ้เม่ทาํกบัขา้วใหเ้เม่กิน

อยากใหเ้เม่อยูก่บัผมไปนานๆจะไดท้าํ

ของอร่อยใหต้ลอด

นาย นายปกรณ์ ไชยศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ

ผมรักแม่ครับทุกวนันี�ก็ช่วยงานที�ร้านมา

ตลอดตั�งแต่ป4จนตอนนี�มหาวทิยาลยัปี1

แลว้ ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรงไม่เจบ็ไม่ป่วยอยูก่บัผม

ละก็นอ้งละก็พี�ไปนานๆนะครับ

นาย นาย ปฐวี แซ่กงั คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณพระคุณแม่นี� เหลือลน้ฟ้า พระใน

บา้นก็คือแม่ของเรา จงรักษาและดูแล

ท่านยามที�ท่านยงัมีชีวติอยู ่ขอบคุณแม่ที�

ใหก้าํเนิดผมมา ทาํเพื�อผมมาโดยตลอด 

พระคุณนี� เกินเหลือลน้ฟ้ามากขอบคุณ

แม่ที�ทาํใหผ้มไดเ้กิดมา รักแม่ครับ

นาย นาย ปิยโชติ ดอกดวง คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูใ้หที้�ยิ�งใหญ่ที�สุดในชีวติ ที�ให้

กาํเนิดเรามา แม่อุม้ทอ้งเรามาตั�ง 9 เดือน 

คาํวา่ “แม่”  เป็นคาํแรกที�ลูกทุกคนเปล่ง

ออกมายามที�เริ�มหดัพูด แม่คนนี�จะเป็น

ใครไม่ไดเ้ลยนอกจาก สมเด็จพระนาง

เจา้สิริกิติ�  พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพนัปีหลวง พระองคท์รงมอบ

ความรัก ความเมตตาใหก้บัราษฎร ตอบ

กลบัความรักนั�น และสนองตอบอนัเป็น

ความรักอนับริสุทธิ�  มอบแก่ราษฎรทุกคน



นาย นาย พิรุณฤทธิ�   คิดสม คณะบริหารธุรกิจ

8-9 เดอน กวาจะไดลูกมาสกคนหนง แม

ตอ้งคอยพยงุอุม้ทอ้งมานานมาก ตอ้งคอย

ระวงัสิ�ง ต่าง ๆ ไม่ใหก้ระทบกระแทก 

เพื�อใหลู้กที�อยูใ่นทอ้งปลอดภยั ตอ้งคอย

ดูแลเอาใจใส่อยา่งมาก การทาน อาหารก็

ตอ้งคอยระวงัไม่ใหเ้กิดอนัตรายกบัเด็กที�

อยูใ่นทอ้ง ตอ้งทานอาหารที�เป็น

ประโยชน์เพื�อเด็กใน ทอ้งออกมาจะไดมี้

ร่างกายที�แขง็แรงและสมบูรณ์ วนันั�นแห

ล่ะที�เป็นความภาคภูมิใจของแม่ ที�ไดเ้ห็น

ลูก ออกมาจากทอ้งแม่ ตอนที�ผมเป็นเด็ก

ผมยงัจาไดว้า่ตอนที�ผมเขา้เรียนแรก ๆ คือ

เขา้ชั�นอนุบาล ซึ� งตอน นั�นผมเป็นเด็กที�

ซนมาก ไม่เชื�อฟังครูบาอาจารย ์แมแ้ต่

ตอนขึ�น ป.1-ป.2 ซึ� งยงัไม่ค่อยจะรู้เรื�อง

อะไรเลย ผมชอบเล่นกบัเพื�อน ๆ ไป

โรงเรียนก็ไม่ค่อยเรียน ไม่ตั�งใจเรียนชอบ

เล่น ชอบคุย จนหลายครั� งโดนครูวา่ เอา

นาย นาย พิสิฏฐ ์ คุณเลิศ คณะบริหารธุรกิจ

 รักแม่ที�สุดในโลกกกกกกกกของโลก

ใบนี� เลยรักมากกของมาย ขอใหแ้ม่มี

ร่างกายเเขง็แรงมีความสุขมากๆๆ รักแม่

มากกขอบคุณที�ค่อยสอนเรื�องต่างๆๆ

ตลอดมามานะ รักแม่สุดหวัใจ

นาย นาย พิสิฐ ทิมประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะครับ จะขอดูแลแม่ไปจนแก่เฒ่า

และตอบแทนพระคุณที�แม่ใหต้่อผม และ

ผมขอสัญญาวา่จะเป็นลูกที�ดีของพอ่แม่

จะตั�งใจเรียนหนงัสือและทาํงานจะเชื�อ

ฟังคาํสั�งสอนครับ



นาย นาย พีรพฒัน์ ปานูต คณะบริหารธุรกิจ

แม่ครับ ผมอยากจะบอกวา่รักแม่มากแต่ 

ไม่เราค่อยเจอกนัเลยช่วงนี�ก็มีโควดิ19

เตม็ไปหมดก็ไดแ้ต่บอกใหแ้ม่ระวงัตวั

บา้งก็ดีแลตวัเองใหเ้ยอะกวา่เดิมไม่ร็ูวา่

อนาคตขา้งหนา้จะเป็นอยา่งไรบา้งก็ได้

แต่บอกวา่ระวงัตวันะครับรักแม่มากๆ 

กินขา้วเยอะๆนอนไวๆ แลว้วนัไหนที�

หมดโควดิเราค่อยมาเจอกนัครับ

นาย นายภานุเดช  สิทธิมงคลชยั คณะบริหารธุรกิจ

เอาวจีมาเรียงร้อยเป็นถอ้ยคาํ เพื�อบรรยาย

ถึงพระคุณของแม่ฉนั จะพูดกี�ร้อยกี�พนั

วนั พระคุณแม่นั�นยิ�งใหญ่เหนือคาํ

บรรยาย  ขอใหแ้ม่สุขภาพแขง็แรง มี

ความสุขมากๆนะครับ

นาย นายวชัรวร์ี ศุภสาร คณะบริหารธุรกิจ

ในวนัที�เด็กคนหนึ�งไดมี้โอกาสลืมตาดู

โลก  ใครคนหนึ�งกลบัตอ้งอยูบ่นความ

เป็นความตายกบัความเจบ็ปวดหนกัหนา

สาหสัจนแทบขาดใจ เพื�อใหก้าํเนิดลูก

นอ้ยของตวัเอง  หวงัเพียงแค…่ใหลู้ก

นอ้ยปลอดภยัก็สุขใจ“แม่”  ครั� งแรกที�ฉนั

เห็นผูห้ญิงคนนี�   ฉนัไม่รู้วา่ความรู้สึก

ตอนนั�นเป็นอยา่งไร  แต่ฉนัมั�นใจอยา่ง

หนึ�งวา่ ถา้มีเขาอยูข่า้งๆฉนัจะปลอดภยั

และอบอุ่น แม่เป็นคนบา้นนอกธรรมดา

คนหนึ�งที�ไม่มีอะไรเหนือกวา่คนอื�นๆ 

เลยดว้ยซํ� า  ทาํงานหนกัมาตลอด  

ทาํกบัขา้วอร่อย  แมแ้ม่ไม่ไดเ้รียน

หนงัสือจบมาสูงๆ รักแม่มากๆ นะครับ



นางสาว นารากรณ์ ฉลาดเอื�อ คณะบริหารธุรกิจ

สาํหรับฉนัแลว้แม่คือผูห้ญิงที�แขง็แกร่ง

มาก เป็นไดท้ั�งพอ่และแม่ใหฉ้นั ทุ่มเท

ทุกสิ�งทุกอยา่งเพื�อใหฉ้นัไดดี้ ใหอ้ภยัลูก

เสมอ แมลู้กจะทาํผดิกี�ครั� งก็ตาม และแม่

ยงัคอยสนบัสนุนในเรื�องการเรียนอยา่ง

เตม็ที� ไม่วา่ฉนัจะอยากเรียนอะไรก็ตาม 

ต่อไปนี�ก็จะทาํความดีใหแ้ม่โดยจะตอบ

แทนความรักที�แม่มอบให ้โดยทาํหนา้ที�

ของลูกใหดี้ที�สุด เป็นลูกที�ดี รักและตอบ

แทนพระคุณ

นางสาว นารีรัตน์ พาญเมือง คณะบริหารธุรกิจ

#ลมหายใจของลูกๆ                      อน

พระคุณแม่นบัคณาเกินกวา่จะหาไหน.

พสุธาที�กวา้งไกล.ยงัไม่เท่าแม่นี� .รวม

แผน่ฟ้ามหานที.พระคุณแม่นี�มากเสียยิ�ง

กวา่ยามแม่อุม้ทอ้งแสนทรมา.เมื�อลูกเกิด

มาแม่นั�นยนิดี.ยามหนาวลูกนอนแม่ซ่อน

อกไว.้ยามร้อนผวิกายแม่ใชพ้ดัวยีามหิว

คราใดแม่ใหห่้วงหา.ป้อนนํ�าขา้วปลาลูก

แสนเปรมปรีด.์พระคุณแม่นั�นอนนัต ์

เหลือที�.ผูใ้ดจะมีเสมอเหมือนได.้แม่ทน

อ่อนลา้เลี�ยงมาจนใหญ.่แม่ยอมเหนื�อย

กายหาเงินส่งเสียใหเ้รียนจงอยา่ลืมคิด

ทดแทน..คุณท่านก่อนบั�นปลาย.แม่

เปรียบดงัเหมือนร่มไทร.ใบแก่แผเ่หนือ

เศียร.วยัผา่นพน้สักวนัคงเปลี�ยน.ค่อย

หมั�นเพียรเยี�ยมเยยีนเมื�อท่านชรา.แม่คง

ชะแงอ้ยากแลเห็นหนา้แมลู้กไม่มาแท่คง

เจบ็ชํ�าฤดี.อยา่ทิ�งใหแ้ม่ไดแ้ต่หงอยเหงา.



นางสาว นิชาดา ฉลาดยิ�ง คณะบริหารธุรกิจ

ความรูสกทมตอแมคอ รกแมมากๆทง

ชีวตินี�  แม่เป็นคนๆเดียวที�ยงัอยูก่บัหนูมา

ตลอดตั�งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี� เขา้มหาลยั

เตรียมพร้อมเขา้สู่วยัทาํงานในอนาคต คิด

ไม่ออกเหมือนกนัวา่ถา้ไม่มีแม่อยูค่อย

ดูแลจะเป็นยงัไง เพราะเป็นเด็กกาํพร้า

พอ่ดว้ย เลยมีแม่ที�ทาํงานหาเลี�ยงหนูมา 

คอยดูแลหนูคนเดียว จนอยากจะตอบ

แทนท่านบา้ง แต่ก็ไม่รู้ควรจะทาํยงัไง 

เพราะทาํอะไรก็ไม่เป็นสักอยา่ง หางาน

ยงัทาํไม่ไดเ้หมือนเพื�อนๆคนอื�นเลย และ

หลายครั� งที�เคยทะเลาะกบัแม่ทั�งๆที�แม่

ไม่ไดท้าํอะไรผดิตลอด หรืออาจจะเป็น

แม่ดว้ยก็บางครั� ง แต่สุดทา้ยก็ใหอ้ภยักนั

อยูด่ว้ยกนัมาตลอด คุยเล่นกนั ไปเที�ยว

มาดว้ยกนัมาตลอด เป็นแบบนี�จนหนู

รู้สึกวา่ในโลกนี�จะมีคนแบบแม่ของหนู

สักกี�คน หรืออาจจะไม่มีดว้ยซํ� า เพราะ 

นางสาว นิชาภทัร ทรงกิตเจริญ คณะบริหารธุรกิจ

แม่ของฉนัเก่งที�สุดในโลก ฉนัมีท่านเป็น

ไอดอล ท่านสามารถทาํไดทุ้กอยา่ง เช่น 

ทาํงาน เลี�ยงลูก ทาํกบัขา้ว ทุกอยา่งๆ

ท่านสามารถทาํได ้เพราะฉนัเองรู้สึกวา่

อยากเก่งใหไ้ดแ้บบท่านบา้ง ท่านไม่เคย

ยอมแพ ้ท่านไม่เคยบ่นวา่เหนื�อย หลาย

ครั� งที�ฉนัทาํท่านเสียใจ แต่ท่านก็ไม่เคย

โกรธเลย ท่านคอยดูแลเอาใจใส่ฉนัมา

ตลอด ฉนัรักท่านมากกวา่สิ�งใดในโลกนี�  

ผูห้ญิงที�เก่งที�สุดของฉนั



นางสาว นินาดา โรจน์วโิรจน์ คณะบริหารธุรกิจ

เนื�องในโอกาสวนัแม่ปีนี�  ขอใหแ้ม่มี

สุขภาพร่างกายแขง็แรง มีความสุขกบั

การใชชี้วติ ขอใหแ้ม่อยูก่บัลูกไปนานๆ 

ขอสัญญาวา่จะเป็นลูกที�ดีของแม่ จะตั�งใจ

เรียนเป็นคนดีใหแ้ม่ภูมิใจ.

นางสาว นิภาภทัร ออกแมน คณะบริหารธุรกิจ ทาํอาหารใหท้าน

นางสาว นิรชา ชา้งแกว้ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่ๆนะคะ ขอบคุณที�ทาํใหห้นูเกิดมา

จนโตไดข้นาดนี�  ขอบคุณที�คอยดูแลหนู

อยูเ่สมอมา วนัแม่ปีนี�ขอใหแ้ม่สุขภาพ

แขง็แรงอยูก่บัหนูไปนานๆนะคะ

นางสาว นิรชา กุลจิตตินภกร คณะบริหารธุรกิจ

รักเเม่ทุกวนั จะตั�งใจเรียนเรียนจบมีงาน

ทาํจะไม่ทาํใหเ้เม่หนกัใจจะเป็นเด็กดี

นางสาว นิศารัตน์ แสนตลบั คณะบริหารธุรกิจ

จะเป้นเด็กดีของแม่และจะเชื�อฟังแม่

ตลอดไป รักแม่น่ะค่ะ

นางสาว นุชจรี สุธรรม คณะบริหารธุรกิจ

สวสัดีนะแม่นะ ผา่นมากี�ปีก็เหมือนเดิม

เลย ยงัรักและคิดถึงแม่ตลอด และก็ผา่น

มากี�ปี โตมาจนป่านนี�ยงัไม่กลา้บอกรัก

แม่ต่อหนา้เลยทั�งตอนเด็กและตอนโต ก็

ไม่มีไรมากนะแม่ ไม่ตอ้งเป็นห่วงนะ

ทางนี�ก็ยงัดูแลและรักกนัเหมือนเดิม

แหละ รักนะแม่ รักมากๆเลยมีเวลากอด

และบอกรักแม่นอ้ยไปหน่อย แม่คงได้

พกัแลว้ใช่มั�ย สบายดีใช่มั�ย คิดถึงกนับา้ง

มั�ย แม่ดูแลตวัเองดว้ยนะ ทางนี�ก็จะ

เขม้แขง็และตอนนี�ก็โตมาอยา่งดีเลย

แหละ ไวเ้จอกนันะแม่ รักนะคะ

นางสาว นุศรา  กลา้กระโทก  คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูห้ญิงที�ขี�บ่น แต่เป็นห่วงเรามาก

ที�สุด love for mom❤️



นางสาว บรรณสรณ์ คะเนนอก คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูห้ญิงที�แขง็แกร่งอดทนยอม

เสียสละใหลู้กไดทุ้กอยา่งเคยพรํ� าสอนสิ�ง

ไหนที�ควรทาํหรือสิ�งไหนที�ผดิหนู

อยากจะบอกแม่วา่ขอบคุณที�ดูแลและ

เลี�ยงหนูนะคะหนูรักแม่ที�สุดเลยนะ

ถึงแมว้า่หนูจะไม่ไดบ้อกแม่บ่อยๆแต่หนู

ก็รักแม่มากๆเลยนะหนูสัญญาวา่จะตอบ

แทนบุญคุณแม่ที�เลี�ยงดูหนูนะ

นาย บรรพต มลฑา คณะบริหารธุรกิจ

แมเปนทุกสงทุกอยางในชวต เปน

เหมือนพี� เหมือนเพื�อน คอยใหค้าํปรึกษา

เวลามีปัญหา แมว้า่ปัญหานั�นจะดีหรือ

ร้ายแม่ก็ยงัคอยอยูเ่คียงขา้ง ในวนัที�เรา

เครียดหรือทอ้มากๆ แค่ไดอ้ยูบ่า้นไดน้ั�ง

คุยกบัแม่ ไดกิ้นกบัขา้วที�แม่ทาํใหท้าน

เพียงแค่นั�นก็ใหมี้กาํลงัใจใชชี้วติต่อ ใน

วนัที�มองวา่ชีวติจะมีเป้าหมายไวท้าํอะไร

 ถา้เพื�อตวัเองก็รู้สึกจะเอาแค่นี�ก็ไดใ้นชีวติ

 แต่แม่เหมือนเป็นแรงผลกัดนัใหอ้ยากมี

ชีวติอยากมีเป้าหมายที�ยิ�งใหญ่ทาํใหท้่าน

อยูอ่ยา่งสุขสบาย ไม่อยากใหท้่านตอ้ง

ทาํงานหนกั ตอ้งตื�นดึกดื�นเพื�อไปตดัยาง

เพื�อมาจุนเจือครอบครัว แม่เป็นผูใ้ห ้จะ

ขดัสนเรื�องใดแม่ก็คอยช่วยเหลือตลอด ค่า

เทอม ค่ากิน ค่าอยู ่ค่าใช ้แม่ค่อย

ช่วยเหลือไดตัลอด ผมจึงอยากจะ

ทดแทนบุญคุณเมื�อผมมีงานทาํคงทาํให้



นาย บริบูรณ์ ด่านศรีสุข คณะบริหารธุรกิจ

แม่ คือ ผูเ้สียสละที�ยิ�งใหญ่ เพื�อความสุข

ของผม  แม่ คือ ผูห้ญิงตวัเล็กๆ ที�คอย

แบกรับภาระที�แสนหนกั ไม่วา่ผมจะทาํ

อะไรผดิ แม่เป็นคนที�ใหอ้ภยัเสมอมา 

สุดทา้ยอยากบอกวา่รัก แม่ มาก ๆ ถึงผม

จะไม่ค่อยแสดงออกมา แต่ตั�งแต่เกิดมา 

ผมกลา้พูดเลยวา่ ผมไม่เคยรักแม่นอ้ยลง

เลย มีแต่รักยิ�งขึ�นไป รักแม่ครับ

นางสาว บงัอร พนัแกว้ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�  ลูกคนนี�ไม่ไดก้ลบับา้นไปหา

เหมือนทุกๆปี แต่ทุกๆเดือนลูกพยายาม

กลบัไปหาพอ่แม่เสมอ ตอนนี� ลูกกาํลงั

สร้างเนื�อสร้างตวั ถา้อะไรลงตวัแลว้ลูก

คนนี�จะกลบัไปดูแลพอ่กบัแม่นะคะ ลูก

คนนี�อยากจะขออวยพรใหท้่านทั�ง2

สุขภาพร่างกายแขง็แรง อยูเ่ป็นร่มโพธิ�

ร่มไทรของลูกไปนานๆนะคะ 

ความสาํเร็จของลูกคนนี�กาํลงัจะสาํเร็จ

แลว้ ขอบคุณฟ้าที�ส่งหนูใหเ้กิดมาเป็นลูก

ของท่านนะคะ หนูรักพอ่กบัแม่มากๆนะ

คะ

นางสาว บญัจรัตน์ ปริติไตรยรั์ตน์ คณะบริหารธุรกิจ หนูรักเเม่มากนะคะ

นาย บณัฑิต ทุมมี คณะบริหารธุรกิจ

ใหว้นัที�แย่ๆ  ถึงแม่จะเรียกลา้งจาน แต่แม่

ก็อยูข่า้งๆเราเสมอ รักแม่นะครับ ขอตงั

หน่อย หนูจะเป็นเด็กดี ปีนี� ปีสุดทา้ยแลว้ 

ผมสัญญาวา่จะดูแลแม่ใหดี้ที�สุดในโลก

เลยนะครับ



นางสาว บุญยนิษฐ ์  หิรัญอาํไพ คณะบริหารธุรกิจ

อยากบอกแม่วา่รักแม่มาก ถึงจะไม่ค่อย

บอกรักกนั อะไรที�เคยทาํผดิพลาดใน

อดีตหนูอยากขอโทษแม่ทุกๆเรื�องและ

ทุกวนันี�พยายามทาํทุกอยา่งใหม้นัดี ให้

มนัเป็นเหมือนสิ�งที�ควรจะเป็นเพราะหนู

แกไ้ขอะไรในอดีตไม่ไดแ้ละจะไม่ทาํให้

แม่ตอ้งผดิหวงัอีกในทุกๆเรื�องเลย แม่ให้

โอกาสหนูเสมอหนูจะตั�งใจเรียนใหจ้บ

และจะทาํใหแ้ม่สบายไม่ตอ้งลาํบากอีกค่ะ

นางสาว บุณยานุช หวงัเจริญ คณะบริหารธุรกิจ

แม่ของฉนัเป็นคนที�เก่งที�สุดในชีวติและ

เป็นผูห้ญิงที�ฉนัรักมาที�สุดในโลกแม่ทาํ

ทุกอยา่งใหฉ้นัดว้ยความรักความตั�งใจ

แม่ส่งฉนัใหเ้รียนสูงๆเพื�อที�จะไดมี้

อนาคตที�ดีแม่เป็นทุกอยา่งของชีวติฉนั

ฉนัอดทนและตั�งใจเรียนก็เพราะแม่

อาจจะมีบางครั� งที�เกเรดื�อกบัแม่บา้งหนู

อยากขอโทษและขอบคุณพระคุณของ

แม่หนูรักแม่ที�สุดในโลกนะ

นางสาว บุษกร พุทธธรรมรงค์ คณะบริหารธุรกิจ จะตั�งใจเรียนเป็นลูกที�ดีของคุณแม่ค่ะ



นางสาว บุษบา มูลตรีอุตร์ คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูห้ญิงที�เก่งที�สุดสาํหรับเรา เขา้ใจ

เรามากที�สุดกวา่ใคร ตามใจเรา อยากได้

อะไรแม่ก็จะซื�อมาให ้แม่ไม่เคยใช้

อารมณ์ เวลาเราคุยกนัแม่จะใชเ้หตุผล 

เสมอ แม่เก่งในทุกๆเรื�อง เรียกไดว้า่แม่

เป็นผหูญิงที�มีความคิดแบบสมยัใหม่ แม่

เขา้ใจทุกๆอยา่งในความคิดของเราที�ยงั

เป็นวยัรุ่นอยู ่แม่ไม่เคยบงัคบัใหเ้ราทาํ

อะไรที�เราไม่ชอบ แม่ใหเ้ราตดัสินใจเอง

ตลอดวา่เราอยากทาํอะไรไม่อยากทาํ

อะไร ลูกดีใจมากที�ลูกไดเ้กิดมาเป็นลูก

ของแม่ รักแม่มากๆค่ะ

นางสาว บุษยมาศ ยงัพระเดช คณะบริหารธุรกิจ

แมคอทุกอยาง ความสุข ความภาคภูมใจ

ของแม่คือจุดมุ่งหมายสูงสุดในชีวติหนู  

หนูอยากไดอ้ะไรแม่จะหามาใหเ้สมอ 

อยากกินอะไรไม่เกิน2วนัก็จะไดกิ้น 

เพราะฉะนั�นวนัหนึ�งหนูก็จะทาํแบบแม่ 

แม่อยากไดอ้ะไรหนูจะพยายามหามาให ้

อยากกินอะไรก็จะพาไปกิน แม่

สนบัสนุนในทุกๆดา้น อยากเล่นคีบอร์ด

แม่พาไปเรียน ซื�อคีบอร์ดมาให ้อยาก

วา่ยนํ�าเป็นแม่พาไปเรียนวา่ยนํ�า อยากไป

เที�ยว แม่ก็จะพาไปเที�ยว แม่สอนในทุกๆ

อยา่ง สอนในการจดัการชีวติ สอนใหเ้ขา้

สังคม สอนใหเ้สียสละโดยการทาํใหดู้

เป็นตวัอยา่งแม่เสียสละเพื�อใหลู้กของแม่

มีชีวติที�ดีกวา่ที�แม่เคยมี มีอนาคตที�ดีโดย

ไม่ตอ้งเหนื�อยเหมือนแม่ เราไม่ค่อยได้

บอกรักกนั แต่หนูก็รักแม่มากๆและรู้มา

ตลอดวา่แม่รักหนูแค่ไหน



นาย เบญจรงค์ ปานอุดม คณะบริหารธุรกิจ

ดวงใจแม่วนันี� ลูกเติบโตแลว้ แม่เลี�ยงลูก

อยา่งผอ่งแผว้เป็นผูใ้หญ่ ต่อจากนี� ทุกๆ 

วนัตลอดไป ลูกจะตั�งใจคอยดูแลคุณแม่

เอย  . . . . .  สิ�งที�แม่มอบใหลู้กอยูเ่สมอ 

คือสิ�งที�ลูกไม่อาจเจอจากที�ไหน เพราะ

ความรักของแม่นั�นสุดจริงใจ นาน

เท่าไหร่รักของแม่ไม่เปลี�ยนแปลง  . . . . . 

 พระคุณแม่ยิ�งใหญ่หาใครเปรียบ ไม่มี

ใครจะมาเทียบคุณแม่ได ้รักของแม่นั�น

เป็นรักจากดวงใจ อวยพรใหแ้ม่ของฉนัมี

สุขเอย  . . . . .  ลูกจะทดแทนพระคุณ

ของท่านแม่ เปรียบเป็นนางฟ้าคอยดูแล

ลูกเสมอ ไม่ใหมี้อนัตรายไดม้าเจอ ลูก

ระลึกอยูเ่สมอมิลืมคุณ  . . . . .  สิ�ง

ศกัดิ� สิทธิ� ที�สถิตจงคุม้ครองคุณแม่ของฉนั

 หนูรักแม่มากๆ ขอใหแ้ม่แขง็แรงและ

เป็นร่มโพธิ� ร่มไทรของลูกนอ้ยตลอดไป



นางสาว เบญจวรรณ ภาวลิาศเกรียงไกร คณะบริหารธุรกิจ

ตงแตฉนยงเดกแมของฉนกเลยงฉนและ

พี�พี�อีก 2 คนมาดว้ยตวัคนเดียว ตั�งแต่จาํ

ความไดแ้ม่ก็สอนฉนัและพี�ๆของฉนั

หลายๆอยา่ง สอนใหท้าํงานบา้น สอน

ใหป้ระหยดั คอยสอนใหพ้ี�นอ้งรักและ

สามคัคีกนั และแม่ของฉนัก็ชอบทาํของ

กิรอร่อยๆให ้และชอบพาไปทาํบุญ และ

ชอบใหค้าํปรึกษาไดทุ้กเรื�องไม่วา่จะเรื�อง

เล็กหรือเรื�องใหญ่จะคอยช่วยเหลือเสมอๆ

 และแม่ก็จะคอยถามเรื�องการเรียนใน

ทุกๆเรื�อง และไม่เคยที�จะกดดนัในการ

เรียนของลูกๆใหเ้รียนแบบสบายๆแต่

คอยสอนใหมี้ความขยนัและตั�งใจเรียน

เอง ถึงแมแ้ม่ฉนัจะแก่แลว้แต่ก็อดทน

เลี�ยงดูลูกๆมาจนฉนัที�เป็นลุกคนสุดทอ้ง

มาจนถึงจุดนี�ได ้ตอบขอบคุณแม่ของฉนั

มากๆที�พยายามเลี�ยงฉนัมาจนถึงทุกวนันี�

ได ้หนูรักแม่นะคะ

นางสาว เบญจวรรณ วชิิ คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยเหลือผูย้ากไร้ ตามเพจในFacebook 

ที�ลง โดยการโอนเงินช่วยเหลือใหผู้ ้

ยากไร้ และความรู้สึกที�มีต่อแม่ แม่ผูที้�

เป็นผูห้ญิงคนพิเศษของฉนั ดูแลตวัเอง

และคนรอบขา้งเป็นอยา่งดี เป็นผูห้ญิงที�

สวยทั�งภายนอกและภายใน สร้าง

ความสุข รอยยิ�ม และเสียงหวัเราะใหก้บั

คนรอบขา้ง พร้อมจะแบ่งพลงังานบวก

ใหทุ้กคนตลอลเวลา



นาย ปฎิภาณ นุ่มวฒันา คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูที้�ใหก้าํเนิดผมมา แม่อุม้ทอ้งผม

มาตั�ง 9 เดือน และยงัเลี�ยงดูหนูอยา่งทะนุ

ถนอมตลอดมา ตั�งแต่เล็กจนโต บางที

เวลาผมเจบ็ป่วย แม่ก็ยงัลางานเพื�อจะมา

ดูแลหนูทุกๆครั� ง ถึงแมว้า่ผมจะเจบ็ป่วย

เพียงเล็กนอ้ยก็ตามหรือบางทีผมมีเรื�อง

เดือดร้อน หรือไม่สบายใจอะไร แม่ก็จะ

คอยถามผมอยูเ่สมอวา่เป็นอะไร ไม่

สบายหรือเปล่า หรือวา่มีอะไรใหแ้ม่ช่วย

ไหม ถา้ผมบอกแม่วา่มีปัญหา แม่ก็จะ

แกปั้ญหาใหผ้มอยูทุ่กครั� ง รักแม่ครับ

นาย ปฐวี กิจพิพิธ คณะบริหารธุรกิจ

การรักแม่ของผมคือการที�ผมจะไม่ทาํ

อะไรใหเ้ขาเดือดร้อนแลว้ผมก็จะไม่รักด

ขาแค่วนัแม่แค่วนัเดียวผมจะรักเขาใน

ทุกๆวนัและจะแสดงความรักใหท่้าน

เห็นผมอาจจะไม่มีของขวญัอะไรใหแ้ม่

แต่ผมจะไม่ทาํใหท้่านไม่สบายใจอนันี�

น่าจะเป็นของขวญัที�ท่านตอ้งการ

มากกวา่ของมีค่าเพราะท่านเห็นพวกเรามี

ค่ากวา่สิ�งอื�นใดอยูแ่ลว้

นางสาว ปณฐักาญจน์ พูลสวสัดิ� คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือพระคือนางฟ้าเทวดา ใหก้าํเนิดเกิด

ลูกมาเลี�ยงจนใหญ่ ดูแลลูกไม่ใหมี้

อนัตราย สักการะจากหวัใจของลูกเอย

นางสาว ปณิฎฐา  จนัวงเดือน คณะบริหารธุรกิจ

อาจจะดื�อบา้งไม่ฟังบา้งชอบทาํใหบ้่น

บา้งก็อยากจะขอโทษแม่กบัทุกเรื�องที�

ผา่นมาก็จะพยายามช่วยงานบา้นเยอะๆ

จะฟังสิ�งที�แม่พูดบา้งจะตั�งใจเรียนจะไม่

ทาํใหแ้ม่เสียใจและจะเรียนจบใหไ้ดจ้ะ

ทาํใหพ้อ่กบัแม่ภูมิใจจะทาํใหอ้นาคตแม่

สบายรักแม่ที�สุด💙💙



นางสาว ปณิตา พร้อมประชนั คณะบริหารธุรกิจ

คงไม่มีขอ้ความหรือคาํพูดใด ๆ ที�

เพียงพอในการขอบคุณสาํหรับทุก ๆ สิ�ง

ที�แม่ไดท้าํใหเ้รา สุขสันตว์นัแม่ลูกอาจจะ

ไม่เคยบอกมาก่อน แต่วนันี� ลูกอยากบอก

วา่…ลูกภูมิใจที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกของแม่ 

ลูกรักแม่มาก สุขสันตว์นัแม่

นางสาว ปนวรรณ สกุลดิษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ

สักวนัหนึ�งหนูคนนี�จะเติบโตเป็น

ตวัอยา่งผูใ้หญ่ที�ดี อยูใ่นศิลธรรม อยูบ่น

ความถูกตอ้ง ทาํงานอยา่งซื�อตรง ใหแ้ม่

ภูมิใจ

นางสาว ปนดัดา ศรีบริบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆนะคะ 

 สุขภาพร่างกายแขง็แรง  อยูก่บัหนูไป

นานๆ อยูใ่หห้นูไดมี้โอกาสดูแลแม่บา้ง  

สุดทา้ยรี�  อยากบอกส่ารักแม่มากๆค่ะ  รัก

ไปทุกๆวนั  ไม่ใช่แค่เพราะวนันี� เป็นวนั

แม่  รักแม่นะ

นางสาว ปนดัดา วนัสา คณะบริหารธุรกิจ หนูรักแม่นะคะ

นางสาว ปภาวดี  ป้อมเหมง็ คณะบริหารธุรกิจ

อยาดจะบอก แม่วา่ลูกคนนี� รักแม่มาก 

อยากจะขอโทษ ในบางสิ�ง ที�อาจจะใช้

คาํพูดใหแ้ม่รู้สึกไม่สบายใจ ในความ

โมโหของตวัเราเอง อยากจะขอโทษ 

และบอกกบัแม่ วา่ลูกคนนี�  จะดีจะชั�ว

ยงัไง ลูกก็รักแม่เสมอ ขอใหแ้ม่อยูเ่ป็นร่ม

โพธิ� ร่มไทรใหลู้กไปนานๆๆ ยนัแก่เฒ่า 

คะ



นางสาว ปภาสรณ์ ขาํประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ

เป็นคนเงียบๆ บา้ๆ เป็นคนบอกรักแม่ใน

ใจ (โตมาไม่ค่อยไดพู้ดไดก้อดเท่าไหร่) 

แม่ก็คงเหมือนกนั เพราะบา้นเรานิสัย

เหมือนกนั ก็อยากจะบอกแม่วา่รักแม่มาก

 อยูด่ว้ยกนันานๆ ทาํความดีในที�นี�คือจะ

พยายามตั�งใจเรียนใหจ้บทาํงานหาเงิน

เลี�ยงตวัเองเลี�ยงคนในครอบครัวใหไ้ด ้

จะไม่ยุง่กบัการเสพยาเด็ดขาด ปีนี�และปี

ต่อๆไปขอใหแ้ม่แขง็แรงจะไดไ้ปเที�ยว

เรื�อยๆ จะพยามรบกวนเงินแม่เท่าที�จาํเป็น

 จะกินใหน้อ้ยลงเพราะอว้นแลว้ แม่ก็

อยา่กินกาแฟมาก มนับ่ดีเดอ้ค่า5555รัก

นะคะ ออ้หนูจะทะเลาะกบันอ้งใหน้อ้ย

ที�สุดเท่าที�จะทาํไดน้ะ ไหนๆก็จะวนัแม่

แลว้ปีนี�ขอเงินหน่อยคา้บบบอิๆ ลอ้เล่น

นะคา้บบบบ

นาย ปรวนิท์ อินทรพิทกัษ์ คณะบริหารธุรกิจ

ปกติผมกบัแม่จะไม่ค่อยใชเ้วลาร่วมกนั

เท่าไหร่เพราะแม่ผมออกไปทาํงานกวา่

จะกลบัก็มืดแลว้ แต่ถึงเป็นแบบนั�นผมก็

พยายามแบ่งเบาภาระงานที�บา้น ทาํ

หนา้ที�ของตวัเองนั�นก็คือการตั�งใจเรียน 

ไม่อยากทาํใหแ้ม่ตอ้งเดือดร้อนใจ 

เพราะวา่ผมรักแม่ครับ ถึงแมว้า่บางครั� ง

สิ�งที�ผมช่วยอาจจะเล็กนอ้ยกก็ตาม



นางสาว ประภสัสร เพิ�มพูล คณะบริหารธุรกิจ

"แม่” ขึ�นตน้ดว้ยคาํนี�  คาํสั�นๆที�มี

ความหมายและภาระหนา้ที�ที�ยิ�งใหญ่ 

ความหมายของผูใ้หก้าํเนิดและ

ภาระหนา้ที�ที�ตอ้งเลี�ยงดูลูกใหดี้ที�สุด

ทาํงานตรากตรําส่งลูกเรียน รักแม่นะคะ 

หนูเป็นคนปากแขง็พูดก็ไม่เก่ง เรียนก็ไม่

เก่ง ทาํอะไรไดไ้ม่ดีสักอยา่ง ไม่เคยให้

แม่ภูมิใจไดเ้ลย แต่ถึงยงันั�น หนูก็จะขอ

เป็นลูกที�ไม่ทาํใหแ้ม่เดือดร้อน ไม่ทาํให้

สังคมเดือดร้อน จะพยายามตั�งใจ ตั�งใจ

เรียนใหจ้บตั�งใจจะเอาใบปริญญาไปแปะ

ฝาบา้นใหไ้ด ้จะตั�งใจทาํงานเลี�ยงดูให้

เหมือนที�แม่เลี�ยงดูมา  รักแม่นะคะ

นางสาว ปริฉตัร จนัทร์เดชะ คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่นะคะ รักแม่ที�สุดเลย 

สัญญาจะเป็นลูกที�ดี เชื�อฟังคาํสอนของ

พอ่แม่ จะตั�งใจเรียนใหจ้บสูงๆ ขอใหแ้ม่

มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง อายยุนืยาว อยู่

กบัหนูไปนานๆ ดีใจที�มาเป็นลูกแม่นะ 

ขอบคุณที�เลี�ยงดูมาอยา่งดีตลอด รักแม่

นะคะ

นาย ปรินทร สุนทร สุนทรสมิต คณะบริหารธุรกิจ

ผมรักแม่ ผมช่วยงานบา้น ตอนเยน็หาซื�อ

ขา้วใหแ้ม่ใหน้อ้งกิน แม่เป็นคนเดียวที�

ผมรัก แม่เป็นคนเลี�ยงดูผมตั�งแต่เล็กจน

โตดว้ยตวัคนเดียว แม่เป็นคนที�เก่งมาก 

เป็นซุปเปอร์แม่ แม่ทาํทุกอยา่งเพื�อเลี�ยงดู

ผมกบันอ้ง ผมก็ช่วยแม่โดยการช่วยงาน

บา้น ช่วยดูแลนอ้ง ผมอยากจะบอกแม่วา่

ผมรักแม่มาก



นางสาว ปริยกร บุญเชิด คณะบริหารธุรกิจ

หนูจะตั�งใจเรียนเป็นเด็กดีของแม่ เชื�อฟัง

แม่ แบ่งเบาภาระแม่ไม่ทาํใหแ้ม่เหนื�อย 

หนูจะตั�งใจเรียนมีงานทาํดีๆแม่จะได้

สบาย ไม่ไดรั้กแม่แค่วนัแม่แต่รักแม่ทุก

วนั💖💖

นางสาว ปวณีา บวัลอ้ม คณะบริหารธุรกิจ

ลูกอาจจะพูดคาํนี�ไม่บ่อยพอ แต่ลูก

ขอขอบคุณคุณแม่มากสาํหรับสิ�งที�แม่

เคยทาํใหลู้กและทุกอยา่งที�แม่ยงัทาํใหอ้ยู่

 สุขสันตว์นัแม่ค่ะ

นางสาว ปัญญาภคั ปิยะประชากร คณะบริหารธุรกิจ

รู้สึกรักแม่มากๆนะคะ ถา้ลูกทาํอะไรที�

ไม่ดีลงไป ขอโทษดว้ยนะคะ ยกโทษให้

ลูกดว้ยนะคะ

นางสาว ปิ� นมนสั นุชจีด คณะบริหารธุรกิจ

บอกรักแม่ กอดแม่ ทานอาหารพร้อม

หนา้พร้อมตากนัภายในครอบครัว พาแม่

เขา้วดัทาํบุญทาํทุกอยา่งใหแ้ม่มีความสุข

นางสาว ปิยธิดา พูลคลา้ย คณะบริหารธุรกิจ

แม่ก็เป็นคนที�น่ารักมากๆ คอยดูแลเอาใจ

ใส่อยา่งดี ตามใจทุกอยา่งเลย คอยเลือก

สิ�งดีๆใหก้บัชีวติถึงจะไม่ถูกใจเราในบาง

เรื�องแต่ก็ตามใจเพราะคิดวา่แกคงเลือก

สิ�งที�โอเคใหก้บัเราแลว้ รักแม่มากๆเลย

นะคะ

นางสาว ปิยวรรณ ชื�นบาน คณะบริหารธุรกิจ ซื�อของขวญัใหแ้ม่

นางสาว ปิยะเกตุ เวชวฒัน์ คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูใ้หก้าํเหนิดและเลี�ยงดูเรามาจน

โต เมื�อเราโตมาเราก็เริ�มที�จะตอ้งดูแลท่าน

 เป็นเด็กดี ตั�งใจศึกษาเล่าเรียน ใชเ้งิน

อยา่งประหยดัอดออม ช่วยงานบา้น



นางสาว ปิยะฉตัร ศุภวงศว์รรธนะ คณะบริหารธุรกิจ

แม่ของฉนัคือ super mom แม่เลี�ยงลูก 3 

คนไดโ้ดยไม่มีพอ่  ไม่เคยใหรู้้สึกขาด

ความรัก  ไม่เคยใหพ้วกเราลาํบาก เป็น

ธนาคารส่วนตวัที�เปิดทุกวนั 24 ชม. ถึง

แม่จะขี�บ่นแต่หนูก็รักแม่นะคะ💙💙

นางสาว ปิยะธิดา ถิ�นจาด คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่ทุกวนัไม่ใช่เเค่วนันี�  หนูไม่ไดมี้

อะไรใหเ้เม่หรืออะไรเป็นพิเศษ นอกจาก

เป็นลูกที�ดี ช่วยอะไรเท่าที�ช่วยได้

เล็กๆนอ้ย รักเเม่เสมอนะคะ ราชินีของ

บา้น 💕💕

นางสาว ปิยะวรรณ สากล คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่นะคะ 💙💙 อยากใหลู้กๆ

ทุกคนใส่ใจเอาใจใส่คุณแม่และคนใน

ครอบครัวใหม้ากๆนะคะ  วนัแม่ปีนี�หนู

จะทาํความดีใหแ้ม่โดยการเป็นเด็กดี 

ตั�งใจเรียนไม่ทาํใหแ้ม่ตอ้งปวดหวันะคะ 

ถึงจะไม่ค่อยแสดงออกวา่รักเท่าไหร่แต่

ในใจก็เป็นห่วงเสมอค่ะ สุดทา้ยอยาก

บอกกบัแม่วา่รักและเป็นห่วงมากๆนะคะ

นางสาว ปุณญดา นุชเนื�อง คณะบริหารธุรกิจ

รู้สึกดีใจที�ไดมี้โอกาสทาํความดีกบัแม่ 

ในวนัแม่นี�ขอใหแ้ม่สุขภาพแขง็แรง มีแต่

ความสุข อายยุนืนาน ขอบคุณสาํหรับ

คาํสั�งสอนคาํแนะนาํและเลี�ยงดูมาจนโต

นางสาว เปรมสิริน ขอ้งม่วง คณะบริหารธุรกิจ

พาแม่ไปทาํบุญพาแม่ไปรับประทานของ

อร่อยๆตามแบบของวยัเราวา่แบบนี�นะ

เขากินกนัก็อยากใหแ้ม่ไดล้อง เป็นเด็กดี

ของแม่มอบความรักใหแ้ม่ใหฉ้บบัของเรา

เองกราบเทา้แม่บา้งตามโอกาส



นางสาว ไปรมินทร์ พูลทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ

ในวนัแม่ก็เป็นอีกหนึ�งวนัที�สาํตญั แต่การ

รักแม่สามารถรักท่านไดทุ้กวนัไม่ใช่เเค่

วนัเเม่ถึงจะเเสดงออกวา่รักท่าน รักแม่ค่ะ

 ถึงตอนนี�จะอยูห่่างไกลกนัก็รักแม่

ขอบคุณที�ใหลู้กเกิดมา ขอบคุณค่ะ

นางสาว ฝากสวรรค์ กลั�นจินดาดี คณะบริหารธุรกิจ รักแม่ที�สุดดด

นาย พงศกร ทองรัตนะ คณะบริหารธุรกิจ

ถือในโอกาศวนัแม่ ผมกบัแม่ไดไ้ป

ทาํบุญแลว้ต่อดว้ยไปเที�ยวกนั #ไม่ได้

ถ่ายภาพไว้

นาย พงศภ์รณ์ ผึ�งผดุง คณะบริหารธุรกิจ

แม่คนหนึ�งรักและเลี�ยงดูลูกไดส้ักกี�คน 

คาํตอบก็คือ ถา้เป็นลูกของแม่แลว้ไม่วา่กี�

คนแม่ก็มีความรัก ความห่วงใย ความ

ปรารถนาดีใหแ้ก่ลูก ๆ ทุกคนอยา่งไม่

เอียงเอน พร้อมที�จะเลี�ยงดูลูกเสมอไม่วา่

ลูกจะสูงตํ�าดาํขาว โง่เขลาหรือเฉลียว

ฉลาด และไม่วา่ลูกจะเติบโตขึ�นเพียงใด 

แม่ก็ยงัคงคอยมองดูและคอย

ประคบัประคองเมื�อลูกกา้วพลาดเสมอ

นางสาว พชรมน เสงี�ยมงาม คณะบริหารธุรกิจ

ทาํความดีคือ ทาํงานพาร์ทไทมห์าเงิน

จ่ายค่าเรียนเพื�อแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่าย 

ความรู้สึกคือขอโทษถา้พูดไม่ดีกบัแม่ แต่

รักแม่มากนะ❤️

นางสาว พนาวรรณ จงวเิศษกุล คณะบริหารธุรกิจ

ในวนัแม่ปีนี�  จะขวนแม่ออกไปเที�ยวไป

พกัผอ่นเพราะแม่ทาํงานเหนื�อยมามาก

แลว้ พาแม่ไปพกัผอ่นบา้ง ไปเที�ยว

ต่างจงัหวดักืนอาหารอร่อยๆนอนคอนโค

ดีๆววิสวยๆ อยากจะบอกแม่วา่รักแม่ รัก

ที�สุด



นางสาว พรกมล ดีบุญ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ฉนัก็ไม่ไดห้ยดุ ตื�นเชา้มาเตรียม

ของช่วยแม่ขายกบัขา้ว ขายนํ�าเฉาก๊วย 

ขายเฟรนฟาย เน็ตเก็ต ฯลฯ แม่ฉนัไมเคย

หยดุทงาน แมแ้ต่วนัหยดุถึงเหนื�อยก็ตอ้ง

ทาํ หนูก็จะช่วยแม่แบบนี�ไปตลอด จะหา

เงินมาใหแ้ม่ใชแ้ม่จะไดไ้ม่เหนื�อย เลิก

ดื�อนานแลว้ รักแม่นะ

นาย พรชยั ทบัทิมเทศ คณะบริหารธุรกิจ

สวสัดีครับวนันี�ผมจะมาบรรยายการทาํ

ความดีกนัครับ การทาํความดีของผมนั�น

สิ�งสาํคญัที�สุดก็คือไม่ทาํใหแ้ม่ลาํบากใจ 

และการช่วยทาํสิ�งต่างๆ ใหแ้ม่มีความสุข

 ช่วยแบ่งเบาภาระจากการขายอาหาร

ตามสั�ง โดยการเดินเสริฟอาหาร เก็บจาน

 ลา้งจาน ครับ ส่วนความรู้สึกที�มีต่อแม่ 

ทุกคนลว้นมีความรู้สึกที� เป็นที�รัก ห่วงใย

 อยากใหแ้ม่อยูก่บัเราไปนานๆ คงเป็น

ความรู้สึกที�เตม็เปี� ยมไปดว้ยความอบอุ่น

นางสาว พรทรัพย์ คาํกอง คณะบริหารธุรกิจ รักแม่ค่ะ

นาย พรเทพ สุขยวง คณะบริหารธุรกิจ ผมเป็นคนดีและผมรักแม่มากๆคบั

นางสาว พรนภา ดีศรี คณะบริหารธุรกิจ

แม่เหนื�อยมาตลอด ตั�งเเต่พอ่เสียไปแม่

ตอ้งรับภาระเลี�ยงลูกคนเดียวถึง4คน เป็น

ทั�งพอ่เเละเเม่ในคนๆเดียวกนั ไม่เคยให้

ลูกอดเเมเ้เต่มื�อเดียว เมื�อก่อนหนูเคยดื�อ

เคยเกเร แต่ตอนนี�หนูคิดไดเ้เลว้วา่ไม่มี

ใครรักหนูเท่าครอบครัว ต่อไปนี�หนูจะ

ตั�งใจเรียนและดูเเลแม่ในอนาคต จะไม่ให้

เเม่ลาํบากอีกเเลว้ รักแม่นะ



นางสาว พรนภา ทองเหมือน คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นที�ใหก้าํเนิดมา และเลี�ยงดูมาตั�งแต่

ยงัเล็ก ป้อนขา้วป้อนนํ�า ซื�อของเล่นและ

เสื�อผา้สวยๆให ้ดูแลเราเป็นอยา่งดี หา

โรงเรียนที�ดีส่งเสียใหเ้ราไดเ้รียนหนงัสือ

 ทาํกบัขา้วใหกิ้นทุกวนั ถึงจะบ่นจะวา่

แต่ก็บ่นดว้ยความหวงัดีทุกอยา่ง

นางสาว พรนภา สุมณฑา คณะบริหารธุรกิจ

เคยถามแม่วา่วนันี� ปีนี�อยากไดอ้ะไรไหม 

แม่ตอบมาคาํเดียววา่อยากใหลู้กตั�งใจ

เรียน เรียนใหจ้บรับใบปริญญา แค่นี�แม่ก็

ภูมิใจมากกวา่ไดข้องขวญัอีก หนูไม่ได้

เป็นเด็กดีหรอกค่ะแต่หนูจะเรียนใหจ้บ 

ใหแ้ม่ภาคภูมิใจ

นางสาว พรพิมล เครือพฒัน์ คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งแต่ห่างกนั ก็คิดถึงตลอด อยากบอกแม่

วา่ รักแม่นะ ถึงจะทาํตวัไม่ค่อยดี ทาํตวั

แยไ่ปบา้ง ดื�อบา้งแต่ก็รักตลอด รักแม่

มากๆนะ ไม่ใช่รักแม่แค่วนัแม่นะคะ 

เพราะลูกรักแม่ทุกวนั คิดถึงมากๆนะคะ

นางสาว พรพิมล จิระนนัทิพร คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งแต่เล็กจนเราโตแม่เลี�ยงเรามาอยา่งดี 

ทะนุถนอมเรามาอยา่งดีและสอนใหเ้รา

เติบโตเป็นคนดีในสังคม และเวลาที�เรามี

เรื�องทุกขใ์จหรือมีปัญหาอะไรแม่ก็คอย

ใหค้าํแนะนาํและช่วยเหลือเราในทุกๆ

เรื�อง หนูอยากขอบคุณแม่มากๆที�คอยอยู่

เคียงขา้งหนูและใหก้าํลงัใจหนูมาโดย

ตลอด ถึงหนูจะเป็นคนขี�อายที�ไม่กลา้พูด

กบัแม่ แต่ในใจหนูบอกรักแม่ทุกวนัเลย

นะคะ และสุดทา้ยนี�หนูอยากใหแ้ม่อยู่

กบัหนูไปนานๆเลยค่ะ หนูรักแม่มากๆ

นะคะ



นางสาว พรพิมล งาชา้ง คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีบอกรักแม่ใหแ้ม่รู้ในวนันี�  

คือการพาท่านไปทาํบุญสังฆทานอาหาร

สดในตอนเชา้ ช่วงสายพาท่านไป

สถานที�ท่องเที�ยวใหลบ้า้น ช่วงบ่ายพา

ท่านแวะทานอาหารร้านอาหารใกลเ้คียง 

และช่วงเยน็นํ�าพวงมาลยัมากราบไหว้

ท่าน เพื�อเป็นการขอบพระคุณที�ท่านเลี�ยง

เรามาตั�งแต่เด็ก

นางสาว พรพิมล พงษสุ์วรรณ คณะบริหารธุรกิจ

ในบางครั� งอาจทาํใหแ้ม่เสียใจหรือ

ผดิหวงั แต่ต่อจากนี�ไปจะเป็นเด็กดีของ

แม่ จะพยายามไม่ทาํใหแ้ม่เสียใจหรือ

ผดิหวงั จะตั�งใจเรียนเอาความสาํเร็จมา

ใหแ้ม่ใหไ้ด ้รักแม่นะคะ

นาย พรภวษิย์ รุ่งสุกใส คณะบริหารธุรกิจ

คาํวา่ “แม่”  เพราะการใหก้าํเนิดลูกสัก

คนหนึ�งไม่ใช่เรื�องง่าย   เกา้เดือนที�ตอ้ง

คอยทะนุถนอม  คอยดูแลเอาใจใส่ใน

ทุกๆ เรื�อง  ทาํทุกอยา่งอยา่งระมดัระวงั

ตลอดเวลา  เพื�อใหลู้กนอ้ยแขง็แรงและ

ปลอดภยั   เป็นบุคคลคนเดียวที�มีความ

อดทนสูงกบัการรอคอยที�ยาวนาน  กวา่

จะกลายเป็นผูใ้หก้าํเนิด  กาํเนิดสิ�ง

มหศัจรรยที์�พระเจา้ประทานลงมาที�

เรียกวา่ “ลูก”   เพื�อมาเติมเตม็ในส่วน

ของครอบครัวใหเ้ป็นครอบครัวที�

สมบูรณ์แม่เป็นกาํลงัใจที�ดีที�สุดของฉนั 

แม่ทาํใหฉ้นัเห็นความสาํคญัของกาํลงัใจ 

 แม่บอกวา่ “กาํลงัใจเป็นสิ�งที�ดีที�สุดใน

ยามที�เราผดิพลาดหรือเสียใจ  มนัเป็นสิ�ง

เดียวที�จะทาํใหเ้ราต่อสู้เพื�ออยูก่บัวนั

พรุ่งนี�และอนาคตอยา่งสบายใจ”



นางสาว พรรณปพร สุวภาพ คณะบริหารธุรกิจ

แม่ คาํๆนี� เป็นเพียงคาํสั�นๆ แต่มี

ความหมายที�ลึกซึ� ง ท่านคือผูห้ญิง

ธรรมดาๆคนหนึ�งบนโลก แต่กลบัเป็น

คนพิเศษสาํหรับลูกรัก แม่คือผูป้ระเสริฐ

สุดในชีวติทุกๆชีวติ เป็นผูที้�สามารถให้

ทุกสิ�งทุกอยา่งแก่ลูกได ้ไม่วา่จะเป็น

ทรัพยสิ์น เงินทอง ของมีค่าหรือ

แมก้ระทั�งลมหายใจที�ยงัเหลืออยูข่องแม่

ตลอดเวลาตั�งแต่ยงัอยูใ่นทอ้งแม่จน ณ 

วนิาทีนี�แม่ก็ไดท้าํหนา้ที�เป็นผูใ้หไ้ม่มี

สิ�นสุด แม่ใหท้ั�งความรัก ความห่วงหา 

ความห่วงใย อีกทั�งยงัมอบความรักที�ไม่

อาจมีรักใดมาทดแทนไดใ้หแ้ก่เรา นั�นก็

คือความรักความผกูพนัของแม่

นางสาว พรรณวษา ใบบวัเผื�อน คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีสาํหรับหนูก็คือการกตญั�ู

ต่อแม่โดยการเป็นเด็กดีของคนใน

ครอบครัวและตั�งใจเรียนเพื�อจบไปทาํงาน

เป็นบุคลากรที�ดีของบริษทัและที�ขาด

ไม่ไดคื้อเป็นคนดีของสังคม ตอ้ง

ขอบคุณแม่ที�คอยสอนและตกัเตือนใน

เรื�องต่างๆทาํใหห้นูเป็นคนที�ดีขึ�นสุดทา้ย

นี�อยากบอกวา่รักแม่ที�สุดค่ะ

นางสาว พรรณวจิิตร์  พนารัตนชยั คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือคนที�ยอมใหลู้กคนนี�ไดทุ้กอยา่ง 

ยอมตามใจทุกอยา่ง เวลาแม่เหนื�อย แม่

ทอ้แม่ไม่เคยมาบ่นใหลู้กคนนี� ฟัง ทาํทุก

อยา่งใหลู้กคนนี� มีความสุข มีเหมือนคน

อื�นๆ ลูกคนนี�ไม่เคยบอกรักแม่ไม่เคย

กอดแม่ อยากเอาโอกาสนี�มาบอกรักแม่ 

วา่ลูกคนนี� รักแม่ที�สุด



นาย พรรษพล เมฆวเิชียรเจริญ คณะบริหารธุรกิจ

ผมรักแม่ของผมมากถึงบางทีผมอาจจะ

นิ�งๆไม่แสดงออกแต่ก็เป็นห่วงเสมอคอย

ดูแลทุกอยา่งในบา้นเวลาแม่ไม่อยูเ่พื�อให้

แม่สบายใจตลอดคอยดูแลนอ้งช่วย

ทาํงานบา้นต่างๆ

นาย พลเทพ พนัธ์ุเสือ คณะบริหารธุรกิจ

ลูกดีใจที�มีแม่เป็นแม่ของลูก ขอบคุณที�

มอบโอกาสที�ดีที�สุดในชีวติแก่ลูก ลูก

อาจจะไม่เคยบอกมาก่อน แต่วนันี� ลูก

อยากบอกวา่…ลูกภูมิใจที�ไดเ้กิดมาเป็น

ลูกของแม่ ลูกรักแม่มาก ลูกอาจจะไม่ได้

ดีไม่ไดท้าํอะไรใหแ้มาภมิใจ เหมือนลูก

คนอื�นแต่ลูกก็ยงัรักแม่และพยายามทาํให้

ดีที�สุด สุขสันตว์นัแม่

นาย พลงัรัฐ จนัทร์คง คณะบริหารธุรกิจ

ผมพยายามทาํตวัเองใหมี้ความสาํเร็จใน

หลายๆ อยา่งเพื�อใหต้วัเองอยูไ่ดด้ว้ย

ตวัเองครับ จะตอบแทนใหไ้วและใหท้นั 

รักครับผม

นางสาว พกัตร์วภิา  เจริญราษฎร์ คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีต่อเเม่ของหนูเป็นการที�

ตั�งใจเรียน เเละขยนัตั�งใจทาํงานเพื�อที�จะ

ส่งตวัเองเรียนค่ะ เพราะเเม่ทาํเพื�อเรามา

เยอะเเลว้ การที�จะช่วยเหลือเเละพึ�ง

ตวัเองบา้งเลยเป็นเรื�องที�ควรจะทาํค่ะ 

ความรู้สึกที�มีต่อเเม่นั�นคงเป็นคาํวา่รัก

ลว้นๆ ค่ะ เพราะแม่เป็นทั�งคนที�ใหก้าํเนิด 

เเละมีบุญคุณ ทั�งยงัอยูก่บัเรามาทั�งชีวติ 

ทาํใหก้ารที�มีเเม่นั�นเป็นเรื�องที�ดีมากของ

ชีวติ เเม่เป็นอีกหนึ�งเเรงใจเเละกาํลงัใจที�

ทาํใหอ้ยากจะเป็นคนที�ดีขึ�น เเละเรียนจบ

เพื�อเเม่จะไดส้บายใจค่ะ วนัแม่ปีนี�ขอให้

แม่ของหนูเเละเเม่ของทุกๆคนมีเเต่

ความสุข เจอเเต่สิ�งดีๆนะคะ



นางสาว พชันิดา แซ่เฮง้ คณะบริหารธุรกิจ

หากจะเขียนบรรยายพระคุณแม่คงเขียน

บรรยายไม่หมดแน่  เพราะเเม่คือผูมี้

พระคุณเปรียบเสมือนพระในบา้นที�เป็น

ร่มโพธิ� ร่มไทรใหก้บัลูกคนนี�  ตั�งแต่จาํ

ความไดม้าเเม่คนนี�ไม่เคยปล่อยใหลู้ก

ลาํบาก แม่จะคอยสั�งสอนใหลู้กเป็นคนดี 

เอื�อเฟื� อเผื�อเเผต่ลอด ทุกสิ�งทุกอยา่งที�แม่

สอนสั�งก็เพียงใหลู้กไดรั้บแต่สิ�งที�ดีๆ เขา้

มาในชีวติ และมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง    

ฉนัดีใจที� ณ วนันี�ฉนัยงัมีแม่อยู ่  ดีใจที�

ฉนัยงัมีโอกาสไดเ้รียก “แม่”   ไดมี้ช่วงดีๆ

 ของชีวติในการตอบแทนคุณความดีของ

แม่   ฉนัเคยคิดเสมอวา่ตวัเองโชคดีกวา่

คนอื�นอีกหลายๆ คนที�เขาไม่มีแม่ ไม่มี

โอกาสตอบแทนพระคุณของแม่ หนู

อยากจะบอกกบัเเม่วา่หนูรักแม่นะและจะ

รักผูห้ญิงคนนี�ตลอดไป

นาย พชัรพล เอี�ยมอธิพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ

ความดีของผมคือการเป็นลูก หลานที�ดี

ต่อพอ่ แม่ ครอบครัว ไม่ทาํใหพ้วกท่าน

ตอ้งลาํบากหรือเป็นทุกข ์เชื�อฟังคาํสั�ง

สอน ช่วยแบ่งเบาภาระทางบา้น ไม่วา่จะ

เป็นการลา้นจาน ซกัผา้ กวาดบา้น ถูบา้น 

งานบา้นต่างๆ เอาใจใส่ดูแลพวกท่านใหดี้

 ความรู้สึกที�มีต่อแม่ของผมคือ แม่คือผูที้�

ใหก้าํเนิด เลี�ยงดูเรามา ไม่วา่จะยากลาํบาก

 หรือเหนื�อยขนาดไหนแม่ก็ไม่เคยบ่น 

อยากไดอ้ะไรแม่ก็หามาให ้อยากกิน

อะไรแม่ก็ใหกิ้น แม่เลี�ยงดูเราใหเ้ติบใหญ่

ไดอ้ยา่งดีไม่ขาดตกบกพร่อง อยากจะ

บอกวา่รักแม่มากๆๆๆๆ ที�สุด



นางสาว พชัรา อุ่นจรัส คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�ฉนัอยากบอกแม่วา่ฉนัรักแม่

มากแม่ค่อผูมี้พระคุณต่อฉนัถา้ฉนัไม่มี

แม่ฉนัคงไม่ไดเ้กิดมาตั�งแต่เล็กจนโตแม่

ก็คอยเลี�ยงดูอบรมบ่มเพาะนิสัยฉนัให้

เป็นคนดีสอนใหฉ้นัทาํแต่ความดีลด

ความเห็นแก่ตวัแม่คือผูที้าคอยป้อนขา้ว

ป้อนนํ�าใหฉ้นักินที�ฉนัโตไดก้็เพราะแม่

หากวนันึงฉนัเรียนจบฉนัจะทดแทน

บุญคุณแม่คือเลี�ยงดูท่านใหส้บาย 

สุดทา้ยนี�วนัแม่ปีนี�ฉนัอยากบอกวา่ฉนัรัก

แม่ที�สุดในโลกค่ะ

นางสาว พชัรินทร์ รัตนภกัดี คณะบริหารธุรกิจ

“แม่” ของฉนั  ก็คงไม่ต่างกบัแม่คนอื�นๆ

 บนโลกใบนี�  ที�หวงัใหลู้กเป็นเด็กดี ตั�งใจ

เรียนและมีอนาคตที�สดใส ประสบ

ความสาํเร็จในชีวติ  แต่ความหวงัของแม่

ไม่เคยทาํใหฉ้นัลาํบากใจหรือกดดนัแต่

อยา่งใด  เพราะสิ�งที�แม่หวงั อยูบ่น

พื�นฐานของความพอดี แม่ขอแค่ใหฉ้นัทาํ

เท่าที�ความสามารถของฉนัมีและฉนัมี

ความสุขกบัสิ�งที�ทาํ ความหวงัของแม่ก็

ประสบผลแลว้

นางสาว พชัรินทร์ เมืองปลอด คณะบริหารธุรกิจ

ฉนัมีความสุขมากๆที�ไดมี้แม่อยูข่า้งๆ วนั

ใดที�ฉนัมีความสุขแม่ก็มีความสุข วนัใด

ที�ฉนัมีเรื�องทุกขใ์จ แม่ก็คอยอยูข่า้งๆฉนั 

หาทางแกไ้ขที�ดีที�สุดใหก้บัฉนั วนัเวลาที�

ผา่นไปในแต่ละวนั ฉนัไม่รู้วา่อนาคตจะ

เกิดอะไรขึ�นเราควรจะทาํวนันี� ใหดี้ที�สุด 

บอกรักแม่ทุกวนั ไม่ใช่เฉพาะแค่วนัแม่

เท่านั�น



นางสาว พชัรินทร์ ไกยเดช คณะบริหารธุรกิจ

ทุกวนัที� 12 สิงหาคม ไม่เพียงแค่เป็นวนั

แม่ แต่เป็นวนัเกิดของแม่หนูดว้ย วนัแม่

ปีนี�หนูไดพ้าแม่ไปทาํบุญโรงศพ 

เนื�องจากแม่ชอบทาํบุญโรงศพมากๆ หนู

อยากจะบอกแม่วา่หนูรักแม่มากๆนะคะ 

ถึงหนูจะดื�อ จะเถียง แต่หนูกรั้กแม่สุดๆ 

หนูอยากใหแ้ม่อยุก่บัหนูไปนานๆ เพราะ

ถา้แม่เป็นอะไรไปหนูยงัไม่รู้เลยวา่หนูจะ

อยูย่งัไง

นางสาว พชัรี วงษห์นองแลง้ คณะบริหารธุรกิจ

รู้สึกวา่แม่เป็นผูห้ญิงที�เก่งมาก สามารถ

เลี�ยงเรามาไดจ้นถึงทุกวนันี�  ส่งเรียนที�ดีๆ

 อยากไดอ้ะไรแม่ก็หามาใหต้ลอด คอย

ตกัเตือนสั�งสอนใหเ้รารู้จกัผดิ ชอบ ชั�ว ดี

 รักผูห้ญิงคนนี�มากๆ เป็นเหมือนฮีโร่ที�

คอยซพัพอร์ตเราตลอดเวลา ไม่วา่จะทาํ

ผดิเรื�องอะไร แม่ก็พร้อมใหอ้ภยัเสมอ 

และคอยอยูข่า้งๆเวลาที�เรามีปัญหา รัก

แม่มากๆค่ะ❤



นางสาว พชัรีภรณ์ ภู่เกตุ คณะบริหารธุรกิจ

แมเปนกาลงใจทดทสุดของฉน แมทาให

ฉนัเห็นความสาํคญัของกาํลงัใจ  แม่บอก

วา่ “กาํลงัใจเป็นสิ�งที�ดีที�สุดในยามที�เรา

ผดิพลาดหรือเสียใจ  มนัเป็นสิ�งเดียวที�จะ

ทาํใหเ้ราต่อสู้เพื�ออยูก่บัวนัพรุ่งนี�และ

อนาคตอยา่งสบายใจ”   แต่บางครั� งแม่ก็

ทาํใหฉ้นัตอ้งร้องไห ้ เพราะทุกคํ�าคืน

ยามที�ฉนัและนอ้งๆ นอนหลบัสบาย   

แม่กลบัลุกขึ�นมาสวดมนตข์องพรจาก

พระเจา้      และที�ทาํใหฉ้นัตอ้งนอน

นํ�าตาไหลและตื�นตนัใจที�สุด   ก็เพราะ

คนที�แม่ขอพรให ้ กลบัเป็นฉนัและ

นอ้งๆแทนที�แม่จะขอใหต้วัเอง  ชื�อของ

ลูกๆที� แม่เอ่ยยามขอพรจากพระเจา้  ช่าง

เป็นเสียงที�นุ่มนวลและอ่อนโยนเหลือเกิน

   ฉนัไม่รู้วา่ฉนัจะอยูบ่นโลกใบนี�ได้

อยา่งไรหากไม่มีผูห้ญิงคนนี�   คนที�ทาํทุก

อยา่งเพื�อฉนั  คนที�ใหชี้วติทั�งชีวติ  ใหที้�

นางสาว พชัรีรัตน์ เพลินธรรมกุล คณะบริหารธุรกิจ

วนันี�ไปวดัไปทาํบุญกบัคุณแม่ช่วงเชา้

แลว้ช่วงเยน็ไปทานขา้วกบัสมาชิกใน

ครอบครัว คุณแม่คุณนา้ก็นาํพวงมาลยั

ไปไหวอ้าม่า ส่วนหนู พี�สาว พี�ชายก็นาํ

พวงมาลยัมาไหวคุ้ณแม่ของตวัเอง จะไม่

บอดรักแม่แคว้นันี� เพราะหนูรักแม่ทุกวนั 

รักนะคะmy Super hero

นางสาว พทัธนนัท์ รุ่งเรืองซึ� งสกุล คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยงานแม่ในทุกอยา่งที�ทาํได ้แบ่งเบา

ภาระของแม่ เป็นเด็กดี ตั�งใจเรียน

นางสาว พิชชานนัท์ บุญคง คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่เท่าโลกและขอบคุณแม่กบัทุกๆ

อยา่งที�ใหม้า



นางสาว พิชชานนัท ์ กรุงเก่า คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่นะคะ วนัแม่ปีนี�หนูขอใหแ้ม่มี

ความสุขมากๆ ร่างกายแขง็แรงอยูก่บัหนู

ไปนานๆ หนูสัญญาวา่หนูจะเป็นเด็กดีตงั

ใจเรียนสูงๆ เรียนใหจ้บเพื�อรับปริยยาให้

แม่เห็น หนูรักแม่มากๆ นะจูบ๊ๆ

นางสาว พิชชาภสัร์ ปลื�มประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งแต่เด็กแม่และยายเป็นคนที�เลี�ยงดิฉนั

กบัพี�เองมาโดยตลอดถึงแมเ้มื�อก่อนแม่

จะไม่มีอะไรเลยเชา้แม่ก็เรียนดึกแม่ก็ไป

ทาํงานเมื�อก่อนยอมรับวา่ลาํบากจริงๆค่ะ

ถึงตอนนี�ไม่ไดร้ํ� ารวยอะไรมากแต่เราก็

พอมีพอกินพออยูด่ว้ยกนัอยา่งมีความสุข

และแม่ก็เลี�ยงพี�ชายดิฉนัใหรั้บราชกาล

และฉนัเองก็มีความตั�งใจวา่จะเขา้รับราช

กาลเพื�อตอบแทนแม่และก็ยายดิฉนัค่ะ

นางสาว พิชญน์รี บุญศิริ คณะบริหารธุรกิจ

แม่หลายๆคนอาจจะพิเศษ แต่สาํหรับฉนั

แม่คือคนธรรมดาคนนึงที�เลี�ยงลูกอยา่ง

ฉนัใหอ้ยูดี่ จนถึงทุกวนันี�  แม่ของฉนั

เหมือนโดเรม่อนที�คอยช่วยเหลือฉนัทุก

อยา่ง สามารถผา่นอุปสรรคทุกอยา่งไปได้

 เหมือนที�โดเรม่อนอยูข่า้งโดบิตะตลอด

มา แม่ของฉนัไม่เคยแสดงดา้นที�ทาํให้

ฉนัรู้สึกเหนื�อยใหเ้ห็น แม่แสดงออกดา้น

ที�แม่แขง็แกร่งออกมา แต่ฉนัก็รู้วา่แม่

เหนื�อย ฉนัสัญญาโตขึ�นจะทาํงานที�ไดเ้งิน

เยอะๆ แม่จะไดไ้ม่เหนื�อยอีก รักนะคะ 

แม่ของฉนั

นางสาว พิชญสิ์นี  ประครองใจ คณะบริหารธุรกิจ ขอใหสุ้ขร่างกายแขง็แรง



นางสาว พิชญา  อรุณสุทธิพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่ของคนนี�ของหนูมาก หนูเห็น

แม่หนูทาํงานหนกัทุกวนั ตั�งแต่วนั

อาทิตยจ์นถึงวนัเสาร์ ท่านทาํงานทุกวนั

จริงๆ ท่านบอกเหนื�อย หนูไม่รู้จะทาํ

อะไรใหท้่านนอกจากตั�งใจเรียน และ

เวลาที�ท่านกลบัมาบา้น หนูจะเตรียม

กบัขา้วไวใ้หท้่านไดท้านทุกวนั ทาํมื�อเชา้

 กบัมื�อเยน็ไวใ้หท้านกลบับา้นมาจะได้

อาบนํ�า กินขา้ว พกัผอ่นไดต้ามสบาย

ตอนอยูบ่า้นและทาํงานบา้นต่างๆใหท้่าน 

เพราะทุกวนัท่านจะกลบับา้นมาดึกนิด

หน่อย ท่านเหนื�อยกบัการเดินทาง อยาก

ใหท้่านไดพ้กับา้ง เลี�ยงหนูตั�งแต่เล็กๆจน

ตอนนี�หนูตวัเล็กอยผุเ่หมือนเดิมค่ะ หนู

อยากจะบอกวา่หนูรักแม่มากๆนะคะ

นางสาว พิชญาภา เขียนเขวา้ คณะบริหารธุรกิจ

ทาํบุญ ใส่บาตร กบัแม่ พาแม่ไปปล่อยนก

ปล่อยปลา พาแม่ไปกินอาหารอร่อยๆ แม่

อยากเที�ยวที�ไหนก็พาแม่ไป ใหเ้งินแม่ไว้

ใช ้บอกรักแม่ และขอขมาที�เคยทาํอะไร

ไม่ดีหรือล่วงเกินท่านดว้ยวาจาก็ดี ใจก็ดี

นางสาว พิชานิภา ชา้งศรี คณะบริหารธุรกิจ

แบ่งเบาภาระแม่ดว้ยการหาเงินจ่ายค่า

เทอมเอง

นาย พิเชฐ รุ่งลกัษมีศรี คณะบริหารธุรกิจ

แม่เหนื�อยไดทุ้กอยา่ง เพื�อใหลู้กสบาย 

เพื�อใหลู้กไดอิ้�มทอ้งทุกมื�อ เพื�อใหลู้กได้

เรียนหนงัสือเพื�อใหลู้กไดมี้งานที�ดีทาํ 

เพื�อใหลู้กไดเ้ลี�ยงตวัเองได ้เพื�อใหลู้กมี

ความสุข โดยที�ไม่สนใจวา่ตวัเองจะ

เหนื�อยแค่ไหน แม่เห็นลูกยิ�ม แม่ก็มี

ความสุข



นางสาว พิณภิชา  สิงเหดช คณะบริหารธุรกิจ

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ แม่ของฉนัเป็น

มนุษยที์�แขง็แกร่ง อดทน แม่เป็นคนที�

ชอบดุชอบด่าแต่แม่ไม่เหมือนขดัใจอะไร

เลย อะไรที�ไม่ดีแม่ของฉนัจะเป็น(◌ู◌้

เตือนสติที�ดีเสมอ แม่เป็นคนที�เสียสละ

ไดทุ้กอยา่งเพื�อลูกๆ แม่เป็นคนเก่งมาก 

วนัไหนที�ฉนัแยฉ่นัเหนื�อยจะมีแม่คน

เดียวที�ใหก้าํลงัใจฉนัไดดี้ที�สุด ทาํใหนึ้ก

ตลอดวา่ ถา้แค่นี� เราเหนื�อยอนาคตเราจะ

ดูแลผูห้ญิงคนนี�ไดย้งัไง ผูห้ญิงที�เบี�ยงเรา

มาไม่วา่ลาํบากแค่ไหน ผูห้ญิงคนนี�ก็เลี�ยง

เรามาใหดี้ที�สุดเท่าที�คนๆนึงจะทาํได ้

ความดีที�ทาํใหแ้ม่ ฉนัเป็นคนที�ไม่ค่อยได้

แสดงออกกบัแม่ ส่วนใหญ่จะซื�อของให้

กินเป็นของโปรดของแม่ จะพาไปกิน

นูน้นี�

นาย พิทยาพล ฤทธิเดช คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหพ้ระองคมี์ความสุขมากๆขอให้

สุขภาพร่างกายแขง็เเรงขอใหอ้ยูก่บั

ลูกหลานไปนานๆ ผมจะเป็นคนดีของ

ชาติบา้นเมืองครับ

นาย พิพฒัน์ ธนาคสุต คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหว้นัแม่ปีนี�แม่มีสุขภาพเเขง็แรงมาก

ครับมีความสุขในสิ�งที�ทาํส่วนผมก็จะ

เป็นลูกที�ดีเชื�อฟังแม่ตลอดไปนะครับ

นางสาว พิมผกา คาํผอ่ง คณะบริหารธุรกิจ รักแม่นะคะ

นางสาว พิมพจ์นัทร์ พุทธากูร คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแบ่งเบาภาระในบา้น แม่เป็นทุก

อยา่งของเรา เป็นไดท้ั�งเพื�อนที�ค่อยรับฟัง

และใหค้าํปรึกษาเราทุกเรื�องที�ดีที�สุด ลูก

คนนี� รักแม่มากนะคะ

นางสาว พิมพช์นก สุวรรณรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

เนื�องในโอกาสวนัแม่ปีนี�  ขอใหแ้ม่มี

ความสุขมากๆ สุขภาพแขง็แรงๆอยูก่บั

หนูไปนานเลย



นางสาว พิมพ ์พลอย  บุญ เลิศ  คณะบริหารธุรกิจ

หนูรกแมมากๆ ไมใชแควาวนนเปนวน

แม่แลว้หนูจะรักแม่แค่วนัเดียวหนูรัก

ทุกๆวนั รักมากขึ�นทุกวนั หนูจะเป็นลูก

ที�ดี เป็นคนดีของสังคม เชื�อฟัง คาํสั�งสอน

ของพอ่แม่ วนัแม่ปีนี�หนูขอใหแ้มีมี

สุขภาพ แขง็แรง  อายยุนืยาว อยูก่บัหนู

และลูกๆหลานๆไปนานๆ หนูจะตั�งใจ

เรียน พอเรียนจบหนูจะทาํงานเพื�อเลี�ยงดู

แม่และครอบครัวใหสุ้ขสบายใหไ้ดห้นูดี

ใจที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกแม่ ขอบคุณ แม่ที�

คลอดหนูมาถึงแม่จะไม่ไดเ้ลี�ยงดูหนูมา

ตั�งแต่เล็กจนตอนนี�หนูเขา้มหาลยัแลว้หนู

จะตั�งใจเรียนใหจ้บแลว้พอถึงวนัที�หนู

เรียนจบหนูจะไดรั้บปริญญา แม่จะไดชื้�น

ใจและคอยดูความสาํเร็จของหนูต่อๆไป

ดว้ยนะหนูจะอยูข่า้งๆแม่เสมอหนูจะไม่

ทาํใหแ้ม่เป็นห่วงหรือเสียใจ และที�สาํคญั

หนูขอโทษเรื�องราวต่างๆที�ผา่นมาที�ทาํ

นางสาว พิมพพ์ิชชา เส็งเอี�ยม คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มาก ๆ อยากใหอ้ยูด่ว้ยกนัไปนาน ๆ

 รอวนัที�หนูเรียนจบ นํ�าความภาคภูมิใจ

มาใหแ้ม่ รักแม่ที�สุดในโลกเลย อยากให้

แม่รักษาสุขภาพตวัเองดว้ย อยา่เจบ็ไขไ้ด้

ป่วย ทาํงานก็อยากใหพ้กัผอ่นมาก ๆ ไม่

อยากใหเ้หนื�อยเกินหป อายมุากขึ�นแลว้ 

รักมาก ๆเหมือนกนันะคะ แม่ รักแม่นะ 

จุฟ๊ๆ

นางสาว พิมพร์ภทัร ทองเนื�อแขง็ คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�ทาํใหห้นูไดเ้กิดมาทุกวนันี�

ถา้ไม่มีแม่ชีวติหนูคงเหมือนขาดอะไรไป

 แม่เป็นทุกอยา่งเป็นทั�งแม่ทั�งเพื�อน หนู

จะดูแลแม่ใหดี้ที�สุดเท่าที�หนูจะทาํได้

ขอใหแ้ม่อดทนอีกนิดต่อไปหนูจะไม่ให้

แม่ตอ้งเหนื�อยอีกแลว้ค่ะ



นาย พิริยะ ปุ่มแม่น คณะบริหารธุรกิจ

แม่  คือ ผูที้�ใหผ้มทุกอยา่งไม่วา่เป็นอะไร

ถึงแมว้า่ตวัแม่เองจะลาํบากมากแค่ไหน

แม่ก็หามาใหไ้ดเ้พื�อผมได ้เพื�อความสุข

ของผมในอนาคตผมก็จะหามาใหแ้ม่บา้ง

นางสาว พิริยาพร คาํทอง คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยงานแม่อยา่งเตม็ที� ไม่ทาํใหแ้ม่รู้สึกวา่

เราเป็นภาระ รักคุณแม่มากอยากใหแ้ม่รู้

และเขา้ใจวา่เราเป็นคนแบบไหน

นางสาว พิริยาภรณ์ สมศกัดิ� คณะบริหารธุรกิจ

เนื�องในวนัแม่นี�  หนูขอขอบคุณแม่ที�

มอบความรักและสิ�งดีๆใหก้บัลูกเสมอมา

 แม่ยอมเหนื�อยเพราะลูก ขอบคุณแม่ที�

คอยสั�งสอน อบรม ใหลู้กรู้จกัผดิชอบชั�ว

ดีเสมอมา ขอบคุณที�เลี�ยงดูลูกมาจนเติบ

ใหญ่ คอยส่งเสีย และคอยสนบัสนุนทุก

กิจกรรมของลูก ไม่วา่จะเรื�องเรียน หรือ

เรื�องอื�นๆ ในวนัที�ลูกไม่สบายขอบคุณที�

ดูแลลูกดีเสมอมา ขอบคุณแม่แมใ้นวนัที�

ลูกทุกขห์รือสุข ก็ยงัมีแม่คอยอยูข่า้งลูก

คนนี�  วนัแม่ปีนี�  ลูกขอใหแ้ม่มีสุขภาพ

ร่างกายที�แขง็แรง อยูก่บัลูกคนนี�ไปนานๆ

 ลูกรักแม่

นางสาว พีรพร คงวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่นะคะ ขอใหแ้ม่มีสุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง เฮงๆรวยๆ ถึงหนูจะดื�อ

จะซนแต่หนูจะเรียนใหจ้บ ใหส้มกบัที�

แม่ทาํงานแลว้ส่งหนูเรียน หนูจะไม่ทอ้

ในการเรียน หนูจะทาํทุกอยา่งใหไ้ดด้ว้ย

มือของหนู จะรีบเอาความสาํเร็จมาใหน้ะ

คะ แม่ตอ้งไม่อายใครแน่นอน คอยอยู่

เป็นกาํลงัใจและใหก้าํลงัใจหนูไปนานๆ

นะคะ รักแม่ที�สุดในโลกนะ



นาย พีรภาส คาํสอน คณะบริหารธุรกิจ

ความรู้สึกที�ผมมีต่อแม่ สาํหรับผมแลว้แม่

เป็นไดม้ากกวา่คาํวา่"แม่" แม่ของผมนั�น

เป็นไดท้ั�งเพื�อน พยาบาล แม่ครัว เป็น

แถบจะทุกสิ�งที�ผมตอ้งการ แต่แม่ไม่เคย

พูดคาํวา่"เหนื�อย"เลยสักคาํ ถา้เป็นไปได้

ผมอยากจะตอบแทนแม่และอยากเป็นลูก

แม่ตลอดไปเลยครับ  และผมไดช่้วยแม่

ทาํงานบา้น อาจจะเป็นวธีิที�ง่ายแต่แม่ก็ดี

ใจที�ผมไดแ้บ่งเบาภาระของท่าน

นาย พีรวชิญ์ เที�ยงตรง คณะบริหารธุรกิจ

สาํหรับความรู้สึกที�มีต่อแม่ มนัก็มีหลาย

ความรู้สึกนะครับแต่เรียกรวมคือ รัก แม่

คือทุกอยา่ง คนที�ปลุกใหตื้�น ทาํกบัขา้ว

ใหกิ้น แม่ทาํกบัขา้วอร่อยที�สุดเลยครับ 

มนัอธิบายไม่ถูกอะครับแต่สรุปสั�นๆคือ"

รัก"ครับ

นาย พีรวฒิุ สมิตานนท์ คณะบริหารธุรกิจ

ผมจะแบ่งเบาภาระของแม่ใหไ้ดม้าก

ที�สุดนะครับ

นางสาว เพชรนภา สนกนก คณะบริหารธุรกิจ ทาํงานบา้น ช่วยเหลืองานแม่

นางสาว เพชรฟ้า คาํพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ

ตลอดเวลา 21 ปี อยูก่บัแม่มาโดยตลอด 

เห็นมาตลอดวา่แม่ทาํงานหนกัและ

เหนื�อยขนาดไหนเพื�อส่งเราเรียนมา

จนถึงจนาดนี�  แม่ทาํหนา้ที�แม่ไม่เคยตก

บกพร่องใดใดเลย วนัแม่ปีนี� เป็นปีแรกที�

ไม่ไดอ้ยูก่บัแม่ ก็หวงัวา่แม่จะสุขภาพ

แขง็แรง หวงัวา่จะกินอิ�มนอนหลบัสบาย

 ส่วนทางนี�ก็จะตั�งใจเรียนใหจ้บ เพื�อที�จะ

เลี�ยงแม่ ใหแ้ม่เลิกทาํงานแลว้อยูส่บายๆ

ไดส้ักที รักมา๊มากๆนะ

นางสาว เพชรลดา ขนุพินิจ คณะบริหารธุรกิจ รักแม่



นางสาว เพชรลดัดา เมฆสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ

ถึงจะไม่มีแม่อยูด่ว้ยตั�งแต่เด็กๆก็ยงัมีคุณ

ยา่ที�คอยเลี�ยงดูเรามาตั�งแต่เด็กยนัปัจจุบนั

 คุณยา่ก็เหมือนแม่อีกท่านนึง

นางสาว เพญ็พิชชา  ศรีชยั คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่มากจริงๆก็ค่อนขา้งกลวัแม่มาก

อยูเ่หมือนกนัไม่ชอที�แม่ด่าแต่แม่ไม่เคยด่า

เลยและชอบบอกเราตลอดวา่เราเก่งดูแล

ตวัเองไดแ้ม่เลยไม่ค่อยเป็นห่วงอยากให้

แม่อยูด่ว้ยกนัไปนานๆ รอใหห้นูมีเงินมา

เลี�ยงของที�แม่อยากไดร้อจนกวา่หนูจะมี

งานมั�นคงขอแค่นี�แหละ

นางสาว เพญ็พิชชา โกสะรุทธะ คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหแ้ม่มีสุขภาพร่างกายเเขง็แรง ไม่เจบ็

ไม่ป่วยตลอดไปหนูรักแม่ทุกวนัจะตั�ง

เรียนเรียนใหจ้บภายใน2ปีใหไ้ด้

นาย เพราพงศพ์นัธ์ุ แยม้หรั�งทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ

ผมรักแม่ตลอดเวลาครับ แต่บางทีแม่ก็ทาํ

ใหผ้มอารมณ์เสีย หรือผมทาํใหแ้ม่

อารมณ์เสียอยูบ่่อยครั� ง แต่ขา้งในลึกๆ

ของผม ผมรักแม่ที�สุด และผมก็รู้ดว้ยวา่ 

แม่ก็รักผมที�สุดเหมือนกนั

นางสาว แพรวา ทิพยป์ระเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ

เริ�มทาํงานหาเงินครั� งแรกใชเ้อง เงินเดือน

เดือนแรกใหแ้ม่เพราะแม่เลี�ยงดูเรามา

ตั�งแต่เล็ก เงินเดือนเดือนแรกควรใหแ้ม่

เป็นการตอบแทนใหใ้นวนัแม่เมื�อปีที�แลว้

นาย ฟาฮตั ดาํรงคห์วงั คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยงานบา้นเเทนคุณเเม่พาเเม่ไปเที�ยว

พกัผอ่นพาเเม่ไปปลูกตน้ไมช่้วยเเม่เลี�ยง

นอ้งเเทนคุณเเม่รักเเม่มากๆอยากใหอ้ยู่

กบัคนในครอบครัวนานๆขอใหสุ้ขภาพ

เเขง็ยิ�งขึ�น



นางสาว ภคพร กลา้กฤษ คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นคนเดียวที�ฉนัสามารถคุยอะไร

ดว้ยไดทุ้กเรื�อง ไม่วา่จะเรื�องแฟนเรื�อง

ทุกขเ์รี�องสุขใดๆ ก็จะมีแม่ที�คอยรับฟัง

และสั�งสอนเสมอ ความดีที�อยากทาํให้

แม่ก็คือ อยากจะตั�งใจเรียนเป็นคนดีเรียน

ใหจ้บมีงานทาํหาเงินเลี�ยงแม่เหมือนที�แม่

เลี�ยงเรามาจนโต อยากตอบแทนท่านให้

มากๆ เพราะแม่มีคนเดียวไม่รักแม่แลว้

จะรักใคร แม่ก็มีเราคนเดียว อยากบอก

ทุกคนวา่รักแม่ใหม้ากๆ เพราะแม่คือคน

ที�รักเราที�สุด

นางสาว ภคมน ชูมะณี คณะบริหารธุรกิจ

หนูเป็นผูห้ญิงที�สวยที�สุดสาํหรับหนู แม่

เป็นทุกอยา่งเป็นทั�งครู เพื�อน ที�ปรึกษาที�ดี

เป็นคนที�ค่อยใหก้าํ◌ําลงัใจหนูเสมอมา

เป็นคนที�ทาํอาหารอร่อยที�สุดแม่ทาํงาน

หนกัเพื�อใหห้นูไดเ้รียนหนงัสือ พาหนูไป

เที�ยวสถานที�สวยๆหนูสัญญาวา่หนูจะ

ตั�งใจเรียนและจะเอาใบปริญญาไปใหแ้ม่

ใหไ้ดพ้อหนูมีงานทาํหนูจะเลี�ยงดูแม่พา

แม่ไปที�ยวที�สวยๆไม่ใหแ้ม่เหนื�อย

เหมือนทุกวนันี�ขอบคุณที�แม่เลี�ยงดูหนูมา

เป็นอยา่งดีสาํหรับหนูแม่ที�ดีสุดค่ะ รัก

แรกที�ยงัรักอยูเ่ตม็หวัใจคือรักจากแม่ที�มี

ใหห้นูเสมอมา รักแม่ที�สุดใหโ้ลกค่ะ



นางสาว ภควดี ใจนอ้ย คณะบริหารธุรกิจ

สาหรบทุกวนนกเหมอนเปนวนแมทุกวน

 ไม่วา่จะวนัไหนก็เป็นวนัที�หนูให้

ความสาํคญักบัแม่ตลอด เวลาแม่ปวด

เมื�อย ก็นวดใหท้่าน ทาํใหท้่านผอ่นคลาย

 และช่วยงานท่าน  เพื�อที�จะทาํใหท้่านได้

มีภาระนอ้ยลงและไดพ้กัผอ่นมากขึ�น 

และทุกวนันี�ก็ตั�งใจเรียน เป็นเด็กดีของ

ทุกคนในครอบครัว นอกจากแม่แลว้ก็ยงั

มียายอีกคนหนึ�ง ที�เหมือนแม่คนที�สอง 

ทุกวนัแม่ก็จะซื�อพวงมาลยัมาไหวท้่าน

ทั�งสองและทาํกบัขา้วกินกนัในครอบครัว

  แม่บอกวา่หนูคอยรับฟังแม่และให้

คาํปรึกษา เวลาแม่ไม่สบายใจ หรือมี

เรื�องที�ทาํใหคิ้ดมาก ทาํใหท่้านรู้สึกดีและ

สบายใจมากขึ�น เวลาท่านปวดเมื�อย

หรือไม่สบายก็จะเป็นหนุที�พาท่านไปหา

หมอเพราะหนูเป็นห่วงแม่มาก ท่าน

อยากกินอะไรก็พาไปกิน ถึงแมจ้ะเป็น

นางสาว ภควดี อบอุ่น คณะบริหารธุรกิจ

1.กิจกรรมที�ทาํคือหนูเอาขนมปังใหป้ลา

ที�สระหลงับา้นทุกวนัที�ทาํเเซนวชิไปขาย

 2.หนูไม่รู้วา่รักแม่แค่ไหน แต่อยากให้

แม่รู้ไวว้า่ ถึงแมเ้ราจะอยูใ่กลก้นัแต่แม่ก็

จะเป็นคนเดียวที�หนูนึกถึงแลว้มีแรงสู้

ต่อไป หนูอยากขอใหแ้ม่ดูแลตวัเองใหดี้ 

เพื�อรอวนัที�ลูกคนนี�ไดก้ลบัไปดูแลได้

ไหม ช่วยรักษาสัญญาไดไ้หม แลว้ใน

วนัที�หนูประสบความสาํเร็จหนูจะ

กลบัไปสร้างทุกอยา่งใหแ้ม่เอง แม่อยูร่อ

หนูไดไ้หม



นาย ภวตั เสนาะเสียง คณะบริหารธุรกิจ

ไม่วา่สถานภาพทางครอบครัวจะเป็น

ยงัไง สภาพเศรษฐกิจจะแยแ่ค่ไหน อยาก

ใหแ้ม่อดทนในช่วงนี�ไปก่อน เงินที�หาให้

แม่และครอบครัวไดต้อนนี�อาจจะนอ้ย 

แต่ถา้ผมเรียนจบและมีงานทาํที�ดีเมื�อไหร่

 แม่จะไดพ้กัผอ่นอยา่งสบายใจ

นาย ภสชยั ทองศรี คณะบริหารธุรกิจ

สวสัดีดีครับคุณเเม่เเสนดีของผม ผม

ขอใหคุ้ณเเม่มีสุขภาพร่างกายแขง็เเรงไม่

เจบ็ไขไ้ดป่้วยนะครับขอใหคุ้ณเเม่อยูก่ะ

ผมไปนานๆค่อยดูผมเติบโตเป็นผูใ้หญ่

นะครับเเลว้ก็ผมรักเเม่นะครับ

นางสาว ภคันาถ  แกว้เพง็ คณะบริหารธุรกิจ

ลูกคนนี�อาจจะไม่ไดเ้ป็นลูกที�ดี ไม่ได้

เป็นลูกที�เก่ง ไม่ไดเ้ป็นลูกที�ทาํใหแ้ม่

สบายใจ ดีแต่ทาํใหแ้ม่เหนื�อย แม่ตอ้ง

คอยบ่นคอยสอนอยูต่ลอดแม่ไม่เคยได้

พกัผอ่น แต่หนูสัญญาวา่หนูจะตั�งใจเรียน 

เป็นลูกที�ดี ไดท้าํงานดีๆเลี�ยงแม่ได ้แม่จะ

ไดไ้ม่ตอ้งทาํงานเหนื�อยกายเหนื�อยใจอีก

ต่อไป ขอใหแ้ม่มีร่างกายแขง็แรง อยูก่บั

ลูกไปนานๆ รักแม่ค่ะ



นางสาว ภชัภิชา จาตุรงคโ์ชค คณะบริหารธุรกิจ

ในวนัแม่ปีนี�  ฉนัจะพาแม่ไปกินขา้วแลว้

จะช่วยแบ่งเบาภาระเขา ถา้ปวดเมื�อยก็จะ

นวดให ้พาเขาไปซื�อของเครื�องสาํอางค ์

ทาํใหเ้ขาสบายสักวนัหนึ�ง เพราะที�ผา่น

มาแม่ตอ้งตื�นแต่เชา้ไปตลาดเพื�อไปซื�อ

ของมาเตรียมเปิดร้านอาหาร ในช่วงแรก

แม่ฉนัดีมากแต่พอมาเจอช่วงโควดินั�นทาํ

ใหแ้ม่ขายไม่ค่อยดี บางวนัไดไ้ม่ถึงพนั

บา้ง บางวนัก็เกือบจะไม่ไดเ้ลย แม่เผน็

ผูห้ญิงที�เก่งมากเพราะเขาเลี�ยงฉนักบั

นอ้งดว้ยตวัคนเดียว ถึงตอนนี� เราจะ

ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัเพราะเขาไปเปิดร้านที�

ต่างจงัหวดั แต่ฉนัก็รักและเป็นห่วงเขา

ตลอดมา ฉนัอยากจะบอกแม่วา่สู้ๆเป็น

กาํลงัใจและอยูข่า้งๆเขาตลอดนะ รักแม่

แลว้เป็นห่วงแม่ตลอด รักแม่มากๆนะคะ

นาย ภทัรดนยั กาญจนะโภคิน คณะบริหารธุรกิจ

ผูห้ญิงที�ดีที�สุด จะเป็นใครไปไม่ไดเ้ลยถา้

ไม่ใช่แม่ ผูห้ญิงที�คอยบ่นไดต้ลอดเวลา 

ผูห้ญิงที�ทาํอาหารเก่งที�สุด ผูห้ญิงที�คอย

โทรตามเวลาที�เรากลบัดึก ผูห้ญิงที�คอย

เล่นมุขตลกไดต้ลอดถึงแมจ้ะไม่ตลก 

ผูห้ญิงที�คอยเป็นกาํลงัใจใหเ้รา ผูห้ญิงที�

คอยสร้างเสียงหวัเราะใหเ้ราในทุกๆวนั 

ขอบคุณนะครับแม่ รักแม่นะ.

นางสาว ภทัร์ถิรา  งามสมพล คณะบริหารธุรกิจ

จะเป็นเด็กดีของแม่ จะไม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงั

 จะตั�งใจเรียนหนงัสือใหจ้บมาเลี�ยงดูแม่

เหมือนที�แม่เลี�ยงดูหนูมา หนูรักแม่ค่ะ



นาย ภทัร พล  ส่งทอง คณะบริหารธุรกิจ

ผมรักแม่นะครับผมจะตั�งใจเรียนจบมามี

งานทาํจะไดดู้แลแม่ไดใ้หแ้ม่อยูส่บายไม่

ตอ้งทาํงานหนกัอีกต่อไปแลว้รักแม่นะ

ครับ

นางสาว ภทัรมน เขียวอ่อน คณะบริหารธุรกิจ

คาํวา่แม่ไม่มีสิ�งใดเทียบได ้แม่คือผู ้

เสียสละทุกอยา่งเพื�อลูกไดคื้อผูที้�ทาํทุก

อยา่งเพื�อลูกโดยไม่สนวา่ตวัเองจะลาํบาก

แค่ไหน ผูห้ญิงที�ชื�อวา่แม่คือผูห้ญิงที�

เขม้แขง็และแขง็แกร่งแม่คอยสั�งสอนหนู

มาเป็นอยา่งดีในตลอด 20ปีที�เลี�ยงดูหนู

มาแม่ไม่เคยทาํใหห้นูรู้สึกขาดหรืออดเลย

 ถึงแมว้า่เราจะไม่ค่อยแสดงออกวา่รักกนั

มากเท่าไหร่แต่หนูก็สามารถรู้ไดว้า่แม่รัก

และเป็นห่วงหนูมากหนูยงัเปรียบเสมือน

เด็กนอ้ยของแม่อยูต่ลอดเวลา รักแม่

มากๆนะคะ

นางสาว ภทัรวดี เยน็ท่าขา้ม คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณคุณแม่ที�ค่อยสนบัสนุนหนูมา

ตลอดต่อไปนีหนูจะช่วยแบ่งเบาพาระ

หนา้ที�ของแม่ทุกอยา่งขอโทษสาํหรับทุก

ปัญหาที�หนูอาจจะหามาใหห้นูจะ

ทดแทนพระคุณของแม่จะคอยดูแลแม่

ตลอดไปรักแม่นะสุขสันตว์นัแม่ค่ะ



นาย ภาณุพงศ์ วะชุม คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่ครับ ผมรักแม่มากที�สุด 

ผมสัญญาวา่ผมจะเป็นลูกที�ดี ผมจะเป็น

ผูใ้หญ่ที�ดี จะเชื�อฟังคาํสอนของพอ่แม่ 

ผมจะตั�งใจเรียน ตั�งใจทาํงาน เพื�อเลี�ยงดู

แม่และครอบครัวใหส้บาย ผมดีใจที�ได้

เป็นลูกแม่ และผมขอบคุณแม่ที�ดูแลผม

มาตลอด ผมจะดูแลไม่ทอดทิ�ง จะไม่ทาํ

ใหแ้ม่เป็นห่วงหรือเสียใจ และผมขอ

โทษที�ผา่นมาผมเคยทาํใหแ้ม่เสียใจ 

สุดทา้ยนี�ผมขอใหแ้ม่มีสุภาพร่างกาย

แขง็แรง อายยุนืยาว อยูก่บัลูกหลานไป

นานๆนะ สาธุ ผมรักแม่นะครับ

นางสาว ภาณุมาศ สิงห์ไข่มุกข์ คณะบริหารธุรกิจ

ไม่มีสิ�งใดอาจเทียบเทียมแม่ผูใ้หก้าํเนิด 

อยากขอบพระคุณที�เลี�ยงดู เอาใจใส่ตั�งแต่

เป็นทารกจนเติบใหญมาจนถึงทุกวนันี�  

อยากจอบคุณที�ส่งเสียใหเ้รียน ขอบคุณที�

อบรมสั�งสอนมาเป็นอยา่งดี ขอบคุณที�

คอยทาํใหทุ้กอยา่ง ขอบคุณที�รักใคร่หวน

แหนลูกคนนี�  ขอบคุณทุกๆอยา่งที�มอบให้

เสมอมา ขอโทษทุกอยา่งที�พลาดพลั�ง 

กระทาํผดิ ขอบโทษที�ทาํใหเ้สียใจ ผดิหวงั

 สุดทา้ยนี�อยากบอกวา่ รักแม่นะ

นางสาว ภาณุมาส ดีขาํ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มากนะคะ ถึงเราจะไม่ไดอ้ยู่

ดว้ยกนัก็ตามแต่ยงัไงก็รักทุกวนั ขอให้

แม่มีความสุข มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 

เป็นห่วงแม่นะดูแลตวัเองดีๆ อยูก่บัหนู

ไปนานๆนะคะ

นาย ภาณุวฒัน์ โง่นลุน คณะบริหารธุรกิจ รักแม่ทากรักที�สุด



นางสาว ภาวนา มั�นสงค์ คณะบริหารธุรกิจ

ช่วงที�คุณแม่มีปัญหาค่าใชจ้่ายเมื�อปีที�แลว้

 ความดีที�ทาํคือการออกไปหางานพาร์ท

ไทมท์าํช่วงหลงัเลิกเรียนและวนัหยดุ ได้

ช่วยเหลือค่าใชจ้่ายของแม่ในหลายๆอยา่ง

 เช่น ค่านํ�า ค่าไฟ ค่าขนมรายวนั ค่าเทอม

 รู้สึกไดช่้วยแม่แบ่งเบาภาระไดม้าก ฉนั

และแม่สนิทกนัมากเราคุยกนัไดทุ้กๆเรื�อง

 บอกรักแม่ทุกวนั และจะรักมากขึ�นไป

เลื�อยๆ หากเรียนจบแลว้ ก็จะหางานทาํ

ตั�งตวัและเลี�ยงแม่ค่ะ รักแม่ที�สุด

นาย ภาวสุทธิ� เปล่งศรี คณะบริหารธุรกิจ

ผมรักเเม่นะครับผมรักเเม่ทุกวนั ขอให้

เเม่สุชภาพร่างกาขอใหเ้เม่สุชภาพร่างกาย

เเขง็เขอใหเ้เม่สุชภาพร่างกาขอใหเ้เม่

สุขภาพร่างกายเเขง็เเรงอยูก่บัผมนานๆ

ครับ

นางสาว ภาวณีิ รสแดงชาติ คณะบริหารธุรกิจ

คิดถึงกบัขา้วฝีมือแม่มากๆ อยากตั�งใจ

เรียนใหจ้บ แลว้มีงานดีๆทาํ พาแม่ไปกิน

ของอร่อยๆ พาแม่ไปเที�ยว

นาย ภาสกร บุญแท้ คณะบริหารธุรกิจ ช่วยแม่ทาํงานขายของที�บา้น

นาย ภาสวชิญ์ กาหลง คณะบริหารธุรกิจ

วนัเเม่พาเเม่ไปวดัไปไหวพ้ระทาํบุญ

ปล่อยนกปล่อยปลา พาเเม่ไปเดินเล่นซื�อ

ของมาทาํกินวนัเเม่เลี�ยงขา้วเที�ยงเเม่

นางสาว ภิญญามาศ สมสุข คณะบริหารธุรกิจ

อยากใหแ้ม่ มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง มี

ความสุขกายสบายใจ อยูก่บัลูกนานๆ

เลยเดอ้อ ลูกคนนี�จะเป็นเด็กดี ตั�งใจเรียน 

วนัไหนๆก็รักแม่ทุกวนัเดอ้ออ



นางสาว ภิภชัริญ  เพชรรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

หนูจะเป็นเด็กดีไม่ดื�อไม่ซน เชื�อฟังคาํสั�ง

สอนของแม่ทุกอยา่ง จะไม่บ่นหรือเถียง

เวลาแม่บ่น จะไม่ทาํใหแ้ม่เป็นห่วง จะ

คอยอยูเ่ป็นลูกและเพื�อนที�ดี จะคอยรับ

ฟังปัญหาที�แม่ไดเ้จอมา ไม่รําคาญเวลาแม่

เตือนเมื�อทาํผดิ จะดูแลตวัเองตามที�แม่

คอยเตือนมาลอด จะไม่นอนดึก จะไม่ติด

เกม จะเอาเวลาไปตั�งใจเรียนและอ่าน

หนงัสือ จะไม่ขี� เกียจและเคลียร์งานที�คั�ง

คา้งใหเ้สร็จ ตื�นเชา้ก็จะลุกมาเก็บที�นอน 

จะช่วยขนของเวลาแม่ไปจ่ายตลาด หนู

รักแม่นะ

นาย ภูดิศ พรศรีเจริญกุล คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นคนที�ใหก้าํเนิดผมมาเป็นคนที�

เลี�ยงดูผมมาตั�งแต่ยงัเล็กคอยสั�งคอยสอน

ทาํใหผ้มเป็นคนดีไดจ้นถึงทุกวนันี�ผมจึง

รู้สึกที�รักแม่ละภูมิใจที�มีแม่คอยสั�งสอน

คอยอยุเ่คียงขา้งแบบนี�อยากจะบอกแม่วา่

รักแม่ครับขอบคุณที�คอยดูแลเอาใจใส่

คอยสั�งสอนผมมาตลอด

นาย ภูบดินทร์ ประเสริฐสิริสิทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆ คอยดูแลลูกๆ

อยา่งนี�ไปนานๆ ไม่วา่จะเจอเรื�องร้ายๆ

อะไร เราจะสู้ไปดว้ยกนั หนูจะตั�งใจเรียน

เพื�ออนาคตของหนู และหนูจะตอบคุณ

แม่ใหดี้ที�สุด

นาย ภูวดล เรืองเกตุ คณะบริหารธุรกิจ

ณ จุดนี�แม่นั�นมีบุญคุณอนัใหญ่หลวง แม่

นั�นไดใ้หก้าํเนิดตวัผมมา ไดส้อนใหรู้้สิ�ง

ใหม่อยูเ่สมอใหรู้้จกัเขม้แขง็และอดทน 

ใหรู้้จกัการแบ่งปันแก่ผูอื้�น ใหรู้้จกัวถีิ

ชีวติในการดาํรงชีพ อยากจะบอกคุณแม่

วา่ผมรักแม่ครับ



นาย ภูวดล เรืองเกตุ คณะบริหารธุรกิจ

อยากจะบอกวา่ขอขอบคุณคุณแม่ที�ให้

กาํเนิดผมมาไดดู้โลกนี�  ขอขอบคุณที�

ลาํบากไดเ้ลี�ยงดูผมมาตลอดหลายสิบปี

ไดมี้โอกาสไดเ้รียนรู้เรียนวชิา ไดเ้รียนรู้�

วถีิชีวติ ไดเ้รียนรู้คาํสอนที�สืบทอดกนัมา 

ไดรั้บความรักจากแม่นี�ยิ�งใหญ่นกั สิ�งที�

อยากจะบอกแม่จากใจนี�วา่ลูกนี� รักแม่ครับ

นางสาว มณีวรรณ อุปฮาต คณะบริหารธุรกิจ

ภาพที�แนบไปเป็นภาพวาดลายเส้นที�วาด

ขึ�นเองเพื�อจะใชเ้ป็นของขวญัใหแ้ม่ใน

วนัแม่ปีนี�  ..ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือ แม่

เป็นทุกสิ�งอยา่งของหนู แม่เป็นผูใ้ห้

ตลอดทั�งชีวติ หนูอยากจะบอกแม่วา่ หนู

รักแม่นะคะ หนูจะสาํเร็จการศึกษาและจะ

เอาใบปริญญามาใหน้ะคะ

นางสาว มนธิตา ราชประดิษฐ คณะบริหารธุรกิจ รักแม่ที�สุดในโลก

นางสาว มนธิตา ราชประดิษฐ คณะบริหารธุรกิจ

แม่ผูใ้หก้าํเนิด มอบความรัก ฟูมฟักลูก

ตั�งแต่นอ้ย ความรักของแม่ไม่สามารถมี

ใครเทียมเท่าได ้แม่ผูมี้แต่การให ้การสอน

 การเลี�ยงลูกที�ดี ต่อใหแ้ม่ตอ้งเหนื�อยแค่

ไหน เพื�อลูกแม่สามารถทาํใหไ้ดเ้สมอ 

พระคุณแม่ยิ�งใหญ่กวา่สิ�งใดในโลกนี�  

หนูรักแม่มากนะคะ หนูสัญญาจะดูแล

อยา่งดี เหมือนที�แม่ดูแลหนูมา

นางสาว มนสินี แสนจุย้ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแมรกี� นี�หนูรักแม่นะคะ ถึงหนูกบัแม่

ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั หนูก็รักแม่ตลอดนะคะ



นางสาว มนสัวี สุวรรณลาภา คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือทุกอยา่งในชีวติแม่คือผูใ้ห ้

ขอบคุณที�ทาํใหมี้วนันี�  ขอบคุณที�ทาํให้

ลูกมีทุกๆอยา่งและโตมาไดข้นาดนี�  รัก

แม่ที�สุดในโลก

นางสาว มนสัวี เผื�อนผอ่ง คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีคือไม่ทาํใหผู้อื้�นเดือดร้อน 

ช่วยเหลือผูอื้�น มีนํ�าใจ มีเมตตา เป็นคนดี

ของสังคม ช่วยเหลือผูที้�เดือดร้อนกวา่เรา

ช่วยที�เราจะช่วยได ้ความรู้สึกที�มีต่แแม่

ขอใหแ้ม่มีสุขภาพที�แขง็แรงอยูก่บัลูกไป

นานๆ ขอใหแ้ม่มีความสุขในทุกๆเรื�อง 

ลูกคนนี� รักแม่ที�สุด

นางสาว มโนราย์ โกธา คณะบริหารธุรกิจ

วนัหยดุนี�ฉนัไดพ้าเเม่ไปทาํบุญที�วดัใกล้

บา้นไหวเ้เละบอกรักท่าน ช่วยงานบา้น

เเบ่งเบาภาะซึ�งก็เป็นสิ�งที�ฉนัไดท้าํเป็น

ประจาํอยูเ่เลว้ พยายามอยูก่บัเเม่ให้

นานๆทาํใหท้่านสบายใจตั�งใจเรียนเเละ

เชื�อฟังค่ะ

นางสาว มาลิณี ลาโสภี คณะบริหารธุรกิจ ถึงจะดื�อชอบเถียงแต่ก็รักแม่นะ



นางสาว มุกขรินทร์ เอี�ยมอุไร คณะบริหารธุรกิจ

 ตั�งแต่ เด็กจนโตเป็นวยัรุ่น แม่คอยสั�ง

สอนใหเ้ป็นคนดี ตั�งใจเรียนหนงัสือ และ

แม่ก็ใหค้วามรักอยา่งจริงใจ แมว้า่เราจะ

ทาํสิ�งที�ผดิพลาดไปนบัครั� งไม่ถว้น แม่ก็

ยงัใหอ้ภยัลูกคนนี� เสมอ และยงัมอบ

รอยยิ�มทั�ง ๆ ที�แม่ ก็ตอ้งเสียนํ�าตา 

ความผดิของลูกไม่วา่จะครั� งไหน 

ร้ายแรงสักเพียงใด แม่ก็ยงัพร้อมที�จะอา้

แขนกอดลูก ดว้ยความรักเสมอมา วนัใด

ที�ลูกประสบความสาํเร็จทั�งการเรียน 

และการงาน ไดมี้โอกาสไดต้อบแทน

พระคุณแม่ แมว้า่มนัจะเป็นเพียงสิ�ง

เล็กนอ้ยถา้เทียบกบัสิ�งที�ไดรั้บจากแม่ แต่

ลูกคนนี�ก็จะขอสัญญาวา่จะไม่ทาํใหแ้ม่

เสียใจอีกต่อไป จะดูแลแม่ใหเ้หมือนที�

แม่ดูแล รักแม่นะจุบ๊ๆ❤🥰🥰🙇🙇❤️



นางสาว มุทิตา พนัธ์หนองหวา้ คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีที�ของหนู อาจจะไม่ได้

เหมือนใคร แต่หนูรู้วา่แม่มีความคาดหวงั

ในตวัหนูเพราะอยากเห็นหนูมีอนาคตที�ดี

 แม่อยากเห็นเรียนจบรับปริญญา หนูก็จะ

ตั�งใจเรียนทาํเกรดดีๆและนาํใบปริญญา

มาใหแ้ม่ไดภู้มิใจ หลงัเรียนจบหนูก็จะหา

งานทาํดีๆ ทาํใหแ้ม่สบาย หนูจะเรียนดู

แม่ใหดี้เหมือนที�แม่เลี�ยงดูหนูมาแต่เล็ก

จนโต แม่ลาํบากมามากแลว้ หนูจะทาํให้

แม่ตอ้งสบาย หนูรักแม่ รักมากๆเลยค่ะ 

และจะรักตลอดไป จะไม่ทอดทิ�งแมย้าม

เจบ็ป่วย จะคอบแทนบุญคุณของแม่เท่าที�

ลูกสาวคนนี�จะทาํได ้อยากขอบคุณ

สาํหรับทุกสิ�งที�อยา่งที�แม่สร้างใหห้นู 

ขอบคุณที�แม่สอนใหห้นูคิดดีทาํดี ใหห้นู

อยูใ่นสังคมที�ดี มีชีวติที�ดี หนูรักแม่ที�สุด

ค่ะ

นาย เมธา พิรักษา คณะบริหารธุรกิจ

ผมในฐานะเป็นพี�ที�โตที�สุด ผมอยาก

กล่าววา่ ผมรักแม่ที�สุด ผมจะช่วยแม่ทุก

วถีิทางเพื�อช่วยแม่ ตามกาํลงัของผม ผม

ห่วงใยแม่เสมอ และขอบคุณสาํหรับ

ทุกๆสิ�งที�แม่ทาํเพื�อผม และผมจะทาํเพื�อ

แม่เช่นกนั



นางสาว เมธาพร  ภู่ศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ

ผหูญงทพเศษทสุดของหนูจะเปนใครไป

ไดน้อกจากแม่  แม่ผูที้�ดูแลเราตั�งแต่เล็ก

จนโต แม่ผูที้�คอยบ่นคอยวา่ตลอดเวลาที�

เราทาํตวัไม่ดี แม่ที�ทาํอาหารอร่อยที�สุด 

ทาํเก่งที�สุด ลูกอยากกินอะไรแม่ก็ทาํให้

ตลอดไม่เคยบ่น แม่ผูที้�คอยรับส่งเราตั�งแต่

เราเด็กๆจนมหาลยั แม่ผูที้�ใหก้าํลงัใจเรา

ทุกๆวนั คอยสอนใหเ้ราอดทนทุกอยา่ง 

คอยสอนใหเ้ราเป็นเด็กดี แม่เป็นคนที�

น่ารักตลอด ถา้ไม่มีแม่คงไม่มีหนูในวนันี�

 ใหบ้อกความดีของผูห้ญิงคนนี�บอก

ยงัไงก็ไม่หมด เพราะผูห้ญิงคนนี� เก่งที�สุด

 ลูกจะดูแลเลี�ยงดูพอ่แม่ใหดี้กวา่ตอนที�

พอ่แม่เลี�ยงลูกมา ลูกจะไม่ทาํใหพ้อ่แม่

ผดิหวงั ลูกจะทาํทุกอยา่งเพื�อที�จะไดเ้ลี�ยง

ดูพอ่แม่นะ ลูกอยากขอบคุณแม่นะ 

ขอบคุณทุกๆอยา่งที�ทาํใหลู้กไดโ้ตขึ�น

ขนาดนี�  ขอบคุณแม่มากๆนะคะ ลูกคนนี�

นางสาว เมธาพร บุญสิทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มากๆ ขอใหแ้ม่มีสุขภาพร่างกายที�

แขง็แรง อยูก่บัลูกไปนานๆ ที�สาํคญัคือ

ขอบคุณแม่มากๆที�เกิดลูกคนนี�มา 

ขอบคุณมากๆที�เลี�ยงลูกคนนี�ไดดี้มากลูก

ไม่เคยรู้สึกขาดอะไร อยากไดอ้ะไรแม่

ใหลู้กไดเ้สมอ ขอบคุณที�สอนใหลู้กรู้จกั

ใชชี้วติและเรียนรู้ทุกอยา่งดว้ยตวัเอง 

ขอบคุณแม่ที�ยอมลาํบากอดทนเพื�อลูก

เสมอมา รักแม่มากๆนะคะ ลูกสัญญาวา่

เรียนจบเมื�อไหร่ลูกคนนี�จะทาํใหแ้ม่มี

ความสุขและสุขสบายมากที�สุดเท่าที�ลูก

คนนึงจะทาํได ้รักแม่นะคะ♡´･ᴗ･`♡



นางสาว เมธาพร ภู่ศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ

ผหูญงทพเศษทสุดของหนูจะเปนใครไป

ไดน้อกจากแม่ แม่ผูที้�ดูแลเราตั�งแต่เล็ก

จนโต แม่ผูที้�คอยบ่นคอยวา่ตลอดเวลาที�

เราทาํตวัไม่ดี แม่ที�ทาํอาหารอร่อยที�สุด 

ทาํเก่งที�สุด ลูกอยากกินอะไรแม่ก็ทาํให้

ตลอดไม่เคยบ่น แม่ผูที้�คอยรับส่งเราตั�งแต่

เราเด็กๆจนมหาลยั แม่ผูที้�ใหก้าํลงัใจเรา

ทุกๆวนั คอยสอนใหเ้ราอดทนทุกอยา่ง 

คอยสอนใหเ้ราเป็นเด็กดี แม่เป็นคนที�

น่ารักตลอด ถา้ไม่มีแม่คงไม่มีหนูในวนันี�

 ใหบ้อกความดีของผูห้ญิงคนนี�บอก

ยงัไงก็ไม่หมด เพราะผูห้ญิงคนนี� เก่งที�สุด

 ลูกจะดูแลเลี�ยงดูพอ่แม่ใหดี้กวา่ตอนที�

พอ่แม่เลี�ยงลูกมา ลูกจะไม่ทาํใหพ้อ่แม่

ผดิหวงั ลูกจะทาํทุกอยา่งเพื�อที�จะไดเ้ลี�ยง

ดูพอ่แม่นะ ลูกอยากขอบคุณแม่นะ 

ขอบคุณทุกๆอยา่งที�ทาํใหลู้กไดโ้ตขึ�น

ขนาดนี�  ขอบคุณแม่มากๆนะคะ ลูกคนนี�

นางสาว เมธาพร บุญสิทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มากๆนะคะ ขอบคุณที�เกิดหนูมา

เป็นลูกแม่ ขอบคุณที�เลี�ยงหนูมาจนโต

ขนาดนี�  แม่ไม่เคยใหห้นูลาํบากเลยสัก

ครั� ง แม่สอนใหอ้ดทนต่อทุกสิ�งเสมอ 

ขอบคุณที�แม่สอนใหลู้กรู้จกัการใชขี้วติ

ดว้ยตวัเอง ขอบคุณที�ใหลู้กตดัสินใจใน

การใชชี้วติดว้ยตวัเอง รักแม่มากๆนะคะ 

ลูกจะตั�งใจเรียนใหจ้บ เรียนจบเมื�อไหร่

ลูกจะตอ้งเลี�ยงดูแม่ใหแ้ม่สบายที�สุดเท่าที�

เด็กคนนึงจะทาํได ้รักแม่มากๆนะคะ



นางสาว ยลลดา บุญเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ

ตื�นเชา้พาแม่ทาํบุญตกับาตรค่ะพาแม่ไป

กินขา้วซื�อของอร่อยๆอยากจะบอกแม่วา่

รักแม่ที�สุดในโลกขอบคุณที�ทาํใหห้นู

เกิดมาค่ะนกัแม่มากๆค่ะ

นาย ยศธรา  สมนิยาม คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีใหแ้ม่ของผม ทาํใหทุ้กวนั 

คือการตั�งใจเรียน ช่วยงานบา้น เวลาแม่

ทาํงานมาเหนื�อยก็จะไดพ้กัผอ่นไม่ตอ้ง

ทาํงานบา้น รักแม่ทุกวนัไม่ใช่แค่วนัแม่

นาย ยศพฒัน์  มณีคง คณะบริหารธุรกิจ

วนันี�ไดน้าํดอกไมไ้ปไหวคุ้ณเเม่ กราบคุณ

เเม่ บอกรักคุณเเม่ หอมแกม้คุณเเม่ครับ

นางสาว ยศวดี ศรีโชติ คณะบริหารธุรกิจ

คงามรู้สึกที�ไดท้าํ รู้สึกวา่เราไม่ไดมี้

โอกาสไดไ้หวท้่านสักเท่าไหร่ อาจจะ

เพราะตวัเองไม่ค่อยไดพ้บผดุคุยกบัแม่

มากนกั แต่พอมีโอกาสไดท้าํสักครั� งหนึ�ง

กลบัรู้สึกวา่ทาํไมเรามาทาํตอนนี� น่าจะ

ทาํมาจั�งนานแลว้นะ จึงอยากทาํแบบนี�ไป

ในทุกๆๆปี และจะเป็นคนดีของแม่จะ

ตั�งใจเรียน เชื�อในตวัหนูนะ

นางสาว ยศวดี อยูร่อด คณะบริหารธุรกิจ หนูรักแม่หนูรักแม่หนูรักแม่หนูรักแม่

นาย ยทุธนา คุตพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูห้ญิงที�เก่งและแกร่งที�สุดในชีวติ

ของลูก แม่เป็นไอดอลที�ดีมากๆ ขอบคุณ

นะคะที�อดทนเลี�ยงดูลูกมาจนเติบโตได้

ถึงวนันี�  แม่เสียสละความสุขทุกอยา่งของ

ตวัเองเพื�อลูก ผมไม่รู้จะตอบแทน

พระคุณอยา่งไรใหเ้พียงพอกบัความรักที�

แม่มอบใหจ้ริงๆ ผมรักแม่ที�สุดในโลก

ครับ



นางสาว ยวุดี นํ�าสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ

7-8 ปีไดแ้ลว้นะแม่ที�เราไม่ไดเ้จอกนั 

คิดถึงแม่มากๆ อยากใหแ้ม่อยูด่ว้ย ถา้แม่

อยูชี่วติหนูตอ้งดีกวา่นี�แน่ ๆ เลย จะคิดถึง

แม่ตลอดไปนะ ❤

นางสาว เยาวลกัษณ์ อนุโต คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีของหนูคือการไปทาํบุญ

ตกัรบาตรที�วดัถึงจะไม่ไดอ้ยูก่บัแม่แต่ก็

ไปทาํบุญเพื�อขอใหพ้ระคุม้ครองแม่ 

ขอใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรงไม่เจบ็ไม่ป่วย

และการสื�อถึงความรักที�มีใหแ้ม่คือการ

โทรไปบอกรักแม่ บอกคิดถึงถึงไม่ไดอ้ยู่

ดว้ยกนัแค่นี�ก็มีความสุขมากๆแลว้

นางสาว โยธกา  โพธิบุตร คณะบริหารธุรกิจ

เมอกอนคนทเลยงดฉนมาตงแตเดก

ไม่ใช่พอ่กบัแม่ค่ะ เป็นตากบัยายแก่ๆคู่

หนึ�งที�บ่นเก่งมาก ท่านทั�งเลี�ยงดิฉนัมา

ตั�งแต่เด็กเพราะพอ่แม่ตอ้งไปทาํงาน

ต่างจงัหวดัซึ� งทางบา้นมีฐานะที�ยากจน 

เราจึงตอ้งดิ�นรนเป็นพิเศษดว้ยความที�

ดิฉนัโตมากบัตายายและไร่สวน ในทุก

วนัหลงัเลิกเรียนดิฉนัจะเขา้สวนไปช่วย

ยายเก็บผกัมาทาํกบัขา้ว และในทุกเชา้เรา

จะตกับาตรร่วมกนัคุณแม่กบัคุณยายมกั

สอนเสมอใหเ้รารู้จกัการให ้ฉนัสัมผสัได้

ถึงความรักของคุณตาและคุณยายที�มีให้

เราอยา่งลน้หลามถึงคุณแม่จะไม่ไดอ้ยู่

ดว้ยแต่แกก็โทรหาประจาํมนัทาํใหรู้้วา่

ท่านก็รักเรามาก สาํหรับเราต่อใหว้นันี�

เป็นวนัแม่หรือวนัไหนๆ ก็เป็นวนัที�เรา

บอกรักแม่ได ้หนูรักคุณตาคุณยายคุณ

ยายและคุณแม่นะค่ะ

นางสาว โยษิตา ภู่พวง คณะบริหารธุรกิจ

พาแม่ไปทาํบุญในวนัแม่ พาแ◌่ไปในที�ที�

อยากไป



นางสาว รชตวรรณ บุตรศกัดิ� แสง คณะบริหารธุรกิจ จะตั�งใจเรียน รักแม่ที�สุด

นางสาว รสพร ใจรัก คณะบริหารธุรกิจ รักเเม่น่ะค่ะ

นางสาว รักตาภา นอ้ยชาวสวน คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มาก ถึงชอบแกลง้ถ่ายรูปหลุดบา้ง 

ทาํอหารตามที�แม่สอน ช่วยงานภายใน

บา้นไม่ใหแ้ม่เหนื�อย ใหแ้ม่ร่างกาย

แขง็แรง มีความสุขมากๆ

นางสาว รัชนีกานต ์ หลั�งมา คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มากค่ะ อยากใหแ้ม่อยูก่บัเราไป

นานๆสุขภาพแขง็แรงและมีความสุข

นางสาว รัญชิดา สาํแดงจิตต์ คณะบริหารธุรกิจ

อยากขอบคุณมา๊ที�ใหค้วามรักที�อบอุ่น

มาก ขอบคุณมา๊ที�ทาํงานหนกัเพื�อส่งให้

หนูเรียนหนงัสือ ใหห้นูไดใ้ชข้องดีๆไม่

ทาํใหห้นูลาํบากหนูรักมา๊มากๆเเละอยาก

ขอโทษมา๊ที�บางครั� งอาจดื�อไปบา้งไม่

เชื�อฟังบา้งเเละลูกจะพยายามทาํหนา้ที�

เรียนหนงัสือใหดี้เเละไม่ทาํใหม้า๊ผดิหวงั

ในตวัหนู วนัเเม่มีปีนี�อยากใหม้า๊สุขภาพ

เเขง็เเรง ไม่เจบ็ไม่จนรํ� ารวยเงินทองไหล

มาเทมาเเละอยูก่บัลูกๆหลานๆไปนาน

หนูรักมา๊นะ

นางสาว รัตติกาล ไชยสวน คณะบริหารธุรกิจ

ทรงพระเจริญ ขอใหพ้รพสุขภาพร่างกาย

แขง็แรง อยูเ่ป็นมิ�งขวญัของชาวไทย

ตลอดกาล

นางสาว รัตนมน ขาํพวง คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยงานท่านทุกอยา่งค่ะ ใหท้่านได้

พกัผอ่นคอยบีบยวดใหบ้่อยครั� ง ไม่

พูดจาหรือการกระทาํที�ทาํใหแ้ม่เสียใจ

นางสาว รุ้งทอง  กลํ�าพลู คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะคะถึงจะไม่ไดไ้ปหาแต่ก็เป็น

ห่วงนะคะ

นางสาว รุ่งทิพย์ แถวอุทุม คณะบริหารธุรกิจ

“ต่อใหส้วยเป็น “นางฟ้า” ก็ไม่เท่าคน

ธรรมดาที�เรียกวา่ “แม่”



นางสาว รุจิรา วงศศ์าโรจน์ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะคะ ขอบคุณที�เลี�ยงหนูใหโ้ต

ขึ�นมาเป็นเด็กที�มีความสุขแบบนี�  แม่คือ

ทุกอยา่งของหนูนะคะ อยูก่บัหนูไป

นานๆนะคะแม่ รักแม่นะคะ

นางสาว รุจีรัตน์ ศรีสงคราม คณะบริหารธุรกิจ รักคุณแม่ทุกๆวนัค่ะ

นางสาว เรืองพิลาศ จุลพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูห้ญิงที�โครตจะแข่งแกร่ง เป็น

ผูห้ญิงที�สอนใหรู้้จกัอดทน รู้จกัเหนื�อย

แต่หา้มทอ้ สอนใหรู้้จกัการใชชี้วติที�ติด

ดินแต่โครตจะมีความสุข แม่เป็นผูห้ญิงที�

แสนจะธรรมดาแต่เตม็ไปดว้ยความหวงัดี

 เป็นผูห้ญิงที�ใครบนโลกที�มีคนเดียวบน

โลก ถา้ไม่มีแม่ในวนันี�คงไม่มีลูกคนนี�  

คนที�แม่สอนใหรู้้จกัการมีชีวติ ที�มีแต่

ความสุข รักแม่💓💓

นางสาว ลลิตภทัร สาพนัธ์ุ คณะบริหารธุรกิจ

ท่านเป็นผูที้�มีพระคุณ ไม่วา่เราจะทาํผดิ

แค่ไหน ท่านก็ยงัใหอ้ภยัเราไดเ้สมอ หนู

รักแม่นะคะ รักมากๆดว้ย 🥰🥰🙇🙇❤️

นางสาว ลลิตา อดุลยส์วสัดิ� คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูห้ญิงที�ดีที�สุดในโลก  ไม่วา่เราจะ

เจออะไรที�แยแ่ค่ไหน  แต่เมื�อกลบัมาบา้น

เมื�อไหร่  เราก็จะมีคนที�คอยถามวา่เหนื�อย

ไหม  แลว้คอยใหก้าํลงัใจเสมอ



นางสาว ลกัษมณ บวัสุวรรณ; คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีต่อแม่ถือเป็นความกตญั�ู

อยา่งหนึ�ง หากจะอยากทาํบุญก็ไม่

จาํเป็นตอ้งไปถึงวดั เพราะเรามีพระใน

บา้นที�ควรกราบไหวดู้แล ตามคาํกล่าว

ที�วา่ทาํบุญ ทาํความดีต่อพระในบา้นถือ

เป็นการทาํบุญที�ดีที�สุด เราควรบอกรักแม่

ในทุกๆวนั ไม่ใช่แค่เฉพาะวนัแม่ เพราะ

แม่รอใหเ้ราพูดคาํนั�นอยูทุ่กวนั ควรนึก

ถึงแม่และทาํความดีต่อท่านใหม้ากๆ แม่

ถือเป็นผูใ้หก้าํเนิดเรา ถา้ไม่มีแม่ เราก็คง

ไม่ไดเ้กิดมาบนโลกใบนี�แลว้ แม่ใหเ้ลือด

ใหเ้นื�อแก่เรา คอยเลี�ยงดูเรามาจนเราตวั

สูงกวา่แม่แลว้ มีแต่แม่ที�ตวัเล็กลงทุกวนัๆ

 เราตอ้งรักแม่ใหม้ากๆ และไม่ควรทาํให้

แม่เสียใจค่ะ

นางสาว ลกัษมณ  พึ�งฉิม  คณะบริหารธุรกิจ

ผูห้ญิงคนพิเศษของหนูคือคุณแม่ ท่าน

สอนใหเ้ราเป็นคนดีเสมอ กตญั�ูรู้คุณ 

ใหต้ั�งใจทาํความดี ท่านจะคอยถามตลอด

วา่เป็นไง เหนื�อยมั�ย แมเ้ราจะมีครอบครัว

 ท่านก็ไม่เคยที�จะหยดุห่วงเรา ท่านคือ

คนที�เป็นกาํลงัแรงใจใหเ้รา เหนื�อยๆ ได้

ยนิเสียงท่านก็หายได ้เป็นพลงังานพิเศษ

จากผูห้ญิงที�เราเรียกวา่ แม่



นางสาว ลกัษมณ บวัสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ

ทาํความดีต่อแม่ใหม้ากๆ บอกรักแม่ทุกๆ

วนั อยา่รอใหถึ้งวนัแม่แลว้ค่อยบอก 

เพราะแม่รอเราอยูทุ่กวนั รักแม่ใหม้ากๆ 

คอยดูแลแม่ ใหส้มกบัที�แม่คอยเลี�ยงดูเรา

มาตั�งแต่อยูใ่นทอ้ง ตั�ง 9 เดือน กวา่แม่จะ

อุม้ทอ้ง แบกทอ้งหนกัๆที�มีเราอยาูไป

ดว้ยทุกที� จนแมก้ระทั�งเราคลอดออกมา

แม่ก็ยงัตอ้งคอยเลี�ยงดูเราตลอด ทั�งคอย

ทาํงานหาเงินมาซื�อขา้วซื�อนํ�าใหเ้รากิน 

ใหเ้งินเราไปโรงเรียน ซื�อขนม ซื�อเสื�อผา้

ใหเ้ราใส่ แม่เป็นผูมี้พระคุณที�ยิ�งใหญ่

ที�สุดในชีวติเรา คอยอยูข่า้งเราเสมอ เวลา

ที�เรามีปัญหาแม่ก็อยูก่บัเรา คอยช่วยเหลือ

เรายามเราลาํบาก ขอใหแ้ม่มีความสุข

ตลอดไปค่ะ

นางสาว ลดัดาวลัย์ แกว้มณีวงค์ คณะบริหารธุรกิจ

อยากบอกวา่รักแม่มาก ขอบคุณที�เลี�ยงดู

มาจนโต คอยบอกคอยสอนในสิ�งที�ดีและ

ไม่ดี ขอบคุณที�ยอมเปิดใจใหลู้กคนนี�ได้

กา้วออกไปสู่โลกภายนอก ขอบคุณที�

คอยหาอาหารดีดีใหกิ้น คดัสรรแต่สิ�งที�ดี

ใหก้บัลูกคนนี�มาโดยตลอด สุดทา้ยนี�

อยากบอกแม่วา่รักแม่มากและจะดูแลแม่

ตลอดไป



นางสาว เลนิการ์ มิสสิงร์ คณะบริหารธุรกิจ

หนูชอบเล่นกบัแม่มากค่ะ เพราะวา่แม่

เป็นเพื�อนที�น่ารักมากเลย แม่เป็นคน

ต่างชาติค่ะ มาอยูที่�ไทยเพื�อคุณพอ่และ

พวกหนู ทาํใหห้นูชอบแกลง้หรือทาํ

อะไรกบัคุณแม่บ่อยๆ จะไดไ้ม่เหงา แลว้

ถา้หนูเรียนจบทาํงาน คงพาแม่ไปเที�ยวค่ะ

 เพราะวา่คุณแม่ไม่ค่อยไดอ้อกจากบา้น

เท่าไหร่ อยากทาํใหแ้ม่มีความสุข เปิด

โลกอีก อยากใหอ้ยูก่บัหนูไปนานนๆเลย

ค่ะ

นาย วชิรวทิย์ แซ่ปึง คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่เราก็ตอ้งทาํความดีเพื�อแม่ หรือทาํ

ใหแ้ม่มีความสุข เช่น ซื�อดอกไมไ้หวแ้ม่ 

ซื�อของขวญัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ แต่ การทาํดี

เพื�อแม่ ไม่จาํเป็นตอ้งรอใหถึ้งวนัแม่ เรา

สามารถทาํดีเพื�อแม่ไดทุ้ก ๆ วนั การช่วย

แบ่งเบาภาระแม่ และไม่สร้างปัญหาหรือ

ภาระเพิ�ม การทาํใหแ้ม่มีความสุข เช่น 

การช่วยแม่ทาํงานบา้น คอยช่วยเหลือ

เรื�องต่าง ๆ ตั�งใจเรียน ไม่สร้างปัญหา ไม่

ไปมีเรื�องต่อยตีกบัคนอื�น ไม่เกี�ยวขอ้ง

กบัสารเสพติด การบอกรักแม่ทุกวนั 

เวลาออกไปขา้งนอกหรือกลบัมาบา้นก็

ไหวแ้ม่ประจาํ

นาย วชิรวทิย ์ วงคร์อบ คณะบริหารธุรกิจ ช่วยแม่ขายของ กวาดบา้น ลา้งจานใหแ้ม่

นาย วชิรวทิย ์ วงคร์อบ คณะบริหารธุรกิจ ช่วยแม่ขายของ กวาดบา้น ลา้งจานใหแ้ม่



นางสาว วนฐัสนนัท์ ปานเหล็ง คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่มาก แม่เป็นเพียงคนเดียวที�

เลี�ยงหนูมาจนถึงตอนนี�  หนูรักแม่มาก

มากมากมากมาก อยากตอบแทนแม่ให้

มากที�สุด แลพหนูจะตั�งใจเรียนใหม้าก

มากมากมากมาก เพื�อใหรี้บๆจบใหแ้ม่

ภูมิใจและ หางานทาํเลี�ยงแม่แม่แม่ รักแม่

แม่แม่มากค่ะ

นางสาว วนสัว ี คงแรต คณะบริหารธุรกิจ รักแม่นะ

นางสาว วนิชพร นาคพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ

สวสดคะ หนูชอนางสาววนชพร ความด

ที�หนูไดท้าํ ณ ตอนที�เเม่ยงัมีชีวติอยู ่หนู

ไดช่้วยเเม่ทาํงานบา้น ช่วยขายของต่างๆ 

พยายามทาํใหเ้เม่ยิ�ม เเละใหภู้มิใจในการ

เรียนของหนู ในช่วงประถม เเต่ในเมื�อเเม่

จากไป สิ�งที�หนูยงัคงทาํใหเ้เม่อยู ่คือ หนู

จะตั�งใจเรียน เป็นเด็กดี. ส่วนดา้น

พฤติกรรมที�เคยทาํกบัเเม่ หนูก็มาทาํกบั

พอ่. ถึงหนูจะไม่ใช่ลูกที�ดีที�สุด. เเต่หนูก็

พูดไดเ้ตม็ปากวา่หนูรักพอ่กบัเเม่มากค่ะ. 

คนอื�นๆ มีเเม่คอยใหก้ราบไหว ้ส่วนหนู 

เหลือพอ่เพียงเเค่คนเดียว เหลือตวัเเทนค

วามรักดีๆ ที�ไดรั้บจากพอ่. พอ่

เปรียบเสมือนพอ่เเละเเม่คอยดูเเล ในทุกๆ

เรื�องการใชชี้วติในเเต่ละวนัของหนูใหดี้

ที�สุด เท่าที�ผูช้ายคนนึงจะทาํใหห้นูได ้

ตอนนี�หนูก็โตเเลว้สามารถเเบ่งเบาภาระ

ค่าใชจ้่ายในครอบครัวบางส่วนไปไดบ้า้ง



นางสาว วนิดา สนเล็ก คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่นะคะหนูรักแม่มากที�สุด

ในเลยแม่รู้ไหมถึงหนูจะไม่เคยพูดใหฟั้ง

บ่อย ๆ ก็เถอะแต่อยากใหแ้ม่รู้นะคะหนู

รักแม่มากและหนูจะเป็นลูกที�ดี เป็นคนดี

ของพอ่กบัแม่ตลอดไปเลยจะตั�งใจเรียน 

ตั�งใจทาํงานเพื�อต่อไปแม่จะไดไ้ม่ตอ้ง

ลาํบากทาํงานหนกั ๆ อีกแลว้สุดทา้ยนี�

หนูอยากใหแ้ม่มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง 

อายยุนืยาว อยูก่บัหนูไปนาน ๆ หนูรัก

แม่นะคะรักมากที�สุดเท่าที�คน ๆ นึงจะรัก

ได❤้ ❤️️❤️

นางสาว วนิดา ศุขเจริญ คณะบริหารธุรกิจ

ทาํความดีใหแ้ม่คือการตั�งใจเรียน รักแม่

มากๆไม่ค่อยไดบ้อกปากแขง็แต่รักทุกวนั

 อยากใหแ้ม่อยูก่บัเราไปนานๆเป็นพระ

ในบา้น รักแม่เสมอรักตลอดเวลาถึงจะ

ดื�อบา้งครั� งคร่าวแต่ก็เป็นห่วงและนึกถึง

ความรู้สึกแม่ตลอด

นาย วรโชติ รอดดาํ คณะบริหารธุรกิจ ดีใจ ที�เกิดเป็นลูกแม่ รักแม่ที�สุดดดด

นางสาว วรดา ทองปรีชา คณะบริหารธุรกิจ

ก็จะตั�งใจเรียน ไม่นอกลู่นอกทางใหแ้ม่

ตอ้งกงัวลใจ จะเป็นเด็กดี ใชเ้งิน

ประหยดัสุด จะจบใหต้รงเวลา หาตงัมา

ใหแ้ม่เลี�ยงแมวที�บา้นเฉยๆ รักแม่นะ ปีนี�

ไม่ไดอ้ยูฉ่ลองดว้ยกนัเพราะตอ้งมาเรียน

ที�กทม. แต่เดี�ยวถา้กลบัไป จะยอ้นหลงัให้

 จะพาไปเดินหา้งช๊อปปิ� ง จะพาไปกิน

ร้านอาหารอร่อยๆ ฝ้ายจะจ่ายใหทุ้กอยา่ง 

 รักคุณปรีดาพรที�สุดในโลกจากวรดา

นางสาว วรพร ปรีชาวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ

ก็ใกลจ้ะวนัแม่แลว้ก็ไม่ไดเ้ป็นลูกที�ดีมาก

อาจจะมีดื�อบา้งแต่ก็จะพยายามทาํใหดี้

และเรียนใหจ้บสุดทา้ยนี�อยากบอกวา่รัก

แม่นะจุบ้



นางสาว วรพรรณ วฒิุมานพ คณะบริหารธุรกิจ รักใดเล่า จะเท่ารักของแม่

นางสาว วรรณดา  โล๊ะซอ คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่ที�สุดเลยค่ะ หนูจะตอ้งใจเรียน 

แลว้เอาใบปริญญาอีกใบไปติดที�ฝาบา้น

นะคะ 🥰🥰

นางสาว วรรณทิพย์ ดว้งสโมสร คณะบริหารธุรกิจ

1.เชื�อฟังแม่และคนในครอบครัว 2.ทาํ

ความสะอาดบา้นเก็บบา้นช่วยแม่ 3.เก็บ

ขยะที�ตวัเองไม่ไดทิ้�งลงถงัขยะ 4.ไหว้

พระก่อนนอน 5.ไม่ทาํใหค้รอบครัว

เดือดร้อนและเป็นห่วง

นางสาว วรรณพร  ชาวชุมนุม คณะบริหารธุรกิจ ❤️

นางสาว วรรณลดา บุญรินทร์ คณะบริหารธุรกิจ การเป็นเด็กดีต่อแม่ ไม่ทาํใหท้่านเหนื�อย

นางสาว วรรณษา ศิริศกัดิ� คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแม่ทาํงานบา้นจะไดช่้วยแบ่งเบา

ภาระแม่ เช่น กวาดบา้น ถูบา้น ลา้งจาน 

ซกัผา้ฯ แลว้ก็ทาํหนา้ที�ของเราใหแ้ม่ชื�น

ใจเช่นตั�งใจเรียน เป็นเด็กดี ไม่ดื�อ ไม่ซน 

ไม่เกเร

นางสาว วรวรรณ นาคบุญ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือคนที�มาํใหเ้ราไดทุ้กอยา่งทาํใหเ้รา

ไดทุ้กเรื�องที�เราตอ้งการ ไม่วา่เราจะทาํ

ผดิแม่ก็พร้อมที�จะใหอ้ภยัเราเสมอแม่คือ

คนที�บ่นเราไดต้ลอดเวลา คือคนที�บ่นเวลา

เราขอเงินแต่ก็ใหเ้รา เเม่คือคนที�

ทาํกบัขา้วอร่อยที�สุด อยากบอกแม่วา่

ขอบคุณที�ทาํใหลู้ดคนนี� เกิดมามีชีวติที�ดี 

ลูกคนนี�จะทาํหนา้ที�ตวัเองใหดี้ที�สุดทาํ

ใหแ้ม่ภูมิใจรักแม่นะคะ

นางสาว วรัมพร บุญทบั คณะบริหารธุรกิจ

หนูจะช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ใหม้าก

ที�สุด ไม่วา่จะช่วยหากบัขา้วหรือหนา้ที�

อะไรที�แบ่งเบาความเหนื�อยของแม่ได ้

หนูรักแม่นะ

นาย วรากร แซ่ฉั�ว คณะบริหารธุรกิจ ขอใหแ้ม่อยูก่บัผมไปนานๆนะครับ



นาย วรานนท์ รจนากร คณะบริหารธุรกิจ

แม่ของฉนัเป็นคนเก่งไม่วา่ลูกคนนี�จะทาํ

ผดิแค่ไหนแม่ของฉนัก็ยงัคงใหอ้ภยัลูก

คนนี� เสมอ ฉนัอยากเก่งใหไ้ดส้ักครึ� งนึง

ของแม่ ไม่จะทะเลาะกนัขนาดไหนแม่ก็

ไม่เคยโกรธและจะเป็นคนที�คอยทาํให้

เราใจเยน็อยูเ่สมอแม่จะไม่พยายามชวน

หรือทาํใหก้ารทะเลาะของเรากลายเป็น

เรื�องใหญ่ ลูกคนนี� รักแม่ที�สุด

นางสาว วราภรณ์ รวมทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจ

อยากขอบคุณแม่ที�ทาํใหลู้กคนนี�ไดเ้กิด

มาดูโลก ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดูและคอย

อบรมสั�งสอนมาตลอดไม่วา่ลูกคนนี�จะ

ดื�อยงัไงแม่ก็ยงัรักและคอยใหอ้ภยัเสมอ 

อยากบอกวา่รักแม่มากที�สุดและจะทาํ

ตามความฝันใหแ้ม่ไดภ้าคภูมิใจกบัลูก

คนนี�

นางสาว วราภรณ์  ฉิมนอ้ย คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี� ไดอ้ยูก่บัแม่ อยากขอใหแ้ม่มี

ความสุข มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง รักแม่

มากๆ อยากขอบคุณที�อดทนและคอย

ดูแลหนูตลอดมา ในต่อไปหนูก็จะเป็น

คนดูแลแม่ ขอบคุณที�พยายามอยา่งหนกั

เพื�อใหห้นูมีความสุข และคอยส่งหนูเรียน

 หนูก็อยากใหแ้ม่มีความสุขมากๆเช่นกนั

 ขอใหแ้ม่ไม่เจบ็ไม่ป่วย เฮงๆรวยๆ หนูก็

จะพยายามในส่วนของหนูเพื�อแม่ หนูรัก

แม่มากๆนะคะ



นางสาว วราภรณ์ วงศค์าํรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีคือ ช่วยงานในบา้นเเละ

ช่วยงานเเม่ พาเเม่ไปซื�อของมาทาํงาน 

เชื�อฟังเเม่ไม่ทาํใหแ้ม่ไม่สบายใจ 

ความรู้สึกที�มีต่อเเม่คือ รักเเม่มากๆ เพราะ

 เเม่คือทุกสิ�งทุกอยา่ง เเม่เป็นคนคอย

ช่วยเหลือในเวลาที�เรามีปัญหา เเม่อบรม

สั�งสอนใหเ้ราเป็นคนดีตลอด มีอะไรเเม่ก็

ใหย้อมทุกอยา่งเพื�อลูกไดอ้ยูดี่กินดี ใหมี้

ความสุขดว้ยกนั

นางสาว วราภรณ์ ฉิมนอ้ย คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี� ไดอ้ยูก่บัแม่ อยากขอใหแ้ม่มี

ความสุข มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง รักแม่

มากๆ อยากขอบคุณที�อดทนและคอย

ดูแลหนูตลอดมา ในต่อไปหนูก็จะเป็น

คนดูแลแม่ ขอบคุณที�พยายามอยา่งหนกั

เพื�อใหห้นูมีความสุข และคอยส่งหนูเรียน

 หนูก็อยากใหแ้ม่มีความสุขมากๆเช่นกนั

 ขอใหแ้ม่ไม่เจบ็ไม่ป่วย หนูก็จะพยายาม

ในส่วนของหนูเพื�อแม่ หนูรักแม่มากๆ

นะคะ

นางสาว วราภรณ์ แกว้วงษษ์า คณะบริหารธุรกิจ

ถึงแม่ แม่คือผูที้�รักมากที�สุด วนัแม่ไม่วา่

จะปีไหนๆก็ยงัรักแม่เหมือนเดิม



นางสาว วราภรณ์ ดีประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีของหนู คือ การตั�งใจเรียน 

ทาํหนา้ที�ของตวัเองใหดี้ที�สุด การเป็นลูก

ที�ดีนั�น ไม่จาํเป็นตอ้งทาํอะไรที�ยิ�งใหญ่

มากมาย เพียงเเค่ทาํดว้ยใจที�รักเเม่ อยาก

ทาํใหเ้เม่มีความสุข ความรู้สึกของหนูที�มี

ต่อเเม่นั�นมากมายเหลือเกินค่ะ หนูรัก

ท่านมากๆ ท่านทาํทุกอยา่งเพื�อใหเ้รามี

ชีวติที�ดี มีการศึกษาสูงๆ เเม่ของหนูนั�น

เป็นบุคคลที�ใจกวา้งที�สุดเลย รักหนูโดย

ไม่หวงัสิ�งใดตอบเเทน เพียงเเค่ท่านเห็น

หนูไดดี้ ท่านก็มีความสุขเเลว้ สุดทา้ยนี�  

หนูอยากจะบอกวา่ หนูรักเเม่ที�สุดในโลก

เลยค่ะ ♥ (เเม่ในที�นี�ของหนู คือ ยา่นะคะ

 หนูอาศยัอยูก่บัยา่ตั�งเเต่เด็กเลย) รักยา่

ที�สุดเลยค่ะ

นางสาว วราลี  โชคชยัธนากุล คณะบริหารธุรกิจ

ในโอกาสวนัแม่ จึงพาแม่ไปเที�ยวที�

นครปฐมค่ะ ไปไหวอ้งคพ์ระปฐมเจดีย ์

พร้อมกบัเดินซื�อของกินบริเวณรอบๆ

องคพ์ระ สิ�งที�อยากบอกแม่ คือรักแม่

มากๆค่ะ ขอบคุณที�ทาํใหเ้กิดมาและเลี�ยง

ดูหนูจนโตมาถึงทุกวนันี�ได ้ขอบคุณ

มากๆค่ะ รักแม่นะคะ ♡

นางสาว วรินธร พานิชกุล คณะบริหารธุรกิจ

วนันี�  หนูอยากจะบอกแม่วา่... ขอบคุณ

สาํหรับความรักที�มีใหเ้ราตลอดมา ไม่วา่

ชีวติจะร้ายหรือดีก็ตาม คุณเป็นแม่ที�ดี

ที�สุด หนูอาจจะไม่พูดบ่อย แต่มนัเป็น

ความจริง หนูโชคดีเหลือเกินที�มีแม่ แม่

เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้รา และเป็นแสง

สวา่งของบา้นเรา รักแม่มากมาก



นางสาว วริศรา ระหาญนอก คณะบริหารธุรกิจ

แมคอผใูหทยงใหญทสุดในชวต แม คอ 

คนที�ใหก้าํเนิดเรามา แม่อุม้ทอ้งเรามาตั�ง 9

 เดือน แม่ตอ้งลาํบากเจบ็ปวด และอีก 1 

วนัที�แม่แสนเจบ็ปวด แต่กลบักลายเป็น

วนัที�แม่มีความสุข แม่ทาํใหเ้ราลืมตามาดู

โลก ตั�งแต่เล็กจนโตเป็นวยัรุ่น แม่

เฝ้าคอยสั�งสอนใหเ้ป็นคนดี ตั�งใจเรียน

หนงัสือ และแม่ก็ใหค้วามรักอยา่งจริงใจ 

แมรู้้วา่สิ�งที�เคยทาํผดิพลาดไปนบัครั� งไม่

ถว้น แม่ก็ยงัอภยัใหลู้กเสมอไม่โกรธลูก 

และยงัมอบรอยยิ�มทั�งๆ ที�แม่ก็ตอ้งเสีย

นํ�าตา ความผดิของลูกไม่วา่จะครั� งไหน

ร้ายแรงเพียงใด ในวนันี� ลูกประสบ

ความสาํเร็จทั�งการเรียน การงาน ไดมี้

โอกาสตอบพระคุณแม่ แมว้า่มนัจะเป็น

เพียงสิ�งเล็กนอ้ยถ่าเทียบกบัสิ�งที�ไดรั้บ

จากแม่ แม่คือผูย้ิ�งใหญ่ในชีวติที�สุดแม่

คือคนพิเศษสาํหรับหนู หนูรักแม่นะคะ

นาย วศิน พรหมปาริจ คณะบริหารธุรกิจ

              แม่คนหนึ�งรักและเลี�ยงดูลูกได้

สักกี�คน คาํตอบก็คือ ถา้เป็นลูกของแม่

แลว้ไม่วา่กี�คนแม่ก็มีความรัก ความ

ห่วงใย ความปรารถนาดีใหแ้ก่ลูก ๆ ทุก

คนอยา่งไม่เอียงเอน พร้อมที�จะเลี�ยงดูลูก

เสมอไม่วา่ลูกจะสูงตํ�าดาํขาว โง่เขลาหรือ

เฉลียวฉลาด และไม่วา่ลูกจะเติบโตขึ�น

เพียงใด แม่ก็ยงัคงคอยมองดูและคอย

ประคบัประคองเมื�อลูกกา้วพลาดเสมอ นี�

แหละคือแม่คนเก่งในความทรงจาํของผม



นางสาว วศินี  เจริญพืช คณะบริหารธุรกิจ

เป็นเด็กดีของแม่เหมือนทุกๆวนัที�ผา่นมา 

 ไม่ทาํใหแ้ม่เหนื�อยใจกบัเรื�องของเรา 

แบ่งเบาภาระช่วยแม่ทาํงานบา้นเหมือน

ทุกๆวนั ตั�งใจเรียน ทาํหนา้ที�ของตวัเอง

ใหดี้ที�สุด รักแม่มากค่ะ ขอบคุณสาํหรับ

ทุกอยา่งเลย

นางสาว วศินี   ชาคริยานุ คณะบริหารธุรกิจ

นอกจากแม่ก็ไม่มีใครเขา้ใจเราที�สุดแลว้ 

แม่เหมือนเซฟโซนที�เราอยูด่ว้ยก็รู้สึก

ปลอดภยัตลอด เจอเรื�องแยแ่ค่ไหนแม่ก็

อยูข่า้งเราเสมอ แต่น่าเสียดายที�แม่ไม่

สามารถอยูก่บัเราไดต้ลอดชีวติ

นาย วสวตัติ� พนอนุอุดมสุข คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งแต่เกิดจนโตอยูก่บัแม่มาตลอดและแม่

ก็ดูแลผมอยา่งดี ไม่วา่จะเรื�องอะไรแม่ก็

คอยสอนตลอดไม่ปล่อยใหห้ลงทางผดิ 

ผมจึงรักและติดแม่มาก ผมจะตั�งใจเรียน

ใหจ้บและหางานทาํเพื�อหาเงินมาเลี�ยงดู

ผูมี้พระคุณของผมใหสุ้ขสบายในบนั

ปลายชีวติ

นาย วสิษฐพล ศรีสิชยางกุร คณะบริหารธุรกิจ

ขอบพระคุณแม่มากที�เลี�ยงดูลูกจนเติบ

ใหญ่ พระคุณแม่ไม่มีสิ�งใดจะมาเทียบ 

ต่อไปนี� ลูกจะคอยดูแลเลี�ยงดูคุณแม่

ตลอดไป รักแม่มากๆ นะคะ



นาย วสุ ด่านธงชยั คณะบริหารธุรกิจ

ในวนัหนึ�งผมอาจจะจะทาํใหท่้านนั�น

เสียใจแต่ผมนั�นวนัวนันี� ปัจุจบนันี�ผมจะ

ทาํใหท้่านนั�นดีใจ มีความสุขใหม้ากๆ

ผมนั�นจะช่วยทาํงานบา้นช่วยทาํงานไม่

อยากใหแ้ม่นั�นผมตอ้งเหนื�อยเพราะท่าน

นั�นเหนื�อยมามากแลว้ในการเลี�ยงผมมา

ใหโ้ตถึงในวนันี�ลาํบาก100เท่าเจบ็ปวด

ใจมาเท่าไหร่แลว้ต่อไปนี�ผมจะเป็นคน

มาดูแลท่านเอง ผมขอโทษที�ทาํใหท้่าน

เสียใจผมรักแม่น่ะครับแม่จิ

นางสาว วชัราภรณ์ ชุตินธราทิพย์ คณะบริหารธุรกิจ

หนูอยากจะตั�งใจเรียนเพื�อแม่ ใหแ้ม่

ภาคภูมิใจที�มีหนูเป็นลูก อยากไดเ้กรด

ดีๆทาํใหแ้ม่ภูมิใจ อยากจบสูงๆใหแ้ม่

ภูมิใจ อยากมีอนาคตที�ดีมีตงัมาเลี�ยงแม่ 

ขอบคุณทุกอยา่งๆที�แม่ช่วยเหลือหนูมา

ทุกอยา่ง ขอบคุณที�เลี�ยงหนูมาจนโต

นางสาว วชัราภรณ์  ไมห้นองบวั คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูห้ญิงที�เก่งและแกร่งที�สุดในชีวติ

ของลูก แม่เป็นไอดอลที�ดีมากๆ ขอบคุณ

นะคะที�อดทนเลี�ยงดูลูกมาจนเติบโตได้

ถึงวนันี�  แม่เสียสละความสุขทุกอยา่งของ

ตวัเองเพื�อลูก หนูไม่รู้จะตอบแทน

พระคุณอยา่งไรใหเ้พียงพอกบัความรักที�

แม่มอบใหจ้ริงๆ หนูรักแม่ที�สุดในโลกค่ะ



นางสาว วชัรินทร์ นิยมสกุล คณะบริหารธุรกิจ

ทาํความดีเนื�องในวนัแม่ พาแม่และ

ครอบครัวร่วมกนับริจาคนํ�าเพื�อเป็น

ประโยชน์แก่โรงพยาบาลสุรินทร์  ความ

รักที�แม่ทีใหแ้ละความห่วงใยที�แม่มีให้

ยิ�งใหญ่และอบอุ่นมากแม่ไม่ใช่คนที�รวย

ที�สุดแต่แม่ไม่เคยทาํใหลู้กคนนี�ลาํบาก

เลยแม่สอนแต่สิ�งดีๆและเป็นตวัอยา่งที�ดี

ใหแ้ก่ลูกเสมอมา

นาย วชัเรนทร์ อบอุ่น คณะบริหารธุรกิจ

พาแม่ไปทาํบุญไหวพ้ระถวายสังฆทาน 

พาแม่ไปเที�ยววดัที�แม่รักชื�นชอบเคารพ

ศรัทธา หรือวดัใกลบ้า้นที�สะดวกในการ

เดินทาง เพื�อไปทาํบุญไหวพ้ระถวาย

สังฆทานแผเ่มตตาเสริมสิริมงคล หรือให้

ไปทวัร์ 9 วดัก็ยงัได ้อยา่งนอ้ยก็ช่วยเพิ�ม

เสริมกาํลงัใจจากพลงัศรัทธา ตลอดจนทาํ

ใหท้่านมีจิตใจสงบร่มเยน็

นาย วฒันพฒัน์ งามพิลา คณะบริหารธุรกิจ

หนูจะตั�งใจเรียนเพื�อแม่ครับ หนูรักแม่

นะครับ อาจจะดื�อเกเรไม่ฟังแม่บา้งแต่

หนูก็รักแม่ที�สุดในโลกเลยนะครับ

นาย วฒันพฒัน์ งามพิลา คณะบริหารธุรกิจ

ลูกที�แยค่นนี� รักแม่ที�สุด ไม่ตอ้งเป็นห่วง

นี�นะหนูจะเอาใบปริญญาที�แม่อยากเห็น

ไปฝากเอง รักแม่นะครับ

นางสาว วณัณิตา  ลูกศร คณะบริหารธุรกิจ

ดีใจไดเ้กิดเป็นลูกแม่คนนี�  คอยซพัพอร์ต 

เป็นกาํลงัใจใหเ้สมอ ใหอิ้สระทุกอยา่ง

แมก้ระทั�งการเรียน ถึงมีบ่นบา้งแต่กูรู้วา่

ที�บ่นเพราะวา่รัก อยากบอกวา่รักแม่ทุก

วนันะคะไม่ใช่แค่วนัที� 12 สิงหาคม

นาย วนัชยั บวันาค คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มากๆครับผมต่อไปนี�จะเป็นเด็กดี

ละครับละจะตั�งใจเรียนละครับ



นางสาว วนัวสิา สีคง คณะบริหารธุรกิจ

ลูกอาจจะไม่เคยบอกมาก่อน แต่วนันี� ลูก

อยากบอกวา่…ลูกภูมิใจที�ไดเ้กิดมาเป็น

ลูกของแม่ ลูกรักแม่มาก สุขสันตว์นัแม่

นางสาว วนัวสิา เหมะ คณะบริหารธุรกิจ

Thank you my dear mom for always 

watching my back and giving me proper 

advice.  I love you. Happy Mother’s Day.

นางสาว วนัวสิาข ์ อ่างเงิน คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่นะคะ เป็นคาํบอกรักสั�นๆแต่มี

ความหมาย

นางสาว วลัยา ซ่อมจนัทึก คณะบริหารธุรกิจ

เป็นคนที�รักแม่มากๆ แม่ทาํทุกอยา่งเพื�อ

เรา ส่งเราเรียนหนงัสือทาํงานทุกอยา่ง

เพื�อใหเ้ราสุขสบาย หนูจะทดแทน

บุญคุณแม่ดว้ยการเป็นคนดีทาํทุกอยา่ง

ใหแ้ม่ เลี�ยงแม่ยามแก่เฒ่า สุดทา้ยนี�แม่

เป็นคนที�หนูรักมากที�สุด

นางสาว วลัลภา บุญทนิมิตร คณะบริหารธุรกิจ

แม่ของหนูเป็นคนที�เก่ง แต่แม่มกัจะชอบ

พูดวา่ตวัเองเรียนนอ้ยแต่แม่ไม่เคยรู้เลย

วา่แม่เป็นไอดอลในการใชชี้วติของหนู

มาโดยตลอด หนูอยากเป็นไดแ้บบแม่ที�

ทั�งใจเยน็ พูดเพราะ ทาํอาหารเก่ง ดูแลลูก

เก่ง และซกัผา้หอมมาก แม่มกัจะคอย

รับ-ส่งไปโรงเรียนทุกวนัตั�งแต่เด็กจนโต

แต่แม่ก็ไม่เคยบ่นเหนื�อยใหไ้ดย้นิเลยสัก

ครั� งเดียว หนูโชคดีมากค่ะที�ไดเ้กิดเป็น

ลูกของแม่ หนูรักแม่นะคะ



นางสาว วาริพินทุ์ สิทธิประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่ รักแม่มากที�สุดค่ะจะเป็น

ลูกที�ดี เป็นคนดี เชื�อฟังคาํสอนของพอ่แม่

 ขอใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรง อายยุนืยาว 

จะตั�งใจเรียนดีใจที�เกิดมาเป็นลูกแม่ จะ

ไม่ทาํใหแ้ม่เป็นห่วงหรือเสียใจ และขอ

โทษที�เคยทาํใหแ้ม่เสียใจ

นางสาว วาริพินทุ์ สิทธิประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่ หนูรักแม่มากที�สุดค่ะจะ

ไม่ทาํใหแ้ม่เป็นห่วงหรือเสียใจ และขอ

โทษที�เคยทาํใหแ้ม่เสียใจ

นางสาว วาสนา   ปัสสาราช คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแม่ทาํงานภายในบา้นเมื�อเขากลบัมา

จะไดไ้ม่เหนื�อย พอเลิกเรียนเส็จแลว้ก็

ช่วยแม่ทาํงานบา้น  ความรู้สึกที�มีต่อแม่

คือหนูรักแม่มากๆที�ช่วยทาํเพราะอยาก

ใหแ้ม่ไม่เหนื�อยมากเกินไป และอยาก

ช่วยทุกอยา่งเท่าที�จะช่วยได ้ ทา้ยนี�ขอให้

แม่สุขภาพแขง็แรงอยูก่บัหนูนานๆ

นางสาว วาสินี เอี�ยมละออ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�ก็อยากจะบอกกบัแม่จะเป็นลูก

ที�ดี จะพยายามเรียนใหจ้บ ทาํให้

ครอบครัวมีความสุขนะหวา่งนี�ก็ขอให้

แม่มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง อยูก่บัหนู

ไปนานๆ อาจจะทาํใหไ้ม่สบายใจไปบา้ง

ก็อยากขอโทษแม่ และขอโทษในทุกๆ

เรื�องที�ทาํใหแ้ม่ไม่สบายใจ หรือไม่พอใจ 

รักแม่น๊า ❤ ❤️️

นาย วกิรณ์ มิสสิงร์ คณะบริหารธุรกิจ

แม่ผมเป็นคนต่างชาติครับ มาอยูไ่ทยคน

เดียว ทาํใหผ้มดูแลและรักแม่เป็นอยา่งดี

อยูแ่ลว้ ผมจะคอยเล่นดว้ยไม่ใหแ้ม่เหงา 

ผมชอบพาแม่ไปเที�ยว ซื�อของใหกิ้น 

หรือซื�ออะไรใหท้่านยิ�มเพราะผมรักแม่รับ



นางสาว วชิญภา เชาวกิจ คณะบริหารธุรกิจ

แม่ หนูรักแม่มากๆเลยนะ หนูขอใหแ้ม่มี

ความสุขมากๆ อยูก่บัหนูไปนานๆ 

สุขภาพร่างกายแขง็แรง รํ� ารวยเงินทอง 

แลว้ก็ไม่ตอ้งห่วงหนูนะ หนูเหนื�อยแต่วา่

หนูไหวอยูแ่ลว้ อดทนอีกนิดเดี�ยวก็เรียน

จบแลว้ไงแม่ วนัไปงานรับปริญญาหนูแม่

เตรียมตวัหาชุดสวยๆใส่ไดเ้ลย รักแม่นะ

นาย วทิยา  เชื�อ บุญ จนัทร์  คณะบริหารธุรกิจ

ลูกจะทดแทนพระคุณของแม่ เปรียบเป็น

นางฟ้าคอยดูแลลูกเสมอ ไม่ใหมี้อนัตราย

ไดม้าเจอ ลูกระลึกอยูเ่สมอไม่เคย ลืม

นาย วนิทกาญจน์ ชลไพรพิมลรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

ในทุกๆวนัก่อนที�แม่ของผมจะเดินทาง

ไปทาํงาน ผมก็จะเตรียมนํ�าและอาหารที�

แม่ของผมชอบไวใ้ห ้ในแต่ละวนัผมก็จะ

ช่วยทาํงานบา้นต่างๆ เพื�อที�จะช่วยแบ่ง

เบาภาระของแม่ผม ผมขอขอบคุณแม่

ของผมที�คลอดผมและเลี�ยงดูผมมาตั�งแต่

เกิด ผมขออวยพรใหแ้ม่ของผมมีอายยุนื 

อยูก่บัผมไปอีกนานๆ

นางสาว วภิา ดิษมหาผล คณะบริหารธุรกิจ รักแม่มากๆนะ

นางสาว วภิาวดี ชยัศรี คณะบริหารธุรกิจ

เเม่คือสิ�งที�หาไม่ไดอี้กเเลว้ในชีวติ ขอบ

คุณเเม่นะคะที�ทาํทุกอยา่งใหห้นู ดูเเลหนู

มากตลอด รักเเม่นะคะ

นางสาว วภิาวดี  อุตสาหะ คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณคุณแม่ที�ใหก้าํเนิดลูกสาวคนนี�มา

 ขอบคุณที�เลี�ยงดูมาตั�งเล็กจนเติบใหญ่ 

ขอบคุณที�ทนเหนื�อย สู้ละผา่นอุปสรรค 

ที�แสนยากลาํบาก ต่อจากนี�จะทาํตวัเป็น

เด็กดีของครอบครัวเเละแม่ หนูรักแม่

ที�สุดในชีวติของหนูเลยค่ะ💗💗



นางสาว วภิาวรรณ  พรรณลาํเจียก คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�หนูไม่มีอะไรมาก นอกขอคุณ 

ที�ห่วงใย และรักหนูมาตลอดถึงจะทาํตงั

ไม่ดีอะไรแม่ก็อภยัอยูเ่สมอมาแลว้ก็ขอ

คุณแม่ ที�สนบัสนุนเรื�องอะไรหลายๆ

อยา่งใหห้นูมีกาํลงัมากสุดทา้ยนี�ก็ไม่รู้จะ

บอกอะไรนอกจากหนูรักแม่ค่ะ

นางสาว วลิาวรรณ ทานะมยั คณะบริหารธุรกิจ

หนูไม่รู้วา่มนัเรียกเป็นความดีหรือป่าว 

แต่หนูทาํทุกอยา่งใหแ้ม่สบายใจและภูมิ

อยา่งสุดความสามารถ หนูอยากเป็นลูกที�

ดีที�สุดในสายตาแม่ แต่แม่เขา้ไม่เคยหา้ม

อะไร เคา้ชอบในสิ�งที�หนูเป็น แค่นี�หนูก็

พอใจมากพอแลว้ค่ะ หนูอยากจะบอกแม่

วา่ รักแม่นะคะ  หนูคนดีจะเป็นลูกที�ดี

ของแม่ใหไ้ด้

นางสาว วลิาวลัย์ คาํสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจ

ถึงคุณ ณภทัร ศรีภวนานนนท ์จาก 

นางสาววลิาวลัย ์คาํสุวรรณ  สุขสันตว์นั

แม่น๊า ขอใหแ้ม่แขง็แรงอยูก่บัหนูและ

นอ้งไปนานๆๆๆ เราจะตั�งใจทาํเพื�อ

อนาคตกนันะคะ อยากมีบา้นมีรถเราจะ

ไดก้ลบัมาอยูด่ว้ยกนั ใหค้รอบครัวเรา

อบอุ่น สุดทา้ยวนัแม่ปีนี�อยากถามแม่วา่ 

แม่มีตงัคพ์อใชไ้หมคะ ถา้มีหนูขอ3,500 

หนูจะเป็นเด็กดี รักแม่นะคะ

นางสาว ววิรรณรัตน์  ขาํทบั คณะบริหารธุรกิจ

ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือตอนนี�อยากขอ

โทษที�ไม่ค่อยเชื�อฟังแม่ทาํใหคิ้ดมากใน

หลายๆเรื�องโกหกแม่บา้งแต่หนูรักแม่

มากๆจะไม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงัจะตั�งใจเรียน

ใหจ้บ หนูไม่ค่อยมีความดีกบัแม่สัก

เท่าไหร่แต่ไม่เคยทาํสิ�งที�แม่ขอไม่ได้



นาย วรีพล กาญจนพนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ

ในวนัแม่ปีนี�ผมอาจจะไม่ไดท้าํความดี

อะไรมากมายใหก้บัแม่ไม่ไดพ้าไปเที�ยว

เพราะวา่แม่ติดงานแต่สาํหรับผมอยา่ง

นอ้ยไดซื้�อของโปรดใหแ้ม่กินไดน้วดขา

ใหแ้ม่กอดแม่บอกรักแม่แค่นี�สาํหรับผม

ก็พอแลว้ล่ะครับรักแม่มากครับ-///-

นางสาว วร์ีสุดา เชิดสูงเนิน คณะบริหารธุรกิจ

ความดีของแม่นั�นเหนือกวา่สิ�งอื�นใด 

มากกวา่ทอ้งฟ้าทั�งใบ นํ�าทั�งมหาสมุทร 

ขอขอบคุณคุณแม่ที�ทาํใหลู้กเกิดมา 

เติบโตดว้ยความรักของแม่ ถึงลูกจะดื�อ

มากแค่ไหน ทาํใหแ้ม่เสียใจมากเพียงใด 

แต่แม่ก็ยงัรักและพร้อมที�จะใหอ้ภยั 

เขา้ใจลูกมาโดยเสมอ กล่าวคาํวา่รัก 

ทดแทนบุญคุณทั�งชีวติยงัไม่พอ แต่ลูกจะ

เติบโตเป็นคนที�ดีในสังคม ตามที�ไดส้ั�ง

สอนเอาไว ้รักแม่มากๆนะคะ

นาย วรีากร  บุญเครือ คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูที้�ใหก้าํเนิดเรา เป็นผูมี้พระคุณ

ของเรา เราตอ้งคอยดูแลแม่ คอยช่ยเหลือ

ท่านทุกๆเวลา เอาใจใส่ดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

เพราะในอนาคตเราไม่รู้วา่จะเกิดอะไรขึ�น

 เราจึงตอ้งทาํปัจจุบนัใหดี้ที�สุด ฟังคาํ

สอนของแม่ คอยอยูเ่คียงขา้งแม่ เพราะ

ไม่มีใครรักเราไดเ้ท่าแม่เเลว้ เราก็ตอ้งรัก

ท่านใหม้ากๆ อยา่ทาํร้ายใจจิตท่าน อละ

สุดทา้ยนี�ขอใหแ้ม่มีความสุข รักแม่นะ



นาย วรีากร บุญเครือ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูห้ญิงที�ยิ�งใหญ่ที�สุด แม่คือผูใ้ห้

กาํเนิดเรา แม่คือผูม้อบชีวติใหแ้ก่เรา เรา

ตอ้งตอบแทนบุญคุณท่าน คอยช่วยเหลือ

ท่านในยามเจบ็ไข ้ยามลาํบาก คอยให้

กาํลงัใจ ช่วยเหลือ ในสิ�งที�เราสามารถทาํ

ไดอ้ยา่งสุดกาํลงั ไม่มีใครจะรักเราได้

เท่ากบัแม่ของเราอีกเเลว้ อยา่ปล่อยให้

เวลาผา่นไปอยา่งสูญเปล่า ความรักที�แม่

มอบใหม้าลูกขอหมอบกลบัใหคุ้ณแม่

นาย ศรายทุธ วงัมะนาว คณะบริหารธุรกิจ กลบัไปหาแม่ที�ต่างจงัหวดั

นางสาว ศศิญา  เพง็กลางเดือน คณะบริหารธุรกิจ

สาํหรับวนัแม่ปีนี�  หนูขอใหแ้ม่มีความสุข

มากๆ ขอใหแ้ม่มีสุขภาพร่างกายที�

แขง็แรง หนูรักแม่นะคะ ถึงไม่ค่อยไดพู้ด

แต่หนูรู้วา่แม่ก็รู้จากการกระทาํที�สื�อให้

เห็นถึงความรักที�มีต่อแม่ สุดทา้ยนี�ขอจะ

บอกแม่วา่ หนูจะตั�งใจเรียน อีก2ปี หนูจะ

เอาใบปริญญามาใหแ้ม่นะ หนูอยากใหแ้ม่

เห็นความสาํเร็จของหนู #ฟ้ารักแม่ ❤ ❤️



นางสาว ศศิธร บูรณติั คณะบริหารธุรกิจ

เนองในโอกาสวนแมแหงชาต ปกตหนูก

จะบอกแม่ทุกปีอยูแ่ลว้และพยายามเป็น

เด็กดีของแม่ในทุกๆวนัมาตลอด 

เมื�อก่อนหนูเป็นเด็กเหลวไหลคนนึงแต่

แม่เคยร้องไหห้นูเลยคิดวา่หนูควร

ปรับปรุงตวัเองเพื�อใหเ้ขาภาคภูมิใจใน

ตวัหนูและหนูสัญญากบัตวัเองวา่หนูตอ้ง

เรียนจบปริญญาตรีใหไ้ด ้เพื�ออใหพ้อ่กบั

แม่ภูมิใจในตวัหนูค่ะ ทุกวนันี�หนูทาํงาน

เพื�อหารายไดเ้สริมที�ตวัเองตอ้งใชจ่้าย

และใหแ้ม่เก็บตลอด หนูใหเ้งินแม่เก็บ

ขั�นตํ�าคือ 2,000 ต่อเดือนค่ะ หนูมั�นใจวา่

มนัจะแบ่งเบาภาระในบา้นไดไ้ม่มากก็

นอ้ยสุดทา้ยนี�หนูอยากจะบอกวา่หนูจะ

ตั�งใจทาํใหส้าํเร็จตามแบบที�พอ่แม่หวงัไว้

ในตวัหนูและหนูก็รักพอ่กบัแม่ทุกวนั

ไม่ใช่แค่วนัที� 12 ส.ค. ของทุกปี ขอบคุณ

ค่ะ



นางสาว ศศิธร ยิ�มมจบุญ คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นบุคคลที�ใหทุ้กอยา่งกบัฉนั 

ถึงแฃม่จะบ่นจะด่า แต่ฉนัก็รู้วา่ที�ท่านทาํ

นั�น เป็นเพราะท่านรักเรามาก ท่าไม่เคยที�

จะทาํใหฉ้นัขาด ทั�งความรัก สิ�งต่างๆที�

ผูห้ญิงคนนึงที�ขึ�นชื�อมาแม่จะหามาใหไ้ด้

 ท่านใหเ้ราในสิ�งที�คนอื�นไม่มี ทุกครั� งที�

เราพูดหรือทาํอะไรใหท้่านเสียใจ ทุกครั� ง

ฉนัรู้สึกผดิแต่ฉนัก็ไม่เคยไดก้ล่าวขอ

โทษท่าน มนัทาํใหฉ้นัรู้สึกผดิมากแต่ก็

เก็บไวใ้นใจไม่เคยบอกใหท้่านรู้ แม่เป็น

ผูห้ญิงที�ทาํทุกอยา่งภายในบา้น โดนไม่

ขาดตกบกพร่อง ถึงแมว้า่ท่านจะไม่ค่อยมี

เวลาวา่งใหเ้รา แต่ทุกครั� งที�แม่วา่งเราจะ

หาไรทาํดว้ยกนัอยูเ่สมอ

นางสาว ศศิธร สง่าศรี คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่มากค่ะเพราะแม่เป็นทุกๆอยา่ง

ใหห้นูเลยขอบคุณที�คอยเป็นเบื�องหลงั

และกาํลงัใจในทุกๆอยา่งของหนูนะคะ

ขอบคุณที�คอยดูแลตลอดรักแม่นะคะ

นางสาว ศศิธร เรืองดว้ง คณะบริหารธุรกิจ

ถา้จะถามวา่ใครเป็นไอดอลของหนู จะ

ตอบเลยทนัทีวา่เป็นแม่ค่ะ แม่คือตวัอยา่ง

และแบบอยา่งที�ดีของหนู เลี�ยงดูมาไม่

เคยใหอ้ดอยาก ไม่วา่เราจะทาํอะไรผดิ

แม่ก็จะใหอ้ภยัเราเสมอ รักแม่มากๆนะ

คะ❤️

นางสาว ศศินา  สการันต์ คณะบริหารธุรกิจ รักแม่

นางสาว ศศิมา ศรีรอต คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่ที�สุดเลยค่ะ ถึงจะไม่ไดเ้ป็นเด็กดี

แบบที�หวงั แต่ก็จะพยายามไม่ทาํสิ�งที�จะ

ทาํใหแ้ม่เสียใจนะคะ



นางสาว ศศิมา ศรีรอต คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่ที�สุดเลยค่ะ ถึงจะไม่ไดเ้ป็นเด็กดี

แบบที�หวงั แต่ก็จะพยายามไม่ทาํสิ�งที�จะ

ทาํใหแ้ม่เสียใจนะคะ

นางสาว ศนัสนีย์ จิตภิรมย์ คณะบริหารธุรกิจ

ทาํความสะอาดบา้น ไปเยื�ยมยาย ขอให้

แม่และยายมีความสุขสุขภาพแขง็แรง อยู่

กบัหนูไปนานๆ

นางสาว ศิรดา  ตนัติเสนาบุญ คณะบริหารธุรกิจ

คอยช่วยแม่ทาํกบัขา้วหรือบางวนั

ทาํกบัขา้วใหแ้ม่กิน คอยช่วยแม่ทาํงาน

บา้น พาแม่ไปตลาด พาแม่ไปเที�ยวคอย

ดูแลคอยตามใจแม่เท่าที�จะทาํได ้จะไม่

บอกรักแม่แต่จะทาํใหแ้ม่ภูมิใจมากที�สุด

นางสาว ศิรประภา  คงประสิทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

สาหรบหนูการบอกรกแมสามารถทาได

ทุกวนัไม่เฉพาะเจาะจงวา่ตอ้งเป็นวนัไหน

 วธีิการบอกรักที�ดีที�สุดไม่ใช่การที�ถึงเวลา

เอาพวงมาลยัมากราบมาไหว ้การเป็นคน

ดีใหพ้อ่และแม่เห็นนี�แหละที�เรียกวา่

ความรัก  อยูด่ว้ยกนักินขา้วดว้ยกนั 

ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาที�เกิดไม่วา่จะเรื�อง

อะไรก็ตาม พอ่กบัแม่คือพระในบา้น

ก่อนที�เราจะไปเคารพหรือใหค้วามรักกบั

ใครนอกจากตวัเองก็พอ่กบัแม่นี�แหละ

คนที�เราควรจะทาํดีดว้ยมากที�สุดแลว้ พอ่

กบัแม่คือคนที�พยายามอดทนเลี�ยงดูเรามา

ไม่วา่วนัที�ท่านเหนื�ื อยวนัที�ท่านทอ้ท่านก็

ไม่เคยทิ�งเรา หากแต่บางครอบครัวที�ท่าน

จาํเป็นตอ้งทาํเพื�อความอยูร่อดเพื�อปาก

ทอ้ง พอ่แม่บางคนอาจจะเห็นแก่ตวัไป

สักหน่อย อาจจะไม่รู้วธีิจดัการกบัลูก

ตวัเอง แต่เชื�อเถอะท่านพยายามมากๆแลว้

นาย ศิรพชัร  เจริญสุข คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณกิจกรรมนี� ที�ทาํใหผ้มไดมี้

โอกาสบอกรักแม่ครับ

นางสาว ศิรภสัสร เรืองรัศมี คณะบริหารธุรกิจ รักแม่นะคะ❤️



นางสาว ศิริธร  สุขชยัศรี คณะบริหารธุรกิจ รักแม่นะคะ

นางสาว ศิรินาฏ อะโรคา คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�อยากบอกวา่ขอบคุณที�ให้

กาํเนิดลูกคนนี�มา รักแม่นะคะ ขอโทษที�

บางครั� งอาจจะทาํตวัไม่น่ารักอาจจะทาํ

ใหล้าํบากใจ แต่ยงัไงก็รักแม่นะ รอ

หน่อยนะคะอีกไม่กี�ปีจะเรียนจบแลว้จะ

ซื�อบา้นหลงัสวยๆใหแ้ม่นะ

นางสาว ศิรินาฏ  อะโรคา คณะบริหารธุรกิจ รักแม่ค่ะ จะตั�งใจเรียน เป็นเด็กดี

นางสาว ศิริพร ศรีสถาน คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูที้�ใหก้าํเนิดเรามา หนูรักแม่

มากๆนะคะ

นาย ศิริภทัร์ ทวนดอน คณะบริหารธุรกิจ

การที�จะทาํความดีกบัแม่หรือทาํใหแ้ม่ไม่

เสียใจก็คือเราคสรจะเป็นเด็กดีเชื�ออฟัง

คาํสั�งสอนของแม่ตั�งใจเรียนเพื�อใหแ้ม่

ภาคภูมิใจในตวัเราไม่ทาํสิ�งที�ไม่ดี

หรือไม่สมควรช่วยเหลืองานของแม่

เท่าที�ตวัเองจะทาํไดพ้อโตไปก็ดูแลแม่ให้

ดีกวา่ตอนที�แม่ดูแลเรามาวนัแม่ปีนี�ก็รัก

แม่นะครับทาํอะไรผดิไปก็ขอโทษ

นางสาว ศิริรัญญา ผลสุขศรี คณะบริหารธุรกิจ รักแม่มากที�สุดค่ะ

นางสาว ศิริรัตน์  มั�นคง คณะบริหารธุรกิจ

“แม่”  ครั� งแรกที�ฉนัเห็นผูห้ญิงคนนี�   ฉนั

ไม่รู้วา่ความรู้สึกตอนนั�นเป็นอยา่งไร  

แต่ฉนัมั�นใจอยา่งหนึ�งวา่ ถา้มีเขาอยู่

ขา้งๆฉนัจะปลอดภยัและอบอุ่น แม่เป็น

คนบา้นนอกธรรมดาคนหนึ�งที�ไม่มีอะไร

เหนือกวา่คนอื�นๆ เลยดว้ยซํ� า  ทาํงาน

หนกัมาตลอด  ทาํกบัขา้วอร่อย  แมแ้ม่

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือจบมาสูงๆรักแม่นะคะ

นางสาว ศิริลกัษณ์ ศิริสมบติั คณะบริหารธุรกิจ หนูรักแม่นะ



นางสาว ศิริวรรณ ฉตัรนิมิต คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือทุกอยา่งของชีวติ คอยดูแลคอย

สนบัสนุนในสิ�งที�ลูกชอบ คอยเตือนถา้

สิ�งที�ลูกทาํมนัไม่ดี คอยสอนในสิ�งที�ลูก

ทาํไม่เป็น ลูกอยากไปไหนแม่ก็พาไป 

ลูกอยากกินอะไรแม่ก็คอยหามาให ้คอย

ไปรับไปส่งที�โรงเรียนทุกวนั เคยคิดวา่

สิ�งที�แม่ทาํใหเ้ราขนาดนี�แม่คงตอ้ง

เหนื�อยมากๆเลยแต่เปล่าเลยมนักลายเป็น

วา่ไม่มีวนัไหนเลยที�แม่จะบ่นวา่เหนื�อย

ใหลู้กไดย้นิแต่แม่จะชอบพูดวา่แม่มี

ความสุข…หนูก็อยากจะบอกแม่วา่หนู

รักแม่มากๆนะ

นางสาว ศิริวรรณ ฉตัรนิมิต คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือทุกอยา่งของชีวติ คอยดูแลคอย

สนบัสนุนในสิ�งที�ลูกชอบ คอยเตือนถา้

สิ�งที�ลูกทาํมนัไม่ดี คอยสอนในสิ�งที�ลูก

ทาํไม่เป็น ลูกอยากไปไหนแม่ก็พาไป 

ลูกอยากกินอะไรแม่ก็คอยหามาให ้คอย

ไปรับไปส่งที�โรงเรียนทุกวนั เคยคิดวา่

สิ�งที�แม่ทาํใหเ้ราขนาดนี�แม่คงตอ้ง

เหนื�อยมากๆเลยแต่เปล่าเลยมนักลายเป็น

วา่ไม่มีวนัไหนเลยที�แม่จะบ่นวา่เหนื�อย

ใหลู้กไดย้นิแต่แม่จะชอบพูดวา่แม่มี

ความสุข…หนูก็อยากจะบอกแม่วา่หนู

รักแม่มากๆนะ



นางสาว ศิริวรรณ ฉตัรนิมิต คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือทุกอยา่งของชีวติ คอยดูแลคอย

สนบัสนุนในสิ�งที�ลูกชอบ คอยเตือนถา้

สิ�งที�ลูกทาํมนัไม่ดี คอยสอนในสิ�งที�ลูก

ทาํไม่เป็น ลูกอยากไปไหนแม่ก็พาไป 

ลูกอยากกินอะไรแม่ก็คอยหามาให ้คอย

ไปรับไปส่งที�โรงเรียนทุกวนั เคยคิดวา่

สิ�งที�แม่ทาํใหเ้ราขนาดนี�แม่คงตอ้ง

เหนื�อยมากๆเลยแต่เปล่าเลยมนักลายเป็น

วา่ไม่มีวนัไหนเลยที�แม่จะบ่นวา่เหนื�อย

ใหลู้กไดย้นิแต่แม่จะชอบพูดวา่แม่มี

ความสุข…หนูก็อยากจะบอกแม่วา่หนู

รักแม่มากๆนะ

นาย ศิริศกัดิ� แซ่ซิ�ม คณะบริหารธุรกิจ

วนันี�วนัแม่ แต่วา่ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัตั�งแต่

เชา้เพราะวา่แม่ไปทาํธุระ จึงไม่ค่อยได้

คุยกนัแต่วา่หนูไดท้าํความสะอาดบา้น 

ลา้งชานลา้งชาม กรอกนํ�า ช่วยลดภาระ

ใหแ้ม่กลบัมาจะไดไ้ม่ตอ้งเหนื�อยทาํอีกค่ะ

นาย ศิวกร จนัทร์สุข คณะบริหารธุรกิจ

 ต่อใหว้นัหนึ�งลูกไม่เหลือใคร..ลูกก็ยงั

อุ่นใจที�ยงัมีแม่..แม่ที�ไม่เคยปล่อยมือจาก

ลูกไปไหน...แม่ที�คอยพยงุและผลกัดนั

ใหลู้กลุกขึ�นเดินต่อไป..รักแม่ที�สุดในโลก

นางสาว ศิวนาถ เสนโสพิศ คณะบริหารธุรกิจ

อยากบอกแม่วา่รักแม่ค่ะ ถึงชอบแกลง้

หรือทาํใหโ้มโหจริงๆรักนะคะ💙💙💙💙



นางสาว ศิวรัตน์ ยชุยัสิทธิกุล คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแบ่งเบาในเรื�องเล็กๆนอ้ยๆโดยที�แม่

ไม่ตอ้งพูดถึงจะไม่ไดอ้ยูก่บัแม่แต่ก็เตม็

ใจที�จะช่วยแม่หนูรู้แม่ทาํงานหนกัมา

ตลอดแต่เราก็คุยกนัตลอดใหก้าํลงัใจกนั

เสมอแม่มกัจะพูดเสมอวา่แม่ไม่มีอะไร

จะใหน้อกจากหนูจะพยายามสร้างขึ�นมา

เองแม่จะคอยช่วยจนกวา่แม่จะไม่อยูแ่ต่

ทุกครั� งหนูก็จะพูดไปวา่อยา่งแม่คงไม่

เป็นอะไรง่ายๆหรอกเพื�อไม่ใหเ้รารู้สึกวา่

มนัเป็นเรื�องที�ไม่ควรจะพูดไม่วา่จะวนั

ไหนๆหนูสัญญาวา่จะเสมอตน้เสมอ

ปลายตลอดไปค่ะ

นางสาว ศุภกาญจน์ อินทรสิทธิ� คณะบริหารธุรกิจ ลูกสาํนึกรักในพระคุณแม่เสมอ

นาย ศุภกิตติ� แป้นคอน คณะบริหารธุรกิจ

อยากบอกกบัแม่วา่ผมรักแม่มาก แลว้ก็

คิดมากๆๆ ผมขอใหแ้ม่มีความมีแต่สิ�งดีๆ

เขา้มาในชีวติ ถึงแม่จะไดไ้ม่อยูก่บัผม

แลว้ผมก็ยงัรักและคิดมากๆ และยงัอยาก

ใหแ้ม่อยูก่บัผมตรงนี�  ทุกวนัครับ ดว้ยรัก

และคิดถึง

นาย ศุภชยั  สาเรือง คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูใ้ห ้ผูก้าํเนิด ตั�งแต่จาํความไดแ้ม่

เป็นคนที�เคียงขา้งผมมาตลอดไม่วา่จะ

เกิดอะไรขึ��������

นยามผมไม่สบายเจบ็ไขไ้ด้

ป่วย หรือผมประสบอุบติัเหตุสิ�งแรกที�ผม

เห็นตอนลืมตากคื้อแม่ แม่ไม่เคยห่างผม

เลย วนันี� เฉลิมพระชนมพรรษา ผมมา

เพื�อบอกใหแ้ม่รู้สิ�งที�ผมทาํไม่ได ้หรือ

อะไรแม่ไม่เคยโกรธและใหอ้ภยัผมตลอด

 ผมรักแม่นะ รักเสมอผมจึงตั�งใจจะเรียน

จบเอาวฒิุไปใหแ้ม่ภูมิใจ



นาย ศุภชยั  สาเรือง คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูใ้ห ้ผูก้าํเนิด ตั�งแต่จาํความไดแ้ม่

เป็นคนที�เคียงขา้งผมมาตลอดไม่วา่จะ

เกิดอะไรขึ��������

นยามผมไม่สบายเจบ็ไขไ้ด้

ป่วย หรือผมประสบอุบติัเหตุสิ�งแรกที�ผม

เห็นตอนลืมตากคื้อแม่ แม่ไม่เคยห่างผม

เลย วนันี� เฉลิมพระชนมพรรษา ผมมา

เพื�อบอกใหแ้ม่รู้สิ�งที�ผมทาํไม่ได ้หรือ

อะไรแม่ไม่เคยโกรธและใหอ้ภยัผมตลอด

 ผมรักแม่นะ รักเสมอผมจึงตั�งใจจะเรียน

จบเอาวฒิุไปใหแ้ม่ภูมิใจ

นาย ศุภวชิญ์ ครองศีล คณะบริหารธุรกิจ

ไม่จาํเป็นจะตอ้งเป็นวนัพิเศษก็ทาํความดี

อยูใ่นทุกๆวนัความดีที�ทาํก็เริ�มจากการ

ทาํอะไรในชีวติประจาํวนับ่อยครั� งผมก็

จะช่วยเเม่ซกัผา้ตากผา้ช่วยทาํกบัขา้วยก

ของต่างๆทาํจนเป็นเรื�องปกติ แม่อยาก

กินอะไรอยากจะไดอ้ะไรก็จะเป็นคนไป

ซื�อของใหเ้พราะทุกๆวนัคือวนัพิเศษสิ�ง

ที�ทาํเป็นประจาํเลยดูไม่ค่อยจะพิเศษ

เท่าไหร่

นาย ศุภวชิญ์ อดุลชีวะ คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแม่ทาํงานบา้น พาแม่ไปซื�อของ ซื�อ

ดอกไมไ้หวแ้ม่ รักแม่นะครับ

นาย ศุภสิน อรุณศิริกุล คณะบริหารธุรกิจ

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ของผมถา้ใหพู้ดตอน

แรกๆเลยคือรู้สึกแยม่ากเลย เพราะแม่กบั

พอ่ผมหยา่ร้างกนัตั�งแต่ผมอยูต่อน

ประถมแลว้ไปอยูก่บัสามีคนใหม่ แต่พอ

ผมโตขึ�นมาทาํใหผ้มรู้วา่แทจ้ริงแลว้

หลายๆปีที�ผา่นมาแม่เขาก็ยงัคงรักผม

เสมอ เจอกนัทุกปี ยงัห่วงใยเหมือนเดิม



นางสาว ศุภสัรา  คงตุก คณะบริหารธุรกิจ

เนื�องในวนัเเม่ก็อยากจะชวนเเม่ไปเที�ยว

พาเเม่ไปพกัผอ่น ทาํใหเ้เม่มีความสุข

มากที�สุดตอบเเทนที�เเม่คอยดูเเลเรามาตั�ง

เเต่เด็กจนโต อยากตอบเเทนเเม่ใหม้าก

ที�สุดเท่าที�จะทาํไดถึ้งจะไม่ไดค้รึ� งนึงของ

เเม่ เเต่อยา่งนอ้ยก็ทาํใหเ้เม่ไดมี้ความสุข

นางสาว ศุภาพิชญ์ ชยัศิริภกัดิ� คณะบริหารธุรกิจ

ไปวดันั�งสมาธิกบัแม่ค่ะ รักแม่มากค่ะแม่

เป็นทุกอยา่งของชีวติหนูเป็นฮีโร่และให้

คาํปรึกษาทุกอยา่งกบัหนูไดเ้สมอค่ะ

นางสาว ศุภิสรา   ชูสังข์ คณะบริหารธุรกิจ

แม่ คือ คนที�เลี�ยง ดูแล เอาใจใส่ และ

ประคบประหงมหนูมาเพียงคนเดียว 

ตั�งแต่เล็ก จนโต ก็มีเพียงแม่ที�อยูเ่คียง

ขา้งหนู ไม่วา่วนันั�นหนูจะมีความสุข เศร้า

เสียใจ หรือลม้ลงก็มีแต่แม่ที�อยูใ่นสายตา

หนูตลอดมา ขอบคุณแม่มากนะคะ ที�รัก

หนูมาเสมอ ที�ใหอ้ภยัหนูไดทุ้กครั� งไม่วา่

หนูจะพูดทาํร้ายจิดใจแม่มากขนาดไหน 

แม่ก็พร้อมอภยัหนูเสมอมา หนูรักแม่

มากนะคะ อยูก่บัหนูไปตลอดนะคะ วนั

แม่ทุก ๆ ปีหนูก็จะขออยา่งเดิมทุก ๆ ปี 

คือ ขอใหแ้ม่มีสุขภาพที�แขง็แรง อยูก่บั

หนูไปนาน ๆ นะคะ



นางสาว ศุภิสรา  สุพดัพร คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ครั� งนี� รู้สึกถึงความรักที�มีใหท้่าน

มากขึ�น ถึงแมเ้ราจะใชเ้วลาอยูร่่วมกนัทุก

วนัแต่ท่านคงไม่รับรู้ความรู้สึกของเรา 

อยากจะใหแ้ม่มีความสุขสุขภาพแขง็แรง

ไม่มีคาํขอไหนนอกจากอยากใหแ้ม่อยู่

ดว้ยกนัไปนานๆ มีหลายสิ�งหลายอยา่งที�

อยากทาํร่วมกนัมากมาย อยากจะทาํ

ความดีตอบแทนแม่ไปเรื�อยๆอะไรที�ทาํ

ไม่ดีก็อยากใหย้กโทษใหห้นูดว้ย รักแม่

มากๆค่ะ

นางสาว โศศิษฐา ภู่ภกัดี คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะ ถึงปีนี�จะเป็นอีกปีที�ไม่ไดอ้ยู่

ดว้ยกนัแต่ก็รักและคิดถึงแม่เสมอ

นางสาว สงกรานต ์ พรมมี คณะบริหารธุรกิจ

ผูห้ญิงคนพิเศษของฉนั ดูแลตวัเองและ

คนรอบขา้งเป็นอยา่งดี เป็นผูห้ญิงที�สวย

ทั�งภายนอกและภายใน สร้างความสุข 

รอยยิ�ม และเสียงหวัเราะใหก้บัคนรอบ

ขา้ง พร้อมจะแบ่งพลงังานบวกใหทุ้กคน

ตลอลเวลา

นางสาว สตรีรัตน์ จนัทร์ศรีละมยั คณะบริหารธุรกิจ

ทุกวนันี� ที�ต ั�งใจหาเงิน ขายของทาํทุก

อยา่งที�ไดเ้งินก็ทาํเพื�อแม่มาโดยตลอด 

รักมากๆ บางครั� งอาจจะดื�อไปบา้ง ไม่ฟัง

 แต่ลึกๆลูกคนนี�ก็ไม่เคยไม่รักแม่ แม่คือ

ทุกอยา่ง สอนทุกอยา่ง แนะนาํทุกอยา่ง 

สิ�งไหนที�ดีที�ไม่ดี อะไรถูกอะไรผดิ วา่

บา้งดุบา้งแต่ไม่เคยตีเลย ไม่เคยซกัครั� ง

ตั�งแต่เด็กๆ ไม่ไดเ้ลี�ยงแบบตามใจ เลี�ยง

แบบมีเหตุผลอะไร รักแม่ที�สุดในโลก



นางสาว สไบทิพย ์  พวงประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ

หนูรู้สึกดีใจมาก ๆ ที�หนูไดเ้ป็นลูกของแม่

 ถึงบางครั� งหนูจะดื�อหรือไม่เชื�อฟังบา้ง

ทาํใหแ้ม่ตอ้งคอยบ่นคอยสอนตลอดเวลา

 หนูก็รู้วา่แม่นั�นรักและห่วงใยเสมอ ไม่

วา่หนูจะโตแลว้ แต่ก็ยงัเป็นเด็กตวันอ้ย

ในสายตาของแม่ แม่ยอมทาํทุกอยา่งก็

เพื�อใหห้นูไดโ้ตมาแลว้มีการศึกษาที�ดี 

เป็นคนที�ดี เมื�อไหร่ที�หนูเรียนจบแลว้มี

งานดี ๆ ทาํ หนูจะไม่ทาํใหแ้ม่ลาํบาก 

และจะคอยดูแลแม่เหมือนที�แม่คอยดูแล

หนูค่ะ

นางสาว สปัญดา ตนัหลงขจร คณะบริหารธุรกิจ

          ผูที้�เป็นแม่ตอ้งเลี�ยงลูก เหนื�อยแลว้

เหนื�อยอีก เริ�มตั�งแต่การตั�งครรภซึ์� งตอ้ง

ใชร้ะยะเวลาในการอุม้ทอ้งถึง 9 เดือน 

และในขณะที�คลอดเราออกมาแม่ก็ตอ้ง

เจบ็ปวดที�สุด หลงัคลอดก็ตอ้งเฝ้าเลี�ยงดู

ใหน้มเป็นระยะเวลาสองปี และเลี�ยงจน

เติบโตเป็นผูใ้หญ่สาํเร็จการศึกษาจนมี

ครอบครัว มีงานทาํ แต่หนา้ที�ของผูเ้ป็น

แม่ก็ไม่เคยจบสิ�นยงัเฝ้าเป็นห่วงดูแลลูก

อยูต่ลอด ความห่วงใยของแม่ไม่เคยหมด

ไปจากลูก ดงันั�นบุญคุณพอ่แม่ใหญ่

หลวงยิ�ง

นางสาว สมฤดี  เอี�ยมผอ่ง คณะบริหารธุรกิจ

มีวนันี� เพราะมีแม่คอยพรํ� าสอนทาํใหเ้รา

เป็นคนดี จะนอนก็มีแม่คอยดูแลใหสุ้ข

สันต ์คอยถนอมและปกป้องไม่มีหวั�น

จากสิ�งอนัตรายใดๆ กม้กราบกรานดว้ย

สาํนึกในพระคุณ



นาย สมิทธ์ อุษณีษมาศ คณะบริหารธุรกิจ

การที�ไดพ้าแม่ไปเที�ยววดัทาํบุญไหวพ้ระ

และพาไปรับประทานอาหารที�ร้านอาหาร

เป็นการทาํความดีที�เรานั�นไดต้อบแทน

บุญคุณแม่ที�เลี�ยงดูเรามาตั�งแต่ยงัเล็กและ

ยงัทาํใหแ้ม่เรารู้สึกภูมิใจในตวัเราวา่

อยา่งนอ้ยเราก็ยงัรักแม่เป็นห่วงแม่และ

ยงัทาํใหแ้ม่มีความสุขตลอดเวลาที�ไดอ้ยู่

ดว้ยกนัตั�งแต่เด็กจนโต

นางสาว สรชา คงนอ้ย คณะบริหารธุรกิจ

แม่หนูเสียชีวติไปตั�งแต5่ขวบหนูไม่เคย

ลืมพระคุณที�ท่านอุม้ทอ้งหนูมา9เดือน

และเลี�ยงดูหนูอยากดีจนหนูอายไุด5้ปีแม่

ก็ถึงแก่กรรมดว้ยโรคร้ายหลงัจากที�แม่

เสียชีวติยา่ก็ดูแลและสั�งสอนหนูมาอยา่ง

ดีจนตอนนี�หนูอายไุด2้0ปีแลว้ความดีที�

หนูทาํคือการตอบแทนพระคุณโดยการ

ดูแล เอาใส่ใจ และตั�งใจเรียนเพื�ออนาคต

ที�หนูจะมีหนา้ที�การงานที�ดีอยา่งดีแม่

และยา่ไดห้วงัไวเ้วลามีงานทาํบุญตกั

บาตรหนูจะเตรียมของใส่บาตรและขบั

รถพายา่ไปทาํบุญเป็นประจาํทุกวนัพระ 

หนูรักยา่กบัแม่มากๆและหนูก็บอกรักเขา

เป็นประจาํอยูแ่ลว้

นางสาว สรญา สิงหาทา คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�คอยดูแล อบรม สั�งสอน 

ทุกๆคาํสอนที�ใหมี้ความหมายในการ

ดาํเนินชีวติ ขอบคุณสาํหรับทุกอยา่ง 

ขอใหแ้ม่มีความสุข มีสุขภาพแขง็แรง

มากๆๆ ตลอดไป



นางสาว สรญา สิงหาทา คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�คอยดูแล อบรม สั�งสอน 

ทุกๆคาํสอนที�ใหมี้ความหมายในการ

ดาํเนินชีวติ ขอบคุณสาํหรับทุกอยา่ง 

ขอใหแ้ม่มีความสุข มีสุขภาพแขง็แรง

มากๆๆ ตลอดไป

นาย สรยทุธ พนัธา คณะบริหารธุรกิจ

แม คอพระทศกดสทธ ณ ผนโลกใบน 

แม่คือผูใ้ห ้ใหก้าํเนิด ใหค้วามรู้ ใหว้ชิา 

ใหชี้วติ ใหใ้นหลายๆสิ�งที�ทุกคนใหไ้ม่ได้

 แม่ผูเ้ป็นพระมารดาที�เป็นทุกสิ�งอยา่งให้

เรา เป็นที�ที�เราไดรั้บความอบอุ่นยิ�งกวา่ที�

ไหนๆ และไม่มีที�ไหนที�ใหค้วามอบอุ่น

เท่ากบัแม่ เพราะแม่คือที�สุดของชีวติเรา

และแม่คือบุคคลที�อยูก่บัเราทุกๆที�ทุกๆ

ช่วงชีวติ ช่วงที�เรามีความสุข ช่วงที�เรามี

ความทุกข ์ช่วงที�เรามีหลากหลายอารมณ์

 แม่คือผูที้�อยูก่บัตลอดและอยูก่บัเรา

เสมอมาเพราะแม่ไม่เคยทิ�งเราใหเ้ราอยูค่น

เดียว แม่คือที�สุดของชีวติเราจริงๆ ก่อน

จะจากกนัอยากจะบอกทุกคนวา่สิ�ง

สาํคญัที�สุดที�เราควรรักษา ที�เราควรดูแล 

ที�เราควรเก็บทุกช่วงเวลาชีวตินี�ไวว้า่ ไม่มี

ใครทาํใหไ้ดม้ากกวา่ผูที้�เป็นแม่ เพราะแม่

เป็นผูส้นบัสนุนเราทุกอยา่ง และสุดทา้ย

นาย สรยทุธ สุนทรตุน คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มากๆครับ ถึงจะไม่ไดอ้ยูก่บัแม่ก็

ตาม

นาย สรวศิ พลอยอยูดี่ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่ที�สุดในโลกเลยครับอยูดู่ผมเติบโต

ไปนานๆนะครับขอใหแ้ม่แขง็แรง ไม่เจบ็

ไม่ป่วย♥️

นาย สรวศิ พลอยอยูดี่ คณะบริหารธุรกิจ

รักม่ที�สุดในโลกเลยครับอยูดู่ผมเติบโต

ไปนานๆนะครับ❤️



นางสาว สรัยรัตน์ พุมราช คณะบริหารธุรกิจ

วนัเเม่ปีนี�ก็ขอใหเ้เม่มีความสุข สุขภาพร่า

กายเเขง็เเรง อายมุั�นขวญัยนือยูก่บัลูกๆ

ไปนานๆ รักเเม่นะคะไม่ใช่รักเเค่วนัเเม่

เท่านั�นรักทุกวนัเเละตลอดไป

นางสาว สรัยรัตน์ พุมราช คณะบริหารธุรกิจ

วนัเเม่ปีนี�ก็ขอใหเ้เม่มีความสุข สุขภาพร่า

กายเเขง็เเรง อายมุั�นขวญัยนือยูก่บัลูกๆ

ไปนานๆ รักเเม่นะคะไม่ใช่รักเเค่วนัเเม่

เท่านั�นรักทุกวนัเเละตลอดไป

นางสาว สรัลชนา หลีเหล็ม คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือฮีโร่ของดิฉนัอยากใหแ้ม่ภูมิใจใน

ตวัลูกคนนี�และจะตั�งใจเรียนเพื�อแม่

นางสาว สรัลชนา หลีเหล็ม คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นทุกอยา่งในชีวติดิฉนัดิฉนัดีใจที�ได้

เกิดมาเป็นลูกแม่รักแม่มากสัญญาวา่จะ

ตั�งใจเรียน

นางสาว สรัลดา มคัราช คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่คา้บ💖💖วนัแม่ปีนี�ก็ขอให้

แม่สุขภาพแขง็แรงนะ ไม่เจบ็ไม่ป่วยนะ

คะ ทาํอะไรก็ระวงัตวัหน่อย อุบติัเหตุ

เกิดขึ�นไดทุ้กที� ถึงปีนี�จะไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั

 แต่ก็คิดถึงและเป็นห่วงแม่มากๆนะคะ 

รักแม่นะ🥰🥰

นางสาว สโรชา บุญปลีก คณะบริหารธุรกิจ

ทุกสิ�งทุกอยา่งที�แม่สอนสั�งก็เพียงใหลู้ก

ไดรั้บแต่สิ�งที�ดีๆ เขา้มาในชีวติ และมีแต่

ความเจริญรุ่งเรือง    ฉนัดีใจที� ณ วนันี�

ฉนัยงัมีแม่อยู ่  ดีใจที�ฉนัยงัมีโอกาสได้

เรียก “แม่”   ไดมี้ช่วงดีๆ ของชีวติในการ

ตอบแทนคุณความดีของแม่   ฉนัเคยคิด

เสมอวา่ตวัเองโชคดีกวา่คนอื�นอีกหลายๆ

 คนที�เขาไม่มีแม่ ไม่มีโอกาสตอบแทน

พระคุณของแม่



นางสาว สลิลทิพย์ พิทกัษช์าติภิญโญ คณะบริหารธุรกิจ

การช่วยเหลืองานเล็กๆนอ้ยๆ หรือการที�

ไดไ้ปช่วยแม่ถือของที�ตลาด และการเป็น

เด็กดีของแม่ค่ะ บางครั� งอาจจะมีดื�อบา้ง 

ไม่ฟังบา้งแต่ก็รักแม่นะคะ ลูกคนนี�จะ

เป็นเด็กดีแบบนี�ตลอดไปนะคะ รู้วา่แม่

ทาํงานหนกัและเหนื�อยมาก  หนูจะรีบ

เรียนจบจะไดม้าดูแลแม่ และครอบครัว

เราไปเที�ยวนะคะ รักแม่และป๊ามากๆเลย

นะคะ

นาย สหชาติ นุชโพธิ� คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูที้�ใหก้าํเนิดเรามาผมรุ้สึกภูมิใจ

มากที�ไดเ้กิดมาเป้นลูกแม่แม่เป็นทั�งผูใ้ห้

แลว้เป็นผูรั้บฟังที�ดีถึงลูกจะทาํอะไรผดิๆ

แม่ก็คอยสอนอยูต่ลอดเวลาผมรักแม่นะ

ครับ

นาย สหชาติ นุชโพธิ� คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูที้�ใหก้าํเนินเรามาและเป็นผูที้�ให้

คาํปรึกทุกเรื�องไม่วา่เรื�องมนัจะเลวร้าย

หรือเรื�องดีก็ตามจะค่อยใหก้าํลงัใจเรา

เสมอมาตลอด

นางสาว สัจจพร ศรีสมรื�น คณะบริหารธุรกิจ

 แม่เป็นผูห้ญิงที�เก่งมาก ทาํทุกอยา่งที�

ผูห้ญิงคนหนึ�งจะทาํได ้แม่ไม่เคยบ่นวา่

เหนื�อยเลย วนัแม่ปีนี�หนูก็ขอใหแ้ม่มี

ความสุข สุขภาพแขง็แรง มีแต่สิ�งดีๆเขา้

มาในชีวติ อยูก่บัหนูไปจนแก่จนเฒ่าเลย 

และรวยๆดว้ยนะ ถึงแม่ลูกคนนี�จะทาํตวั

ไม่ดีในบา้งครั� ง หนูก็อยากจะขอโทษแม่ 

ที�ไม่เชื�อฟัง ที�ดื�อไปทาํใหแ้ม่เสียใจ 

ต่อไปนี� เวลาหนูจะทาํอะไร หนูจะคิดให้

เยอะๆนะคะ จะทาํใหแ้ม่ไม่ผดิหวงัในตวั

ลูกคนนี� เลย รักแม่นะคะ



นาย สันติภาพ เตศรีบูรพกุล คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิดผมมา และยงัเลี�ยงดู

อยา่งทะนุถนอมตลอดมาตั�งแต่เล็กจน

เติบโต แมแ้ต่เวลาผมเจบ็ป่วยแม่ก็จะถาม

ผมวา่เป็นอะไรไหมหรือมีอะไรใหช่้วย

ไหม แม่จะทาํกบัขา้วใหกิ้นอยูเ่สมอ 

เวลาที�เป็นวนัเกิดผม แม่ก็จะพาไปทาน

ขา้วนอกบา้นกบัครอบครัว ซึ� งเป็นสิ�งที�

ผมมีความสุขมากๆ ถึงวนันี�ผมอยากบอก

เเม่วา่ผมรักแม่ที�สุดครับ ผมขอขอบคุณ

แม่ที�คอยอบรมสั�งสอนใหผ้มเป็นคนดี 

ผมจะพยายามตั�งใจเรียนและหางานเพื�อ

หาเลี�ยงชีพเพื�อเป็นตอบแทนพระคุณแม่

และครอบครัวครับ

นางสาว สาธุตา เวณุจนัทร คณะบริหารธุรกิจ รักแม่ค่ะ

นางสาว สายทิพย์ แกว้ดวงสี คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่นะคะ หนูรักแม่มากนะ 

หนูดีใจที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกแม่ขอบคุณที�

เลี�ยงดูหนูมาตลอด หนูจะไม่ทาํใหแ้ม่

เป็นห่วงหรือเสียใจและขอโทษที�เคยทาํ

ใหแ้ม่เสียใจ อยูก่บัหนูไปนานๆนะคะ

นางสาว สาลินี ทองหวล คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะคะถึงแมบ้างครั� ง จะดื�อบา้ง มึน

บา้ง เถียงบา้ง แต่ไม่ตอ้งห่วงนะคะไม่

นอกลู่นอกทางแน่นอน รักแหละไม่ตอ้ง

บรรยายเยอะรู้ๆกนัอยู ่แม่ใครใครจะไม่

รักละคะ

นางสาว สาวติรี เทพโพธา คณะบริหารธุรกิจ

เป็นคนดีของพอ่แม่ รับฟังคาํสั�งสอน

ของพอ่แม่ตั�งใจเรียนใหจ้บเป็นคนดีของ

ครอบครัวหางานทาํเลี�ยงดูท่านใหท้่าน

ไดอ้ยูอ่ยา่งสุขสบาย ไม่ลาํบากกาย ไม่

ลาํบากใจ ไม่สร้างความเดือดร้อนใหแ้ก่

ท่านหรือสังคม



นางสาว สาวติรี ก๊กเครือ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่ไม่ไดน้อ้ยกวา่ใคร แต่คงอาจจะ

นอ้ยกวา่ที�แม่มีให ้ขอใหแ้ม่สุขภาพ

แขง็แรง อยข่า้งๆกนัไปนานๆ

นาย สิงหรา สิงห์ธวชั คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณที�แม่ดูแลมาตลอด ลูกอาจจะดื�อ

บา้ง ทาํตวัไม่ดีบา้งแต่ลูกคนนี� รักแม่มากๆ

เลยนะครับ

นาย สิทธิชยั คาํพวง คณะบริหารธุรกิจ

รักนะครับ ตูA้TMเคลื�อนที� จะเป็นเด็ก 

จะตั�งใจใหจ้บเร็วๆ ขอใหแ้ม่สุขภาพ

ร่างกายแขง็ อยูก่บัลูกไปนานๆ ลูกอยาก

ใชเ้งินเดือนอยูน่ะคา้บบบบบบ ก็รักนะ

ครับ 💕💕

นางสาว สิริกลัยา สุขสาํราญ คณะบริหารธุรกิจ

คาํวา่แม่ ก็คือแม่จริงๆ ไม่วา่จะกลบับา้น

ดึกแค่ไหน แม่ก็จะรอ แม่จะอุ่นกลบัขา้ว

รอ แม่จะคอยลา้งจานให ้แม่คอยเตรียม

กบัขา้วใหทุ้กวนัตอนเชา้ก่อนไปทาํงาน 

ถึงแมแ้ม่จะตกงาน แต่แม่ก็ไม่เคยบ่นมา

เหนื�ิ อยเลยสักครั
� ง แม่ก็คือแม่จริงๆ

นางสาว สิริพกัตร์ เพิ�มศิริถาวร คณะบริหารธุรกิจ

ออยากบอกวา่ขอบคุณแม่มากๆที�พยายาม

เลี�ยงดูสิมาที�ผา่นมาตอ้งขอโทษที�ชอบทาํ

ใหผ้ดิหวงับ่อยๆสิรู้วา่แม่รักสิขอโทษที�สิ

ชอบดื�อไม่ค่อยฟังคิดวา่ตวัเองถูกเสมอ

หลายครั� งที�ความเห็นของเราไม่ตรงกนั

แต่แม่ก็จะแกปั้ญหาใหต้ลอดเลยสิรักแม่

นา้าา

นางสาว สิริภชัรี ศรีชุมพวง คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหห้ายจากโรคร้ายไวๆ ขอใหอ้ยู่

ดว้ยกนันานๆ ขอใหมี้ความสุขกบัชีวติ

มากๆ

นางสาว สิริภชัรี ศรีชุมพวง คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหห้ายจากโรคร้ายไวๆ ขอใหอ้ยู่

ดว้ยกนันานๆ ขอใหมี้ความสุขกบัชีวติ

มากๆ

นางสาว สิริลกัษณ์ วงศส์วสัดิ� คณะบริหารธุรกิจ Happy mothers day



นางสาว สุกญัณิการ์ จนัทาศรี คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณคุณแม่ที�ค่อยสนบัสนุนลูกมา

ตลอดไม่วา่ลูกจะอยูใ่นเวลาที�ดีหรือไม่ดี 

และขอบคุณที�แม่ค่อยใหค้าํแนะนาํที�ดี

กบัลูกมาตลอด สุขสันตว์นัแม่ค่ะ

นางสาว สุขฤทยั ไชยสาส์น คณะบริหารธุรกิจ

คอยรับ-ส่งแม่ที�ทาํงานทุกวนั ทาํงาน

บา้นช่วยแม่ ซกัผา้ใหแ้ม่ ค่อยดูเเลแม่

เวลาไม่สบายพาแม่ไปหาหมอ หายาให้

แม่กินใหต้รงเวลา พยายามทาํทุกยา่งให้

แม่ไม่ตอ้งทาํงานหนกัเพื�อใหแ้ม่พกัผอ่น

ใหม้ากที�สุด ความรู้สึกที�มีกบัแม่ รักแม่

มากที�สุด

นางสาว สุจิตรา ชอบระเบียบ คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีที�สื�อออกมาวา่รักท่านนั�น

ของฉนั คือ การที�เราทาํตวัไม่ออกนอกลู่

นอกทาง พฤติปฏิบติัตนเองที�ทาํใหเ้ขา

สบายใจ ช่วยงานทุกอยา่งที�เราสามารถ

ช่วยไดช่้วยแบ่งเบาภาระซึ�งกนัและกนั 

และอีกทางที�ทาํใหแ้ม่ของเราไดรั้บรู้

ความรักที�ดีใหแ้ก่เขานั�น คือ คาํพูดของเรา

เองค่ะเพราะฉนัมกัจะพูดและบอกวา่ฉนั

เราแม่เป็นประจาํค่ะ นั�นทาํใหแ้ม่ฉนัมี

ความสุขค่ะ

นางสาว สุจิตรา  บุญมา คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่แห่งชาติปีนี�  ขอใหแ้ม่มีความสุข 

สุขภาพร่างกายแขง็แรง อยูเ่ป็นร่มโพธิ�

ร่มไทรใหก้บัหนูไปนานๆ รักแม่มากๆๆ

ค่ะ

นางสาว สุจิรา ผา่นสาํแดง คณะบริหารธุรกิจ

แม่คอยเลี�ยงดู อบรมสั�งสอนตั�งแต่เล็กจน

โต สอนใหเ้ป็นคนดี มีความขยนั ตั�งใจ

แน่วแน่ แม่ยอมอดเพื�อใหลู้กๆไดส้บาย 

เอาใจใส่ลูกๆเสมอ หนูก็จะเป็นคนดี 

ตั�งใจเรียนใหเ้ก่งๆจะไดเ้ลี�ยงดูแม่ได ้แม่

จะไดอ้ยูก่บัหนูไปนานๆ



นางสาว สุชาดา บุญเกิด คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักเเม่ที�สุดในโลกขอบคุณนะคะที�เเม่

ไม่ทิ�งหนูถึงเราจะไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัเเต่

ความรักที�เเม่มีใหห้นูนั�นมากเหลือเกิน

เเม่ตอ้งเจบ็ทอ้งคลอดหนูออกมาก็ถือวา่

เเม่นั�นรักหนูเเม่เป็นพระในบา้นที�หนู

เคารพรักที�สุดหนูจะเชื�อฟังคาํสั�งสอนของ

เเม่นะคะเเม่ใหห้นูทาํอะไรหรือหา้มทาํ

อะไรหนูจะทาํตามที�เเม่บอกเพราะเเม่

เป็นคนที�หวงัดีกบัเรามากที�สุดเเละรักเรา

ที�สุดเเละคอยดูเเลเราถึงเราจะทาํอะไร

ผดิพลาดเเม่ก็ยงัใหอ้ภยัหนูหนูรักเเม่

ที�สุดที�เขา้ใจหนูมาตลอดโตขึ�นหนู

สัญญาวา่หนูจะเลี�ยงดูเเม่เองตอนนี�ถา้เเบ่ง

เบาภาระเเม่ไดก้็จะช่วยเเม่ทาํนะคะรักเเม่

ที�สุดในโลกเลยค่ะ

นางสาว สุฐิตา อาจหยดุ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูห้ญิงคนที�พิเศษที�สุดในชีวติ คอย

ดูแลคอยใหค้าํปรึกษาและสอนอะไร

มากมายหลายๆอยา่ง จนหนูโตพอที�จะ

ดูแลตวัเองได ้หนูจะเป็นคนดีทาํใหแ้ม่

ภูมิใจ มีหนา้ที�การงานที�ดีเพื�อดูแลแม่บา้ง



นางสาว สุดารัตน์  พรมมาวนั คณะบริหารธุรกิจ

สาหรบฉนแลวความรกของแมนน

ยิ�งใหญ่ที�สุดค่ะ ดว้ยความรักของแม่ที�

มอบใหแ้ก่ลูก คอยเฝ้าทะนุถนอม เลี�ยงดู

จนลูกเติบใหญ่ ทุ่มเททุกสิ�งทุกอยา่ง

เพื�อใหลู้กไดดี้ ใหอ้ภยัลูกเสมอ แมลู้กจะ

ทาํผดิกี�ครั� งก็ตาม แม่ของหนูเป็นคุณแม่

ที�น่ารักที�สุดค่ะ เลี�ยงดูลูกสองคนมาดว้ย

ความรักความเอาใจใส่ สอนใหเ้ป็นคนดี

มีนํ�าใจ รู้จกัประหยดัอดออมมาตั�งแต่

เด็กๆ สาํหรับฉนัแลว้ความรักของแม่นั�น

ยิ�งใหญ่ที�สุดค่ะ ดว้ยความรักของแม่ที�

มอบใหแ้ก่ลูก คอยเฝ้าทะนุถนอม เลี�ยงดู

จนลูกเติบใหญ่ ทุ่มเททุกสิ�งทุกอยา่ง

เพื�อใหลู้กไดดี้ ใหอ้ภยัลูกเสมอ แมลู้กจะ

ทาํผดิกี�ครั� งก็ตาม แม่ของหนูเป็นคุณแม่

ที�น่ารักที�สุดค่ะ เลี�ยงดูลูกสองคนมาดว้ย

ความรักความเอาใจใส่ สอนใหเ้ป็นคนดี

มีนํ�าใจ รู้จกัประหยดัอดออมมาตั�งแต่

นางสาว สุดารัตน์  นามวงค์ คณะบริหารธุรกิจ

ตอนนี�แม่คือทุกอยา่งของชีวติลูกแม่ที�

เป็นทั�งพอ่และแม่ในเวลาเดียวกนัก็อยาก

ขอบคุณคุณแม่จริงๆก็ขอบคุณมาเสมอที�

คอยดูแลถึงแมว้า่คนดูแลจะไม่ใช่แม่แต่ก็

ขอบคุณที�ไม่เคยทิ�งห่างไปไหนแน่นอน

วา่ลูกทาํความดีกบัแม่เสมอช่วยคุณแม่

ทาํงานบา้นหรืออะไรเล็กๆนอ้ยๆ

นอกจากงานบา้นเสมอแม่ชอบปลูกผกั

เองหนูไม่ขอตงัแม่ไปใชฟุ่้มเฟือยเพราะรู้

วา่แม่ลาํบากขนาดไหนตอนนี�จะตั�งใจ

เรียนเพื�อใหแ้ม่มีความสุขนะคะรักแม่นะ

คะ



นางสาว สุดารัตน์ นามวงค์ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่เสมอจะตั�งใจเรียนไม่ใชอ้ะไรที�

ฟุ่มเฟือยขอบคุณที�ดูแลมาตลอดขอบคุณ

ที�เป็นทั�งพอ่และแม่ที�ดีในเวลาเดียวกนั

นางสาว สุดารัตน์ ชนนิยม คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่ค่ะขอใหแ้ม่มีความสุขนะคะอยูก่บั

หนูไปนานๆนะคะรักแม่ค่ะ

นางสาว สุดารัตน์ ชนนิยม คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่นะคะขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆ

ร่างกายแขง็แรงอยูก่บัหนูไปนานแสน

นานเลยนะคะ ถา้มีสิ�งใดที�ทาํใหแ้ม่

ลาํบากเหนื�อยก็ขอโทษนะคะแม่ของหนู

เก่งมากๆเลี�ยงมาไดต้วัโตขนาดนี�55555 

หนูสัญญนะถา้โตขึ�นเรียนจบทาํงานดีๆ

หนูจะเลี�ยงแม่เองนะพอ่ดว้ยรักทั�งสอง

คนมากๆค่ะ จุบ๊ๆๆๆๆ

นางสาว สุดารัตน์ ชนนิยม คณะบริหารธุรกิจ รักแม่ค่ะมีความสุขมากๆนะคะ

นางสาว สุทธิดา  วงคช์ยั คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีของหนูนั�นคือการเป็นลูกที�

ดีและตั�งใจทาํสิ�งดีๆ การทาํความดีนั�นทาํ

ไดห้ลายอยา่งเริ�มไดง่้ายๆจากตวัของเรา

เอง อยา่งเช่น การที�เราตื�นเชา้มาแลว้คิด

แต่สิ�งที�ดีงาม ก็จะทาํใหใ้จเราสดชื�น แค่

นี�ก็ถือวา่เป็นการทาํความดีได ้ความรู้สึก

ของหนูที�มีต่อแม่นั�นเป็นความรู้สึกรักรัก

ที�บริสุทธิ�  แลว้ก็อยากจะขอบคุณแม่ใน

หลายๆอยา่งที�ทาํใหเ้รามีวนันี�ได ้หนูรัก

แม่ค่ะ



นางสาว สุทธิดา รื�นเพียร คณะบริหารธุรกิจ

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ อยากขอบคุณแม่กบั

พอ่มากๆค่ะ ที�ดูแลหนูมาอยา่งดี แม่คือ

ผูห้ญิงแกร่งมาก ยอมทาํทุกอยา่งเพื�อลูก

คนนี�  อาจจะดื�อบา้ง ไม่เชื�อฟังบา้ง แต่

จริงๆแลว้หนูรักแม่กบัพอ่มาก วนันี� เป็น

กา้วแรก เพื�อจะเขา้สู่ความสาํเร็จ 

อยากจะบอกพอ่กบัแม่วา่ รอความสาํเร็จ

ของหนูก่อน หนูจะทาํใหค้รอบครัวเรา

สบาย ขอบคุณสาํหรับโอกาสดีๆทุก

อยา่งที�ทาํใหห้นู่คนนี�  รักที�สุดค่ะ

นางสาว สุทธิดา พุกนดั คณะบริหารธุรกิจ

แม่ของฉนัเป็นคนเก่ง ส่งเสียใหฉ้นัเรียน

ตั�งแต่เด็ก และสอนใหฉ้นัเป็นคนดี มี

ความอดทน ต่อสู้กบัปัญหาทุกอยา่งที�ผา่น

เขา้มาในชีวติ ที�ผา่นมาตั�งแต่เด็ก อาจจะ

มีบา้งที�ฉนัดื�อ ซน หรือออกนอกกรอบ

ไปบา้ง แต่ความดีที�ฉนัรู้สึกวา่ฉนัทาํให้

แม่ได ้คือการไม่เบียดเบียนผูอื้�น ไม่สร้าง

ปัญหาความเดือดร้อนใหค้รอบครัว และ

จะไม่พยายามทาํใหแ้ม่ผดิหวงั.

นาย สุทธิพงศ ์ พิพฒัน์โชติอนนัท์ คณะบริหารธุรกิจ

แม่ของผมเป็นผูห้ญิงที�น่ารักและเก่งที�สุด

 แม่ผมวนัๆทาํแต่งาน ขายของ และ เธอก็

ถึกมากๆ ทุกครั� งที�ผมถามวา่แม่พกับา้ง

เถอะ แม่ก็จะยิ�มๆ แลว้บอกผมวา่ เหนื�อย

แค่นี� เอง แต่ผมก็เห็นวา่แม่ทาํงานหนกั

เพื�ออะไร แม่วา่แม่ไดไ้ดบ้อก แต่ยงัไงผม

ก็รักแม่และอยากใหส้บายกวา่นี�  สุดทา้ย

นี�ผมขอตั�งมั�นวา่ ผมจะดูแลแม่เหมือนที�

แม่ดูแลผม รักแม่มากครับ



นางสาว สุทธิพรรณ ศรีชมภู คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่มาก ๆ ไม่ใช่รักแค่วนัแม่อยูก่บั

พวกลูก ๆ ไปนาน ๆ  นะคะถึงบางครั� ง

อาจทาํตวัไม่น่ารักขอโทษดว้ยนะคะรัก

แทที้�แปลวา่พอ่กบัแม่ 💕💕
นาย สุทธิพฒัน์ นุชสมบติั คณะบริหารธุรกิจ ตั�งใจเรียน

นาย สุทธิพฒัน์  นุชสมบติั คณะบริหารธุรกิจ ขยนัเรียน

นาย สุทธิพฒัน์ สุริสาร คณะบริหารธุรกิจ รักแม่มากครับ

นาย สุทิวสั พยงุศกัดิ�สกุล คณะบริหารธุรกิจ

สิ�งที�แม่สอนคือสิ�งที�ผมจาํถึงแม่ไม่บอก

ผมก็ตั�งใจทาํเพื�อตวัผมเอง เรียนถึงแม่จะ

บอกวา่เรียนใหผ้า่นก็พอแต่ผมก็พยายาม

เรียนเท่าที�ผมทาํไดต้ั�งใจเรียน เพื�อไดผ้ล

คะแนนที�ดีภูมิใจในตนเองและภูมิใจคุณ

แม่ สิ�งที�คุณแม่หา้มผมก็ยงัคงทาํตามที�

แม่บอกเสมอ ถึงผมจะไม่ไดมี้รายไดแ้ต่

ผมก็อยากจะตอบแทนคุณแม่ อยากให้

อะไรที�ผมนั�นใหไ้ดอ้ยากช่วยทาํอะไรที�

ผมสามารถช่วยแบ่งเบาภาระ อาจจะมีขดั

ใจคุณแม่บา้งผมก็ขอโทษครับ คุณแม่

อยากจะไปไหนผมไปไดผ้มก็จะพาไป 

เท่านี�ผมอยากจะบอกคุณแม่วา่ รักคุณแม่

 ขอใหสุ้ขภาพแขง็แรงนะครับ GS

นางสาว สุธาสินี จนัทกนก คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะคะ ขอบคุณที�แม่อดทนส่งเสีย

หนูเรียน และขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรงนะคะ 💜💜🥰🥰

นางสาว สุธิดา หลํ�าผล คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�ก็อยากใหมี้สุขภาพที�แขง็แรง

ไปตลอดค่ะ และมีความสุขไปตลอด วนั

แม่ก็รักแม่เป็นพิเศษค่ะ รักแม่ทุกปี



นางสาว สุธิตา เฉลียวฉลาด คณะบริหารธุรกิจ

ตื�นเขา้มาหุงขา้วทาํกบัขา้วพาแม่ไปเขา้

วดัทาํบุญ เยน็ก็พาแม่ไปกินอาหารอร่อยๆ

เอาพวงมาลยัไหวแ้ม่และอวยพรขอให้

สิ�งศกัดิ� สิทธิ� โปรดคุม้ครองแม่ขอใหแ้ม่มี

สุขภาพร่างกายที�แขง็แรง อยูก่บัหนูไป

นานๆรอดูวนัที�หนูจบปริญญาและประ

สาํความสาํเร็จในหนา้ที�การงาน และอยู่

ใหห้นูไดต้อบแทนบุญคุณ หนูรัก

แม่นะ้คะ้และหนูขอโทษที�หนูทาํตวัเกเร 

ดื�อ บางครั� งอาจทาํใหแ้ม่ไม่สบายใจหนูก็

ขอโทษแม่ดว้ยนะ้คะ้หนูจะพยายาม

ปรับตวัไม่ดื�อและเขื�อฟังแม่ ทาํใหแ้ม่

สบายใจ และสุดทา้ยนี�อยากบอกทุกคน

วา่การบอกรักแม่หรือทาํดีต่อแม่สามารถ

ทาํไดทุ้กวนัไม่จาํเป็นที�จะตอ้งทาํเฉพาะ

วนัสาํคญั.

นางสาว สุธิตา เฉลียวฉลาด คณะบริหารธุรกิจ

ช่วยแม่ทาํงาน นวดใหแ้ม่ เชื�อฟังพอ่แม่ 

และวแัม่ปีนี�ขอใหสิ้�งศกัดิ� สิทธิ� คุม้ครอง

แม่ ขอใหแ้ม่มีสุขภาพร่างกายแขง็แรง มี

ความสุขมากๆ อยูก่บัหนูไปนานๆดูหนู

จบปริญญาตรีมีงานทาํ และอยูใ่หห้นูได้

ดูแลแม่ไดต้อบแทนแม่ที�เลี�ยงหนูมาจน

โตและสุดทา้ยนะ้หนูอยากจะบอกแม่วา่

หนูรักแม่นะ้คะ้

นางสาว สุนิสา สังเงิน คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่ ขอขอบคุณแม่มากที�ช่วย

สอนขดัเกลาเราใหเ้ราเป็นเราในทุกวนันี�  

รักแม่นะคะ 💕💕



นางสาว สุนิสา พลฤทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�คอยอบรมสั�งสอนเลี�ยงดูมา

จนถึงตอนนี�  รอนอ้งหน่อยนะ นอ้งจะ

เรียนใหจ้บมีงานทาํแม่จะไเ◌้สบายไม่

ตอ้งทนลาํบากอีกแลว้ นอ้งรักแม่มาก

นะ🥰🥰🥰🥰

นางสาว สุประวณ์ี ปิติชาไพบูลย์ คณะบริหารธุรกิจ

สิ�งที�หนูคิดวา่เป็นสิ�งที�ทาํแลว้ถือวา่เป็น

ความดีที�มีต่อแม่คงเป็นการที�ทาํทุกอยา่ง

ใหแ้ม่สบายใจ ไม่วา่จะตั�งใจเรียนใหไ้ด้

เกรดดีๆใหแ้ม่ภูมิใจหรือเลือกเรียนเป็น

ภาคสมทบเพื�อหางานทาํ มีรายไดส่้ง

ตวัเองเรียน จ่ายค่าเทอมเองทาํใหแ้ม่เบาใจ

เรื�องค่าใชจ้่ายในการเรียนของเราไดบ้า้ง 

ทาํใหแ้ม่สบายใจรู้วา่เร่สามารถดูแล

ตวัเองไดก้า้วนึงแลว้นะ จริงๆแลว้เรา

อยากจะบอกวา่ทุกคนรวมถึงตวัเราเอง 

รักแม่อยูแ่ลว้ ไม่ใช่รักแค่วนันี�วนัเดียว 

แต่รักมาทุกวนัรักมาตลอดตั�งแต่แรก เรา

รักแม่มากนะคะ

นางสาว สุพรรณิกา แกว้ชนะ คณะบริหารธุรกิจ

ความรักความรู้สึกดีที�มีต่อแม่ของคือ. 

เเม่หนูเป็นคนเก่งขยนั ไม่เคยบ่นวา่เหนื�อย

เลย แม่จะคอยเตือนเวลาที�ทาํผดิ อยากไป

ไหนก็พาไป อยากไดอ้ะไรก็ให ้แต่ขอ

อยา่งเดียวคือตั�งใจเรียนใหจ้บจะไดจ้บมา

มีงานดีๆทาํ. หนูกบัแม่เป็นคนที�ไม่ค่อย

เเสดงความรักต่อกนั. จะนานๆทีที�จะ

กอดจะหอม แต่ถึงจะไม่ค่อยพูด แต่ก็รัก

แม่มากนะคะ

นางสาว สุพรรณี  ชนะสมบูรณ์ คณะบริหารธุรกิจ

หนูขอขอบคุณแม่ที�ทาํใหเ้กิดมาและอยู่

เคียงขา้งหนูถึงทุกวนันี�  หนูสัญญาวา่จะ

ตั�งใจเรียนควา้ใบปริญญามาใหแ้ม่ใหไ้ด้

ค่ะ รักแม่นะคะ



นางสาว สุพชัรี กระจ่างสันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ

สมยัยงัศึกษาอยูต่อนประถม ทุกปี

โรงเรียนจะจดังานวนัแม่ เริ�มเขา้เรียน

ตอนประถมตอนป.2 เป็นเด็กกิจกรรม 

ใส่ชุดสวยๆขึ�นเวทีไหวแ้ม่ตลอด ละก็

ร้องไหทุ้กครั� ง ซึ� งทุกปี 5555 แต่พอเริ�ม

เขา้มธัยม เริ�มโตขึ�น ก็ไม่ค่อยไดไ้หวแ้ม่

เลย ถึงไม่ไหวแ้ม่ ไม่ค่อยแสดงออก

เหมือนตอนเด็กๆ แต่ยงัไงหนูก็รักแม่นะ

คะ "ฉนัเรียกแม่ฉนัวา่นางฟ้า"

นางสาว สุพตัรา  เรืองแจ่ม คณะบริหารธุรกิจ

แม่เลี�ยงดูเราตั�งแต่อยูใ่นทอ้ง แม่ดูแลเรา

ทาํงานหนกัเพื�อเราเพื�อใหเ้รานั�นอยูอ่ยา่ง

สุขสบาย แม่ตอ้งทาํงานเพื�อที�จะส่งเรา

เรียนสูงๆ จะไดไ้ม่ตอ้งมาทาํงานหนกั

เหมือนกบัแม่ แม่หวงัใหเ้ราเป็นคนดีเป็น

คนเก่ง เป็นเจา้คนนายคนเพื�อที�โตไปจะ

ดูแลตวัเองและครอบครัวได ้อยากบอก

แม่ค่ะวา่เทื�อหนูเรียนจบ หนูจะทาํงานหา

เงินมาใหแ้ม่ใช ้แม่จะไม่ตอ้งทาํงานอีก

หนูจะเป็นคนดูแลแม่และครอบครัวเอง 

รักแม่นะคะ

นางสาว สุพตัรา เพียรพิทกัษ์ คณะบริหารธุรกิจ

เป็นเด็กดี ไม่ดื�อ ไม่ทาํใหแ้ม่ไม่สบายใจ 

ช่วยแม่ทาํงานบา้น อะไรช่วยแม่ทาํไดก้็

ควรช่วย



นางสาว สุพิชชา สามงามพา คณะบริหารธุรกิจ

สวสัดีคา้คุณแม่หนูจะบอกวา่รักคุณแม่

มากๆนะคะและหนูจะตั�งใจเรียนมากๆๆ

นะคา้าถึงหนูจะดื�อไปนิดซนๆไปบา้ง

และแม่ก็ตอ้งมาคอยด่าตลอดนะคะแต่

หนูก็เป็นเด็กดีของแม่ไดน้ะคา้าาถึงหนู

จะบอกรักแม่ไม่บ่อยแต่หนูก็แสดงให้

เห็นวา่รักนะคะคุณแม่ สุดทา้ยแลว้ก็ i 

love you นะคะแม่❤ ❤️️

นางสาว สุพิชชา สามงามพา คณะบริหารธุรกิจ

รักคุณแม่มากๆๆนะ้คา้าาามีความสุข

มากๆๆๆๆคุณแม่ชอบทาํอาหารใหกิ้น

ตลอดดดดดถึงจะบ่นวา่อว้นนนนแต่ก็ทาํ

ใหกิ้นนนนนเป็นน่ารักไม่ไหวบ่นทุก

วนันนแต่ก็ทาํทุกวนั555นะคา้าาาาMom

ถึงจะขี�บ่นไปหน่อยแต่ก็รักนะ

นางสาว สุภรัตน์ วงษแ์ดง คณะบริหารธุรกิจ

Happy mothers day 💓💓 รักแม่ทุกๆวนั 

ไม่ไดรั้กแม่เฉพาะวนัแม่ แม่เป็นทุกอยา่ง

ของหนู หนูก็จะตั�งใจเรียนเพื�อมีอนาคต

ที�ดี เป็นบุคคลที�มีการศึกษา เลี�ยงดูตวัเอง

ได ้และทาํใหแ้ม่ไดเ้ห็นในหนา้ที�เรียน 

การงาน การดาํเนินชีวติอยา่งมีสติในแต่

ละวนั เพื�อไม่ใหแ้ม่ไดผ้ดิหวงั เพื�อเป็ย

การตอบแทนแม่ที�ลูกคนนึงจะทาํใหไ้ด้



นางสาว สุภชัชา  มะวงค์ คณะบริหารธุรกิจ

 อยากบอกแม่วา่ หนูรักแม่มากๆนะคะ

ขอบคุณสาํหรับทุกสิ�งทุกอยา่งที�แม่ทาํ

ใหห้นูมาตลอดอยากขอโทษแม่ที�

บางครั� งทาํตวัไม่ดีอาจจะดื�อไปบา้งไม่ฟัง

แม่บา้งเถียงบา้งทาํตวัไม่น่ารักบา้งแต่ลูก

คนนี�ก็รักแม่มากๆนะคะหนูสัญญานะวา่

หนูจะตั�งใจเรียนจะเรียนใหจ้บแลว้เอาใบ

ปริญญามาฝากแม่ใหไ้ดรั้กแม่ที�สุดในโลก

เลยนะคะ💖💖💖💖
นางสาว สุภทัธา ทรัพยถ์นอม คณะบริหารธุรกิจ ถึงจะไม่ใช่ลูกที�ดี แต่ก็รักแม่เสมอ

นางสาว สุภาดา ศรีใส คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�คอยสั�งสอนดูแลมาตลอด 

อาจจะมีดุบา้ง แต่ท่านก็เตือนดว้ยความรัก

เสมอ ขอบคุณแม่ที�ค่อยเป็นห่วง 

ตลอดเวลา คอยหาเงินส่งใหลู้กเรียน 

ชี�แนะในสิ�งที�ดีให ้รักเราเสมอ

นางสาว สุภาพร แป้นสุกใส คณะบริหารธุรกิจ บอกรักใหแ้ม่รู้

นางสาว สุภาวดี ทองประสม คณะบริหารธุรกิจ

เป็นคนที�รักแม่มากเลยนะคะ จะไม่ค่อย

เถียงแม่ และไม่ค่อยทะเลาะกบัแม่ แต่ถา้

เถียงเล่นๆจะมีบา้ง ไม่เคยทาํอะไรใหแ้ม่

ผดิหวงัเลย ทาํในสิ�งที�แม่ตอ้งการตลอด 

พยายามเป็นคนดีเพื�อแม่ค่ะ

นางสาว สุภาวดี  ทองประสม คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่นะคะหนูสัญญาวา่จะเป็นเด็กดี 

ตั�งใจเรียนนะคะ



นางสาว สุ ภิ ดา  ขาํ มิน  คณะบริหารธุรกิจ

การทาํความดีเพื�อแม่สามารถทาํไดใ้น

ทุกๆวนั  ไม่จาํเป็นวา่ตอ้งเป็นวนัแม่

เท่านั�น  การทาํความดีเพื�อแม่นั�นไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นอะไรที�ยิ�งใหญ่มากมาย  แค่

เราเป็นเด็กดีของท่านห  ไม่ทาํใหท้่าน

ตอ้งกงัวลหรือเดือดร้อนเพราะเรา  แค่นั�น

ก็ถือเป็นการทาํความดีเพื�อท่านแลว้  แม่

เป็นผใูหชี้วติ  เป็นผูใ้หทุ้กสิ�งทุกอยา่งกบั

เรา  ดงันั�นเราควรที�จะดูแลและรักท่านให้

มากๆ  หนูรักแม่นะคะ

นางสาว สุภิดา ขาํมิน คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นผูที้�ใหก้าํเนิดหนูมา แม่อุม้ทอ้งหนู

มาตั�ง 9 เดือน และยงัเลี�ยงดูหนูอยา่งทะนุ

ถนอมตลอดมา ตั�งแต่เล็กจนโต บางที

เวลาหนูเจบ็ป่วย แม่ก็ยงัลางานเพื�อจะมา

ดูแลหนูทุกๆครั� ง ถึงแมว้า่หนูจะเจบ็ป่วย

เพียงเล็กนอ้ยก็ตามหรือบางทีหนูมีเรื�อง

เดือดร้อน หรือไม่สบายใจอะไร แม่ก็จะ

คอยถามหนูอยูเ่สมอวา่เป็นอะไร ไม่

สบายหรือเปล่า มว้า่บางทีที�แม่สั�งสอน

หนู หรือวา่กล่าวตกัเตือนหนู หนูก็ชอบ

เถียงแม่ หรือยอกยอ้นแม่อยูทุ่กครั� ง แต่

พอหนูเขา้ใจวา่แม่แค่สั�งสอนหนู เพื�อจะ

ใหห้นูเป็นคนดี หนูก็ขอโทษแม่และแม่ก็

ยกโทษใหห้นูทุกครั� ง แม่เป็นผูมี้พระคุณ

ที�สุดในชีวติของลูก เราควรดูแลท่านใหดี้

ในตอนที�ท่านยงัอยูก่บัเรา

นาย สุรชยั ไชยเชษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ

ผมจะช่วยแม่ทาํงานบา้นเอง แม่จะไดไ้ม่

เหนื�อย

นางสาว สุรางคณา ผาทองไสย คณะบริหารธุรกิจ รักแม่มากสุดหวัใจ

นางสาว สุรียพ์ร สระทองเบี�ย คณะบริหารธุรกิจ มีกิจกรรมไปกวาดวดั

นางสาว สุรีรัตน์ เทพคาํ คณะบริหารธุรกิจ รักแม่นะ



นางสาว สุวพชัร ศรีแมน คณะบริหารธุรกิจ รักแม่

นางสาว สุวมิล  กาทอง คณะบริหารธุรกิจ รักแม่มากๆๆๆนะ อยูก่บัหนูนานๆ

นางสาว สุวมิล กาทอง คณะบริหารธุรกิจ I love my mom.

นางสาว เสาวณิต แกว้ธรรม คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่ที�สุดเลยค่ะ ขอบพระคุณแม่ที�คอย

เลี�ยงดูอบรมสั�งสอนใหเ้ป็นคนดี และ

เติบโตมาจนถึงทุกวนันี�  รักแม่มากๆค่ะ

นางสาว เสาวณีย์ แกว้ธรรม คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่นะคะ ถึงวา่แม่จะไม่ได้

รวยแต่ก็ไม่เคยใหลู้กไดอ้ดยาก ส่งเสีย

เรื�องเรียนทุกอยา่งยอมเหนื�อย อดทนให้

ลูกไดสุ้ขสบายขอบคุณแม่มากนะคะที�ได้

เกิดมาเป็นลูกของแม่ รักแม่มากค่ะ❤️

นางสาว เสาวณีย์ แกว้ธรรม คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่นะคะ ถึงวา่แม่จะไม่ได้

รวยแต่ก็ไม่เคยใหลู้กไดอ้ดยาก ส่งเสีย

เรื�องเรียนทุกอยา่งยอมเหนื�อย อดทนให้

ลูกไดสุ้ขสบายขอบคุณแม่มากนะคะที�ได้

เกิดมาเป็นลูกของแม่ รักแม่มากค่ะ❤️

นางสาว เสาวณีย์ แกว้ธรรม คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่นะคะ ถึงวา่แม่จะไม่ได้

รวยแต่ก็ไม่เคยใหลู้กไดอ้ดยาก ส่งเสีย

เรื�องเรียนทุกอยา่งยอมเหนื�อย อดทนให้

ลูกไดสุ้ขสบายขอบคุณแม่มากนะคะที�ได้

เกิดมาเป็นลูกของแม่ รักแม่มากค่ะ❤️

นางสาว เสาวภาคย์ แกว้นํ�าเยน็ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือคนที�มีบุญคุณกบัเรามากที�สุดต่อให้

เราไม่น่ารักทาํเรื�องใหไ้ม่พอใจบา้งแต่แม่

ก็ยงัรักเราเสมอไม่มีวนัทิ�งเรารักแม่มาก

นะอาจไม่ใช่ลูกที�ดีมาก

นางสาว เสาวลกัษณ์  แสวง พนัธ์  คณะบริหารธุรกิจ รักแม่ค่ะ



นางสาว เสาวลกัษณ์ ทรัพยน์วล คณะบริหารธุรกิจ

เป็นเด็กดีของแม่ ช่วยแม่ทาํงานบา้นและ

ทาํงานหาเงินเพื�อแบ่งเบาภาระของท่าน

นางสาว เสาวลกัษณ์ ทรัพยน์วล คณะบริหารธุรกิจ หนูรักแม่นะค่ะ ขอบคุณที�เลี�ยงหนูมา

นางสาว เสาวลกัษณ์  ขนุทอง คณะบริหารธุรกิจ

ความดีเเม่มีความดีต่อหนูทุกอยา่งตั�งเเต่

ใหก้าํเนิดมาหนูรักแม่รักแม่มากๆหนูจะ

ตั�งใจเรียนหนงัสือตั�งใจทาํงานเป็นเด็กดี

ของแม่รักแม่นะคะถึงแมห้นูจะดื�อแค่

ไหนแต่หนูก็รักแม่มากๆรักที�สุดในโลก

รักเท่าชีวติของหนูเลยทั�งหมดชีวตินี�หนู

ขอทาํเพื�อแม่กบัพอ่ค่ะ

นางสาว โสสุดา เชาวนะปัญจะ คณะบริหารธุรกิจ รักแม่นะค่ะ💓💓

นางสาว หทยัรัตน์ ไตรบุญ คณะบริหารธุรกิจ

การช่วยแบ่งเบาภาระแม่ ช่วยแม่ทาํงาน

หาเงิน ช่วยแม่ทาํงานบา้น ไม่ทาํใหแ้ม่

ตอ้งเสียใจ รู้จกัหนา้ที�ของตวัเองตั�งใจ

เรียนใหจ้บเพื�อใหแ้ม่ภูมิใจ

นาย หสัวรรษ ยามมีสิน คณะบริหารธุรกิจ ช่วยแม่จดัร้านขายอาหาร

นางสาว อชิรญา กลา้จอหอ คณะบริหารธุรกิจ

อยากใหแ้ม่สุขภาพแขง็แรงทั�งกายใจ มี

ความสุขมากนะคะ อยูก่บัพวกหนูไป

นานๆนะคะ อยากอยูดู่แลแม่ไปเรื�อยๆ

แบบนี�   อยา่ทาํงานหนกัมากนะคะ รักแม่

ที�สุดเลยคะ



นางสาว อชิรญา. กลา้จอหอ คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะคะ มีความสุขในทุกๆวนั 

สุขภาพแขง็แรงง ทาํงานหนกัๆก็

พกัผอ่นบา้งๆนะคะอยูท่าํอาหารอร่อยๆ

แบบนี�ใหห้นูกินทุกวนันะคะ โตขึ�นหนู

จะพาแม่ไปเที�ยวต่างประเทศต่างจงัหวดั

ไปเที�ยวดว้ยอยูด่ว้ยกนัแบบนี� ทุกวนัเลย

ค่ะ😚😚😚😚ขอบคุณทุกอยา่งที�ใหแ้ม่เป็น

แม่ของหนูนะคะ หนูจะตั�งใจเรียน เรียน

จนจบมีงานทาํออกมาเอาเงินมาใหแ้ม่ใช้

ค่ะ รักนะคะจุบ๊ๆ💕💕💕💕

นางสาว อดิศา ปุ่นโหมด คณะบริหารธุรกิจ

ทิ�งขยะลงถงั เพื�อเป็นตวัแบบของสังคม 

และบอกต่อคนอื�นเรื�องการแยกขยะตาม

ถงัตามสี ช่วยคนอื�นถือของ ช่วยคนแก่

ขา้มถนน ลุกใหค้นทอ้งนั�งเบาะ 

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ รักแม่มากอยาก

ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดู คอยปกป้องและเป็น

ห่วง ไม่วา่จะโตขนาดไหน แม่ก็ยงัเป็น

ห่วงเท่าเดิม ขอบคุณที�ไม่วา่จะดื�อขนาด

ไหน แม่ก็ยงัใหอ้ภยัเสมอมา รักแม่ที�สุด

นางสาว อธิตญาธร พึ�งและ คณะบริหารธุรกิจ ไม่รับถุงพลาสติก

นางสาว อธิตญาธร พึ�งและ คณะบริหารธุรกิจ ไม่รับถุงพลาสติก

นาย อธิวฒัน์ ธนสินศิริวฒันา คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือคนที�คอยยนือยูข่า้งเราเสมอ ไม่วา่

เราจะทุกขแ์ม่ก็ยงัคอยใหก้าํลงัใจเราคอย

ปลอบโยนเราให่เราสู้กบัปัญหาได ้หรือ

แมแ้ต่จอนสุขแม่ก็ยงัคอยยนิดีกบั

ความสาํเร็จของเรา

นาย อธิสิทธิ� คูอภิชาติ คณะบริหารธุรกิจ

ผมตะดูแม่ใหดี้ทั�งตอนนี�และต่อจากนี�ไป

ดว้ย          ผมไม่ไดดื้�อกบัแม่เลยซกันิด

เพราะผมคอยช่วยเหลือแม่ตลอดเพราะผม

เป็นลูกคนเดียว



นางสาว อนงครั์ตน์  สังขก์ลาง คณะบริหารธุรกิจ

พระคุณแม่ยิ�งใหญ่หาใครเปรียบ ไม่มี

ใครจะมาเทียบคุณแม่ได ้รักของแม่นั�น

เป็นรักจากดวงใจ อวยพรใหแ้ม่ของฉนัมี

สุขเอย

นางสาว อนญัญา สุขอรุณ คณะบริหารธุรกิจ

จะเอาคาํพูดใดในโลกนี�  คงไม่มีใครอีก

แลว้จะมาเหมือน ถึงสิบสองสิงหาคมมา

ย ํ�าเตือน มิลืมเลือนวนัของแม่รักแทเ้อย

นางสาว อนนัตา  อาดาํ คณะบริหารธุรกิจ

ช่วงวนัแม่ก็ทาํตวัใหดี้ขึ�นหลงัจากนี�ก็จะ

ตั�งใจเรียนขยนัและจะไม่เถียงเวลาโดน

แม่บ่นจะพาแม่ไปเที�ยวในวนัแม่และจะ

เป็นเด็กดีของแม่

นางสาว อนิญพร  ภูมิราช คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นคนที�ทุ่มเททุกอยา่งใหลู้ก ด่าตลอด

 ไม่เคยชมลูกเลย แต่ใจจริงๆคือแม่รักเรา 

แต่ไม่เคยแสดงออก คอยดุคอยวา่ คอยวา่

เวลาเราผดิ ถึงแม่จะด่าหนูบ่นหนูตีหนู 

แต่หนูก็รู้วา่แม่รัก อยากบอกแม่วา่หนูรัก

แม่ที�สุดในโลกค่ะห

นางสาว อนิตา กะเตบ็หมดั คณะบริหารธุรกิจ

เป็นเด็กดีของแม่ไม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงัทาํ

ใหแ้ม่ภูมิใจและบอกรักแม่โดยไ◌่ม่ตอ้ง

อาย

นางสาว อนุณศรี นวลมณี คณะบริหารธุรกิจ

การพาแม่ไปกินของอร่อยๆที�แม่ชอบกิน

 การใหเ้งินเดือนเดือนแรกกบัแม่ การไป

อยูก่บัแม่ในวนัที�เขากาํลงัแย ่กาํลงั

ตอ้งการคนอยูข่า้งๆกาย



นางสาว อนุตยา รานอก คณะบริหารธุรกิจ

" แม่" เป็นผูที้�มีพระคุณอนัใหญ่หลวงใน

ชีวติของฉนั เป็นคนที�เลี�ยงฉนัมาและอยู่

เคียงขา้งทุกปัญหาที�เขา้มาในชีวติ และ

ไม่มีเรื�องไหนที�แม่ของฉนัทาํไม่ได ้แม่

คือฮีโร่ในใจของฉนั แม่คือทุกๆสิ�งใน

ชีวติ เป็นผูใ้หก้าํเนิด เป็นผูที้�เสียสละเพื�อ

ฉนัมากมาย และสุดทา้ยนี�ฉนัอยากจะ

ขอบคุณ คุณแม่ ผูที้�มีพระคุณที�ดูแลฉนัมา

 และสอนใหฉ้นัเป็นคนดีมาตลอด 

ขอบคุณค่ะ 💖💖🙇🙇

นางสาว อนุสสรา ตนัตระกูล คณะบริหารธุรกิจ

คงไม่มีขอ้ความหรือคาํพูดใด ๆ ที�

เพียงพอในการขอบคุณสาํหรับทุก ๆ สิ�ง

ที�แม่ไดท้าํใหเ้รา สุขสันตว์นัแม่ลูกอาจจะ

ไม่เคยบอกมาก่อน แต่วนันี� ลูกอยากบอก

วา่…ลูกภูมิใจที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกของแม่ 

ลูกรักแม่มาก สุขสันตว์นัแม่

นางสาว อโนชา สาทประสิทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

1.เชื�อฟังแม่ 2.เก็บขยะที�ตนเองไม่ไดเ้ป็น

คนทิ�ง 3.คิดดีทาํดี 4.ไม่ทาํใหค้นรอบขา้ง

เดือดร้อน 5.เก็บกวาดทาํความสะอาดบา้น

นางสาว อภิญญา แซ่ลอ้ คณะบริหารธุรกิจ

ถึงหนูจะไม่ไดอ้ยูก่บัแม่ ถึงแมว้า่หนูจะ

ติดต่อแม่ไม่ได ้ถึงแมว้า่เราจะไม่เคยคุย

กนั แต่หนูก็รักแม่นะคะ



นางสาว อภิญญา พูลสวสัดิ� คณะบริหารธุรกิจ

ปกตในวนแมทุกๆปดฉนจะไมไดอยกูบ

แม่แต่ก็จะบอกรักแม่ทุกวนัเพราะการ

บอกรักแม่หรือไหวแ้ม่ของตนเองนั�น

สามารถทาํไดทุ้กวนัไม่จาํเป็นตอ้งทาํ

เฉพาะวนัแม่เท่านั�นวนัแม่ปีนี�ก็อยากจะ

บอกความรู้สึกที�มีกบัแม่วา่หนูรักแม่นะ

ขอบคุณที�เลี�ยงดูมาจนถึงทุกสันนี�

ขอบคุณที�เวลาอยากไดอ้ะไรแม่ก็มกัจะ

หามาใหไ้ดเ้สมอก็ไม่รู้เลยวา่ถา้ชีวตินี�ไม่

มีแม่จะอยูย่งัไงชีวติจะเป็นอยา่งไรต่อก็

อยากใหแ้ม่สุขภาพร่างกายแขง็เเรงไม่

เจบ็ไขไ้ดป่้วยจะไดอ้ยูก่บัหนูไปนานๆมี

ความในใจอีกตั�งมากมายที�อยากจะพูด

อยากจะบอกใหแ้ม่ฟังเเต่ก็ไม่กลา้ที�จะ

บอกเพราะอายแต่ก็อยากใหรู้้วา่รักแม่

เสมอถึงบางครั� งจะไม่ไดพู้ดไม่ไดบ้อก

ออกไปก็อยากใหรู้้วา่รักเเละเป็นห่วงแม่

เสมออยูก่บัหนูไปนานๆนะขอดูหนู

นางสาว อภิญญา แซ่ลอ้ คณะบริหารธุรกิจ

ถึงไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั ถึงจะไม่ค่อบเจอหนา้

กนั ถึงจจะติดต่อไม่ได ้แต่หนูก็ยงัรักแม่

นะคะ

นางสาว อภิญญา แซ่ลอ้ คณะบริหารธุรกิจ

ถึงไม่ไดเ้จอกนั ถึงไม่เคยเห็นหนา้ ถึง

ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัแต่หนูก็รักแม่นะคะ

นาย อภิวฒัน์ เสงี�ยมแกว้ คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งใจเรียน เชื�อฟังคาํสั�งสอนของท่าน ทาํ

หนา้ที�ของลูกที�ดี

นางสาว อภิสรา สังขเ์งิน คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นแม่ที�น่ารักมากๆเขา้ใจในสิ�งที�เรา

เป็น ในสิ�งที�เราคิด เวลาทาํอะไรก็คอยให้

กาํลงัใจตลอดแลว้ก็คอยอยูข่า้งๆ

ตลอดเวลา แม่คือความอบอุ่นที�สุดเพราะ

ไม่วา่จะเกิดอะไรแม่ก็คอยปกป้องคอย

ช่วยมาตลอด รักแม่นะคะ



นางสาว อรจิรา กาฬภกัดี คณะบริหารธุรกิจ

 แมครงแรกทฉนเหนผหูญงคนน  ฉนไม

รู้วา่ความรู้สึกตอนนั�นเป็นอยา่งไร  แต่

ฉนัมั�นใจอยา่งหนึ�งวา่ ถา้มีเขาอยูข่า้งๆ

ฉนัจะปลอดภยัและอบอุ่น แม่เป็นคน

บา้นนอกธรรมดาคนหนึ�งที�ไม่มีอะไร

เหนือกวา่คนอื�นๆ เลยดว้ยซํ� า  ทาํงาน

หนกัมาตลอด  ทาํกบัขา้วอร่อย  แมแ้ม่

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือจบมาสูงๆ เเต่เเม่ก็

เป็นคนที�ฉนัรักมากเเละช่วยเหลือฉนัใน

ทุกๆอยา่ง แม่เป็นกาํลงัใจที�ดีที�สุดของฉนั

 แม่ทาํใหฉ้นัเห็นความสาํคญัของกาํลงัใจ 

 แม่บอกวา่ กาํลงัใจเป็นสิ�งที�ดีที�สุดใน

ยามที�เราผดิพลาดหรือเสียใจ  มนัเป็นสิ�ง

เดียวที�จะทาํใหเ้ราต่อสู้เพื�ออยูก่บัวนั

พรุ่งนี�และอนาคตอยา่งสบายใจความ

ภาคภูมิใจของแม่คือฉนัตอ้งเรียนใหจ้บ

เพื�อทาํใหแ้ม่สบายใจและชื�นชมในสิ�งที�

ฉนัทาํในรูปเป็นรูปฉนักบันอ้งค่ะ



นางสาว อรจิรา กาฬภกัดี คณะบริหารธุรกิจ

แมครงแรกทฉนเหนผหูญงคนน  ฉนไมรู

วา่ความรู้สึกตอนนั�นเป็นอยา่งไร  แต่ฉนั

มั�นใจอยา่งหนึ�งวา่ ถา้มีเขาอยูข่า้งๆฉนัจะ

ปลอดภยัและอบอุ่น แม่เป็นคนบา้นนอก

ธรรมดาคนหนึ�งที�ไม่มีอะไรเหนือกวา่คน

อื�นๆ เลยดว้ยซํ� า  ทาํงานหนกัมาตลอด  

ทาํกบัขา้วอร่อย  แมแ้ม่ไม่ไดเ้รียน

หนงัสือจบมาสูงๆ เเต่เเม่ก็เป็นคนที�ฉนั

รักมากเเละช่วยเหลือฉนัในทุกๆอยา่ง แม่

เป็นกาํลงัใจที�ดีที�สุดของฉนั แม่ทาํใหฉ้นั

เห็นความสาํคญัของกาํลงัใจ  แม่บอกวา่ 

กาํลงัใจเป็นสิ�งที�ดีที�สุดในยามที�เรา

ผดิพลาดหรือเสียใจ  มนัเป็นสิ�งเดียวที�จะ

ทาํใหเ้ราต่อสู้เพื�ออยูก่บัวนัพรุ่งนี�และ

อนาคตอยา่งสบายใจความภาคภูมิใจของ

แม่คือฉนัตอ้งเรียนใหจ้บเพื�อทาํใหแ้ม่

สบายใจและชื�นชมในสิ�งที�ฉนัทาํในรูป

เป็นนอ้งกบัฉนัค่ะ

นางสาว อรชนก อนุมอญ คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือทุกอยา่งในชีวติจริงๆค่ะ ทาํใหทุ้ก

อยา่งตั�งแต่เด็กยนัตอนนี�  เราก็เป็น

ความหวงัของแม่เหมือนกนั😂😂 ถึง

บางครั� งอาจะเกเรไปบา้งไม่เชื�อฟังบา้งทาํ

ใหห้นกัใจบา้ง แต่อยา่งนึงที�จะทาํใหแ้ม่

ภูมิใจก็คือจะเรียนใหจ้บ จะเอาใบ

ปริญญามาใหแ้ม่ใหไ้ด ้สัญญากบัแม่ไว้

ทุกปีค่ะ🥰🥰🥰🥰  ปีนี�วนัแม่ ตอนเชา้ที�บา้น

มีทาํบุญใหท้วดค่ะ สายๆก็ไหวแ้ม่ลา้งเทา้

 ตอนเยน็ไปทานขา้วเยน็ทั�งครอบครัว

💜💜🙇🙇❤️ รักแม่ที�สุดค่ะ



นางสาว อรทยั บริสุทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

เด็กดีของคุณพอ่คุณแม่แค่นี�ก็ดีแลว้ค่ะก็

การบอกนะวา่บางคนเขาก็ไม่กลา้บอก

ต่อหนา้หรอกวา่รักอาจจะอายจะทาํสิ�งดี 

ตอบแทนลบัหลงัพาแม่ไปหนงัพาม่ไป

ทานขา้วขา้งนอกหรือวา่พาแม่ไปชอ้ปปิ� ง

ถา้ไม่ชอ้ปปิ� งก็ทาํมาทาํอารารใหแ้ม่ก็ได้

กินกนัในครอบควบัทานกนัในครอบครัว

ใหอ้ยุพ่านหนา้กนัก็ตาพอแลว้อยากบอก

รักแม่แค่นี�ก็ไดแ้ลว้ค่ะ

นางสาว อรทยั คณะฤทธิ� คณะบริหารธุรกิจ

ถา้ใหพู้ดถึงเเม่พูดวนันึงก็คงไม่หมด

เพราะความรักที�มีต่อเเม่มนัมากมาย

เหลือเกิน เเต่จะขอกล่าวความดีไดท้าํ

ใหก้บัเเม่เวลาที�เเม่ไม่สบายหนูก็จะคอยดู

เเลเสมอ เช็ดตวั จดัยาใหเ้เม่ หรือเเม่เเต่

บา้งครั� งเเม่ลุกไปปัสวะเองไม่ไหวหนูเอง

ก็จะคอยทาํหนา้ที�เทปัสวะให ้สอนเวลา

ปกติหนูก็จะเป็นคนคอยทาํกบัขา้วไวใ้ห้

เพื�อเเบ่งเบาไม่ใหเ้เม่เหนื�อยเพราะเเค่เเม่

ทาํงานก็เหนื�อยมากเเลว้อะไรที�หนูจะเเบ่ง

เบาใหเ้เม่ไดห้นูก็ยนิดีทาํทุกอยา่ง เพราะ

หนูเเม่ที�สุด หนูอยากทาํอยา่งใหเ้เม่สบาย

เร็วๆ

นางสาว อรพรรณ ขนัทอง คณะบริหารธุรกิจ

แม่ของฉนัเป็นคนที�เสียสระอยา่งมากทั�ง

ทาํงานในบา้นและนอกบา้นเป็นแม่ที�ค่อย

ใหค้าํปรึกษาตลอดไม่วา่จะเรื�องอะไร

ตอนนี� ที�ฉนัตอบแทนท่านไดคื้อตั�งใจ

เรียนช่วยงานในบา้นทาํใหท่้านเหนื�อย

นอ้ยลง ฉนัรักแม่ของฉนัมาก



นางสาว อรพรรณ ขนัทอง คณะบริหารธุรกิจ

ผูห้ญิงที�ขึ�นชื�อ แม่ เป็นคนที�เสียสระทุกๆ

อยา่งไม่วา่จะทาํงานนอกบา้นในบา้นค่อย

ใหค้าํปรึกษาไดต้ลอดไม่วา่จะไปเจอ

เรื�องอะไรมาและยงัเป็นคนที�ทาํกบัขา้ว

ไดอ้ร่อยที�สุดที�เคยกินมา

นางสาว อรยา ภกัดี คณะบริหารธุรกิจ หนูดีใจนะคะที�ไดเ้กิดเป็นลูกแม่

นางสาว อรอนงค์ รักหนึ�ง คณะบริหารธุรกิจ

รักแม่นะค่ะ ถึงจะดื�อไปนิดนึงแต่ก็รักนะ

ค่ะ

นางสาว อรอริยา ภูรีนนัทนิมิต คณะบริหารธุรกิจ

ดฉน จะตงใจเรยนเพอใหแมของดฉน

ภูมิใจค่ะ ถึงแมก้ารเรียนที�นี�นั�นจะยาก

ดิฉนัก็จะผา่นมนัไปใหไ้ดค่้ะ ต่อใหไ้ด้

เกรดดีหรือไม่ดีแม่ของดิฉนัไม่ติดิฉนัค่ะ 

จริงๆแลว้ท่านแก่แลว้อยากใหฉ้นัทาํงาน

เพื�อเลี�ยงดูท่าน ฉนัก็อยากทาํงานนะคะ

แต่วา่อยากไดว้ฒิุปริญญาเพื�อต่อยอด

ความรู้และทกัษะ แม่จะไดส้บาย

มากกวา่นี�ถา้ฉนัไดง้านที�ดี ๆ ทาํ ฉนัตอ้ง

เรียนใหจ้บเพื�อใหแ้ม่ภูมิใจ ไม่ใชเ้งินที�

ท่านหามาเสียเปล่า เรียนจบแลว้จะเลี�ยงดู

ท่านอยา่งเตม็ที�ค่ะ ถึงแมว้า่จะมีอุปสรรค

 ทะเลาะกนับา้ง แต่แม่ก็ยงัใหอ้ภยัแลว้

เขา้ใจกนัขึ�นมานิดนึง แต่ฉนัก็รักแม่ของ

ดิฉนันะคะ สุดทา้ยนี�ฉนัขอใหแ้ม่อยูก่บั

ฉนัไปจนฉนัเรียนจบมีงานดีๆที�เลี�ยงดู

ท่านไดค้่ะ รักแม่นะคะ ขอบคุณค่ะ 

💖💖🙇🙇❤️



นางสาว อรอุมา จาํปา คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือผูห้ญิงคนพิเศษของเรา คอยเลี�ยงดู 

อบรมสั�งสอน ใหค้วามรักและความ

ห่วงใย ไม่เคยทอ้เวลามีปัญหาถึงแมจ้ะ

เหนื�อยมากๆ ก็ตาม เป็นพลงังานบวก

ใหก้บัคนในครอบครัวอยูเ่สมอ ไม่มีใคร

มาแทนที�คนพิเศษของชีวตินี� เท่ากบัแม่

ของลูก รักแม่ที�สุดค่ะ สิ�งที�ช่วยแม่ไดค้ง

เป็นการช่วยเหลือทาํงานบา้นต่างๆ เป็น

การแบ่งเบาภาระแม่ไดอ้ยา่งหนึ�ง และ

ตั�งใจเรียนหนงัสือใหคุ้ม้กบัที�แม่ตั�งใจส่ง

เงินค่าเล่าเรียนให้

นางสาว อรัญญา เดชขนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ

รักคุณแม่มากๆค่ะ ขอบคุณแม่ที�คอยสั�ง

สอน ดูแลหนูเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

เป็นแบบอยา่งที�ดีใหห้นูเรื�อยมา หนู

ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆร่างกายเเขง็แรง

อยูก่บัหนูไปนานๆ รักและเป็นห่วงแม่

เสมอค่ะ

นางสาว อรัญญา เดชขนัธ์ คณะบริหารธุรกิจ

รักคุณแม่มากๆค่ะ ขอบคุณแม่ที�คอยสั�ง

สอน ดูแลหนูเป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

เป็นแบบอยา่งที�ดีใหห้นูเรื�อยมา หนู

ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆร่างกายเเขง็แรง

อยูก่บัหนูไปนานๆ รักและเป็นห่วงแม่

เสมอค่ะ

นางสาว อริสา ฉววีรรณ คณะบริหารธุรกิจ

ขอใหแ้ม่มีความสุขสุขภาพร่างกาย

แขง็แรงมีอายยุนืนานอยูดู่ความสาํเร็จ

ของหนูและหนูขอใหแ้ม่ไม่มีโรคภยัไข้

เจบ็หนูจะดูแลแม่เลี�ยงดูแม่เป็นอยา่งดี

ไม่ใหแ้ม่ลาํบากเหมือนตอนที�แม่คอย

เลี�ยงดูส่งเสียหนูใหเ้รียนหนงัสือสุดทา้ย

นี�ขอขอบคุณแม่มากๆนะคะที�ส่งเสีย

ดูแลหนูมาอยา่งดี

นางสาว อรุณกมล สุทธา คณะบริหารธุรกิจ บอกรักแม่ทุกวนั💖💖



นางสาว อโรชา เหมะมูล คณะบริหารธุรกิจ

ความดีที�ไดท้าํกบัเเม่นั�น ดิฉนัไดไ้ปรับ

หลงัจากเเม่เลิกงานทุกวนัโดยไม่มีการ

บ่นใดๆไปรับท่านดว้ยความเตม็ใจ 

ความรู้สึกที�มีต่อเเม่นั�น เเม่คือผูที้�ให้

กาํเนิดเรามาท่านอบรมเลี�ยงดูสั�งสอนเรา

มาตั�งเเต่เด็กจนโต ท่านไม่เคยบ่นสักคาํ 

เเละไม่วา่ลูกคนนี�จะทาํตวัเเยส่ักเเค่ไหน

ท่านก็ยงัรักเสมอ อยากจะบอกกบัเเม่วา่

ลูกที�เเยค่นนี� เเต่รักเเม่ที�สุดนะคะ💓💓

นางสาว อลีนา กลํ�าแสง คณะบริหารธุรกิจ

ไม่อยากทาํอะไรใหแ้ม่เครียด พยายาม

ไม่หาภาระมาใหแ้ม่ ทาํตวัดีตลอด ไม่เคย

แสดงออกเลย แต่รักแม่อยูต่ลอด เป็น

ห่วงแม่มาก อยากใหรั้กษาสุขภาพ💗💗

นางสาว อวสัยา พระลกัษณ์ คณะบริหารธุรกิจ

ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือมีความรู้สึกที�ดี 

แม่คอยบอกคอยสอนคอยตกัเตือนทุกๆ

อยา่งและแม่ก็เป็นคนที�ใหโ้อกาสถึงเรา

จะทาํผดิแค่ไหนก็ตามเป็นคนเดียวที�กลา้

พูดกลา้คุยไดทุ้กเรื�อง

นาย อกัษฎาวฒิุ ธนสมบติัชยัแกว้ คณะบริหารธุรกิจ ผมรักแม่ที�สุดไม่วา่แม่จะอยูที่�ไหน.

นางสาว อมัพิรา กนัทอง คณะบริหารธุรกิจ

ขอบคุณแม่ที�ดูแลหนูตั�งแต่เล็กจนโต แม่

คือผูที้�ใหอ้ภยัหนูไดทุ้กๆเรื�องไม่วา่หนู

จะทาํใหแ้ม่เสียใจแค่ไหนแม่ก็ใหอ้ภยั

หนูตลอด ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง อยูเ่ป็นร่มโพธิ� ของหนูกบันอ้ง

ไปนานๆ หนูจะเป็นลูกที�ดีจะไม่ทาํให้

แม่ผดิหวงั หนูรักแม่ สุขสันตว์นัแม�่�💕



นาย อมัรินทร์ ปิ� นทอง คณะบริหารธุรกิจ

1.ช่วยคุณแม่เตรียมของขายขนมครก 2.

ช่วยแม่ทาํงานบา้นเพื�อที�แม่จะไดไ้ม่

เหนื�อย 3.มีเงินก็ใหแ้ม่ไม่มีก็จุบ๊แกม้แทน

การแกต้วัที�ไม่มีเงินให้

นาย อษัฎายธุ เขียวสลบั คณะบริหารธุรกิจ

ทุกคนบนโลกใบนเกดมายอมมผใูห

กาํเนิด นั�นก็คือ “แม่”  จะเชื�อชาติใด  

ภาษาอะไร  ศาสนาไหน  จะรํ� ารวยหรือ

ยากจน  คาํวา่ “แม่”  เป็นคาํแรกที�ลูกทุก

คนเปล่งออกมายามที�เริ�มหดัพูด  และ

เป็นคาํแรกที�คนเป็นแม่รอคอยที�อยากได้

ยนิเช่นเดียวกนั  “แม่”  คาํสั�นๆ แต่มี

ความหมายยิ�งใหญ่มหาศาล  เป็นคาํที�

ประเสริฐดว้ยพระคุณอยา่งลน้เหลือ  

และคงไม่มีคาํใดในโลกนี� ที�มีความหมาย

ในตวัมนัเองมากมายจนเกินคาํบรรยาย 

อยา่งคาํวา่ “แม่”  เพราะการใหก้าํเนิดลูก

สักคนหนึ�งไม่ใช่เรื�องง่าย   เกา้เดือนที�

ตอ้งคอยทะนุถนอม  คอยดูแลเอาใจใส่

ในทุกๆ เรื�อง  ทาํทุกอยา่งอยา่ง

ระมดัระวงัตลอดเวลา  เพื�อใหลู้กนอ้ย

แขง็แรงและปลอดภยั   เป็นบุคคลคน

เดียวที�มีความอดทนสูงกบัการรอคอยที�

นางสาว อาจารีย์ เสงี�ยมศกัดิ� คณะบริหารธุรกิจ

ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือรักแม่ค่ะ แม่คือฮี

โร่ของหนูตั�งแต่เด็กจนถึงตอนนี�และจะ

เป็นแบบนี�ตลอดไป หนูรักแม่มากค่ะ 

มากที�สุดในโลก หนูขอบคุณแม่มากที�

เลี�ยงหนูมาอยา่งดี รักแม่มากนะคะ หนูจะ

เป็นเด็กดี ตั�งใจเรียนเพื�อแม่ค่ะ

นางสาว อาทิชา สุพิพฒัน์โมลี คณะบริหารธุรกิจ

สิ�งที�แม่มอบใหลู้กอยูเ่สมอ คือสิ�งที�ลูก

ไม่อาจเจอจากที�ไหน เพราะความรักของ

แม่นั�นสุดจริงใจ นานเท่าไหร่รักของแม่

ไม่เปลี�ยนแปลง



นางสาว อาทิตยา ทาปลดั คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�  หนูไม่ขออะไรมากขอแค่ให้

คุณแม่มีสุขภาพที�แขง็แรง ไม่เจบ็ ไม่ป่วย

 มีความสุขในทุกๆวนัและทุกช่วงเวลา

ในชีวติ และหนูจะเป็นเด็กดี จะพยายาม

ไม่ดื�อนะคะ รักคุณแม่นะคะ

นางสาว อาทิตยา หนูมี คณะบริหารธุรกิจ

เป็นผูห้ญิงคนหนึ�งที�ยอมอดทนอดกลั�น

ในระยะเวลา9 เดือน เป็นผูห้ญิงคนหนึ�ง

ที�ไม่ยอมทิ�งเราไม่วา่จะสถานการณ์ไหนๆ

 วนัแม่ปีนี�อยากบอกวา่รักแม่มากๆคะ

นางสาว อาทิตยา เกิงฝาก คณะบริหารธุรกิจ รักนะคะ🥰🥰

นางสาว อาทิตยา  สิงห์สนั�น คณะบริหารธุรกิจ

สวสัดีค่ะแม่ รักแม่นะคะ ในวนัแม่นี�หนู

อยากจะทาํอะไรดี ๆ เพื�อแม่ค่ะ หนูจะเป็น

เด็กดีของแม่ เชื�อฟังคาํสั�งสอนของแม่ 

และขออวยพรใหแ้ม่มีความสุข สุขภาพ

แขง็แรง อายยุนืนาน อยูก่บัลูกกบัหลาน

ใหน้านต่อๆไปนะคะ

นางสาว อาทิตยา หนูมี คณะบริหารธุรกิจ

ไม่มีคาํบรรยายใดที�จะมาเปรียบเทียบกบั

คาํวา่ "แม่" เพราะคาํนี�มนัยิ�งใหญ่เกินจะ

บรรยาย

นางสาว อาทิตยา หนูมี คณะบริหารธุรกิจ

ไม่มีคาํบรรยายใดที�จะมาเปรียบเทียบกบั

คาํวา่ "แม่" เพราะคาํนี�มนัยิ�งใหญ่เกินจะ

บรรยาย

นางสาว อาทิตยา เกิงฝาก คณะบริหารธุรกิจ รักนะคะ

นางสาว อาทิตยา นาํประดิษฐ คณะบริหารธุรกิจ รักปมามากๆๆเลยน๊าา ถึงจะไม่เคยพูด

นางสาว อาทิตยา เกิงฝาก คณะบริหารธุรกิจ รักนะคะ🥰🥰



นางสาว อาทิติยา สุขจนัทร์ คณะบริหารธุรกิจ

คงไม่มีขอ้ความหรือคาํพูดใด ๆ ที�

เพียงพอในการขอบคุณสาํหรับทุก ๆ สิ�ง

ที�แม่ไดท้าํใหเ้รา สุขสันตว์นัแม่ลูกอาจจะ

ไม่เคยบอกมาก่อน แต่วนันี� ลูกอยากบอก

วา่…ลูกภูมิใจที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกของแม่ 

ลูกรักแม่มาก สุขสันตว์นัแม่

นางสาว อาภสัรา แดงสกุล คณะบริหารธุรกิจ

“แม่” ของฉนั  ก็คงไม่ต่างกบัแม่คนอื�นๆ

 บนโลกใบนี�  ที�หวงัใหลู้กเป็นเด็กดี ตั�งใจ

เรียนและมีอนาคตที�สดใส ประสบ

ความสาํเร็จในชีวติ  แต่ความหวงัของแม่

ไม่เคยทาํใหฉ้นัลาํบากใจหรือกดดนัแต่

อยา่งใด  เพราะสิ�งที�แม่หวงั อยูบ่น

พื�นฐานของความพอดี แม่ขอแค่ใหฉ้นัทาํ

เท่าที�ความสามารถของฉนัมีและฉนัมี

ความสุขกบัสิ�งที�ทาํ ความหวงัของแม่ก็

ประสบผลแลว้

นางสาว อาภาพร รงคส์ันเทียะ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�ขอใหแ้ม่มีความสุข ขอบคุณ

สาํหรับทุกสิ�งทุกอยา่งในชีวติรักแม่ทุกวนั

 สัญญาวา่จะตั�งใจเรียนแลว้จะเป็นคนดี

ของสังคมรักแม่ที�สุดในโลก

นางสาว อารยา ธุปพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ

จะเป็นลูกที�ดีของแม่ ไม่ดื�อ ไม่เกเร จะ

เชื�อใจฟังแม่ในทุกๆคาํสั�งสอน และจะ

ตั�งใจเรียน เพื�อใหแ้ม่อยูส่บาย จะคอย

ดูแลแม่ตลอดไป



นางสาว อารยา แมสซิลี คณะบริหารธุรกิจ

แม่คือคนที�ทาํใหห้นูมีวนันี� คือคนที�ทาํให้

หนูมีทุกๆอยา่ง แม่คือกาํลงัใจ ไม่วา่หนู

จะเจอเรื�องร้ายๆแค่ไหนแม่ก็คือคนที�จะ

อยูข่า้งๆคอยใหก้าํลงัใจหนู ไม่เคยซํ� าเติม

ซกัเรื�อง เป็นคนที�มอบแต่สิ�งดีๆใหห้นู 

จนมาถึงวนันี�หนูอยากบอกวา่หนูรักแม่

มากๆ มากเกินคาํวา่รักไปแลว้ พรที�หนู

จะขอไดห้นูขออยา่งเดียวคือใหแ้ม่อยูก่บั

หนูไปนานหนูรักแม่มากๆนะคะ

นางสาว อาริญา บุตรพรม คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ฉนัไดซื้�อพวงมาลยัมาไหวแ้ม่เพื�อ

แสดงความเคารพและบูชาเทิดทูลท่าน 

เพราะทุกคนมีแม่คนเดียวฉนัจึงอยาก

บอกรักแม่ทุกวนัๆ อยากขอบคุณท่านที�

เลี�ยงลูกจนโตถึงขนาดนี�  ขอใหแ้ม่มี

สุขภาพแขง็แรงตลอดไป

นางสาว อาริยา  เวทยา คณะบริหารธุรกิจ

สุขสันตว์นัแม่นะคะ ก่อนอื�นอยากจะ

บอกแม่วา่หนูคิดถึงแม่มากเลยค่ะตั�งแต่

วนัที�หนูมาอยูที่�กรุงเทพไม่มีวนัไหนเลย

ที�หนูไม่คิดถึงแม่เลย แม่รอหนูก่อนนะ

หนูกาํลงัทาํความฝันของหนูใหเ้ป็นจริง

อยู ่สุดทา้ยนี�อยากบอกแม่วา่หนูรักแม่

มากที�สุดค่ะ ฝากจุบ๊แม่ผา่นสื�อนี�ดว้ยค่ะ



นางสาว อารียา เป็ดทอง คณะบริหารธุรกิจ

ในวนัเเม่ปีนี�จะทาํความดีโดยการบอกรัก

แม่ทุกวนัยิ�มใหท้่านเวลาท่านเหนื�อยคอย

ช่วยเหลืองานบา้นเเละดูเเลนอ้งเเทนเเม่อ

ยา่งดีจะเป็นคนดีของครอบครัวเเละตั�งใจ

เรียนจะเชื�อฟังเเม่ใหม้ากๆไม่ดื�อเเละจะทาํ

เเต่ความดีตลอดจะพาเเม่ไปวดัทาํบุญใน

วนัเเม่เเละไหวเ้เม่ใหข้องขวญักบัเเม่เเต่

หนูจะเป็นคนดีเพื�อเเม่

นางสาว อารียา เป็ดทอง คณะบริหารธุรกิจ

ในวนัเเม่ปีนี�จะทาํความดีโดยการบอกรัก

แม่ทุกวนัยิ�มใหท้่านเวลาท่านเหนื�อยคอย

ช่วยเหลืองานบา้นเเละดูเเลนอ้งเเทนเเม่อ

ยา่งดีจะเป็นคนดีของครอบครัวเเละตั�งใจ

เรียนจะเชื�อฟังเเม่ใหม้ากๆไม่ดื�อเเละจะทาํ

เเต่ความดีตลอดจะพาเเม่ไปวดัทาํบุญใน

วนัเเม่เเละไหวเ้เม่ใหข้องขวญักบัเเม่เเต่

หนูจะเป็นคนดีเพื�อเเม่

นาย อาํพล เกตุพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ

วนัแม่ปีนี�ของผมคือการพาแม่พา

ครอบครัวไปทาํบุญตอนเชา้ ผูห้ญิงคน

พิเศษของผมคือคุณแม่ ท่านสอนใหผ้ม

เป็นคนดีเสมอ กตญั�ูรู้คุณ  ใหต้ั�งใจทาํ

ความดี ท่านจะคอยถามตลอดวา่เป็นไง 

เหนื�อยมั�ย ท่านก็ไม่เคยที�จะหยดุห่วงเรา 

 ท่านคือคนที�เป็นกาํลงัแรงใจใหเ้รา 

เหนื�อยๆ ไดย้นิเสียงท่านก็หายเหนื�อยได้

เป็นพลงังานพิเศษ จากผูห้ญิงที�เราเรียกวา่

 แม่

นางสาว อินทิรา สุวรรณมงคล คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งใจเรียนหนงัสือ ช่วยแม่ทาํงานบา้น 

แบ่งเบาภาระ



นางสาว อุปาวรรณ์ ผลเกิด คณะบริหารธุรกิจ

จะเป็นลูกที�ดีของแม่นะ มีไดทุ้กวนันี�ก็

คือแม่ รักแม่ค่ะ แม่คือทุกๆอยา่ง แม่คือ

กาํลงัใจ นึกถึงแม่ทีไรก็อยากมีอนาคตที�ดี

เพื�อแม่ แม่คือพลงับวกและรอยยิ�ม แม่คือ

ผูที้�ทาํกบัขา้วไดอ้ร่อยมากๆ รักแม่มากๆ

นะ

นางสาว อุษณีย์ คาํเจริญ  คณะบริหารธุรกิจ

แม่เป็นคนที�ทาํงานมาตลอดชีวติ ทาํทุก

อยา่งแต่แม่ไม่เคยพูดคาํวา่เหนื�อยใหลู้ก

ฟังเลยสักครั� ง มนัเลยทาํใหห้นูพูดกบั

ตวัเองเสมอวา่ต่อใหเ้หนื�อยมากแค่ไหน 

หนูก็จะไม่พูดคาํวา่เหนื�อยกบัแม่  ทุกครั� ง

เวลาที�ทอ้แม่จะเป็นคนที�คอยใหก้าํลงัใจ

เสมอ แม่เป็นครูคนแรกในชีวติ แม่สอน

ทุกอยา่ง และแม่ก็เป็นทุกอยา่งในโลกใบ

นี�  หนูรักแม่มากๆนะคะ อยูก่บัหนูนานๆ

นาย เอกราช ล่องศาลา คณะบริหารธุรกิจ

ตั�งใจไวว้า่จะเก็บเงินสักกอ้นแลว้พาแม่

ไปเที�ยวครับ

นางสาว ◌ํธนพร แจง้ชุ่ม คณะบริหารธุรกิจ

หนูรักแม่นะ ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง ไม่เจบ็ไม่ป่วย หนูจะตั�งใจเรียน 

จะไม่เกเร

นางสาว กนกวรรณ  อน้มี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขา้พระพุทธเจา้ขอใหพ้ระองคท์รงพระ

เจริญ

นาย กรณ์ธนตัถ์ อมัพรพิพฒัน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กอดแม่ หอมแม่ กราบแม่ดว้ยพวงมาลยั

หอมชื�นใจ พูดกบัแม่เพราะ ๆ    ผลการ

เรียน การสอบหรูๆ ใหแ้ม่ไดชื้�นใจ



นาย กฤตนยั สอนประสิทธิ� คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วนันี�ผมไดไ้ปทาํบุญตกับาตร ตั�งแต่แต่

เชา้กบัคุณแม่และพอตอนกลางวนัก็พา

แม่ไปทาํบุญไหวพ้ระเกา้วดั ต่อดว้ยพา

ท่านไปรับประทานอาหาร และก็ไป

เที�ยวหา้งสรรพสินคา้ ผมทาํใหคุ้ณแม่

ประทบัใจมาก

นาย กฤษฎาวธุ   วไิลลกัษณ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักแม่

นางสาว กนัติชา ฮอ้เรืองเวทยกิ์จ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แม่เป็นทั�งเพื�อน ทั�งพี� ที�คอยใหก้าํลงัใจ

เวลาที�เราทอ้หรือเจออุปสรรค คอยให้

คาํปรึกษาในทุกๆเรื�อง และสิ�งที�สาํคญั

ที�สุดคือแม่ใหค้วามรักที�ไม่สามารถหาที�

ใดเปรียบเทียบไดอี้กนอกจากความรัก

ของแม่

นาย กิจคณิตภณ พิมพท์นต์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวที�บา้น ช่วย

ทาํงานบา้น จดัการบา้น สิ�งที�ตอ้งทาํใน

รอบบา้น ใหบ้า้นสะอาดขึ�น ลดภาระ

ค่าใชจ้่ายต่างๆ หางานทาํเสริมในเวลาวา่ง

 จะไดป้ระหยดัค่าใชจ้่ายต่างๆภายในบา้น

นางสาว กุลธิดา รุ่งเรือง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รักแม่มากๆ ค่ะ เป็นไปไดก้็อยากจะอยู่

ดูแลไปนานๆ เลยค่ะ

นาย จตุโชค ชูมา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รักแม่ตอ้งรักทุกวนัจากหวัใจมิใช่แค่วนั

สาํคญัหรือบางวนั ทาํความดีใหแ้ม่สมํ�า

เสมอเพื�อตอบแทนบุญคุณที�ท่านเลี�ยงดู

เรามา ทาํใหท้่านสบายใจและทาํใหท่้านดี

ใจที�ไดมี้เราเป็นลูก รักแม่ตลอดไป 

ห่วงใยแม่เสมอมา



นาย จิตปกรณ์ ชาํนาญปืน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   แม่ของผมนะครับคอยช่วยเหลือทุก

อยา่งในการเรียนทุกอยา่งคอยสนบัสนุน

หลายอยา่งมากมายแต่ผมก็ไม่ค่อยขยนั

เรียนบ่นบา้งเล็กนอ้ยในตอนนี�นะครับก็

อยากบอกวา่ผมรักแม่ที�สุดเลยครับ

นาย ชยตุม์ ยทุธพรพงศ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รู้สึกดีที�มีแม่อยูทุ่กวนันี�  ทุกวนันี� ช่วยแม่

ทาํงานบา้นต่างๆ ช่วยแบ่งเบาภาระเเม่ใน

ทุกๆดา้น

นางสาว ชุติกาญจน์ นพพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขา้พเจา้ไดท้าํความดีต่อผูมี้พระคุณ บอก

รักเเม่ ไหวท่้านเเละลา้งเทา้ใหท่้าน 

ขอใหท้่านสุขภาพเเขง็เเรงไม่เจบ็ไขไ้ด้

ป่วยมีอายยุนืนาน

นาย โชติวทิย์ สุสุทธิพงศ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รักแม่นะครับ แม่คือหนึ�งเดียวในใจของ

ลูก ผมจะไม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงัจะตั�งใจเรียน

เพื�อแม่ จะทาํทุกอยา่งใหอ้อกมาดีที�สุด

ครับ โตขึ�นจะเลี�ยงดูแม่ คอยรับใชแ้ม่ใน

เวลาแก่เฒ่าครับ รักแม่มากๆครับ

นางสาว ฐานิต แยม้ยิ�ม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นเด็กดีขอพอ่แม่ช่วยเหลืองานบา้น

บอกรักเเม่ทุกๆๆวนั ไม่ทาํใหเ้เม่ผดิหวงั

หรือเสียใจรักเเม่ค่ะ

นางสาว ดุษฎี สวสัดิ� ธรรมากุล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กวาดบา้น พาแม่ไปทาํบุญ ไหวข้อขมาแม่

 กินขา้วกบัครอบครัว

นาย ธนเดช ม่วงวงษ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยแม่ทาํงานบา้น



นาย ธนะรัชต์ กิตติเจริญสินชยั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การทาํความดีใหแ้ม่คือการตั�งใจศึกษาเล่า

เรียนฝหจ้บมีงานทาํดีๆเลี�ยงดูเคา้ใหมี้

ความสุขมากๆตั�งแต่เด็กจนถึงปัจจุบนัแม่

เลี�ยงดูผมเป็นอยา่งดีและช่วงไม่สบาย

มากๆเขาด็ด฿แลดีมากๆผมเลยอยากตอบ

แทนครับผมจะตั�งใจเรียนใหจ้บเพื�อแม่

ครับวนัแม่ปีนีผมขอใหแ้ม่มีความสุข

มากๆสุขภาพแขง็แรงรักแม่นะครับ

นาย ธนญัชยั จรูญมีกนก คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอขอบคุณแม่ที�ใหผ้มกาํเนิดผม 

ขอบคุณหลายๆอยา่งที�คอยซื�อใหใ้ชอ้ยู่

ตลอด ขอบคุณผมรักแม่ครับ ผมจะทาํ

ความดีช่วยเหลือแม่ทุกอยา่ง

นาย ธวชัชยั พิลา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วยงานบา้นของครอบครัว ดูแลคุณแม่

ตอนป่วยและช่วยเหลือคนที�ลาํบากใน

เวลาที�เขาตอ้งการคุณแม่เหมือนทอ้งฟ้า

เอากวา้งใหญ่เหมือนปกป้องลูกๆไวไ้ม่วา่

จะอยูส่่วนไหนของโลกก็ตาม

นาย ธญัพฒัน์  จกัรแกว้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไดช่้วยแม่ทาํงานบา้นและยงัสามารถทาํ

สิ�งที�แบ่งเบางานจากคุณแม่ไดไ้ม่มากก็

นอ้ยและยงัเป็นคนดีโดยที�ใหแ้ม่ไม่

เดือดร้อนทุกใจ

นางสาว ธนัยข์นก โคตะมี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แม่คือผูห้ญิงที�รักเรามากที�สุด เป็นผูใ้ห้

เราไดทุ้กอยา่ง

นาย ธีร์ธชั  ทองอภิชาติ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยพอ่แม่ทาํงานบา้น



นาย ธีระศกัดิ� ผาฮุย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความรู้สึกของผมที�มีต่อแม่ก็ไม่มีอะไร

มาก นอกจากคาํวา่รักแม่ครับ ถึงจะทาํให้

แม่โกรธบา้งไรบา้งแต่ผมก็รักแม่ในแบบ

ของผมก็คือ ทาํใหแ้ม่มีรอยยิ�มแบบไหน

ก็ไดผ้มก็ทาํใหแ้ม่ได ้ ในเรื�องการทาํ

ความดีหรอ ขอแค่ไม่ใหแ้ม่วา่อะไรก็

พอแลว้ครับ ผมขอแค่นี�แหละครับ รักแม่

มากนะครับ(ถึงแม่จะไม่รู้เลยปมก็ยงัรัก

แม่เสมอครับปมมมมมม)

นาย นพรุจ  จนัทะล่าม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประพฤติตนเป็นคนดี สร้างชื�อเสียง

ใหแ้ก่วงศต์ระกูล ใหพ้อ่แม่ภาคภูมิใจ

นางสาว น ภสั รา รุ่ง เจริญ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทาํความสะอาดบา้น  ลา้งจาน  กวาดบา้น  

ทาํอาหารใหแ้ม่ทานกอดและบอกรักแม่

นางสาว น ภสั รา รุ่ง เจริญ  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กอดแม่

นางสาว นาตาชา จนัทรงาม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี Love you mom

นาย นายวศิิษฎ์ มูลเดช  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในวนัแม่ปีนี�ผมตั�งใจจะทาํอาหารใหท่้าน

กินเพราะปกติผมชอบทาํอาหารกินเอง

อยูต่ลอดเวลา แม่เป็นผูที้�มีพระคุณกบัเรา

อยา่งมาก ไม่วา่เราจะทาํไม่ดีมามากมาย

ขนาดไหนเขาเป็นคนเดียวที�เขา้ใจและ

ใหอ้ภยัเราเสมอและพร้อมที�จะรับฟัง

ปัญหาของเราตลอด นี�คือสิ�งที�ทาํใหผ้ม

รักแม่มากๆครับ

นาย นาํพล แกว้มูล. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปรียบแสงทอง สวา่งลํ�า นาํชีว ี เธอคนนี�

 คือแม่ ของเราเอง

นาย ปฏิภาณ_ ดีประยรู คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผมรักแม่นะครับถึงผมจะไม่ค่อยบแกรัก

แม่อาจจะดื�อทาํใหเ้หนื�อยแต่ผมก็รักแม่

นะครับจะรีบเรียนใหจ้บนะครับ



นาย ปฐพี การุญกร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วยแม่ ทาํงาน บางสิ�งอยา่งที�ทาํไดค้รับ 

และ เป็นคนดีของสังคมไม่คดโกง เพราะ

เเม่ สอนเสมอวา่ ไม่ตอ้งรวยไม่ตอ้งเรียน

เก่งมาก แต่ขอ ใหเ้ป็นคนดีของสังคม ก็ 

พอแค่นั�นแหละ

นาย ปณิธิ สุขมาศ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป็นเด็กดีขอคุณแม่ ตั�งใจเรียน ช่วยเหลือ

คูณแม่ ไม่วา่จะเป็นงานบา้นหรือเรื�อง

อื�น ๆ และมีความกตญั�ูกตเวที

นาย ปรภทัร สังขท์อง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ คือการที�เห็นแม่ทาํ

ทุกอยา่งเพื�อเราโดยไม่คิดจะบ่นหรือบอก

วา่เหนื�อยเลยทาํใหผ้มทราบซึ� งใน

พระคุณของท่านอยากจะตอบแทน

บุญคุณท่านที�ท่านไดใ้หเ้รามา อยากทาํ

ใหแ้ม่มีความสุขมากกวา่นี� ใหส้มกบั

บุญคุณของท่านวนัแม่ปีนี�ก็ขอใหท้่านมี

แต่ความสุขอยา่ทาํงานหนกัมาก

จนเกินไปอยูก่บัผมไปนานๆจนผม

ประสบความสาํเร็จในวนัขา้งหนา้

นาย ปัญญวฒัน์ เกิดผล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผมรักแม่มากๆ ถึงจะไม่ไดแ้สดงออก



นางสาว ปาริชาติ คงดี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วนนฉนไดชวยแมขายของ กวาดบาน 

ซกัผา้ ความรู้สึกต่อแม่ของฉนั แม่คือคน

ที�ใหก้าํเนิดฉนัมา เลี�ยงดูฉนัมาตั�งแต่เล็ก

จนฉนัไดเ้ติบโตจนถึงทุกวนันี�  ท่านคอย

อบรมสั�งสอนฉนัใหฉ้นัเป็นคนดี คอย

ทาํงานหาเงินส่งใหฉ้นัเรียนสูงๆ คอย

ดูแลฉนัเวลาฉนัไม่สบาย คอยปกป้องฉนั

จากอนัตรายและคนคนนี�ก็คือแม่ของฉนั

นั�นเอง แม่คือคนที�ฉนัรักมากที�สุดในชีวติ

 เพราะไม่มีใครที�จะรักฉนัเท่ากบัแม่ของ

ฉนัเลยท่านคอยสั�งสอนฉนัและเลี�ยงดู

ฉนัมาตลอด ท่านคอยใหค้วามรักความ

อบอุ๋นกบัฉนั ครอบครัวฉนัเป็น

ครอบครัวที�ไม่ไดร้วยถึงแม่ไม่ค่อยมีเงิน

แต่เมื�อฉนัตอ้งเสียค่าใชจ้่ายอะไรแม่ก็

พยายามหามาใหฉ้นัไดเ้สมอแม่ทาํทุก

อยา่งไดเ้พื�อฉนั ท่านเป็นคนขยนัและ

อดทนในการทาํงานเพื�อหาเงินมาเลี�ยงฉนั

นาย ปิยะ คํ�าประเสริฐ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั�งแต่ เด็กจนเติบโตเป็นวยัรุ่น แม่เฝ้าสั�ง

สอนใหเ้ป็นคนดี ตั�งใจเรียนหนงัสือ และ

แม่ก็ใหค้วามรักอยา่งจริงใจ แมว้า่สิ�งที�

เคยทาํผดิพลาดไปนบัครั� งไม่ถว้น แม่ก็

ยงัใหอ้ภยัลูกคนนี� เสมอ และยงัมอบ

รอยยิ�มทั�ง ๆ ที�แม่ ก็ตอ้งเสียนํ�าตา 

ความผดิของลูกไม่วา่จะครั� งไหน 

ร้ายแรงสักเพียงใด แม่ก็ยงัพร้อมที�จะอา้

แขนกอดลูก ดว้ยความรักเสมอมา ผมจะ

เป็นคนดีเพื�อแม่

นาย พรกมล ทรัพยสิ์น คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รักแม่ ตอ้งเป็นคนดี เชื�อฟังแม่ตอ้งตั�งใจ

เรียน ตั�งใจทาํงาน



นางสาว พรปิยา แซ่แต้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุกสิ�งทุกอยา่งที�แม่สอนสั�งก็เพียงใหลู้ก

ไดรั้บแต่สิ�งที�ดีๆ เขา้มาในชีวติ และมีแต่

ความเจริญรุ่งเรือง    ฉนัดีใจที� ณ วนันี�

ฉนัยงัมีแม่อยู ่  ดีใจที�ฉนัยงัมีโอกาสได้

เรียก “แม่”   ไดมี้ช่วงดีๆ ของชีวติในการ

ตอบแทนคุณความดีของแม่   ฉนัเคยคิด

เสมอวา่ตวัเองโชคดีกวา่คนอื�นอีกหลายๆ

 คนที�เขาไม่มีแม่ ไม่มีโอกาสตอบแทน

พระคุณของแม่

นางสาว พรรณวษา พาเสน่ห์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทาํความดี-เก็บขยะภายในซอย และแยก

ขยะตามประเภท พร้อมทิ�งลงถงัขยะให้

เรียบร้อย // รักแม่มากนะคะ ขอใหว้นัแม่

ปีนี�  ใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรง อยูก่บัลูกๆ

นานๆ ♥️♥️♥️
นาย พลรัตน์ ศิริวงศ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผมรักแม่มากๆครับ

นางสาว พลอย วงศศ์รี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุขสันตว์นัแม่คะ ขอใหสุ้ขภาพร่างกาย

แขง็แรง มีความสุขมากๆ

นางสาว พทัธ์ธีรา พงษชี์รี คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แม่เป็นผูที้�ใหไ้ม่สิ�นสุด ใหต้ัั�งแต่เรายงัไม่

ลืมตาดูโลก แม่เป็นซุปเปอร์ทีมมัที�เก่งมา

กก ฉนัช่วยแม่เตรียมของเพื�อที�จะเอาไป

ขาย ลา้งจาน เก็บบา้น ดูแลนอ้ง

นางสาว พิชามญชุ์ สายบวัสกุลวงศ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วยแม่ทาํงานบา้น เป็นคนดีของสังคม 

ไม่ทาํความเดือดร้อนใหก้บัคนอื�นหรือ

สังคม ช่วยเหลือคุณแม่ทาํงานต่างๆที�ทาํ

ได้

นางสาว พิทยารัตน์ บุญสอน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนูรู้สึกภูมิใจที�ไดเ้กิดเป็นลูกแม่ ทาํใหรู้้

วา่ความรักของแม่นั�นมีความหมายและ

อบอุ่นมาก ขอบคุณที�ยงัดููู
ูู
แลหนูนะคะ

นาย พุฒิพล นิลพฒัน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริจาคเลือดเพื�อเป็นพระราชกุศลแด่องค์

พระราชินีพนัปีหลวง



นาย ภทัรดนยั อิงสันเทียะ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุขสันตว์นัแม่ผมรักแม่มากที�สุดครับ จะ

เป็นลูกที�ดีเป็นคนดีเชื�อฟังคาํสอนของแม่

และจะไม่ยุง่เกี�ยวกบัสารเสพติดขอให้

แม่มีสุขภาพแขง็แรงอายยุนืยาวอยูก่บัลูก

ไปนานๆ ลูกจะตั�งใจเรียนเพื�อเลี�ยงดูแม่

ใหสุ้ขสบาย ดีใจที�เกิดมาเป็นลูกแม่

ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดู ผมมาตลอดจะอยูก่บั

แม่ดูแลไม่ทอดทิ�ง จะไม่ทาํใหแ้ม่เป็น

ห่วงหรือเสียใจ และขอโทษที�เคยทาํใหแ้ม่

เสียใจ

นาย ภูมิพฒัน์ สุคนัธนปัญญา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผมรักแม่มากๆ แม่เป็นคนที�ทาํใหผ้มคิด

ก่อนทาํในสิ�งต่างๆ ผมไม่เคยคิดเป็นห่วง

ตวัเองไม่ทาํอรไรโดยแคตวัเองเลย แต่ผม

จะทาํโดยนึกถึงความรู้สึกของแม่ก่อน 

เพราะหากการกระทาํของผมเป็นการ

กระทาํที�ทาํใหแ้ม่ตอ้งเสียนํ�าตามนัเป็น

อะไรที�เจบ็ป่วดที�สุดในชีวติของผม

นาย เมธสั เยน็วงศสุ์ข คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แม่เป็นคนดีเป็นตวัเองที�ดีของลูกและทาํ

เพื�อลูกทุกอยา่งยอมสละทุกอยา่งเพื�อลูก

ดูแลเอาใจใส่ลูกเจบ็แม่ก็เจบ็ไปดว้ยลูก

รักแม่นะครับ

นาย รชต บินสุมนั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การทาํความดีช่วยแม่แบ่งเบาภาระ ตั�งใจ

เรียนตามที�แม่ขาดหวงัเอาไว

นางสาว รภสักุล กุลอน้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รักแม่มากนะคะ จะเป็นเด็กดีของแม่ 

ตั�งใจเรียน จะเรียนใหจ้บมีงานทาํดีๆให้

แม่ภูมิใจ

นาย รัชชานนท์ ขาํโพธิ� คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั�งใจศึกษาเล่าเรียนเพื�อแม่ แลว้เป็นเด็กดี

ของแม่คอยช่วยเหลืองานที�บา้นแบ่งเบา

ภาระแม่



นางสาว ลลิตภทัร  สุวรรณรัตน์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วนัแม่ปีนี�  ขอใหแ้ม่มีความสุขมาก 

สุขภาพร่างกายแขง็แรงอยูก่บัหนูไป

นานๆ วนัแม่ปีนี�หนูขอสัญญาวา่จะตั�งใจ

เรียน ไม่ดื�อไม่ซน ถึงจะเป็นลูกที�ไม่ค่อย

น่ารักของแม่ แต่ก็รักแม่มากที�สุดค่ะ

นาย วงศกร ปองตระกูล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทุกคนบนโลกใบนี� เกิดมายอ่มมีผูใ้ห้

กาํเนิด นั�นก็คือ “แม่”  จะเชื�อชาติใด  

ภาษาอะไร  ศาสนาไหน  จะรํ� ารวยหรือ

ยากจน  คาํวา่ “แม่”  เป็นคาํแรกที�ลูกทุก

คนเปล่งออกมายามที�เริ�มหดัพูด  และ

เป็นคาํแรกที�คนเป็นแม่รอคอยที�อยากได้

ยนิเช่นเดียวกนั  “แม่”  คาํสั�นๆ แต่มี

ความหมายยิ�งใหญ่มหาศาล  เป็นคาํที�

ประเสริฐดว้ยพระคุณอยา่งลน้เหลือ  

และคงไม่มีคาํใดในโลกนี� ที�มีความหมาย

ในตวัมนัเองมากมายจนเกินคาํบรรยาย 

อยา่งคาํวา่ “แม่”  เพราะการใหก้าํเนิดลูก

สักคนหนึ�งไม่ใช่เรื�องง่าย   เกา้เดือนที�

ตอ้งคอยทะนุถนอม  คอยดูแลเอาใจใส่

ในทุกๆ เรื�อง  ทาํทุกอยา่งอยา่ง

ระมดัระวงัตลอดเวลา  เพื�อใหลู้กนอ้ย

แขง็แรงและปลอดภยั

นาย วรชยั บุญญานุวตัร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วยแม่ทาํงานบา้นเพื�อใหแ้ม่ไดไ้ม่ตอ้ง

ทาํงานหนกัจนเกินไป แลว้แม่ก็จะได้

พกัผอ่นและก็ขอบคุณที�เลี�ยงดูผมมา

จนถึงขนาด ผมดีใจที�ไดเ้กิดเป็นลูกแม่

ครับ



นางสาว วชัชิราพร แกลว้กลว้ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คิดถึงแม่มากๆ ไม่ไดไ้ดบ้า้นมาเป็นปีแลว้

 แต่คิดถึงเสมอ ไม่ไดโ้ทรไปบา้ง เพราะ

ไม่ค่อยมีเวลา แต่ก็คิดถึงตลอด อยาก

กลบับา้นมากๆ แต่ช่วงนี�คงเป็นไปไม่ได ้

แต่รอหน่อยนะ จะกลบัแลว้ ขอเวลาอีก

สักหน่อยในการเตรียมตวั นี�กาํลงัเรียนอยู่

 กาํลงัเอาใบปริญญาไปใหแ้ม่ พอเรียน

จบแลว้ จะพาแม่ไปทุกที�ที�แม่อยากไป 

คิดถึงแม่มากๆนะ

นางสาว ศริญญา สุพรรณคง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระงานบา้น เช่น 

ลา้งจาน ซกัผา้ ตากผา้ เป็นตน้ ไม่ทาํให้

แม่ลาํบากใจ ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือ

ความรักค่ะเพราะไม่มีสิ�งใดมากกวา่นี� อีก

แลว้

นาย เศรษฐิชยั อดุลยรั์มย์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลงัจากที�เริ�ม ทาํงานเลี�ยง ตวัเองแลว้ได้

เจอแม่ไดก้อดแม่ และไดจ้บัมือแม่ก็รู้สึ 

กไดถึ้งมือที�หยาบกระดา้ง ของแม่ ไดรู้้วา่

แม่ทาํงาน หนกั แค่ไหน ลาํบาก เหนื�อย แค่

ไหน แต่แม่ไม่เคยบ่น มีแต่ใหก้าํลงั ใจ หา

ของกินของใช ้มาใหเ้สมอ ๆ ถึงแม ้วนันี�  

ผมยงัทาํอะไร ใหแ้ม่ไม่ไดม้ากมายแต่ก็

อยากขอบคุณ แม่ที�คอยเลี�ยง ดูลูกคนนี�  

จนถึง ทุกวนันี�  รักแม่ครับ

นาย สรัล ไชยแสน คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบคุณแม่ที�ช่วยใหลู้กตระหนกัถึงสิ�งที�

สาํคญัในชีวติของลูก และวนันี� สิ�งที�

สาํคญันั�นคือแม่ ขอบคุณแม่ที�ค่อย

สนบัสนุนลูกมาตลอดไม่วา่ลูกจะอยูใ่น

เวลาที�ดีหรือไม่ดี และขอบคุณที�แม่คอย

ใหค้าํแนะนาํที�ดีกบัลูกมาตลอด ขอให้

แม่มีความสุขมากๆในวนัแม่

นาย ส ราวธุ  แสงยางใหญ่ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักแม่ครับ



นาย สหรัถ นาเมฆ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักแม่ครับ

นาย สานนท์ กาละนงั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตั�งใจทาํหนา้ที�ของตวัเองเพื�อใหค้นที�

คอยสนบัสนุนเรามีความสุขในวนัที�เรา

ประสบความสพเร็จในชีวติ

นางสาว สุชาดา ธรรมจง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การทาํใหผู้มี้พระคุณมีความสุข คือการ 

แสดงความกตญั�ูต่อเท่า ไม่ทาํใหท้่าน

ลาํบากใจ เป็นคนมีความรับผดิชอบใน

หนา้ที�ตนเอง เพื�อเป็นการแสดงความรักที�

เรามีใหแ้ก่ท่าน 💕💕

นางสาว สุชาดา ธรรมจง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การทาํใหผู้มี้พระคุณมีความสุข คือการ 

แสดงความกตญั�ูต่อเท่า ไม่ทาํใหท้่าน

ลาํบากใจ เป็นคนมีความรับผดิชอบใน

หนา้ที�ตนเอง เพื�อเป็นการแสดงความรักที�

เรามีใหแ้ก่ท่าน 💕💕
นาย สุทิวสั สนสกล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทาํความสะอาดบา้นใหแ้ม่

นาย สุพวฒัน์  สายเมือง คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักแม่น่ะครับ ผมค่อยช่วยอยูน่่ะครับ

นางสาว สุภาพรรณ จงมหาสวสัดิ� คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พอ่แม่แยกทางกนั อยูก่บัพอ่มาตั�งแต่เด็ก 

 นานๆครั� งจะไดเ้จอแม่ครั� งนึง ตอน

ประถมในวนัที�12สิงหา บางครั� งก็ตอ้ง

ไหวเ้กา้อี�  จนอาย1ุ7ปีมาเจอแม่อีกครั� งที�

งานศพของแม่  ถึงหนูจะไม่ไดอ้ยูก่บัแม่

เหมือนคนอื�นแต่หนูก็รักแม่มาก    

ขอบคุณที�ใหก้าํเนิดหนูมา   ขอบคุณที�

พอ่เลี�ยงดูหนูตั�งแต่เด็ก ถึงหนูไม่มีแม่

แลว้หนูก็ยงัมีพอ่รักพอ่มากค่ะ

นางสาว อนุธิดา  อุรัญจิตร คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อยากบอกเเม่วา่ขอบคุณที�อบรมสั�งสอน

หนูมาจนโต เเม่เป็นทั�งเพื�อนเเละเเม่ เเม่

คอยใหค้าํปรึกษาหนูในทุกๆเรื�อง คอย

เป็นกาํลงัใจใหห้นูตลอด

นาย อนุพงศ์ เกตุสอาด คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั�งใจเรียน



นาย อนุพงศ์ เกตุสอาด คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั�งใจเรียน

นางสาว อภิวรรณ โพธิ� จนัทร์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทาํความดีใหแ้ม่ ทาํใหแ้ม่มีความสุขหา

สิ�งที�แม่ชอบแลว้ทาํร่วมกนัในวนัพิเศษ 

ทาํตวัในแม่ภูมิใจ

นาย อภิวฒัน์ เพง็งาม คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี รักแมที�สุดในโลก

นาย อิศรา เสภู่ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผมขอโทษถา้บางครั� งที�ผมไม่เชื�อฟัง ผม

รักแม่นะครับ

นางสาว กชกร จีหนู คณะวศิวกรรมศาตร์

เเม่คือผูเ้สียสละ สละเวลา สละเงินทอง 

สละสิ�งของ เเม่ยอมอดใหลู้กอิ�ม เเม่อดทน

 เลี�ยงลูกมา ทนเหนื�อย ทนเจบ็ เเม่คือ

ผูใ้หที้�ไม่มีใครในโลกนี�ใหไ้ดเ้ท่าเเม่ เเม่

คือกาํลงัใจที�ดี  รักแม่นะคะลูกจะเป็นคน

ดี ตั�งใจเรียน ดูเเลแม่ดูเเลครอบครัว 

อุปสรรคที�เขา้มาขอใหเ้ราอดทนเเล

เวผา่นไปดว้ยกนันะ

นาย กชบดี ประจวบสุข คณะวศิวกรรมศาตร์

จะเป็นคนดีของคุณพอ่และคุณแม่ทาํให้

พอ่และแม่ทั�งสองคนภูมิใจในตวัเราจะ

ตั�งใจศึกษาเล่าเรียนคน้หาความรู้ต่างๆ

ใหพ้อ่และแม่ภูมิใจจะทาํความดีและเป็น

คนดีของแม่ไม่ทาํใหแ้ม่ของเราผดิหวงั

จะไม่ทาํใหแ้ม่เสียใจเป็นคนดีของแม่

และจะตั�งใจเรียนใหจ้บทาํงานหาเลี�ยง

พอ่แม่ใหสุ้ขสบายไม่ตอ้งลาํบากและจะ

เป็นคนดีของแม่รักแม่ที�สุดครับ🥰🥰🥰🥰

นางสาว กนกพร เกตุจรูญ คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอบคุณคุณแม่ที�สั�งสอนมาตลอด รักแม่

คะ



นาย กฤตบุญ นิลสุ คณะวศิวกรรมศาตร์

ตั�งแต่เด็กผมไม่มีโอกาสที�จะไดเ้ห็นหนา้

แม่  ไม่รู้วา่แม่เป็นใคร ทาํอะไร อยูที่�ไหน 

 แต่ไม่วา่ตอนนี�แม่จะอยูที่�ไหน  แต่ผม

อยากบอกใหแ้ม่รู้ไวว้า่ ผมรักแม่นะครับ 

 ขอบคุณที�ทาํใหผ้มเกิดมาครับ

นางสาว กฤตพร กลดัหงิม คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นฉนัคนที�ดุเจา้ระเบียบ ชอบบ่นแต่

เพราะแม่คอยบ่นคอยวา่จึงทาํใหฉ้นัเป็น

คนที� มีระเบียบวนิยั รู้วา่อะไรควรทาํ

อะไรไม่ควรทาํ รักแม่ค่ะ

นาย กฤติภูมิ แนวบุตร คณะวศิวกรรมศาตร์ ผมรักแม่นะคนบั แต่ไม่ค่อยไดพู้ด

นาย กฤษณะ สมจนัทึก คณะวศิวกรรมศาตร์

สู้ๆนะครับแม่ ขอไหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง อยูเ่ป็นร่มโพธิ�  ร่มไทรของลูก

ตลอดไปนะครับ ผมรักแม่ครับ

นาย กฤษณฐั ชาวดง คณะวศิวกรรมศาตร์ ตั�งใจเรียนเพื�อเเม่

นาย กฤษณากร บูระพา คณะวศิวกรรมศาตร์ ชวยงานเเม่ท่ามีเวลาวา่ง รักเเม่มากครับ

นาย กฤษดา ศรีสุทธิ คณะวศิวกรรมศาตร์ ตั�งใจเรียนเชื�อฟังคาํสอนของเเม่

นาย กนัตก์วี ปั� นเพชร คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยเเม่ทาํงานบา้น ผมรักเเม่มากเลย

ครับเเม่เป็นเเม่ที�ดีที�สุดเเม่คอยดูเเลผมมา

อยา่งดีตลอดถา้ผมโตไปผมจะดูเเลเเม่ให้

สบายที�สุดเท่าที�ผมจะสามารถทาํได ้ผม

จะไม่ใหเ้เม่ตอ้งมาทาํงานตลอดเเน่ครับ

ผมสัญญา



นาย การัณยภาส ศรีธราดล คณะวศิวกรรมศาตร์

วนัแม่ปีนี�ผมขอใหแ้ม่มีความสุขในทุกๆ

เรื�อง มีสุขภาพที�แขง็แรง และเป็นแม่ที�

น่ารักคอยซพัพอทลูกแบบนี�ตลอดไป ถึง

ผมกบัแม่เราจะไม่ค่อยมีเวลาอยูด่ว้ยกนั

บ่อยมากนกัแต่แม่ก็คอยโทรมาหาผม 

ถามไถ่ถึงความเป็นอยูข่องผมตลอดเวลา 

ผมและแม่เราสนิทกนัมากในระดบัหนึ�ง 

แต่เราไม่ค่อยไดท้าํกิจกรรมร่วมกนัเลย

เพราะผมออกมาอยูห่อพกั วนัแม่ปีนี�ผม

จึงถือโอกาสบอกรักแม่ โดยการกลบั

บา้นไปทาํกิจกรรมครอบครัว ที�รับรอง

วา่แม่ตอ้งชอบแน่ๆ ผมและนอ้งสาวของ

ผมจะจดัเซอร์ไพรส์แม่กนัครับ และนี� คือ

การบอกรักแม่ในวนัแม่ของครอบครัว

ของผมครับ

สิบโท กาํแพง แกว้กงัวาล คณะวศิวกรรมศาตร์

ผูห้ญิงคนพิเศษของผมคือคุณแม่ ท่าน

สอนใหผ้มเป็นคนดีเสมอ กตญั�ูรู้คุณ 

ใหต้ั�งใจทาํความดี ท่านจะคอยถามตลอด

วา่เป็นไง เหนื�อยมั�ย แมเ้ราจะมีครอบครัว

 ท่านก็ไม่เคยที�จะหยดุห่วงเรา ท่านคือ

คนที�เป็นกาํลงัแรงใจใหเ้รา เหนื�อยๆ ได้

ยนิเสียงท่านก็หายได ้เป็นพลงังานพิเศษ

จากผูห้ญิงที�เราเรียกวา่ แม่

นาย เกริกไกร แป้นแหลม คณะวศิวกรรมศาตร์

ตั�งใจเรียนไม่เกเรจะเอาความสาํเร็จไป

ฝากแม่นะครับรักแม่นะครับ



นาย เกียรติคูณ อยูดี่ คณะวศิวกรรมศาตร์

เนื�องในโอกาสวนัแม่ผมไดซื้�อพวกมาลยั

มากราบเทา้คุณแม่และไดบ้อกรักแม่ที�

บา้นและไดพ้าท่านและครอบครัวไป

ทาํบุญที�วดัต่างๆร่วมทาํบุญเสร็จแลว้ได้

ใหอ้าหารปลาพาแม่ไปรับประทานอาหาร

เสร็จแลว้ก็เดินทางกลบับา้น

นาย เกียรติภูมิ รัตนพิทกัษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยแม่ขายของพาแม่ไปเที�ยวไปหา

ความสุขใหก้บัแม่ช่วยแม่ยกของเวลา

ของหนกัพาแม่ไปหาหมอเวลาแม่ป่วย

นาย ขลกญัจน์ ไชยสิทธิ� คณะวศิวกรรมศาตร์

สาํหรับคาํวา่แม่นั�นเป็นคนที�ดูแลเราอยู่

ตลอดเวลาและเป็นห่วงเราเสมอไม่วา่เรา

จะทาํอะไรก็ตามจะคอยสั�งสอนและ

อบรมเราไม่เคยคิดจะทาํร้ายเรามีแต่จะ

ส่งเสริมเราไปเรื�อยๆแม่คือผูใ้หม้ากที�สุด

แลว้ครับไม่มีใครมาแทนคาํนี�ไดค้รับ

เป็นทั�งผูใ้หก้าํเนิดและเป็นพระในบา้นที�

ประเสริฐสุดแลว้ครับทาํความดีช่วยแม่ก็

ช่วยในงานบา้นต่างๆคอยช่วยเหลือเมื�อ

ตอนแม่วานใหเ้ราช่วยทาํอะไรรักแม่นะ

ครับ

นางสาว ขวญัแกว้ กมลแสน คณะวศิวกรรมศาตร์

ทาํความดีโดยการช่วยเหลืองานแม่ แบ่ง

เบาภาระแม่ ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือ แม่

เป็นผูห้ญิงที�เก่งที�สุด เท่าที�ผูห้ญิงคนหนึ�ง

จะทาํได ้ขวญัรักแม่มากๆนะคะ ขอให้

แม่แขง็แรงอยูก่บัลูกไปนานๆ

นาย คณาธิป เขียวฉาย คณะวศิวกรรมศาตร์

สุขสันตว์นัแม่ ผมรักแม่มากที�สุดครับ  จะ

เป็นลูกที�ดีเป็นคนดีเชื�อฟังคาํสอนของ

พอ่แม่ ขอใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรงอายยุนื

ยาว จะตั�งใจเรียนเพื�อเลี�ยงดูแม่ใหสุ้ข

สบาย



นางสาว คมคาย ทบัเปลี�ยน คณะวศิวกรรมศาตร์

เเบ่งเบาเเม่โดยการช่วยทาํงานบา้น เช่น 

กวาดบา้น ถูกบา้น  แลว้ไม่ทาํใหเ้เม่ไม่

สบายใจ  เชื�อฟังในสิ�งที�เเม่สอน ไม่เถียง

เเม่ ถึงเเม่บอกขี�บ่นหน่อยๆเเต่ก็รักเเม่

มากที�สุดเลย❤🥰🥰

นาย คิมหนัต์ แสนหูม คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นผูมี้พระคุณตอนยงัเด็กช่วยสั�ง

สอนใหมี้ความรู้ใหใ้ชชี้วติอยูร่่วมกบั

ผูอื้�นได ้และอบรมส่งเราเล่าเรียนใหมี้

ความรู้ คอยเป็นกาํลงัใจใหค้าํปรึกษามา

โดยตลอด และช่วยแกปั้ญหาให้

คาํปรึกษาไดทุ้กที�ทุกเวลา รักแม่

มากๆๆๆๆๆ

นาย จตุรงค์ ศิริประทุมมาศ คณะวศิวกรรมศาตร์

การทาํความดีใหเ้เม่ไม่จาํเป็นตอ้งทาํวนั

เดียว เเต่การทาํความดีใหเ้เม่ทาํไดทุ้กวนั 

ตวักระผมนั�นจะทาํความดีใหท่้านคือการ

ตั�งใจศึกษาเล่าเรียนใหจ้บสาํเร็จเพื�อเป็น

ของขวญัใหก้บัท่าน เเละตั�งใจทาํงานให้

ประสบความสาํเร็จดั�งที�ท่านไดค้อยเฝ้า

สอนไวต้ั�งเเต่เด็กๆจนเติบใหญ่ เพื�อสัก

วนัหนึ�งเราตอ้งกลบัไปทดเเทนบุญ

คุณท่าน ดั�งที�ท่านเคยดูเเลเรามา

นาย จตุรวทิย์ จารุจารีต คณะวศิวกรรมศาตร์

สุขสันตว์นัแม่ ผมรักแม่มากที�สุดครับ 

ผมจะตั�งใจเรียนใหจ้บและและหางานทาํ

เพื�อใหแ้ม่อยูอ่ยางสุขสบายและจะไม่ทาํ

ใหแ้ม่ผดิหวงัครับ

นาย จกัรกฤษ คงดาํ คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมอยากจะบอกเเม่วา่ถึงผมจะเป็นเด็กดื�อ

เด็กเกเรเเต่ผมก็รักเเม่ที�สุดเลยครับเเม่

เป็นทะกอยา่งใหผ้มเป็นคนที�ดูเเลผมทุก

อยา่งผมขอบคุณเเม่ครับสาํหรับทุกๆอยา่ง

 ผมรักเเม่นะครับ



นาย จกัรรินทร์ บวัหลวง คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่มากครับ ขอบคุณที�ใหก้าํเนิดผม ถึง

เราจะไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนั แต่วา่ผมก็ยงัรักแม่

เหมือนเดิม ละก็ขอบคุณแม่ใหญ่ที�เลี�ยง

ผมมาตั�งเเต่เล็กๆ เรียนจบมีการงานที�ดีจะ

ตอบแทนอยา่งสูงครับ

นางสาว จิดาภา เผ่�าตนั คณะวศิวกรรมศาตร์

ฉนัจะตั�งใจทาํหนา้ที�ขอตวัเองเท่าที�จะ

พยายามทาํได ้และจะอนาคตที�ดีไดส้ักวนั

 รักแม่

นาย จิรภทัร ดอกบวั คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่นะครับ

นาย จิรเมธ สิทธินิสัยสุข คณะวศิวกรรมศาตร์

1.กบับา้นไปกราบไหส้พอ่แม่ 2.เป็นลูกที�

ดี 3.ตั�งใจเรียนใหพ้อ่แม่ภูมิใจ

นางสาว จิราภา ชุ่มผอ่ง คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่คือมนุษยแ์ม่คนนึงที�เก่งที�สุดในชีวติที�

เลี�ยงฉนัไดเ้ติบโตมาจนถึงวนันี� เป็น

ผูห้ญิงคนนึงที�เก่ง อดทน ใจดี มีความ

อ่อนโยนใหค้วามรักแก่ฉนัเสมอ เลี�ยง

ฉนัมาตั�งแต่เด็กเล็กจนเติบโตไดถึ้งวนันี�  

แม่อบรมสั�งสอนอยูเ่สมอใหเ้ป็นคนดี

ของสังคม ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นคนเก่งแข่ง

กบัทุกคน เป็นคนเก่งสาํหรับตวัเองก็พอ 

สาํหรับฉนับุญคุณของแม่นี�ยิ�งใหญ่ไม่

สามารถตอบแทนไดจ้นหมด แต่ฉนัจะ

ดูแลแม่อยา่งดีใหส้มกบัที�แม่ดูแลฉนั

นาย จิรายสุ ศกัดิ�บรรพต คณะวศิวกรรมศาตร์

ถึงจะเป็นลูกที�ไม่ค่อยไดเ้รื�อง แต่ก็รัก

เสมอ และจะพยายามตั�งใจเรียนและเอา

ใบปริญญาไปใหแ้ม่ ครับ

นาย จีรพงศ์ เเสนบุตดา คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมจะตั�งใจเรียนคบัเเละผมสัญญาจะเรียน

ใหจ้บจากนั�นจะทาํงานหาเงินช่วยเเม่คบั

นางสาว เจนจิรา ศรวเิศษ คณะวศิวกรรมศาตร์

หนูรักแม่และอยากใหแ้ม่อยูก่บัหนูไป

นานๆอยากใหแ้ม่สุขภาพแขง็แรงรักแม่

ที�สุด



นาย ฉมาบดี  โตแตง คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมมีความสุขมากที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกแม่ ดี

ใจมากที�ไดมี้อยา่งคนอื�น ถึงผมจะดื�อรึวา่

เหลวไหลขนาดไหน แม่ก็ใหอ้ภยัมา

ตลอด คอยปลอบใจเวลาผมทอ้ แม่คือ

คนที�ทาํใหผ้มกบัมาเป็นเด็กขยนัอีกครั� ง 

เดะผมอยากจะตอบแทนบุญคุณแม่ที�

เลี�ยงผมมาทั�งชีวติ รักแม่ครับ

นาย ฉตัรกนก งามคณะ คณะวศิวกรรมศาตร์  รักแม่ที�สุดในโลก

นางสาว ชนากาต์ จุกสีดา คณะวศิวกรรมศาตร์

ความรักของแม่ฉนันั�นยิ�งใหญ่กวา้งกวา่

มหาสมุทรท่านเสียสละใหไ้ดแ้มก้ระทั�ง

ชีวติใหค้วามรู้สอนใหฉ้นัเป็นคนดีฉนัจึง

ภูมิใจมากที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกของท่าน

แลว้ฉนัสัญญาวา่อนาคตฉนัจะตั�งใจ

ทาํงานตอบแทนบุญคุณอนัยิ�งใหญ่ของ

ท่านทาํใหท้่าไดภู้มิใจที�มีฉนัคนนี� เป็นลูก

ของท่าน

นางสาว ชนาพร คาํศรีแกว้ คณะวศิวกรรมศาตร์

1.รักแม่ 2.แม่ทาํใหเ้รามีความสุก 3.แม่

หาอาหารใหเ้รา 4.แม่ดูแลเรา 5.แม่◌ูกเรา



นางสาว ชลธิชา หวงัพิทกัษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ตั�งแต่ไดลื้มตามาดูโลกใบนี�  แม่ตอ้ง

คลอดออกมาจากทอ้ง และคอยเลี�ยงดูให้

เราเติบโตเป็นผูเ้ป็นคนขึ�นมาไดก้็ดว้ยกบั

การทุ่มเทเหนื�อยยากของแม่ที�ไดเ้ลี�ยงดู

เรามา แม่ตอ้งเลี�ยงเรา เหนื�อยแลว้เหนื�อย

อีก เริ�มตั�งแต่การอุม้ทอ้งถึง 9 เดือน และ

ตอนคลอดเราออกมาแม่ก็ตอ้งเจบ็ปวด

ที�สุด หลงัคลอดก็ตอ้งเฝ้าเลี�ยงดูใหน้ม 

และเลี�ยงจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ บางคน

สาํเร็จการศึกษาจนมีครอบครัว บางคนมี

งานทาํ แต่หนา้ที�ของผูเ้ป็นแม่ก็ไม่เคยจบ

สิ�น เฝ้าเป็นห่วงดูแลลูกอยูต่ลอด ความ

ห่วงใยของแม่ไม่เคยหมดไปจากลูก

นางสาว ชลิตา จนัทร์คนึง คณะวศิวกรรมศาตร์ ตั�งใจเรียน

นาย ชยัธวชั พุฒลา คณะวศิวกรรมศาตร์

ไปทาํบุญในวนัสาํคญักบัแม่ ความรู้สึกที�

มีต่อแม่คือไม่ควรเอาใครไปเปรียบเทียบ

ใครเพราะไม่มีใหเ้หมือนกนั

นาย ชยัพฒันา องัคะชยัวนิชสกุล คณะวศิวกรรมศาตร์

วยัเด็กเป็นวยัที�ตอ้งการแบบอยา่ง  แม่จึง

เป็นครูแห่งชีวติ เป็นแบบพิมพช์ั�นดี

ใหแ้ก่ลูกโดย จากการนาํคาํสั�งสอนของ

แม่นั�นจะช่วยเติมเตม็ความเป็นมนุษยที์�

สมบูรณ์ที�สุด  ซึ� งคาํสอนของแม่ปลูกฝัง

จิตสาํนึกและจิตวญิญาณ  แม่จึงเป็น

รากฐานสาํคญัที�ช่วยสร้างสังคมให้

เขม้แขง็ เราจึงนาํคาํสอนของแม่มา

ประพฤติปฏิบติั  เพราะเรารู้ดี แม่มกัจะ

ใหสิ้�งที�ดีที�สุดแก่ลูกอยูเ่สมอ



นาย ชานน โตชม คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นกาํลงัใจที�ดีที�สุดของฉนั แม่ทาํให้

ฉนัเห็นความสาํคญัของกาํลงัใจ  แม่บอก

วา่ “กาํลงัใจเป็นสิ�งที�ดีที�สุดในยามที�เรา

ผดิพลาดหรือเสียใจ  มนัเป็นสิ�งเดียวที�จะ

ทาํใหเ้ราต่อสู้เพื�ออยูก่บัวนัพรุ่งนี�และ

อนาคตอยา่งสบายใจ”   แต่บางครั� งแม่ก็

ทาํใหฉ้นัตอ้งร้องไห ้ เพราะทุกคํ�าคืน

ยามที�ฉนัและนอ้งๆ นอนหลบัสบาย   

แม่กลบัลุกขึ�นมาสวดมนตข์องพรจาก

พระเจา้      และที�ทาํใหฉ้นัตอ้งนอน

นํ�าตาไหลและตื�นตนัใจที�สุด   ก็เพราะ

คนที�แม่ขอพรให ้ กลบัเป็นฉนัและ

นอ้งๆแทนที�แม่จะขอใหต้วัเอง

นาย ชิตณรงค์ เพิ�มขึ�น คณะวศิวกรรมศาตร์ ผมรักเเม่ที�สุดในโลก

นาย ชิษณุชา เกตุงาม คณะวศิวกรรมศาตร์

ตั�งใจเรียนใหพ้อ่แม่ภูมิใจ ช่วยทาํงานบา้น

 ขอโทษที�พูดจาไม่ดีในบางครั� ง รักแม่ครับ



นางสาว ชุติญาณ์ แกว้ไทรแยม้ คณะวศิวกรรมศาตร์

ฉนัรักแม่มากกวา่สิ�งใด แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิด

เรามาทั�งความยากลาํบาก ทั�งตอ้งทน

แบกครรภจ์นถึงกาํหนดครบที�เราจะได้

ออกมาลืมตามองโลกกวา้ง ฉนัรักแม่สุด

หวัใจ รักไม่วา่ในยามใดก็ตาม รักไม่วา่

แม่จะเปลี�ยนไปมากนอ้ยเพียงใด ไม่วา่จะ

อายมุากนอ้ยเพียงใด ก็ยงัรักไม่

เปลี�ยนแปลง ฉนัรักมาก ไม่วา่จะทุกข ์

จะสุข แม่คือสิ�งที�ทาํใหห้วัใจยิ�มแยม้ได้

ตลอด แม่คือทุกสิ�งทุกอยา่งในชีวติ ถา้เรา

เพียงขาดแม่ไป ก็จะไม่ไดส้ัมผสั

ความรู้สึกนี�  หนูรักแม่มากๆเลยนะคะ รัก

เท่าจกัรวาลแห่งนี�  ไม่วา่จะบอกหรือไม่

บอกการกระทาํจะแสดงใหเ้ห็นเองวา่เรา

นั�นรักแม่มากแค่ไหน

นางสาว เฌอกชกร สังสุด คณะวศิวกรรมศาตร์

เรียนเสร็จเยน็นี�จะขบัรถกลบับา้นไปหา

แม่ พรุ่งนี�จะพาไปเที�ยววดัทาํบุญ คิดถึง

แม่นะ ❤️

นาย ฐาปณฏัฐ์ ไชยชนะ คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่คือคนที�ทาํทุกอยา่งไดเ้พื�อเรา อดทน

ทาํงานหนกัเพื�อใหเ้ราเรียนสูงเป็นนาย

คนคาํวา่รักพอโตขึ�นก็ไม่ค่อยไดย้นิแม่

บอกไดเ้ห็นแต่การกระทาํของแม่วา่รัก

เราแค่ไหน

นาย ฐิติพงศ์ เเกว้กาํเนิด คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยเเม่ทาํงานที�แบ่งเบาภาระ พอท่าน

กลบัมาก็หานํ�าใหท้่านดื�ม ไม่ทาํใหเ้เม่

ผดิหวงั ตงัใจเรียน

นาย ณธวรรษ สุทธิหิรัญ คณะวศิวกรรมศาตร์

เป็นเด็กดีของแม่ไม่ทาํตวัเป็นภสระตั�งใจ

เรียนทาํหนา้ที�ของตวัเองใหดี้ที�สุดรักแม่

นะครับถึงจะขี�บ่นนิดหน่อย



นาย ณภทัร โพธิ� วนั คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นคนที�เลี�ยงผมมาตั�งแต่เด็กพอ่กบั

แม่ผมแยกทางกนัแต่แม่ผมเลี�ยงมาคน

เดียวและทาํงานหนกัมากแต่ก็เลี�ยงผมได้

ดว้ยถึงแม่จะทาํงานหนกัมากแค่ไหนก็ยงั

เลี�ยงผมอยา่งดีมาตลอดผมรู้สึกวา่แม่

เหนื�อยมากเลยอยากช่วยแบ่งเบางานของ

แม่ช่วยทาํงานบา้นต่างๆสุดทา้ยก็รักแม่

มากๆครับ่

นางสาว ณชัชา สารลึก คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่นะคะ

นางสาว ณฐักมล  บุญพินิจ คณะวศิวกรรมศาตร์

อยากบอกแม่วา่รักแม่มากที�สุดในโลก 

หนูอาจจะเคยทาํใหแ้ม่เสียใจร้องไห ้หนู

ขอโทษค่ะ ตอนนั�นหนูใจร้อนทาํลงไป

หนูไม่ไดคิ้ด แต่พอคิดไดก้็รู้สึกผดิมาก 

มากจนไม่อยากใหอ้ภยัตวัเองโกรธ

ตวัเองที�สุด แต่ถึงหนูจะโกรธตวัเองสัก

แค่ไหน แต่แม่กลบัไม่เคยโกรธหนูเลย 

แม่ทาํเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ�น หนูรักแม่

ที�สุดเลยค่ะ

นาย ณฐัชนนท์ เลาะหมดั คณะวศิวกรรมศาตร์ รักเเม่มากๆครับ

นางสาว ณฐั ณิชา  ปะติ เก  คณะวศิวกรรมศาตร์

ตั�งแต่เกิดมา18ปี ความดีที�เคยทาํมากสุด

ก็แค่คอยซื�อของขวญัใหใ้นวนัแม่ วนัเกิด

แม่ ไม่รู้จะตอบแทนดว้ยอะไรก็เคก้ทุกปี 

แม่ก็บ่นทุกปีซื�อแต่เคก้ แต่ที�ซื�อใหก้็

เพราะรักนะฮะ

นาย ณฐัธนพงษ์ เจริญเรือง คณะวศิวกรรมศาตร์ ทาํความสะอาดบา้น

นางสาว ณฐัธิพร ทพัซา้ย คณะวศิวกรรมศาตร์

ดีใจที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกแม่ จะใชท้ั�งชีวตินี�

ดูแลแม่ใหดี้ที�สุด

นาย ณฐันนท์ กุลธนวฒิุ คณะวศิวกรรมศาตร์

เป็นลูกที�ดีของพอ่และแม่ ทาํในสิ�งที�ดี

เพื�อครอบครัวและสังคม กตญั�ูรู้คุณ

แผน่ดินทาํสิ�งดีๆเพื�อสังคมรักสามคัคี

ช่วยเหลือเพื�อนส่วนรวม



นาย ณฐันนัท์ ทองเชิด คณะวศิวกรรมศาตร์

พระคุณของแม่มีมากมายเกินกวา่จะตอบ

แทนไดห้มด ลูกที�ดีตอ้งสาํนึกในพระคุณ

ของแม่ใหเ้ปี� ยมลน้ในใจอยูเ่สมอ ปฏิบติั

ต่อท่านใหดี้ที�สุด ใหส้มกบัที�ท่านเป็น

พระในบา้น

นาย ณฐัพงศ์ ไกรงู คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมในฐานะที�เป็นคนถูกแม่ทิ�งตั�งแต่เด็ก

ตั�งแต่เด็กก็อยูก่บัคุณป้ามาตลอดก็นบัถือ

แกเปรียบเสมือนแม่คนหนึ�ง ก็อยากจะ

บอกวา่รักป้านะครับ

นาย ณฐัพงศ์ วงษศ์รี คณะวศิวกรรมศาตร์

เวลาก่อนแม่กลบัมาจากบา้น เราก็ควร

ทาํงานบา้นรอท่านกลบัมา ไม่ตอ้งให้

ท่านกลบัมาจากทาํงานเหนื�อยๆแลว้มา

ทาํงานบา้นอีก

นาย ณฐัพงษ์ ปานจนัทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์

วนัแม่ปีนี�ผมจะตั�งใจเรียนเพื�อใหเ้รียนจบ

แลเวมีงานทาํมาดูแลแม่และใหแ้ม่ได้

พกัผอ่นอยูบ่า้นสบายๆไม่ตอ้งลาํบากอีก 

รักแม่นะครับ

นาย ณฐัภทัร ไข่เจริญ คณะวศิวกรรมศาตร์

ตอนผมยงัเด็กแม่ผมทาํอาชีพขายของ

ขายก๋วยเตี�ยวและทาํขนมขายเป็นอาชีพ

เสริมตื�นเชา้มาผมก็จะมาช่วยแม่เตรียม

อุปกรณ์เตรียมของไปขายก่อนไปเรียน

พอตอนเยน็หลงัเลิกเรียนก็จะมาช่วยแม่

ลา้งจานเก็บของบางครั� งก็จะมีทาํขนม

ขายบา้งผมก็จะช่วยแม่ทาํทุกครั� ง

นาย ณฐัภทัร จนัทรสมบติั คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอโทษที�ทาํใหแ้ม่ตอ้งเหนื�อย ตอ้งคอย

หนกัใจ อยากขอโทษทุกๆเรื�อง จากนี�ไป

จะเป็นเด็กดี จะเป็นลูกกตญั�ู ตอบแทน

บุญคุณใหไ้ดม้ากที�สุด จะทาํให้

ครอบครัวสบายที�สุดใหไ้ด้



นาย ณฐัวตัร ซึคาดะ คณะวศิวกรรมศาตร์

คิดแม่มากๆ คิดถึงทุกวนัแต่แม่จากไป

อยากที�จะอยูก่บัแม่อยากดูแม่ที�ป่วยให้

ดีกวา่ อยา่ฝากถึงแม่นะครับวา่ผมจะตั�งใจ

เรียนเป็นคนดี และจะดูแลนอ้งๆใหดี้

ที�สุดนะครับ ขอบคุนที�แม่เลี�ยงดูผมมา

ตลอดใหผ้มไดเ้ติบโตไดเ้รียนหนงัสือได้

เป็นเหมือนเพื�อนคนอื�นๆ  รักแม่ครับ

นาย ณิชภูมิ โสมา คณะวศิวกรรมศาตร์

ลูกอาจจะไม่เคยบอกมาก่อน แต่วนันี� ลูก

อยากบอกวา่ ลูกภูมิใจที�ไดเ้กิดมาเป็นลูก

ของแม่ ลูกรักแม่มาก สุขสันตว์นัแม่ 

ขอบคุณคุณแม่ที�ช่วยใหลู้กตระหนกัถึง

สิ�งที�สาํคญัในชีวติของลูก และวนันี� สิ�งที�

สาํคญันั�นคือ คุณแม่ ขอใหแ้ม่มีความสุข

มากๆในวนัแม่ ลูกดีใจที�มีแม่เป็นแม่ของ

ลูก ขอบคุณที�มอบโอกาสที�ดีที�สุดใน

ชีวติแก่ลูก ลูกรักแม่นะ  สุขสันตว์นัแม่ 

แด่คุณครูคนโปรดคนแรกของลูก สุข

สันตว์นัแม่

นาย ติณณ์วรุต กุลโกวทิ คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมรักแม่มากๆนะครับแม่คือทุกอยา่ง

ของผมที�ผมสามารถมีทุกวนันี�ไดเ้พราะมี

แม่เป็นเบื�องหลงัเป็นคนที�คอยสนบัสนุน

ในทุกๆเรื�องขอบคุณที�เกิดเป็นลูกแม่แลว้

แม่ดูแลผมมาถึงตอนนี�  ผมรักแม่มากๆ

ครับ

นาย เตชิต  คินขนุทด คณะวศิวกรรมศาตร์ ผมรักแม่มากครับ

นาย เตชิน คินขนุทด คณะวศิวกรรมศาตร์ ผมรักแม่มากครับ

นาย ไตรรัตน์  โพธิ�  ใบ คณะวศิวกรรมศาตร์

ปกติไม่ค่อยไดมี้เวลาใหก้บั จะเรียนแลว้

ทาํงานอยา่งเดียว วนันี�ไดพ้าแม่ไปเที�ยว

หลายที� พาขึ�นรถไฟใตดิ้น พาไปกิน

อาหารทะเล หลายยา่ง รักแม่ตลอดไปครับ



นาย ทศวรรษ ปัสสาโท คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมอยากจะบอกแม่วา่ผมรักแม่น่ะครับ

ขอบคุณที�ส่งผมเรียนจนจบ ปวส และยงั

ส่งใหเ้รียนป.ตรีถึงแมแ้ม่จะเหนื�อยแต่แม่

ก็ไม่เคยบ่นส่งผมเรียนจบจบรักแม่นะครับ

นางสาว ทอแสง โตทิว คณะวศิวกรรมศาตร์

เป็นเด็กดีของแม่เชื�อฟังแม่ ช่วยแม่ทาํงาน

เพื�อแบ่งเบาภาระของแม่ รักแม่นะคะ

นาย เทพบญัชา สินทราไชยสิทธิ� คณะวศิวกรรมศาตร์

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ แม่เป็นบุคคลที�มี

พระคุณอนัใหญ่หลวง แม่เป็นคนที�รักเรา

มากกวา่ใครๆในโลก ผมก็รักแม่ที�สุด 

สาํหรับผมวนัแม่มีทุกวนั

นาย ธณกฤษ วงษล์ะคร คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยแม่ยกของ กอดแม่ ความรู้สึกที�มีต่อ

แม่คือความรักเเละยนิดีเพราะเเม่เป็นคนที�

เขม้แขง็อยูเ่สมอๆเเต่เเม่ก็ยงัยิ�มไดต้ลอด

ผมจึงรักเเละผกูพนัมากๆแม่เป็นคนที�

จิตใจดีมากๆ

นาย ธนกฤต ทองแยม้ คณะวศิวกรรมศาตร์

สองมือแม่ป้อนความรักตั�งแต่เด็ก ตั�งแต่

ลูกยงัตวัเล็ก    แม่เฝ้าถนอม ใครจะมาทาํ

ร้ายลูกแม่ไม่ยอม มดไม่ใหม้าไต่ตอมตวั

ลูกเลย  ลูกขอขอบคุณคุณแม่ ที�เลี�ยงลูก

มาจนถึงทุกวนันี�ขอบพระคุณแม่มากที�

เลี�ยงดูลูกจนเติบใหญ่ พระคุณแม่ไม่มีสิ�ง

ใดจะมาเทียบ ต่อไปนี� ลูกจะคอยดูแล

เลี�ยงดูคุณแม่ตลอดไป รักแม่มากๆ



นาย ธนดล  ทองคงเหยา้ คณะวศิวกรรมศาตร์

คนเราทเกดมาทุกคนในโลกนไมมใครท

ไม่รู้จกัคาํวา่ “แม่” เพราะแม่เป็นผูใ้ห้

กาํเนิด เป็นผูเ้ลี�ยงเฝ้าดูแลเรามาตลอด 

เป็นผูรั้กเรามากกวา่ใคร ๆ ที�บอกวา่รักเรา

 ไม่วา่ลูกจะทาํผดิขนาดไหนแม่ก็ยงัให้

อภยัแก่ลูกเสมอ บางครั� งลูกทาํผดิ แม่

โกรธ ดุด่า วา่ลูก แต่แม่ก็ไม่เคยคิดจะทาํ

ร้ายลูก โดยที�ไม่คิดวา่เป็นอุปสรรคต่อ

การอยูใ่นชีวติประจาํวนั พอถึงวนัที�คลอด

 นบัแต่วนัที�คลอดแม่ก็เฝ้าดูแล  เป็นอยา่ง

ดี เพราะแม่คือคนที�รักลูกที�แทจ้ริง  หาก

เราคิดถึงความรักที�ยิ�งใหญ่ที�สุดในโลก 

อยา่งหนึ�งเลยคือ “ความรักจากแม่” เป็น

ความรักที�บริสุทธิ� ที�เราลืมตาดูโลก และ

เป็นความรักตลอดไปในช่วงชีวติ คาํพูด

คาํคมวนัแม่เหล่านี�  จะช่วยสร้างแรง

บรรดาลใจใหข้อ้คิด เอาไวต้ั�งแคปชั�น

หรือส่งใหแ้ม…่ อยา่งนอ้ยก็ใหท้่านไดรู้้

นาย ธนพงษ์ อุสุพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ผูห้ญิงคนพิเศษของผมคือคุณแม่ ท่าน

สอนใหผ้มเป็นคนดีเสมอ กตญั�ูรู้คุณ 

ใหต้ั�งใจทาํความดี แมเ้ราจะมีครอบครัว 

ท่านก็ไม่เคยที�จะหยดุห่วงเรา ท่านคือคน

ที�เป็นกาํลงัแรงใจใหเ้รา เหนื�อยๆ ไดย้นิ

เสียงท่านก็หายได ้เป็นพลงัพิเศษจาก

ผูห้ญิงที�เราเรียกวา่ แม่

นางสาว ธนพร ไชยาคาํ คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิด ตั�งทอ้งมา9เดือนควร

ตอบแทนใหเ้ขาบา้ง เป็นเด็กดีตต่อเขา 

เรียนใหจ้บ

นาย ธนพล วศิวเมธี คณะวศิวกรรมศาตร์

วนันี�ผมไดพ้าแม่ไปทาํบุญที�วดั และ

กวาดขยะถูกพื�นที�บา้นช่วยแม่



นาย ธนพล พราหมเทศ คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่นี� มีบุญคุณอนัใหญ่ แม่เฝ้าหวงห่วงลูก

แต่เล็กยนัโต  ไม่วา่เราจะโตแค่ไหนใน

สายตาแม่เรากย้งัเป็นเด็กในสายตาท่าน

เสมอปมอยากบอกรักแม่ผมจะตั�งใจเรียน

ใหจ้บ จะไดมี้งานทาํเ◌ีๆ ครอบครัวจะได้

ไม่ลาํบาก จะไดมี้ชีวติดีเหมือนคนอื�นเขา

ผมจะทาํมนัใหไ้ด ้จะไดท้าํใหค้นที�สบ

ประมาทเราทาํใหเ้ขาไดเ้ห็นวา่เราทาํได้

ไม่ใช่อยา่งที�เขาพูด ผมรักแม่ครับ

นาย ธนพล  ยางทอง คณะวศิวกรรมศาตร์

วนัแม่เป็นวนัที�ลูกๆทุกคนแสดงถึงความ

รักที�มีแม่เป็นผูใ้หก้าํเนิดแต่ไม่

จาํเป็นตอ้งบอกรักแค่วนัแม่แต่เราลูกๆ

ทุกทุกคนสามารถแสดงความรักใหก้นั

ผูใ้หก้าํเนิดเราไดใ้นทุกๆวนั

นาย ธนพล ชยัชนะ สี พลี คณะวศิวกรรมศาตร์ การดูแลแม่คือการบอกรักที�ดีที�สุด

นาย ธนภทัร ชอ้ยอุบล คณะวศิวกรรมศาตร์

วนัแม่ปีนี�แม่ก็แก่ขึ�นอีกปีแลว้นะครับ ถึง

จะเป็นแม่ของแม่อีกที แม่คนนี�ก็ไม่ทิ�ง

ลูกคนนี�  ก็ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง มีความสุขมากๆ ลูกจะไม่ดื�อไม่

ทาํตวัเหลวไหล ตั�งใจเรียนเพื�อใหแ้ม่

สบายมากที�สุด กราบเทา้ และจะกราบ

ตลอดไป ❤️

นาย ธนวนัต์ ประจง คณะวศิวกรรมศาตร์

ผูห้ญิงคนพิเศษของผมคือคุณแม่ ท่าน

สอนใหผ้มเป็นคนดีเสมอ กตญั�ูรู้คุณ 

ใหต้ั�งใจทาํความดี ท่านจะคอยถามตลอด

วา่เป็นไง เหนื�อยมั�ย แมเ้ราจะมีครอบครัว

 ท่านก็ไม่เคยที�จะหยดุห่วงเรา ท่านคือ

คนที�เป็นกาํลงัแรงใจใหเ้รา เหนื�อยๆ ได้

ยนิเสียงท่านก็หายได ้เป็นพลงังานพิเศษ

จากผูห้ญิงที�เราเรียกวา่ แม่



นาย ธนวนิท์ อุณหะกะ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่นะครับบ

นาย ธนวฒิุ  วงศก์ล่อมจิต คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่มากๆในทุกๆวนัไม่มีวนัไหนเลยที�

ไม่เคยรัก ขอบคุณนะครับที�ทาํใหผ้มได้

เกิดมา❤️

นาย ธนศกัดิ� เทียนทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ พาแม่ไปทาํบุญ

นาย ธนเสฏฐ ์ ธนิยนนัทปาล คณะวศิวกรรมศาตร์ ไหวแ้ม่ในวนัแม่

นาย ธนทั  เรืองพิทยา คณะวศิวกรรมศาตร์

ถึงจะไม่ใช่วนัที� 12 สองหาแต่ผมรักแม่

ทุกวนัและคิดถึงตลอดเวลาเลยครับ รัก

แม่นะครับ

นาย ธนาธิป วฒันาการัณย์ คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่นะครับ รอผมเรียนจบก่อนผมจะ

เป็นฝ่ายดูแลแม่เองเพราะสาํหรับผม

ครอบครัวตอ้งมาก่อน ผมสบาย

ครอบครัวก็ตอ้งสบายกวา่

นาย ธนาธิป วฒันาการัณย์ คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่นะครับ รอผมเรียนจบก่อนผมจะ

เป็นฝ่ายดูแลแม่เองเพราะสาํหรับผม

ครอบครัวตอ้งมาก่อน ผมสบาย

ครอบครัวก็ตอ้งสบายกวา่

นาย ธนาธิป วฒันาการัณย์ คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่นะครับ รอผมเรียนจบก่อนผมจะ

เป็นฝ่ายดูแลแม่เองเพราะสาํหรับผม

ครอบครัวตอ้งมาก่อน ผมสบาย

ครอบครัวก็ตอ้งสบายกวา่

จ่าอากาศโท ธนาวฒิุ หาญเมืองใจ คณะวศิวกรรมศาตร์

ถึงจะไม่ค่อยไดบ้อกมาเป็นคาํพูด เเต่ก็จพ

เป็นคนดีทาํ เป็นเด็กดีของเเม่ ในทุกๆวนั 

รักเเม่นะครับ อยูก่บัผมไปนานๆนะครับ

นาย ธนาวฒิุ รุ่งโรจน์ คณะวศิวกรรมศาตร์

 ผูห้ญิงคนพิเศษของผม ดูแลตวัเองและ

คนรอบขา้งเป็นอยา่งดี เป็นผูห้ญิงที�สวย

ทั�งภายนอกและภายใน สร้างความสุข 

รอยยิ�ม และเสียงหวัเราะใหก้บัคนรอบ

ขา้ง พร้อมจะแบ่งพลงังานบวกใหทุ้กคน

ตลอลเวลา



นาย ธนิน ขนัทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ ผมรักแม่

นาย ธนิสร สมคิด คณะวศิวกรรมศาตร์ ผมรักแม่ทุกวนัครับ

นางสาว ธมลวรรณ กรีพนัธ์ุ คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่คือทุกอยา่งในชีวติของหนูถา้ไม่มีแม่

หนูก็ไม่รู้วา่ชีวติหนูจะเป็นยงัไงหนูรัก

แม่มากรักมากกวา่ชีวติของตวัเองอาหาร

ฝีมือแม่อร่อยมากๆๆและสิ�งที�อยา่งบอก

แม่คือหนูรักแม่นะคะ

นาย ธรรณ์ เจริญสุข คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่จุป๊ๆ

นาย ธานีรัชต์ เยน็เจริญ คณะวศิวกรรมศาตร์

สิ�งที�ผา่นมาขอใหม้นัผา่นไปไม่วา่มนั

จะเเยเ่เค่ไหน ก็ขอปรับปรุงตวั ตั�งใจเรียน

ใหจ้บเพื�อเเม่ รักเเม่นะไม่กลา้บอกหรอก 

เขิล

นาย ธาวณิ เวชจิรปกรณ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

กวา่แม่จะเลี�ยงเราไดจ้นถึงทุกวนันี�แม่ตอ้ง

เหนื�อยมากขนาดไหนไม่มีใครรู้หรอกแต่

แม่จะบอกลูกเสมอวา่แม่ไม่เหนื�อยหรอก

แค่ไดเ้ห็นหนา้ลูกไดก้อดลูกก็หายเหนื�อย

แลว้

นาย ธิติพงษ์ พูลดี คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิด เเม่เหนื�อยมาเพื�อเรา

ตลอด เวลาที�เเม่เหนื�อย เเม่ยอมทาํทุก

อยา่งเพื�อเรา เเม่ไม่เคยทอ้ ถึงแมจ้ะเจอ

เรื�องลาํบากกบัเราแค่ไหน แม่เป็นคนที�ดี

ที�สุด ทาํทุกอยา่งเพื�อเราเสมอ แม่เป็นคน

เก่งที�สุด เเม่ยอมทาํงานเหนื�อยตลอดเพื�อ

เรา สุดทา้ยผมรักเเม่ที�สุด และอยากตอบ

เเทนบุญคุณเเม่ ดว้ยการตั�งใจเรียนมี

อนาคตที�ดี

นาย ธิติพทัธ์ บุญแจ่มจิรโรจน์ คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่มากๆเลยครับ อยากใหแ้ม่อยูก่บัผม

ไปนานๆ



นาย ธีรเทพ ทะไกรเนตร คณะวศิวกรรมศาตร์

การทาํความดีของผมคือการช่วยเหลือแม่

ในทุกอยา่งในสิ�งที�เราทาํได ้เผื�อช่วยแบ่ง

เบาภาระหนา้ที�ภายในครอบครัว ผม

อยากบอกวา่ผมรักแม่มากๆครับ

นาย ธีรพงษ์ เปลงสันเทียะ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่นะไม่อยากใหแ้ม่เหนื�อยอีก

นาย ธีรภทัร แววพิลา คณะวศิวกรรมศาตร์

สวสัดีครับแม่ผมเรียนถึงมหาลยัปี3แลว้

ครับแต่ยงัมีติดอยูบ่างรายวชิาแต่ผมจะ

พยายามเรียนใหจ้บ4ปีครับเพื�อที�จะนาํ

ใบปริญญาไปใหแ้ม่ครับเป้นความสาํเร็จ

ขั�นแรกของผมและผมจะหางานทาํดีดี

เพื�อมาเลี�ยงดูแม่แม่จะไดส้บายแม่เหนื�อย

มาเยอ้ะแลว้ครับที�เลี�ยงดูผมมาจนโตถึง

วยั21ยคุของมหาลยัปี3ผมจะทาํใหดี้เพื�อ

เป็นความสดใสของวยั21เป็นความสุข

ดิบก่อนจะเป็นผูใ้หญ่รักแม่นะฮา้บ

ฮอ้ยยะ๊ะะะะะะะะะะ

นาย ธีรวร์ี นคัเร คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรง อายยุนืยาว 

อยูก่บัลูกหลานไปนานๆ  ผมจะตั�งใจ

เรียนและตั�งใจทาํงาน เพื�อเลี�ยงดูแม่ให้

สุขสบาย

นาย ธีรศกัดิ� บุญมา คณะวศิวกรรมศาตร์

พาแม่เขา้วดั ทาํบุญ ทาํทาน   ลูกที�ดีๆ 

ไม่ไดใ้หแ้ค่ของกิน อาหาร เสื�อผา้แก่คุณ

พอ่คุณแม่ตวัเองเท่านั�น การพาคุณพอ่ 

คุณแม่ไปพบกบัศีลธรรม ทาํบุญ ธรรมะ 

และบริจาคทาน ถือวา่เป็นการสะสมบุญ

รวมกนัทั�งครอบครัว และเป็นอานิสงส์

ของบุญขั�นสูงอีกดว้ยคะ

นาย เธียรนริศ บงัคมเนตร คณะวศิวกรรมศาตร์ คิดถึงแม่ครับ รักแม่เดอ้

นาย นครินทร์ บุญเกิด คณะวศิวกรรมศาตร์ พระคุณของแม่เป็นพระคุณที�ยิ�งใหญ่ที�สุด



นาย นนทกร เอี�ยะแหวด คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอไหแ้ม่มีความสุขมากๆอยูก่บัผมไป

นานๆครับ รักนะแม่

นาย นรบดี ยาสมร คณะวศิวกรรมศาตร์

การทาํความดีควรทาํทุกวนั ไม่ใช่ทาํแค่

วนัเดียวหรือรักแม่แค่วนัเดียว ควรรักแม่

ใหทุ้กๆวนั

นาย นรวร์ี โยธี คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่

นาย นราวชิญ์ พรมวรณ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ทุกวนันี�จากเด็กที�เคยไม่ตั�งใจเรียนไม่เคย

ช่วยงานบา้นไดก้ลบัตวักลบัใจหลงัจาก

สอบเขา้มหาวทิยาลยัเพราะผมคิดไดแ้ลว้

วา่ตวัเราเองนั�นกวา่จะมาถึงจุดนี�ไดไ้ม่ใช่

เพราะตวัเราเองคนเดียวแต่เป็นเพราะมี

คนคอยช่วยดนัหลงัเราใหเ้ดินไป

ขา้งหนา้ตอนนี�  ณ วนันี�ผมสามารถเดิน

ไปไดด้ว้ยตวัเองแลว้แต่ผมจะไม่ลืมความ

เหนื�อยยากของคนที�คอยผลกัดนัจากขา้ง

หลงัผมจะตั�งใจเรียนใหไ้ดเ้กรดดีๆเพื�อที�

ตอนแม่หรือพอ่แก่ตวัลงผมจะไดเ้ลี�ยงดู

ท่านไดเ้หมือนตอนที�ท่านเลี�ยงดูผมตั�งแต่

เด็กจนถึงตอนนี�  ผมรักแม่ครับ

นาย นฤภทัร  บุญประกอบ คณะวศิวกรรมศาตร์

พระคุณแม่ยิ�งใหญ่หาใครเปรียบ ไม่มี

ใครจะมาแทบคุณแม่ได ้รักของแม่นั�น

เป็นรักจากดวงใจ อวยพรใหแ้ม่ของฉนัมี

สุขเอย.

นางสาว นลินทิพย์ ชูนวล คณะวศิวกรรมศาตร์

จะเป็นเด็กดีของแม่ไปตลอด ตั�งใจเรียน

เพื�ออนาคตตวัเองและครอบครัว ขอให้

แม่สุขภาพแขง็แรง อยูก่บัลูกไปนานๆ 

รอดความสาํเร็จของเด็กผูห้ญิงคนนี�  รัก

แม่ที�สุด รักทุกวนัไม่ใช่แค่วนันี�



นางสาว นวพร ตรีเดช คณะวศิวกรรมศาตร์

ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือท่านรักเราแบบไม่

มีขอ้แมเ้ลยแมต้วัเราจะมีทั�งขอ้ดีและไม่ดี

เพราะเราเป็นลูกเขาไม่จาํเป็นที�เรา

จะตอ้งทาํดีใหเ้ขาแค่วนัแม่แต่ควรทาํใหดี้

ในทุกๆวนัเพราะในวนัที�เราโตขึ�นเขา

กลบัแก่ลงเพราะตวัเราเองก็ไม่มีวนัรู้วา่

วนัไหนจะเป็นวนัสุดทา้ยที�ไดอ้ยูด่ว้ยกนั

เพราะฉะนั�น เราควรทาํทุกวนัใหม้นัดี

ที�สุดก่อนที�จะมาเสียดายทีกลงัวา่ไม่เคย

ไดท้าํอะไรใหเ้ขาไดภู้มิใจในตวัเราเลย

นาย นนัทวฒัน์ กลี�จินดา คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่มาก

นางสาว นนัทิชา มลสุขราช คณะวศิวกรรมศาตร์

อยากจะทาํดีต่อแม่ใหม้ากกวา่นี�อาจจะ

เป็นเด็กที�ไม่เอาไหนขอใหแ้ม่รู้ไวใ้นวนั

ขา้งหนา้เด็กคนนี�จะทาํใหแ้ม่สบายและมี

ความสุข แม่เป็นผูใ้หที้�เขม้แขง็มาตลอด

เกา้เดือนที�อุม้ทอ้งเรามาเป็นผูห้ญิงที�

อ่อนโยนที�สุดไม่มีความรักและมั�นคง

เท่ากบัแม่และครอบครัวรักแม่นะ

นางสาว นางสาวมะลิวรรณพุฒิเอก คณะวศิวกรรมศาตร์

เเม่เป็นคนเก่ง  ขยนั  ทาํงานทุกอยา่ง ทาํ

ใหเ้ราอยูสุ่ขสบาย  เเม่ถึงจะดุจะวา่ เเต่

เขาหวงัดี ทาํใหเ้ราคิดได ้หนูรักเเม่น่ะค่ะ



นาย นาย ฐาน์กวนิ วงศภ์ทัรศกัดิ� คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอบคุณแม่นะครับที�ใหก้าํเนิดผม รักแม่

นะครับ ขอโทษที�ชอบดื�อชอบเถียงบา้ง

ในบางครั� ง ยิ�งโตขึ�นอาจจะไม่ไดบ้อกรัก

แม่เลยนะ แต่ก็รักเหมือนเดิมนะครับ 

ขอบคุณแม่ที�คอยดูแลซพัพอร์ต อยูต่ลอด

ในทุกๆเรื�องครับ วนัแม่ปีนี�  ขอใหแ้ม่มี

ความสุขสุขภาพแขง็แรง รํ� าๆรวยๆ อยู่

กบัลูกไปนานๆ ส่วนลูกก็จะทาํหนา้ที�

ของตวัเองใหดี้ที�สุดครับ จะทาํใหแ้ม่

ภูมิใจครับ จะตั�งใจเรียนใหจ้บ ทาํเกรดดีๆ

 หางานที�ดีๆ นะครับ รักแม่ครับ

นาย นายภูมิภทัร เสริมสุขไพศาล คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอใหแ้ม่ สุขภาพแขง็แรง อยูก่บัผม

นานๆครับแม่

นาย นาํโชค ลาดนอก คณะวศิวกรรมศาตร์ ผมรักแม่ที�สุด แม่คือพระในบา้นผูย้ิ�งใหญ่

นาย นิพิฐ หงษท์อง คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมจะตั�งใจเรียน ไม่เกเร เป็นเด็กดี รักแม่

ครับ

นางสาว นุชจรินทร์ ยนิดี คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่สาํหรับฉนัแม่เป็นคนที�ทาํแต่งาน

ทาํงานทุกวนัไม่มีวนัไหนที�แม่หยดุ

ทาํงานเลย ทาํงานเหมือนพรุ่งนี�จะไม่ได้

ทาํอีก แต่ก็ทาํมนัทุกวนั จริงๆแลว้ฉนั

อยากใหแ้ม่พกับา้ง อยากใหเ้รามีเวลาไป

เที�ยวพกัผอ่นดว้ยกนับา้ง ทาํไงดีล่ะ ฉนั

รักแม่นะถึงแมเ้ราจะไม่ค่อยมีเวลาใหก้นั

แต่ก็รู้แหละวา่ที�แม่ตอ้งทาํงานหนกัก็

เพื�อใหเ้รามีทุกอยา่งจนถึงตอนนี�  

ขอบคุณและก็ขอโทษที�บางครั� งทาํใหแ้ม่

เสียใจแต่ถึงยงัไงก็รักแม่นะ

นาย เนติ วลิยัรัตน์ คณะวศิวกรรมศาตร์ กราบแม่



นาย บวรศกัดิ� วงษท์อง คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอบคุณคุณแม่ที�ช่วยใหลู้กตระหนกัถึง

สิ�งที�สาํคญัในชีวติของลูก และวนันี� สิ�งที�

สาํคญันั�นคือ คุณแม่ ขอใหแ้ม่มีความสุข

มากๆในวนัแม่

นาย บญัชา สุนทรอินทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยเก็บขยะใหเ้ป็นที�ครับ  แม่เป็นผูห้ญิง

ที�แขง็แกร่งมาก ผมรู้สึกโชคดีมากเลย

ครับที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกของแม่ผม เพราะ

แม่ไดค้ลอดผมมาท่านตอ้งจนเจบ็เพื�อให้

กาํเนิดผม และท่านก็ไดเ้ลี�ยงผมมาเป็น

อยา่งดีคอยดุ คอยสอนในเรื�องที�ดี 

เสียสละใหผ้มไดทุ้กอยา่ง ผมเลยจะบอก

วา่ผมรักแม่ที�สุดเลยครับ

นาย บุณยกร อินทร์สวาท คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่นะ

นางสาว บุณยนุช ลีนา คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดูหนูมาอยา่งดี 

ขอบคุณที�คอยอบรมสั�งสอนใหห้นู

เติบโตมาเป็นคนที�ดีในทุกวนันี�  ขอบคุณ

แม่ที�รักหนูไม่วา่หนูจะงี�เง่าเอาแต่ใจ

ไม่ไดค้วามแค่ไหน หนูรักแม่นะคะ

นางสาว เบญญาภา เขียวรี คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยแม่ทาํงานบา้น ดูแลแม่เวลาที�ท่าน

ป่วย พาไปโรงพยาบาลเพื�อรักษา

โรคมะเร็งเรื�อรัง คอยใหก้าํลงัใจท่าน

เสมอ ไม่ทาํใหไ้ม่สบายใจ จะบอกแม่วา่

รักแม่มากๆอยากใหอ้ยูด่ว้ยกนัแบบนี�

นานๆ



นาย เบนนี� ตู ้ คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่ผมเปรียบเสมือนซุปเปอร์ฮีโร่ที�คอย

เลี�ยงดูส่งเสียลูกเรียน คอยใหค้าํปรึกษา 

คอยปกป้อง และคอยใหก้าํลงัใจทุกอยา่ง

 ท่านคือฮีโร่คนนึงที�ไม่ไดมี้พลงัวเิศษ

เหมือนในหนงัหรือการ์ตูนแต่ท่านเป็น

ตวัอยา่งและผูน้าํที�ดีที�สุดสาํหรับ

ครอบครัวผมซึ�งในโลกนี�ก็ไม่มีใครที�จะ

มาเปรียบเทียบได ้วนัแม่ปีนี�ผมก็อยาก

ซื�อของขวญัและบอกรักแม่ที�สุดครับ

นาย ปณิธาน ภู่ขนัเงิน คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นบุคคลที�สาํคญัที�สุดสาํหรับ เขา

คอยอยูเ่บื�องหลงัความเร็จในทุกเรื�องและ

อยูข่า้งๆในวนัที�เราลม้ลง

นาย ปณิธาน ประทุมฝาง คณะวศิวกรรมศาตร์

1แม่คือผูใ้หที้�เราไม่สามารถตอบแทนได้

2แม่เปนคนที�รักเรามากกวา่คนที�เรารัก3

แม่เป็นคนที�เสียสละเพื�อใหลู้กไดสิ้�งที�ดี

ที�สุด

นาย ปรมินทร์  มะหะหมดั คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอใหแ้ม่มีความสุข อายยุนืยาว สุขภาพ

แขง็แรงนะครับ

นาย ประจกัษ์ เริงมิตร คณะวศิวกรรมศาตร์

วธีิธรรมดาและง่ายที�สุด ไม่ตอ้งมี

พิธีรีตรองอะไรมามาย แต่ก็สามารถส่ง

ต่อความอบอุ่นไดดี้ ไม่ตอ้งใชอ้ะไร 

นอกจากออ้มกอดจริงใจ เปี� ยมไปดว้ย

ความรักที�มีต่อแม่ วธีิการ ก็ง่าย รอ

จงัหวะที�แม่อารมณ์ดี และกาํลงัวา่งอยู ่

แลว้เราเดินไปหาแม่ บอกกบัแม่วา่ “ขอ

กอดแม่หน่อยนะ” พร้อมกบัสวมกอด

นางสาว ประภสัราภา ผากงคาํ คณะวศิวกรรมศาตร์

ทาํงานหาเงิน ช่วยแบ่งเบาภาระของที�

บา้น เป็นเด็กดีไม่สร้างความเดือดร้อน

ใหค้นในครอบครัว หรือใหแ้ม่ไม่สบายใจ



นางสาว ประภาภรณ์ อินบาํรุง คณะวศิวกรรมศาตร์

หนูรักแม่มากๆนะขอบคุณที�แม่เลี�ยงหนู

มาจนโตไดข้นาดนี�หนูสัญญาวา่จะเรียน

ใหจ้บจะรีบทาํงานหาเงินมาเลี�ยงแมาแม่

จะตอ้งสบายรักแม่นะ

นาย ปรัชญา ยาสะบู่ คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิดทาํใหเ้ราไดเ้กิดมาเรา

จึงหมั�นตอบแทนคุณของท่านเพื�อให้

ท่านไดภู้มิใจที�ใหก้าํเนิดเรามา

นาย ปรัชญา งามมี คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมเป็นคนหนึ�งที�พอ่แม่แยกทางกนั ก็เลย

ไม่ค่อยไดอ้ยูก่บัท่านทั�งสองตั�งแต่ เล็ก

จนโตมนักดู้เหมือนวา่เราจะไม่ค่อยสนิท

กนัเหมือนแม่ลูกคู่อื�นแต่แม่ของผมท่าน

ค่อยส่งผมเรียนคอยดูแลทุกอยา่งท่าน

คอยโทรถามเป็นยงัไง ทาํอะไรอยูท่่าน

ทาํงานหนกัมากผมกอ้ยากจะใหท้่านได้

หยดุพกับา้ง อยากที�จะรีบเรียนใหจ้บเพื�อ

ไปหางานหาเงินมาเลี�ยงท่านใหสุ้ขสบาย

เหมือนที�ท่านเคยเลี�ยงผมมาใหสุ้ขสบาย 

บา้างที�คความฝันกบัความจริงมนัก็

ขดัแยง้กนัโดยสิ�นเชิง ท่อบา้งเหนื�อย

บา้งตแต่ผมจะสู้ใหเ้หมือนกบัที�แม่สู้เพื�อ

ผม สุดทา้ยนี�ผมก็จะพยายามทาํทุกอยา่ง

ใหดี้ที�สุดเพื�อแม่และครอบครัว ผมรักผม

ครับ

นางสาว ปราธีดา เกตุเพช็ร คณะวศิวกรรมศาตร์

ที�ผา่นมาอาจจะทาํตวัไม่ดี แต่ต่อนี�ไปจะ

ปรับปรุงแบบเด็ดขาด ปีนี� เราเจอเรื�องราว

ต่างๆมามากมาย ทั�งโรงงานที�เราช่วยกนั

สร้าง หลงัจากหนูเรียนจบ ยงัไงหนูจะ

ไม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงั รักแม่ที�สุด หนูจะ

ดูแลโรงงานและครอบครัวเราใหดี้ที�สุด

 💞💞💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜
นาย ปราบดา ดาวเรือง คณะวศิวกรรมศาตร์ ผมรักแม่ครับ



นาย ปริญญา ลอยฟ้า คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมช่วยแม่ทาํงานบา้นถูบา้นลา้งจานหุง

ขา้วเพื�อลดปัญหางานบา้นไม่อยากใหแ้ม่

เหนื�อยเวลาวนัหยดุเสาร์อาทิตยก์็จะไป

ช่วยแม่ทาํกลบัขา้วพอตอนนี�ตอ้งมาเรียน

ที�ไกลๆไม่ไดอ้ยูก่ลบัแม่ทุกเยน็ผมก็จะ

โทรหาแม่และบอกรักแม่ทุกครั� ง

นาย ปริญญา นิมิตร คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่จะรักผมเสมอเเม่เป็นผูห้ญิงคนเดียวที�

คอยดูแลผมเวลาผมไม่สบายและผมก็จะ

ตั�งใจเรียนเพื�อแม่และจะดูแลแม่ จบไป

จะไดมี้งานดีๆทาํเพื�อเลี�ยงแม่

นาย ปวนิท์ อคัรพลไพศาลสิน คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่นะครับ

นางสาว ปัญชญา ณ บางชา้ง คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นผูใ้ห ้ใหเ้ราเกิดใหเ้รามีชีวติ ให้

การสนบัสนุนเรามาตั�งเเต่เกิดจนโต เลี�ยง

ดูเรามาอยา่งดี คอยอบรมสั�งสอน ถึงเเม่

จะมีทะเลาะกนัไม่เขา้ใจกนับา้ง เเต่ก็

กลบัมาดีกนัไดเ้สมอ เวลามีปัญหาเเม่ไม่

เคยทิ�งไปไหน ตลอดเวลาที�เติบโตมา ไม่

เคยรู้สึกวา่มีใครรักเราเท่าเเม่กบัพอ่อีกเเลว้

นาย ปัญญพฒัน์  มะคาํไก่ คณะวศิวกรรมศาตร์

วนันี�วนัแม่นะครับ ผมไดช่้วยงานแม่

และหาของกินมาใหแ้ม่รับประทานครับ 

และไดก้อดและบอกรักแม่ครับ ซึ� งผมก็

ทาํทุกวนัอยูแ่ลว้เลยไม่ไดส้าํคญัอะไร

มากขนาดนั�น เพราะผมทาํดีกบัเขาทุกวนั

อยูแ่ลว้



นางสาว ปาณิสรา เขตตะ คณะวศิวกรรมศาตร์

สุขสันตว์นัแม่ หนูรักแม่มากที�สุดค่ะ/ผม

รักแม่มากที�สุดครับ  จะเป็นลูกที�ดี เป็น

คนดี เชื�อฟังคาํสอนของพอ่แม่ และจะไม่

ยุง่เกี�ยวกบัสารเสพติด  ขอใหแ้ม่มี

สุขภาพแขง็แรง อายยุนืยาว อยูก่บั

ลูกหลานไปนานๆ  จะตั�งใจเรียน/ทาํงาน 

เพื�อเลี�ยงดูแม่ใหสุ้ขสบาย  ดีใจที�เกิดมา

เป็นลูกแม่ ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดูมาตลอด  

จะอยูก่บัแม่ ดูแลไม่ทอดทิ�ง จะไม่ทาํให้

แม่เป็นห่วงหรือเสียใจ และขอโทษที�เคย

ทาํใหแ้ม่เสียใจ

นาย ปิยะพงษ์ วงศบ์าตร คณะวศิวกรรมศาตร์

ขยนัสู้เพื�อแม่ โทรคุยกบัแม่ตลอดถึงจะ

หลายปีไดก้ลบับา้นเกิด

นางสาว ปิยะมาศ เขียวดี คณะวศิวกรรมศาตร์

วนันี�ไดไ้ปลงนามถวายพระพรเนื�องใน

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจา้สิริกิติ�  พระบรมราชินีนาถ กบัคุณแม่

ที�หา้งสรรพสินคา้แห่งหนึ�ง ดีใจมากๆที�

ไดใ้ชเ้วลากบัคุณแม่ในวนัแม่แม่ปีนี�  

อยากใหคุ้ณแม่ดูแลสุขภาพตวัเอง ไม่หกั

โหมกบังานมากเกินไป รักคุณแม่มากๆ

เลยค่ะ

นางสาว ปิยาพชัร บงัสูงเนิน คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่คือผูใ้หทุ้กอยา่ง แม่ใหก้าํเนิด ใหชี้วติ 

แม่เลี�ยงเรามาดว้ยตวัเอง ใชน้ํ�านมที�แม่มี

อยูเ่ลี�ยงเราจนเติบใหญ่ค่านํ�านมของแม่

จะหาอะไรมาทดแทนไม่ไดเ้ลย หนู

อยากทาํความดีเพื�อใหแ้ม่ไดภ้าคภูมิใจ

ในตวัหนู หนูสัญญาวา่จะเป็นคนดีของแม่

 ของครอบครัวและของประเทศชาติ หนู

ขอใหแ้ม่มีสุขภาพแขง็แรงอยูก่บัหนูไป

นานๆ



นางสาว เปมิกา  จิตตช์อบธรรม คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยคุณแม่ทาํงานบา้นเพื�อที�ท่านจะได้

พกัผอ่น ช่วยท่านถือของเพื�อที�ท่านจะได้

ไม่ปวดเมื�อยร่างกายเมื�อถือของหนกั 

ทาํอาหารดว้ยกนัเพื�อสร้างความสัมพนัธ์

มากขึ�น ไปทาํบุญดว้ยกนัเพื�อใหจิ้ตใจ

แจ่มใสมีความสุข พูดคุยกนัเรื�องต่างๆ

เพื�อหาแนวทางออกที�ดี ชวนทางไปรด

นํ�าตน้ไมแ้ละปลูกตน้ไมใ้นบา้นเพื�อ

สร้างบรรยากาศที�ร่มรื�นและช่วยเพิ�ม

ออกซิเจนใหโ้ลกเรา

นาย พงศธร บวัตน้ คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมรักแม่นะครับ ถึงจะดื�อบา้ง แต่ยงัไงก็

รักนะครับ อยูก่บัผมไปนานๆนะครับ

นาย พงศภคั สายสาระ คณะวศิวกรรมศาตร์ เเม่เป็นสิ�งที�ใหก้าํเนิดเราเรารักเเม่ครับบ

นาย พจวฒัน์ ผาพองยนุ คณะวศิวกรรมศาตร์

การทาํบุญที�ยิ�งใหญ่นั�น ไม่ตอ้งไปทาํที�

ไหนไกล ขอแค่ทาํบุญกบัแม่ที�คอยเลี�ยง

ดูสั�งสอนเรามาใหม้าถึงทุกวนั แค่นั�นก็

ถือวา่เป็นบุญมากแลว้

นาย พชร ชมภูศรี คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอบพระคุณแม่มากที�เลี�ยงดูลูกจนเติบ

ใหญ่ พระคุณแม่ไม่มีสิ�งใดจะมาเทียบ 

ต่อไปนี� ลูกจะคอยดูแลเลี�ยงดูแม่

ตลอดไปนะคบั

นาย พชร ชมภูศรี คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอบพระคุณแม่มากที�เลี�ยงดูลูกจนเติบ

ใหญ่ พระคุณแม่ไม่มีสิ�งใดจะมาเทียบ 

ต่อไปนี� ลูกจะคอยดูแลเลี�ยงดูแม่

ตลอดไปนะคบั

นาย พรณรงค์ ร่วมทรัพย์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยทาํกบัขา้วหุงขา้วลา้งจานสักผา้แทน

แม่เวลาแม่ไม่วา่งช่วยทาํวนัละเล็กละนอ้ย



นางสาว พรทิพา ศรีโปฎก คณะวศิวกรรมศาตร์

เนื�องในวนัแม่ หนูอยากบอกแม่วา่หนูรัก

แม่นะ ถึงหนูไม่ค่อยจะพูดคาํนี�แต่หนูก็

รักแม่มาก หนูจะตั�งใจเรียนใหจ้บ ถา้

เป็นไปไดก้็จะพยายามทาํเกรดใหไ้ดดี้ๆ 

แลว้หนูก็จะใชเ้งินที�แม่ส่งใหค้่าขนมทุก

อาทิตยอ์ยากประหยดัที�สุด จะไดมี้เงิน

เหลือในแต่ละอาทิตย ์สุดทา้ยนี�ก็ขอให้

แม่สุขภาพร่างกายแขง็แรง อยูก่บัหนูไป

นานๆ รักแม่นะ

นาย พฤทธิ�   อาทิตยเ์ที�ยง คณะวศิวกรรมศาตร์ จะเป็นลูกที�ดีขอแม่

นางสาว พทัธวรรณ ทิพยป์ระจกัร คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นผญ.ที�สวยที�สุดในโลก ถึงเรา

ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัแต่หมิวก็รักแม่มากนะคะ

 ชาติหนา้ขอใหเ้ราเกิดมาเป็นแม่ลูกแลว้

ไดอ้ยูด่ว้ยกนันะ

นาย พีรศุภ พรมแกว้ คณะวศิวกรรมศาตร์

คุณแม่ไดเ้ลี�ยงผมมาไดอ้ยา่งดีตั�งแต่เล็ก

จนโต เวลาผมป่วยแม่ก็จะคอยมาดูแลผม

ตลอด ผมรักคุณแม่ของผมมากๆและ

อยากทาํใหคุ้ณแม่ของผมมีความสุข โดย

ความดีที�ผมทาํไดใ้นตอนนี�ไดดี้ที�สุดนั�น

ก็คือการทาํใหคุ้ณแม่สบายใจมีความสุข

และไม่เหนื�อยโดยการตั�งใจเรียนไม่

สร้างปัญหา และอาจมีการแบ่งเบาภาระ

ของแม่บา้งโดยการช่วยทาํงานต่างๆ

เล็กๆนอ้ยๆ



นาย พีระพฒัน์ จินดามณี คณะวศิวกรรมศาตร์

ม คาๆนเปนเพยงคาสนๆ แตม

ความหมายที�ลึกซึ� ง ท่านคือผูห้ญิง

ธรรมดาๆคนหนึ�งบนโลก แต่กลบัเป็น

คนพิเศษสาํหรับลูกรัก แม่คือผูป้ระเสริฐ

สุดในชีวติทุกๆชีวติ เป็นผูที้�สามารถให้

ทุกสิ�งทุกอยา่งแก่ลูกได ้ไม่วา่จะเป็น

ทรัพยสิ์น เงินทอง ของมีค่าหรือ

แมก้ระทั�ง ลมหายใจที�ยงัเหลืออยูข่องแม่

ตลอดเวลาตั�งแต่ยงัอยูใ่นทอ้งแม่ จน ณ 

วนิาทีนี�แม่ก็ไดท้าํหนา้ที�เป็นผูใ้หไ้ม่มี

สิ�นสุด แม่ใหท้ั�งความรัก ความห่วงหา 

ความห่วงใย ความอาทร อีกทั�งยงัมอบ

ความรักที�มิอาจมิรักใดมาทดแทนได้

ใหแ้ก่เรา นั�นก็คือความรัก ความผกูพนั 

ระหวา่ง … แม่ และ ลูก … รักของแม่นั�น

เปรียบดั�งสายธารา ที�คอยระงบัความทุกข์

ใจของลูก แมใ้นยามที�ลูกไม่ตอ้งการ แต่

เรานั�น…ไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของแม่

นาย เพญ็เพชร  พาพลงาม คณะวศิวกรรมศาตร์

วธีิธรรมดาและง่ายที�สุด ไม่ตอ้งมี

พิธีรีตรองอะไรมามาย แต่ก็สามารถส่ง

ต่อความอบอุ่นไดดี้ ไม่ตอ้งใชอ้ะไร 

นอกจากออ้มกอดจริงใจ เปี� ยมไปดว้ย

ความรักที�มีต่อแม่

นาย ฟาริด ผกาทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่นะครับ

นาย เฟาซนั แหละหมนั คณะวศิวกรรมศาตร์

รู้สึกดีใจที�ไดเ้กิดเป็นลูกของแม่ รักแม่

มากๆครับ ตั�งแต่เกิดมาแม่คอยดูแลฟูม

ฟักผมมาเป็นอยา่งดี ผมจะตั�งใจเรียนให้

จบ และจะทาํงานดี แลว้ผมจะเปนคน

ดูแลแม่เหมือนที�แม่คอยดูแลผมครับ



นางสาว เฟื� องลดา ครองยติุ คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยงานคุณแม่ ตั�งใจเรียนใหส้มที�พอ่แม่

ทาํงานส่งเสียเรียน  อยากจะบอกแม่วา่รัก

แม่มากนะถึงจะดื�อบา้งแต่ก็รัก

นางสาว ภคัจิรา ลี�อริยะกุล คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยแม่แบ่งเบาภาระโดยการทาํงาน

พาร์ทไทม ์และตั�งใจเรียนเป็นเด็กดีไม่ทาํ

ใหแ้ม่ผดิหวงัและเสียใจ ช่วยงานบา้นแม่

เมื�อมีโอกาสแม่จะไดไ้ม่เหนื�อยทาํคน

เดียว รักแม่ค่ะ

นาย ภคัพงษ์ เอี�ยมชู คณะวศิวกรรมศาตร์

การทาํดีหรือการบอกรักแม่นั�นไม่

จาํเป็นตอ้งแสดงออกในวนัแม่เท่านั�น แค่

การคิดดีทาํดี ทาํใหท่้านสบายใจก็ถือเป็น

การบอกรักไดอี้กแบบ แต่ถา้ใหอ้ธิบาย

เป็นคาํพูด ก็ขอบคุณที�แม่เลี�ยงดูเราเป็น

อยา่งดี ค่อยช่วยเหลือทาํผดิก็ไม่เคยวา่ 

เป็นที�พึ�งวา่เวลาเดือดร้อน ขอบคุณทุกๆ

อยา่ง รักแม่นะครับ

นาย ภทัร ณ รังษี คณะวศิวกรรมศาตร์

1. เลิกนิสัยแย่ๆ  ที�แม่ไม่ชอบ       2. พาแม่

เขา้วดั ทาํบุญ ทาํทาน    3. กลบัไปกอด

บอกรักแม่สักครั� ง

นาย ภทัร โกมลมาลย ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ในดวงจิตคิดคาํนึงถึงมารดา ผูที้�มอบดวง

ชีวาแก่ลูกนี�  ท่านสอนสั�งเลี�ยงใหลู้กเป็น

คนดี ท่านผูนี้� คือท่านแม่ของเราเอง



นางสาว ภทัราพร ห่อหอม คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นผูที้�ใหก้าํเนิดหนูมา แม่อุม้ทอ้งหนู

มาตั�ง 9 เดือน และยงัเลี�ยงดูหนูอยา่งทะนุ

ถนอมตลอดมา ตั�งแต่เล็กจนโต บางที

เวลาหนูเจบ็ป่วย แม่ก็ยงัลางานเพื�อจะมา

ดูแลหนูทุกๆครั� ง ถึงแมว้า่หนูจะเจบ็ป่วย

เพียงเล็กนอ้ยก็ตามหรือบางทีหนูมีเรื�อง

เดือดร้อน หรือไม่สบายใจอะไร แม่ก็จะ

คอยถามหนูอยูเ่สมอวา่เป็นอะไร ไม่

สบายหรือเปล่า

นาย ภานุพงศ์ โพธิ� ป้อม คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่ทุกวนั ไม่ใช่แค่วนัแม่ และไม่ทาํ

ใหส้ังคมเดือดร้อน

นาย ภานุพงศ์ โพธิ� ป้อม คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่ทุกวนั ไม่ใช่แค่วนัแม่ และไม่ทาํ

ใหส้ังคมเดือดร้อน

นางสาว ภานุมาศ ลทัธิธรรม คณะวศิวกรรมศาตร์ วาดรูปแม่พาแม่ไปวดัทาํบุญ

นาย ภูมินทร์ วารีรักษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักเเม่ครับ

นาย ภูมินทร์ วารีรักษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักเเม่ครับ

นาย มงคล ลบัโคกสูง คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่เรียนเพื�อแม่ถึงจะเบื�อเรียนแต่ก็

เพราะแม่อยากใหเ้ราเรียนเราก็แค่เรียนไป

เพื�อใหแ้ม่ไดส้บายใจ จะทาํอะไรก็จงคิด

ดีๆวา่ถา้มีผลตามมาคนเสียใจไม่ใช่เรา 

เราตอ้งเป็นคนที�สาํนึกผดิส่วนคนที�คิด

เสียใจอะคือแม่

นางสาว มณทิรา ตนัยชุน คณะวศิวกรรมศาตร์ เป็นเด็กดีตั�งใจเรียนใหจ้บเพื�อเเม่

นางสาว มนตทิ์พย์ พฤกษาสุภโชค คณะวศิวกรรมศาตร์

วนัแม่ปีนี�อยากจะบอกแม่วา่ลูกขอโทดที�

ทาํตวัแย่ๆ เอาแต่ใจไม่ฟังไม่ตั�งใจเรียน

เท่าที�ควรแต่อยากใหแ้ม่รู้เอาไวว้า่ลูกคน

นี�จะเรียนใหจ้บใหแ้ม่ภูมิใจอยา่งแน่นอน



นาย มานะการย์ ลาภทรัพยท์วี คณะวศิวกรรมศาตร์

เป็นคนดีของสังคมไม่เกเรตั�งใจเรียนให้

จบหางานทาํที�ดีเพื�อที�จะไดเ้ลี�ยงดูท่าน

ในอนคต รู้สึกมีความรักต่อแม่มากเพราะ

เเม่เลี�ยงดูมาตั�งแต่เด็กๆเลี�ยงดูเรามาจนโต

วนัแม่ปีนี�ก็ขอใหแ้ม่มีความสุขมีสุขภาพ

แขง็แรง รักแม่นะ้ครับ

นาย มานิต ชยัโต คณะวศิวกรรมศาตร์ ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่

นาย มูฮาํหมดัสุกรี เจะ๊เตะ๊ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่มากน่ะครับ

นาย เมธกานต์ แสบงบาล คณะวศิวกรรมศาตร์

ไปกวาดลานวดั ช่วยชุมชนทาํความ

สะอาด ตกับาตรตอนเชา้ และที�สาํคญัคือ

ผมรักแม่ที�สุดเลยครับ

นางสาว เมธาว ี สุวรรณพาณิช คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่ของดิฉนัเสียไปตั�งแต่อายขุองฉนัได5้

ขวบ ในช่วงเวลาที�จาํความไดแ้ม่ของดิฉนั

เป็นคนที�ดุมากและใจดีมากๆเช่นเดียวกนั

 ตั�งแต่แม่หนูเสียไปก็มีแต่ยา่กะพอ่ที�ค่อย

เลี�ยงดูมาตลอดส่งเสียเรียนใหช้ั�นใน

อยากที�ชั�นอยากเรียนหรืออยากทาํอะไร 

ชั�นอยากรับรู้ออ้มกอดของคาํวา่แม่ใน

แบบที�หลายๆคนมีแม่ แต่ส่วนตวัชั�นก็

แทบไม่ไดรู้้สึกวา่ขาดท่านไปแต่แค่

กลายเป็นพอ่กบัยา่ของชั�นเท่านั�นเองที�

ไดรั้บความรักมากๆจากทั�งคู่ชั�นเลยตอบ

แทนท่านดว้ยการตั�งใจเรียนและช่วยแบก

เบาภาระทาํงานเสริมใหท่้านถึงเงินจะไม่

มากนกัก็ตาม



นางสาว เมธาว ี สุวรรณพาณิช คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่ของดิฉนัเสียไปตั�งแต่อายขุองฉนัได5้

ขวบ ในช่วงเวลาที�จาํความไดแ้ม่ของดิฉนั

เป็นคนที�ดุมากและใจดีมากๆเช่นเดียวกนั

 ตั�งแต่แม่หนูเสียไปก็มีแต่ยา่กะพอ่ที�ค่อย

เลี�ยงดูมาตลอดส่งเสียเรียนใหช้ั�นใน

อยากที�ชั�นอยากเรียนหรืออยากทาํอะไร 

ชั�นอยากรับรู้ออ้มกอดของคาํวา่แม่ใน

แบบที�หลายๆคนมีแม่ แต่ส่วนตวัชั�นก็

แทบไม่ไดรู้้สึกวา่ขาดท่านไปแต่แค่

กลายเป็นพอ่กบัยา่ของชั�นเท่านั�นเองที�

ไดรั้บความรักมากๆจากทั�งคู่ชั�นเลยตอบ

แทนท่านดว้ยการตั�งใจเรียนและช่วยแบก

เบาภาระทาํงานเสริมใหท่้านถึงเงินจะไม่

มากนกัก็ตาม

นางสาว เมธาว ี สุวรรณพาณิช คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่ของดิฉนัเสียไปตั�งแต่อายขุองฉนัได5้

ขวบ ในช่วงเวลาที�จาํความไดแ้ม่ของดิฉนั

เป็นคนที�ดุมากและใจดีมากๆเช่นเดียวกนั

 ตั�งแต่แม่หนูเสียไปก็มีแต่ยา่กะพอ่ที�ค่อย

เลี�ยงดูมาตลอดส่งเสียเรียนใหช้ั�นใน

อยากที�ชั�นอยากเรียนหรืออยากทาํอะไร 

ชั�นอยากรับรู้ออ้มกอดของคาํวา่แม่ใน

แบบที�หลายๆคนมีแม่ แต่ส่วนตวัชั�นก็

แทบไม่ไดรู้้สึกวา่ขาดท่านไปแต่แค่

กลายเป็นพอ่กบัยา่ของชั�นเท่านั�นเองที�

ไดรั้บความรักมากๆจากทั�งคู่ชั�นเลยตอบ

แทนท่านดว้ยการตั�งใจเรียนและช่วยแบก

เบาภาระทาํงานเสริมใหท่้านถึงเงินจะไม่

มากนกัก็ตาม

นาย ยอดธง รุนรุจิ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักน่ะครับ

นาย ยทุธิยงค์ แสวงทอง คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่มากน่ะครับ



นาย รักษิต ทศัทอง คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอบคุณนะครับแม่ สาํหรับทุกสิ�งทุก

อยา่งที�ดีใหลู้ก ลูกจะไม่มีวนัลืม สุขสันต์

วนัแม่ ลูกดีใจมากที�เป็นลูกแม่ และก็จะ

รักแม่ตลอดไป ขออาํนาจคุณพระศรี

รัตนตรัย ดลบนัดาลใหคุ้ณแม่มีความสุข

มากๆ และมีสุขภาพแขง็แรง มีอายยุนื

ยาวนานตลอดไป

นางสาว รังสิมา ผดุงผล คณะวศิวกรรมศาตร์

สุขสันตว์นัแม่ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆ 

สุขภาพร่างกายแขง็แรง ลูกจะตั�งใจเรียน 

เชื�อฟัง เป็นลูกที�ดีของแม่

นาย รัชพล ปะระตะโก คณะวศิวกรรมศาตร์ ทาํอาหารใหแ้ม่กิน

นาย ราชวทิย์ ยติุวงษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่ทุกวนันะครับ

นาย เรียวยะ ทาจิมา คณะวศิวกรรมศาตร์

ทุกคนบนโลกใบนี� เกิดมายอ่มมีผูใ้ห้

กาํเนิด นั�นก็คือ “แม่”  จะเชื�อชาติใด  

ภาษาอะไร  ศาสนาไหน  จะรํ� ารวยหรือ

ยากจน  คาํวา่ “แม่”  เป็นคาํแรกที�ลูกทุก

คนเปล่งออกมายามที�เริ�มหดัพูด  และ

เป็นคาํแรกที�คนเป็นแม่รอคอยที�อยากได้

ยนิเช่นเดียวกนั  “แม่”  คาํสั�นๆ แต่มี

ความหมายยิ�งใหญ่มหาศาล  เป็นคาํที�

ประเสริฐดว้ยพระคุณอยา่งลน้เหลือ

นาย ฤทธิเกียรติ พรพระสงฆ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

การทาํดีกบัแม่ไม่ใช่ตอ้งทาํวนัแม่วนัเดียว

 แต่ควรจะทาํทุกๆวนั หรือแค่เราไม่เหลว

ใหลเชื�อฟังคาํพอ่แม่แค่นี�ก็เป็นการทาํดี

แลว้ ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือรักแม่มากๆ



นาย วชิรพนัธ์ุ  พริ�งพงษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

 โดยทวไปแลว แมธรรมดาคนหนงมลูก

ไม่กี�คน อยา่งมากก็สิบกวา่คนเท่านั�น แต่

เชื�อไหมวา่มีแม่คนหนึ�งที�เลี�ยงลูกได้

หลายสิบลา้นคนไดอ้ยา่งไม่ขาดตก

บกพร่อง มอบความรัก ความห่วงใย 

ความเสมอภาคเท่าเทียมและความ

ปรารถนาดีแก่ลูกของแม่ทุก ๆ คน แม่

คนนี� รักลูกทุกเพศ ทุกวยั ทุกฐานะ ทุก

อาชีพ แม่ชื�นชมกบัความสาํเร็จที�ลูก

หลาย ๆ คนไดรั้บ คอยเฝ้าดูอยูห่่าง ๆ ดู

ดว้ยความปีติยนิดี แววตาของแม่เปี� ยมไป

ดว้ยความรักความเอื�ออาทร เป็นรักที�

บริสุทธิ� อยา่งถ่องแท ้และเมื�อใดที�ลูกของ

แม่คนไหนไดรั้บความทุกขค์วาม

ยากลาํบาก มีหรือที�แม่คนนี�จะทนอยูไ่ด้

อยา่งเฉยชา เมื�อลูกทุกข ์แม่ก็ทุกขด์ว้ย 

แม่จึงตอ้งตระเวนไปตามสถานที�ต่าง ๆ 

ของ "บา้นหลงัใหญ่" หลงันี� ใหท้ั�วเพื�อ

นาย วชิรวทิย์ พวงพุฒ คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิดเรา อุม้ทอ้งมา9เดือน 

เลี�ยงดูอยา่งทนุถนอมอยา่งดีตลอด 

เจบ็ป่วยก็ดูแลอยา่งใกลชิ้ด สอนให้

แกปั้ญหาหลายอยา่ง บางครั� งก็วา่กล่าว

ตกัเตือนตลอด รักแม่ครับ



นางสาว วนิชยา ศรีแสงสังข์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ฉนัช่วยคุณแม่ดูแลนอ้งสาวมาตลอด 

อะไรที�พอแบ่งเบาภาระไดก้็จะทาํเพราะรู้

วา่คุณแม่กลบัมาจากที�ทาํงานท่านคง

เหนื�อย ตั�งแต่ฉนัยงัเล็กคุณแม่ก็ทาํงาน

หนกัมาตลอดไม่ค่อยมีเวลาไดพ้กั แต่ถึง

อยา่งนั�นคุณแม่ก็ยงัใส่ใจฉนัและนอ้งๆอยู่

เสมอ ทุกๆวนัการรอคุณแมากลบับา้น

เป็นความสุขของฉนัอยา่งหนึ�ง เพราะคุณ

แม่จะกลบัมาพร้อมของอร่อยและรอยยิ�ม

อยูเ่สมอ มีอะไรฉนัมกัจะคุยและปรึกษา

กบัคุณแม่อยูป่ระจาํเพราะท่านให้

คาํปรึกษาเราไดดี้ ถึงแมท่้านจะดุเราบา้ง

ในบางที แต่ทั�งนี� เป็นบุพการีฉนัไม่ถือสา 

เพราะรู้วา่ท่านดุไปเพราะเป็นห่วง คุณแม่

ของฉนัเป็นคนที�น่ารักเสมอมา รับฟัง

และใส่ใจลูกๆอยูเ่สมอ ฉนัรักท่านมากๆ



นางสาว วนิชยา ศรีแสงสังข์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ฉนัช่วยคุณแม่ดูแลนอ้งสาวมาตลอด 

อะไรที�พอแบ่งเบาภาระไดก้็จะทาํเพราะรู้

วา่คุณแม่กลบัมาจากที�ทาํงานท่านคง

เหนื�อย ตั�งแต่ฉนัยงัเล็กคุณแม่ก็ทาํงาน

หนกัมาตลอดไม่ค่อยมีเวลาไดพ้กั แต่ถึง

อยา่งนั�นคุณแม่ก็ยงัใส่ใจฉนัและนอ้งๆอยู่

เสมอ ทุกๆวนัการรอคุณแมากลบับา้น

เป็นความสุขของฉนัอยา่งหนึ�ง เพราะคุณ

แม่จะกลบัมาพร้อมของอร่อยและรอยยิ�ม

อยูเ่สมอ มีอะไรฉนัมกัจะคุยและปรึกษา

กบัคุณแม่อยูป่ระจาํเพราะท่านให้

คาํปรึกษาเราไดดี้ ถึงแมท่้านจะดุเราบา้ง

ในบางที แต่ทั�งนี� เป็นบุพการีฉนัไม่ถือสา 

เพราะรู้วา่ท่านดุไปเพราะเป็นห่วง คุณแม่

ของฉนัเป็นคนที�น่ารักเสมอมา รับฟัง

และใส่ใจลูกๆอยูเ่สมอ ฉนัรักท่านมากๆ

นาย วรพล กาญจนกนัติ คณะวศิวกรรมศาตร์ ทาํบุญตกับาตร

นาย วรพล อรศรี คณะวศิวกรรมศาตร์ รักที�สุดแลว้ถึงจะไม่ค่อยพูดวา่รัก

นางสาว วรรณพร เหล่ารัตนอุ่นจิต คณะวศิวกรรมศาตร์

เนื�องในวนัแม่ หนูขอสัญญาวา่ หนูจะไม่

เกเร และเชื�อฟังพอ่แม่ ตั�งใจเรียน โตมา

หนูจะเลี�ยงดูพอ่แม่เองค่ะ แม่เหนื�อย

เพราะหนู หาเงิน ซื�อขนม ซื�อเสื�อผา้

สวยๆใหห้นู ขอขอบคุณมากค่ะ หยาด

เหงื�อแรงกายแม่เหนื�อยเพื�อหนูในตอนนี�  

โตขึ�นมา หนูจะตอบแทนบุญคุณและ

เลี�ยงดูแม่เอง ขอบคุณนะคะแม่ สาํหรับ

ทุกสิ�งทุกอยา่งที�ดีใหลู้ก ลูกจะไม่มีวนัลืม

 อยูดี่กินดีทุกวนันี�ก็เพราะวา่แม่ หนูรัก

แม่มากๆค่ะ



นาย วรวทิย์ ดอนเกษม คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมรักแม่ของผมมาก ท่านเป็นทุกสิ�งใน

ชีวติผม ท่านคอยดูแลเอาใจใส่มาโดย

ตลอด สิ�งที�ผมตอบแทนไดคื้อการตั�งใจ

เรียน และแบ่งเบาภาระต่างๆของท่านบา้ง

นางสาว วราภรณ์ รินทา คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่ เปรียบเสมือนพอ่และแม่คนเดียวใน

หนึ�งร่าง ถึงจะทะเลาะกนัตลอด แต่ยงัไง

แม่ก็คือแม่ ทะเลาะบา้งใช่จะไม่ทะเลาะ 

ทะเลาะเพราะความรักที�เคา้มีใหเ้รากลวัวา่

เราจะไปในทางที�ไม่ดี แต่ความรักในตวั

แม่ หนูก็ยงัมีอยูเ่ตม็เปรียม

นางสาว วราภรณ์ รินทา คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่ เปรียบเสมือนพอ่และแม่คนเดียวใน

หนึ�งร่าง ถึงจะทะเลาะกนัตลอด แต่ยงัไง

แม่ก็คือแม่ ทะเลาะบา้งใช่จะไม่ทะเลาะ 

ทะเลาะเพราะความรักที�เคา้มีใหเ้รากลวัวา่

เราจะไปในทางที�ไม่ดี แต่ความรักในตวั

แม่ หนูก็ยงัมีอยูเ่ตม็เปรียม

นางสาว วรินทร ศกัสุนทร คณะวศิวกรรมศาตร์

ก็ขอบคุณมากค่ะที�เลี�ยงดูหนูมาแลว้ก็รัก

แม่มากค่ะ

นาย วฑัฒวรรษ์ มาอ่อน คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ดว้ยการ

ช่วยเหลืองานบา้นที�สามารถช่วยได้

นาย วกิรานต์ องักูรสุทธิพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักอม่

นาย วชิาญ โยธี คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมรักแม่มากครับ ที�คอยเลี�ยงดูผมมา

อยา่งดี ขอบคุณทุกสิ�งทุกอยา่ง

นาย วเิชียร โยธี คณะวศิวกรรมศาตร์ ทรงพระเจริญ



นาย วทิวฒัน์ พุดพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

แม   ครงแรกทฉนเหนผหูญงคนน  ฉน

ไม่รู้วา่ความรู้สึกตอนนั�นเป็นอยา่งไร  

แต่ฉนัมั�นใจอยา่งหนึ�งวา่ ถา้มีเขาอยู่

ขา้งๆฉนัจะปลอดภยัและอบอุ่น แม่เป็น

คนบา้นนอกธรรมดาคนหนึ�งที�ไม่มีอะไร

เหนือกวา่คนอื�นๆ เลยดว้ยซํ� า  ทาํงาน

หนกัมาตลอด  ทาํกบัขา้วอร่อย  แมแ้ม่

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือจบมาสูงๆ  แต่แม่ก็

เห็นคุณค่าของการศึกษา  พยายามส่งเสีย

ใหฉ้นัไดร้ํ� าเรียนเหมือนลูกคนอื�นๆทั�วไป 

 แม่มกัจะนอ้ยใจบ่อยๆ เวลาที�ฉนัดื�อกบั

แม่ จนทาํใหแ้ม่โกรธแต่แม่ก็ไม่เคยโกรธ

ไดน้านเสียที  ไม่เคยนินทาหรือพูดให้

ร้ายคนอื�นใหฉ้นัไดย้นิ  แม่ทาํใหฉ้นัซึ� ง

กบัคาํวา่ “ให”้  “ให”้ในสิ�งที�ดีที�สุดเท่าที�

แม่คนหนึ�งจะสามารถทาํใหลู้กได ้ แม่

มอบแต่สิ�งที�ดีๆ จนฉนัจะกลายเป็นคน

ตาบอดเสียแลว้  ที�มองเห็นแต่แม่ของ

นาย วนิยั ปัญจะโรจน์ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่ครับ

นางสาว วปัิศยา คาํจร คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแท่มากค่ะขอบคุณสาํหรับทุกอยา่ง 

ต่อไปนี�จะไม่ทาํใหแ้ม่ลาํบากใจ จะดูแล

ตวัแลอนาคตขา้งหนา้จะดูแลแม่ใหไ้ดค้่ะ

 ไม่ตอ้งเป็นห่วงน่ะค่ะ

นางสาว วปัิศยา  คาํจร คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่มาค่ะ ตะเป็นคนดีของแม่จะไม่ทาํ

ใหแ้ม่ลาํบากใจอีกค่ะ



นางสาว วภิาวี บุญนาม คณะวศิวกรรมศาตร์

ตั�งแต่เกิดมาหนูยงัไม่เคยเห็นผูห้ญิงคน

ไหนที�รักและ หวงัดีกบัหนูไดม้ากเท่าแม่

อีกแลว้ ความผกูพนัของเราแม่รู้สึก

เหมือนหนูไหมคะวา่ มนัเป็นความ

ผกูพนัที�ยิ�งใหญ่เพราะแม่คนเก่งของหนู

เป็นทุกอยา่งไดส้าํหรับหนู แม่เป็นทั�ง

เพื�อนยามที�หนูทอ้แทแ้ละเหงา แม่เป็น

เหมือนพี�สาวที�แสนดี แม่เป็นแม่ครัวที�

ทาํอาหารอร่อยที�สุดในโลก แม่เป็น

พยาบาลประจาํตวัหนู แม่เป็นครูที�คอย

ใหค้วามรู้ต่าง ๆ กบัหนู แม่เป็นพระคอย

มาเทศนาใหห้นูฟังบ่อย ๆ เวลาหนูทาํผดิ 

แม่เป็นเทียนส่องทางใหลู้กไดรู้้และทาํ

แต่สิ�งที�ดีงา ม และที�สาํคญั แม่เป็นแม่

พระที�ยิ�งใหญ่ดว้ยความดีงามในใจหนูค่ะ

นางสาว วมิลสิริ ผูภ้กัดี คณะวศิวกรรมศาตร์

วนัเเม่ปีนี�ก็ขอใหเ้เม่มีสุขภาพร่างกายเเขง็

เเรง อยูเ่ป็นร่นโพธิ� ร่มไทร่ของลูกไป

นานๆ รักเเม่นะ

นางสาว วยิดา โคตรภูเขียว คณะวศิวกรรมศาตร์

การทาํความดีต่อแม่ของฉนัคือ การเป็น

เด็กที�เชื�อฟังพอ่แม่ และการไม่ทาํใหแ้ม่

เป็นห่วง การเป็นเด็กดีสาํหรับฉนัคือการ

ช่วยแบ่งเบาแม่ในทุกๆเรื�อง มีความ

รับผดิชอบ ไม่ทาํใหแ้ม่ตอ้งมาคอยตาม

คอยถาม ฉนัตระหนกัถึงความ

รับผดิชอบต่อหนา้ที�ตนเองเสมอเพื�อให้

แม่เหนื�อยนอ้ยลง

นาย ว ิรัตน์  บวัจนัทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่น่ะครับ

นาย วศิรุต ประจงไสย คณะวศิวกรรมศาตร์ I love mom



นาย วษิณุ ชา้งนอ้ย คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมช่วยแบ่งเบาภาระใหแ้ม่ดว้ยการช่วย

ทาํงานภายในบา้นเช่นกวาดบา้นลา้งจาน

หุง้ขา้งเพื�อแบ่งเบาภาระใหแ้ม่เวลาแม่

กลบัมาเห็นก็จะชื�นใจความรู้สึกที�มีต่อ

แม่แม่เป็นทุกอยา่งสาํหรับผมผมจะไม่ทาํ

ใหแ้ม่เสียใจ

นาย วรีภทัร สุขสะอาด คณะวศิวกรรมศาตร์

ผูห้ญิงคนพิเศษของผมคือคุณแม่ ท่าน

สอนใหผ้มเป็นคนดีเสมอ กตญั�ูรู้คุณ 

ใหต้ั�งใจทาํความดี ท่านจะคอยถามตลอด

วา่เป็นไง เหนื�อยมั�ย แมเ้ราจะมีครอบครัว

 ท่านก็ไม่เคยที�จะหยดุห่วงเรา ท่านคือ

คนที�เป็นกาํลงัแรงใจใหเ้รา เหนื�อยๆ ได้

ยนิเสียงท่านก็หายได ้เป็นพลงังานพิเศษ

จากผูห้ญิงที�เราเรียกวา่ แม่ เราทุกคนจึง

ควรทาํความดีตอบแทนบุญคุณท่าน

นาย วรีภทัร์ แสงจนัทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ผูห้ญิงคนพิเศษของผมคือคุณแม่ ท่าน

สอนใหผ้มเป็นคนดีเสมอ กตญั�ูรู้คุณ 

ใหต้ั�งใจทาํความดี ท่านจะคอยถามตลอด

วา่เป็นไง เหนื�อยมั�ย แมเ้ราจะมีครอบครัว

 ท่านก็ไม่เคยที�จะหยดุห่วงเรา ท่านคือ

คนที�เป็นกาํลงัแรงใจใหเ้รา เหนื�อยๆ ได้

ยนิเสียงท่านก็หายได ้เป็นพลงังานพิเศษ

จากผูห้ญิงที�เราเรียกวา่ แม่



นาย ศรัญ นิลสนธิ คณะวศิวกรรมศาตร์

ในการทาํความดีของผมนั�น ก็คือการที�ทาํ

ให ้พอ่และแม่ของผมและมีความสุข 

ค่อยบอกรักท่านค่อยบอกเป็นห่วงท่าน 

ค่อยทานไดท้ั�ง ยิ�ม และหวัเราะ และใน

ส่วนความรู้สึกที�มีต่อเธอนั�น มนัเป็น

ความรู้สึกที�บอกไม่ถูก มนัเป็นความรู้สึก

ที�เราอยากทาํอะไรเพื�อแม่ จะทาํใหแ้ม่มี

ความสุข อยากทาํใหแ้ม่ไม่ตอ้งเหนื�อย 

และสุดทา้ยนี�ผมอยากบอกวา่ผมรักแม่

นะครับ

นาย ศรัณยพ์ง พลเดช คณะวศิวกรรมศาตร์ ไปเที�ยวกบัแม่พี�ชายและนอ้งสาว

นาย ศรุต ตั�งแกว้เฉลิมวงศ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่นะครับ

นางสาว ศศิชา เลาหพฤฒิสาร คณะวศิวกรรมศาตร์

ทาํความดีเพื�อแม่ไดทุ้กวนัไม่จาํเป็นตอ้ง

ทาํเฉพาะวนัแม่ส่วนตวัดูแลแม่อยูแ่ลว้ไม่

วา่จะเป็นพาไปซื�อของอยูท่านขา้วกบัท่าน

เล็กๆนอ้ยๆก็มีความสุขค่า

นางสาว ศศิวมิล พรมเดื�อ คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอใหแ้ม่มีความสุขสุขภาพร่างกาย

แขง็แรงนะคะ

นาย ศกัรินทร์ ช่วยประดิษฐ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ตอ้งขอขอบคุณท่านที�ส่งเสียใหผ้มได้

เรียน.ท่านทั�งเหนื�อยทั�งลาํบากเเต่ก็ทาํเพื�อ

เรามาโดยตลอด. แต่ผมก็อยากใหท้่านได้

ดูเเลตวัเองบา้งเเละผมจะตั�งใจเรียน

เพื�อใหท่้านภูมิใจ. สิ�งใดที�ผมทาํผดิผมขอ

โทษในสิ�งนั�นๆ. สุดทา้ยผมอยากจะบอก

วา่ผมรักเเม่ครับ

นางสาว ศิริกญัญา เพื�อนรัมย์ คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยแม่ทาํงาน จะไดแ้ม่จะไม่ตอ้งทาํงาน

หนกั. รักแม่นะคะ หนูจะไม่ทาํใหแ้ม่

ผดิหวงัจะตั�งใจเรียนค่ะ



นาย ศิวกร  สมทุ่ง คณะวศิวกรรมศาตร์

วนันี�วนัแม่ ก็เลยพาคุณแม่ไปทาํบุญที�วดั

จีนประชาสโมสร (วดัเล่งฮกยี�) ซึ� งเป็นวดั

ในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ซึ� งจงัหวดันี� เป็น

จงัหวดัที�คุณแม่ของผมเกิดนั�นเอง  ส่วน

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ก็คือครอบครัวของ

เราจะแสดงความรักกนัตลอดอยูแ่ลว้ครับ 

 ไปไหนไปกนัตลอดไม่เคยเกี�ยงครับ  ไม่

วา่จะเป็นวนัแม่หรือวนัอะไรพวกเราก็ให้

ความสาํคญักนัอยูแ่ลว้ครับ แค่วนัแม่ก็

เพิ�มความพิเศษมากขึ�น สุดทา้ยก็คงบอก

วา่ผมรักแม่นะครับ ขอใหคุ้ณแม่มี

ความสุขมากๆครับ  ดูแลสุขภาพดว้ยนะ

ครับ

นาย ศุภกร สมตวั คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยคนชราขา้มถนนและเคยเอาของไป

แจกจ่ายใหก้บัคนจรจดั

นาย ศุภกฤค กองแสง คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่ทุกวนัครับ

นาย ศุภชยั มาตรินทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์

เเม่เป็นคนใหก้าํเนิดเเละเป็นคนใหทุ้กๆ

อยา่งเเม่เป็นคนที�ยอมเหนื�อยเเละยอม

เสียสละเพื�อลูกมาตลอดมาจนถึงวนันี�

อยากใหเ้เม่สุขภาพเเขง็เเรงเเละอายยุนือยู่

กบัลูกไปนานๆนะครับ Luck Mom Na 

Kub

นาย ศุภวชิญ์ จกัรชยักุล คณะวศิวกรรมศาตร์ ช่วยแม่ลา้งจานครับ

นางสาว ศุภาพิชญ์ พนัธ์ุพุม่ คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่มากๆคา้บ ขอใหแ้ม่มีสุขภาพเเขง็

เเรงอยา่ทาํงานหนกั อยา่หกัโหม มี

ความสุขคา้บ รักแม่คา้บ

นาย สมประสงค์ สังกรณี คณะวศิวกรรมศาตร์

ขอบคุณแม่ที�รักผม คอยดูแลเอาใจใส่ผม

ในทุกๆเรื�องวนัเเม่ปีนี�ขอใหแ้ม่มี

ความสุขมากๆ



นาย สรกฤช เอี�ยมสอาด คณะวศิวกรรมศาตร์

เป็นเด็กดีตั�งใจเรียนไม่ทาํใหพ้อ่แม่เสียใจ

ตั�งใจปฏิบติัตวัเป็นเด็กดีของพอ่แม่และ

ผูอื้�นไม่ทาํใหแ้ม่เดือดร้อนใจไม่ยุง่กบั

อบายมุขทั�งหลายทั�งปวง

นาย สรกฤช เอี�ยมสอาด คณะวศิวกรรมศาตร์

เป็นเด็กดีตั�งใจเรียนไม่ทาํใหพ้อ่แม่เสียใจ

ตั�งใจปฏิบติัตวัเป็นเด็กดีของพอ่แม่และ

ผูอื้�นไม่ทาํใหแ้ม่เดือดร้อนใจไม่ยุง่กบั

อบายมุขทั�งหลายทั�งปวง

นาย สรสยทุธ์ ปั� นรัก คณะวศิวกรรมศาตร์

กลบับา้นไปดูแลแม่ครับ แลว้กราบเทา้แม่

 ทาํอาหารใหแ้ม่ทาน พาแม่ไปเที�ยวครับ

นางสาว สราลี สุริวงษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

วนัแม่ปีนี� ไดมี้โอกาสบอกรักแม่ กราบแม่

 และกอดแม่ ซึ� งมนัอาจจะเป็นเรื�องที�ควร

จะทาํอยูทุ่กวนั แต่เราก็จะมีควาาเขินอาย

ไม่กลา้ทาํสักที จนมีวนัแม่เรรถึงไดท้าํ

ทุกๆอยา่งที�ไม่เคยมาํในวนัธรรมดาไดม้า

ทาํในวนันี�  รู้สึกดีใจและมีความสุขมากๆ

ที�ไดบ้อกรักแม่

นาย สหชาติ แตงสาขา คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมรับแม่ครับ ถา้แม่ไดย้นิอยากบอกให้

แม่รู้วา่ผมรับแม่มาก

นาย สันติชยั โอนหอม คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นผูมี้พระคุณกบัเรามาก ตอ้งทนเจบ็

เพื�อเรา ทนความทุกข ์ความลาํบาก อดทน

เราในเวลาที�เราดื�อรั�น ใหอ้ภยัเราเสมอ

ถึงแมเ้ราจะผดิสักเเค่ไหน  สิ�งที�ผมจะ

บอกแม่ คือ ผมรักแม่ครับ

นาย สัมฤทธิ� ลิ�มสกุล คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่อาจเคยบ่นเหนื�อย บ่นวา่เบื�องาน แต่

แม่ไม่เคยหยดุทาํมนัเพื�อส่งผมกบันอ้ง

เรียนเลย ครอบครัวของผมเสียพอ่ไป

ตั�งแต่ผมยงัเด็ก แต่ที�ผา่นมาเกือบ20ปี ผม

ไม่เคยรู้สึกขาดความอบอุ่นเลย

นาย สิทธิกร โชระเวก คณะวศิวกรรมศาตร์ ที�ผา่นมาช่วยแม่ขายของครับ

นาย สิทธิชยั ถํ�ากระโทก คณะวศิวกรรมศาตร์ รักอม่ที�สุดในโลก



นาย สิทธิพล ศรีอาํพนัธ์◌ุ คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่

นาย สิรภทัร พรหมพฤกษ์ คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เป็นคนที�ขา้พเจา้รักมากที�สุด เลี�ยงดู

ขา้พเจา้มาตั�งแต่ยงัเด็กเพียงคนเดียว ส่ง

เสียงขา้พเจา้โดยไม่บ่นวา่เหนื�อยแมแ้ต่คาํ

เดียว

นาย สิริพงศ์ จารุจรัสพงศ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ ทาํบุญอุทิศส่วนกุศลใหแ้ม่

นาย สุพรรณ สิทธิ�   กาฬ ษ ร  คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่เลี�ยงผมมาตลอด ช่วยเหลือผมในดา้น

ต่างๆมากมายถึงผมจะไม่เป็นเด็กดี สัก

เท่าไหร่

นาย สุรสิทธิ� สุขจิตร คณะวศิวกรรมศาตร์

รักแม่นะครับ ถึงจะไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัก็ตาม

 ถึงผมจะเป็นลูกที�ไม่ไดดี้นกั แต่แม่ก็ยงั

รัก ขอบคุณแม่มากๆนะครับ

นางสาว สุรัสวดี  เปรมใจ คณะวศิวกรรมศาตร์

การทาํความดีของขา้พเจา้คือ การเป็นคน

ดีของสังคม ไม่ทาํความเดือดร้อนให้

สังคม และไม่ทาํใหพ้อ่แม่ผดิหวงัหรือ

เสียใจ และขอขอบคุณแม่ตั�งแต่ที�

ตดัสินใจมีลูก ยนัอุม้ทอ้งมาอยา่งดีจน

คลอด แลว้ก็เลี�ยงดูอบรมสั�งสอนมาไม่

เคยขาดตกบกพร่องเลยสักอยา่ง

นาย เสกสรร จิววะสังข์ คณะวศิวกรรมศาตร์ บอกรักแม่ไหวแม่

นาย เสกสรร จิววะสังข์ คณะวศิวกรรมศาตร์ บอกรักแม่ไหวแม่

นาย เสกสรร จิววะสังข์ คณะวศิวกรรมศาตร์ บอกรักแม่ไหวแม่

นาย เสฏฐนนัท์ มะลิขาว คณะวศิวกรรมศาตร์

ผมดีใจมากครับที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกเเม่ เเม่

เป็นคนที�ใจดีค่อยสอนผมในเรื�องต่างๆ

เเละช่วยผมตอนผมไม่เขา้ใจในเรื�อง

ต่างๆถึงเเมเ้เม่จะดูผมเเต่เเม่ก็สอนผมให้

เป็นคนดีของสังคมครับ

นาย เสวก เศวตดิษฐ์ คณะวศิวกรรมศาตร์ ทาํดีกบัแม่ทุกวนัไม่ตอ้งเฉพาะแค่วนัแม่



นาย แสงชยั  เวยีงอินทร์ คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่ของผมนั�นเป็นคนเจา้ระเบียบ เขม้งวด

 และ ท่านเป็นคนที�เอาแต่ใจเป็นอยา่งมาก

 ตอ้งทาํตามใจท่านทุกอยา่ง ซึ� งในวยัเด็ก

สาํหรับทุกคนคิดวา่แม่นั�นทาํไมตอ้งทาํ

แบบนั�น ต่างก็คงไม่ต่างกบัผม แต่พอเรา

เรึ� มโตขึ�น เราก็ไดคิ้ดไดที้ละอยา่ง ที�ท่าน

ทาํให ้ที�ท่านวา่ ที�ท่านคอยดุ ที�ท่านคอย

บอกใหท้าํ ที�ท่านคอยเตือน ที�ท่านเคย

สอน ผมเชื�อวา่แม่ทุกคนต่างก็อยากให้

ลูกของแต่ละคนไดดี้ แต่ก็มีวธีิแสดง

ความรักแตกต่างกนัออกไป  ซึ� งสาํหรับ

แม่ผมทุกๆอยา่งที�ท่านไดท้าํใหผ้มรับรู้

ไดใ้นตอนนี�  วา่ท่านรักผมมมากแค่ไหน

นาย อดุลย ์ วเิวกวรรณ คณะวศิวกรรมศาตร์ สักวนัผมจะทาํใหแ้ม่สบายใจ

นาย อธิป ธรรมปัญญา คณะวศิวกรรมศาตร์ ตั�งใจเรียนใหแ้ม่ภูมิใจไม่เกเร

นางสาว อภสัรา จนัลาเศษ คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่คือคนที�ดูแลเอาใจใส่เราทุกเรื�อง เป็น

ห่วงเราที�สุด สนบัสนุนทุกๆเรื�อง ทาํผดิ

แค่ไหนก็ไม่เคยโกรธ ใหอ้ภยัตลอด

นาย อภินทัธ์ พูนพิพฒัน์มงคล คณะวศิวกรรมศาตร์

แม่ของผมคือผูใ้หที้�มากที�สุด ใจดี คอย

ช่วยเหลือในยามที�มีปันหา ดงันั�นเราจึง

ตอบแทนบุญคุณแม่คือการที�เราตอ้งเป็น

คนดีใหก้บัแม่ ไม่เกเร ตั�งใจเรียน ไม่

สร้างปันหาใหก้บัแม่ ช่วยแบ่งบาภาระ

ใหก้บัแม่เช่น ทาํงานบา้น ช่วยทาํกบัขา้ว 

ช่วยทาํมาหากิน เท่านี�ก็เป็นลูกที�ดีแลว้



นาย อมรเทพ ชายทวปี คณะวศิวกรรมศาตร์

กอด หอมแกม้แม่สักฟอด  วธีิธรรมดา

และง่ายที�สุด ไม่ตอ้งมีพิธีรีตรองอะไรมา

มาย แต่ก็สามารถส่งต่อความอบอุ่นไดดี้ 

ไม่ตอ้งใชอ้ะไร นอกจากออ้มกอดจริงใจ 

เปี� ยมไปดว้ยความรักที�มีต่อแม่ วธีิการ ก็

ง่าย รอจงัหวะที�แม่อารมณ์ดี และกาํลงั

วา่งอยู ่แลว้เราเดินไปหาแม่ บอกกบัแม่วา่

 “ขอกอดแม่หน่อยนะ” พร้อมกบั

สวมกอด หอมแกม้แม่สักฟอดใหญ่ๆ 

แลว้พูดวา่ “ผมรักแม่ครับ/หนูรักแม่ค่ะ”

นางสาว อรญา แป้นสุขา คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่ทุกวนั

นางสาว อรปรียา กองทองนอก คณะวศิวกรรมศาตร์

หนูรักแม่มากที�สุดในโลก ถึงหฯ◌ุจะเอา

แต่ใจแต่แม่ก็ยงัคงรักหนู หนูรู้สึก

ขอบคุณทุกครั� งที�คอยใหก้าํลงัใจหนู

ตอนที�หนูทอ้แท ้ขอบคุณนะคะ

นางสาว อรพรรณ พรมสีทา คณะวศิวกรรมศาตร์

ช่วยพอ่แม่ทาํงานบา้น งานสวน งานไร่ 

และตั�งใจศึกษาเล่าเรียน รักแม่มากๆนะ

นาย อรรถพล  จาํปา คณะวศิวกรรมศาตร์ รักแม่ทุกวนั

นาย อรรถพล บุญเมือง คณะวศิวกรรมศาตร์ จะมุ่งมั�นตั�งใจ ทาํแต่คาวมดี

นางสาว อริสรา หิรัญเพิ�ม คณะวศิวกรรมศาตร์

ในหนึ�งปีมีหนึ�งครั� งที�จะไดไ้หวแ้ม่ ปกติ

เป็นตนเขิน  อาย ที�จะทาํมากแต่ตอนนี�

โตมากแลว้เลิกอายแลว้ I love mommy

นาย อวรุิทธ์ วรรณกลาง คณะวศิวกรรมศาตร์

ไดพ้าแม่ไปกินของกินที�คุณแม่อยากกิน 

ไดดู้แลคุณแม่



นาย อเัดช สุดอุดม คณะวศิวกรรมศาตร์

เมื�อยงัเป็นเด็กผมไดช่้วยแม่หาเงินโดย

การที�ตอนเยน็ผมตอ้งไปใส่กบัดกัดกักุง้

และตอ้งตื�นตีหนา้หา้เพื�อจะไปเก็บกุง้ที�

ดกัไว ้พอเส็จแลว้ซกัประมาณเจด็โมง

ตอ้งออกไปเร่ขาย เงินที�เร่ขายมาผมไม่เคย

เอาซกับาทใหแ้ม่ไวใ้ชเ้พื�อซื�อขา้วของไว้

ใหผ้มใชแ้ละกิน วนัแม่ปีนี� ไม่ไดก้ลบัไป

หาแม่ แต่จะบอกแม่วา่ลูกคนนี� รักแม่มาก

นะคบั

นางสาว อารียา ลอดกอง คณะวศิวกรรมศาตร์

ทาํสิ�งเล็กๆนอ้ยๆแต่ทาํใหเ้ขาในทุกๆวนั 

เช่น ทาํอาหารใหท้าน ทาํงานบา้นแทน 

พาท่านไปเที�ยว พาไปทานอาหารอร่อยๆ

 และทาํหนา้ที�ของตวัเองใหดี้ที�สุดเพื�อ

ท่าน

นางสาว อารียา บุญเป็ง คณะวศิวกรรมศาตร์

ตอนนี�หนูอยูก่บัพี�สาว อาจจะไม่ไดบ้อก

รักเคา้บ่อยนกัเพราะรู้สึกแปลกๆและขน

ลุกตลอดเวลา แต่ทุกๆช่วงเวลา หนูแทบ

ไม่เคยห่างจากพี�เลย เวลาจะไปไหนพี�ก็

พาไปดว้ยตลอดเงินไม่พอใชก็้ใหต้ลอด

เขาเหมือนแม่คนที�สองเลย บางทีก็

อาจจะดูแลดีกวา่แม่แท้ๆ ก็ได ้อยากบอก

พี�แค่วา่เคา้รักเตงนะ บางอยา่งเตงอหมือน

เป็นแม่ของเคา้เลยขอบคุณที�ดูแลกนันะ

นาย อิทธิพล อายสุม คณะวศิวกรรมศาตร์

วนัแม่นี�ผมจะทาํความดีโดยการตั�งใจ

เรียน ทาํหนา้ที�ของตวัเองใหดี้ เชื�อฟังพอ่

แม่ ช่วยงานต่างๆ

นาย เอกภาพ ประสาทพร คณะวศิวกรรมศาตร์ ขอใหแ้ม่เลี�ยงยนัวนัสุดทา้ย



นางสาว ◌ศิีราภรณ์ ผงผานอก คณะวศิวกรรมศาตร์

เนองในวนแม หนูขอสญญาวา หนูจะไม

เกเร เชื�อฟังพอ่แม่ ตั�งใจเรียน โตมาหนูจะ

เลี�ยงดูพอ่แม่เองค่ะ แม่เหนื�อยเพราะหนู 

หาเงิน ซื�อขนม ซื�อเสื�อผา้สวยๆใหห้นู 

ขอขอบคุณมากค่ะ หยาดเหงื�อแรงกายแม่

เหนื�อยเพื�อหนูในตอนนี�  โตขึ�นมา หนูจะ

ตอบแทนบุญคุณและเลี�ยงดูแม่เอง 

ขอบคุณนะคะแม่ สาํหรับทุกสิ�งทุกอยา่ง

ที�ดีใหลู้ก ลูกจะไม่มีวนัลืม อยูดี่กินดีทุก

วนันี�ก็เพราะวา่แม่ เน็ตไอดอลไม่สน สน

แต่มายไอดอลคือแม่ของหนู ลูกดีใจที�แม่

ที�ดี ขอขอบคุณที�มอบความรักใหลู้ก

ตลอดมา รักแม่มากครับ รักแม่ไม่มีวนั

เปลี�ยน เป็นห่วง รักษาสุขภาพดว้ยนะ

ครับแม่ สุขสันตว์นัแม่ ลูกดีใจมากที�เป็น

ลูกแม่ และก็จะรักแม่ตลอดไป แม่มี

พระคุณกบัเรามาก รักท่านใหม้าก และ

ดูแลท่าน สิ�งที�มีค่า ที�มีมูลค่ามากกวา่เงิน

นาย Phubed Panaram คณะวศิวกรรมศาตร์

หญิงที�พิเศษที�สุด จะเป็นใครไปไม่ได้

เลยถา้ไม่ใช่แม่ ผูห้ญิงที�คอยบ่นได้

ตลอดเวลาที�เราทาํตวัไม่ดี ผูห้ญิงที�

ทาํอาหารเก่งที�สุด อร่อยทีสุด ลูกอยาก

ทานอะไรแม่จดัใหเ้สมอ ผูห้ญิงที�คอย

โทรตามเวลาที�เรากลบัดึก ผูห้ญิงที�คอย

รับส่งตั�งแต่อนุบาลจนมหาลยั ผูห้ญิงที�

คอยเป็นกาํลงัใจใหเ้ราทุกๆ วนั ผูห้ญิงที�

ใหบ้อกความดียงัไงก็ไม่มีวนัหมด ถา้ไม่

มีแม่ คงไม่มีหนูในวนันี�  อยากบอกแม่วา่

รักนะคะผูห้ญิงของหนู



นาย Worapon Kanjanakanti คณะวศิวกรรมศาตร์

การทาํบุญตกับาตร ความรู้สึกที�มีต่อแม่ 

แม่ผมคืนคนที�เก่งที�สุดทาํทุกอยา่งเพื�อผม

ไม่ใครที�เก่งและรักผมเท่าแม่ผมอีกแลว้ 

รักแม่จุบ๊ๆ

นางสาว กนกธนิกา สิริกิติขจร คณะศิลปศาสตร์

การทาํความดีในวนันี�  เป็นลูกที�ดีต่อคุณ

แม่ เชื�อฟังที�คุณแม่สอนและเตือน ช่วย

คุณแม่ทาํงานบา้น เช่น กวาดบา้น ถูบา้น 

ลา้งจาน ซกัผา้ รดนํ�าตน้ไม ้พบัผา้ 

ทาํอาหาร และช่วยตม้นํ�าอุ่นใหคุ้ณแม่ 

และยงัสอนการบา้นใหน้อ้งชาย หนูรู้สึก

โชคดีมากๆที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกคุณแม่ 

สื�องที�หนูอยากบอกคุณแม่คือ หนูรักคุณ

แม่มากๆค่ะ

นางสาว กนกวรรณ กลิ�นดี คณะศิลปศาสตร์

หนูไม่ไดอ้ยูก่บัแม่หนูกบัแม่เราห่างกนั

มากแต่แม่หนูเป็นคนเก่งมากๆเป็น

ไอดอลในหลายๆเรื�องใหห้นูถึงวนัแม่

หนูจะไม่ไดก้อดแม่แต่หนูก็รักและ

เคารพแม่เสมอหนูหวงัวา่วนันึงเราจะอยู่

พร้อมหนา้กนัรักแม่ที�สุด

นางสาว กมลรัตน์  เรืองเเสง คณะศิลปศาสตร์ รักเเม่ที�สุด

นางสาว กรกนก  ขริุรัง คณะศิลปศาสตร์

อยากจะบอกแม่วา่ไม่มีวนัไหนเลยที�ไม่

รักแม่ถึงจะดื�อจะเถียงจะไม่สนใจแม่ไป

บา้งแต่ทุกๆวนัไม่เคยมีวนัไหนมีไม่รักแม่

เลยถึงจะไม่เคยบอกรักแม่เพราะอายแต่

ลึกๆแบว้อยากบอกรักแม่ทุกวนัทุกคืน

และอยากจะขอใหแ้ม่อยูก่บัหนูไปอีก

นานๆอยูร่อดูหนูประสบความสาํเร็จใน

ชีวติและหนูจะอยูเ่ลี�ยงดูแม่ใหสุ้ขสบาย

เหมือนที�แม่เลี�ยงหนูมา

นางสาว กีรติ เวชวมิลรัตนา คณะศิลปศาสตร์

หนูรักแม่มากๆเลยนะ รอหนูเรียนจบอีก

หน่อยนะหนูจะเลี�ยงแม่เอง แม่จะไดไ้ม่

ตอ้งเหนื�อยแลว้ รักแม่ที�สุด



นางสาว กุลค เพชรสุทธิ� คณะศิลปศาสตร์

แม่คือผูที้�ขยนัและอดทนมากๆหาเงินให้

ลูกไดเ้ก่งมาก แม่ไม่เคยปล่อยใหล้าํบาก

เลยสักครั� ง ฉนัรู้สึกภูมิใจที�ไดเ้ป็นลูกแม่

นางสาว กุลธิดา  สังผนั คณะศิลปศาสตร์

แม่เป็นคนสาํคญัที�สุดสาํหรับหนู อยาก

ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดูหนูมา ส่งหนูเรียนมา

จนถึงวนันี�  หนูอยากไดอ้ะไรแม่คนนี�ก็

หามาใหลู้กไดเ้สมอ หนูอาจจะดื�อบา้ง 

อยากขอโทศสาํหรับทุกสิ�งทึกอยา่งที�ทาํ

ใหแ้ม่ไม่สบายใจ ในอนาคตของหนูจะ

สอนใหห้นูเป็นคนที�เขม้แขง็และประสบ

ความสาํเร็จ หนูจะตั�งใจเรียนค่ะ วนัแม่ปี

นี�ขอใหแ้ม่มีความสุขมากๆ สุขภาพ

ร่างกายแขง็แรง อยูก่บัลูกคนนี�ไปนานๆ 

รักแม่นะคะ ❤

นางสาว เกวลิน โพธิ� ทอง คณะศิลปศาสตร์

รู้สึกโชคดีมากที�เกิดมาเป็นลูกเคา้ ถึงแม้

มนัจะไม่ไดโ้รยดว้ยกลบักุหลาบ แต่มนั

ก็ทาํใหสู้้ชีวติ เขา้ใจทุกๆปัญหาที�เขา้มา 

คอยสอนคอยเตือนทุกอยา่ง เป็นทั�งแม่ 

ทั�งพี� ทั�งเพื�อน เป็นทุกอยา่งแลว้จริงๆ รัก

สุดแลว้ ไม่รู้วา่เกิดมาชาติไหนจะไดอ้ยู่

กบัเคา้อีกหรือเปล่า รักนะคะ



นางสาว ขวญัสิริ ใจสวา่ง คณะศิลปศาสตร์

คือการทาํความดีและเชื�อฟังพาแม่ไปกิน

ขา้วทาํใหแ้ม่มีความสุขไม่ทุกขไ์ม่เศร้า

และภายในวนัแม่ก็จะนาํพวงมาลยัมาก

ราบไหวแ้ละขอขมาในสิ�งที�เคยทาํ

ผดิพลาดไป บอกรักแม่ในทุกๆวนัไม่ใช่

เฉพาะวนัสาํคญัเท่านั�นและสุดทา้ยการที�

เราเป็นเราและไม่นาํพาความเดือนร้อน

หรือทุกขใ์จนั�นคือความสบายใจและสุข

ใจของแม่ ท่านจะไดมี้รอยยิ�มรับวนัใหม่

ในทุกๆวนัและแม่ก็ยงัเป็นคนที�สวยและ

จิตใจดีที�สุดของชีวติคนๆหนึ�ง

นางสาว จารุวรรณ สังกลมเกลี�ยง คณะศิลปศาสตร์

รักแม่ๆมาก ไม่ค่อยไดแ้สดงออกเท่าไหร่

 แต่ส่วนมากจะช่วยทาํงานบา้น ไม่อยาก

ใหแ้ม่ตอ้งกลบัมาเหนื�อยงานที�บา้นอีก

นางสาว จารุวรรณ แพงพุย คณะศิลปศาสตร์

แม่ใหข้องขวญัเป็นชีวติแก่ลูก ดงันั�น

ของขวญัของลูกจึงดูเล็กนอ้ยไปเลยเมื�อ

เทียบกบัสิ�งที�แม่มอบให ้ปีนี�ขอใหเ้เม่มี

ความสุขไปตลอดอยูก่บัลูกไปนานๆได้

เห็นความสาํเร็จของลูกเเละขอบคุณแม่ที�

ทาํใหห้นูมีวนันี� มีทุกอยา่งไดเ้พราะเเม่

เพราะครอบครัววนัแม่นี�ขอใหแ้ม่ี

ความสุขมากๆ สุจสันตว์นัเเม่ค่ะ



นางสาว จิตรทิพย์ ศรีสุวรรณ คณะศิลปศาสตร์

ก็อยากขอบคุณแม่มากเลยค่ะในทุกๆเรื�อง

 หนูดีใจที�หนูมีแม่ที�พร้อมจะซพัพอร์ต

หนูอยูเ่สมอ ขอบคุณที�แม่เป็นแม่ที�ดี คอย

ตกัเตือน คอยใหค้าํปรึกษาในทุกๆเรื�อง 

แลว้ก็อยากจะขอโทษที�หนูอาจจะดื�อไป

บา้ง แต่หนูสัญญาวา่หนูจะพยายามเป็น

เด็กดี ตั�งใจเรียน จะไม่ทาํใหแ้ม่ตอ้ง

เหนื�อยอีก 💘💘

นางสาว จินตาพร วงศส์ังฮะ คณะศิลปศาสตร์

ช่วยแบ่งภาระของแม่ใหม้ากที�สุดเท่าที�

เราจะทาํได ้ทาํหนา้ที�ของตงัเองใหดี้ที�สุด

 ใหแ้ม่ถูมิใจ

นาย จิรสิน จนัทิสาร คณะศิลปศาสตร์

ในวนัแม่ผมไดช่้วยทาํงานบา้นต่างๆที�แม่

เป็นคนทาํมาตลอดและพาแม่ออกไป

เที�ยวในที�ที�แม่อยากจะไปในวนัแม่

เพื�อใหแ้ม่ไดผ้อ่นคลายความเครียดที�แม่

มีอยู ่ และในวนันั�นหลงัจากกลบับา้น ก็

ไดท้าํการกราบแม่พร้อมกบันอ้งๆ และ

ผมอยากจะบอกวา่ผมรักแม่มากๆนะครับ

นางสาว จิราพชัร สิงหาหลา้ คณะศิลปศาสตร์

แม่คือผูใ้หก้าํเนิด คือผูห้ญิงคนหนึ�งที�ดูแล

เลี�ยงดูเอาใจใส่มาตั�งแต่ยงัเล็ก ที�เหนื�อย

แค่ไหนก็ไม่เคยบ่นคอยทาํอาหารใหเ้งิน

ไปโรงเรียน คอยอบรมสั�งสอนอยากให้

เราเป็นคนดีของสังคม พระคุณแม่

ทดแทนไม่สิ�น เมื�อเราเติบโตมีงานทาํมี

เงินก็ตอ้งเลี�ยงดูแม่ยามแก่ชราใหดี้ที�สุด 

ลูกคนดีจะเป็นเด็กดีเป็นคนดีของสังคม

ค่ะ รักแม่นะคะ

นาย จีระศกัดิ� บุญธรรม คณะศิลปศาสตร์

อยากใหแ้ม่สุขภาพร่างกายที�แขง็แรง อนั

ไหนสิ�งที�ลูกคนนี�ทาํแลว้ผดิพลาดไปขอ

โทษดว้ยนะครับ



นางสาว จุฑามาศ พรหมประโคน  คณะศิลปศาสตร์

ความดีที�ทาํ เช่น ช่วยแม่ดูนอ้ง สอนนอ้ง

ทาํการบา้น แบ่งเบาภาระของแม่ ช่วย

ทาํงานบา้น ช่วยถือของ ยงัมีการทาํความ

ดีอื�นๆอีก เช่น การทาํบุญ รวมถึงการเป็น

คนดี เป็นคนซื�อสัตยต่์อสังคมบา้นเมือง 

ซึ� งการปฎิบติัตนตามนี�ก็ถือวา่ทาํความดี

แลว้

นางสาว จุฬาลกัษณ์  มูลกระโทก คณะศิลปศาสตร์

การทาํความดีเพื�อแม่ทาํไดทุ้กวนัค่ะ แค่

บอกรักแม่เยอะๆ ช่วยแม่ทาํงาน แม่เป็น

คนที�น่ารักมากๆ ทาํกบัขา้วเก่ง เป็นคน

นาํทางหลายๆอยา่ง ขอบคุณมากๆ รักแม่

มากๆค่ะ

นางสาว เจนจิรา ไชยมา คณะศิลปศาสตร์

สุขสันตว์นัแม่ขอใหสิ้�งศกัดิ� สิทธิ�

ทั�งหลายดลบนัดาลใหชี้วติแม่เจอแต่ความ

เจริญรุ่งเรืองในชีวติ ขอบคุณที�คอยดูแล

ตั�งแต่เล็กจนโตมาไม่ใหล้าํบากถึงจะ

ไม่ไดมี้พร้อมเหมือนคนอื�นแต่แม่ก็ไม่

เคยปล่อยใหลู้กอดแมแ้ต่สักครั� ง รักแม่ค่ะ

นางสาว ฉตัรธิดา เดมขนุทด คณะศิลปศาสตร์

การเป็นลูกที�เชื�อฟัง ไม่ดื�อ ทาํงานบา้น

หรือช่วยงานนอกบา้นประหยดัเงินหรือ

ค่าขนมต่างๆที�ท่านให ้หลายคนอาจจะ

ไม่กลา้หอมแกม้แม่ แต่เนื�องในโอกาสนี�

เรามาทาํเพื�อแทนคาํวา่รักใหท้่านเถอะค่ะ

นางสาว ชนกสุดา หาบุญมี คณะศิลปศาสตร์ รักแม่มากๆค่ะ 💜💜

นางสาว ชนาภา วฒิุประดิษฐ คณะศิลปศาสตร์

จะตั�งใจเรียน ไม่ดื�อ จะเป็นคนดีของ

สังคม จะไม่ทาํใหแ้ม่เดือดร้อน เรียนจบ

จะทาํงานหาเลี�ยงแม่ ใหแ้ม่ไม่ตอ้งลาํบาก

 หนูจะดูแลแม่เอง ขอบคุณนะคะแม่ที�

เลี�ยงดูหนูมา ขอบคุณที�แม่รักและเขา้ใจ

หนู



นางสาว ชลลดา ตาลเพชร คณะศิลปศาสตร์

เพราะวา่เม่ของหนูเตม็ที�มาตลอดถึงจะ

บ่นวา่เหนื�อยมากๆแต่ไม่เคยยอมแพเ้ลย

ซกัครั� งทุกครั� งที�ไดเ้ห็นวา่แม่มีความสุขมี

รอยยิ�มหนูมกัจะอยากมีชีวติอยูต่่อเสมอ

เพราะหลายๆครั� งปัญหารุมเร้าเราสองแม่

ลูกแต่เมื�อคนใดคนนึงมีรอยยิ�มสิ�งๆนั�น

เหมือนเป็นแรงที�ดึงจากควมตายทุกครั� งที�

รู้สึกวา่อยากยอมแพแ้ละหนัหลงัใหก้บั

โลกใบนี�พอไดเ้ห็นวา่แม่มีรอยยิ�มก็เลยทาํ

ใหอ้ยากมีชีวติอยูต่่อเพื�อมอบรอยยิ�มให้

แม่และตั�งใจทาํในสิ�งที�แม่ปราถนาใหดี้

ที�สุดเท่าที�จะทาํไดอ้ยา่งนอ้ยๆก็จะตั�งใจ

เรียนใหจ้บและมีการงานดีๆทาํใหส้มกบั

ที�แม่ไดเ้หนื�อยก็คงเป็นความภาคภูมิใจ

สูงสุดในชีวติของหนู

นางสาว ชลนัดา แสงสุริยา คณะศิลปศาสตร์

ช่วยเหลืองานบา้นเป็นประจาํ ดูแลเอาใจ

ใส่ซึ� งกนัและกนัเป็นที�ปรึกษาและทุกๆ

อยา่งของกนัและกนั ทาํความดีเป็นคนดี

ต่อสังคมเสมอเช่นการช่วยเหลือแมวจร

จดัดูแลและหาบา้นที�ดีให ้ตั�งใจศึกษาเล่า

เรียนเพื�อพฒันาตวัเองใหโ้ตขึ�นดูแล

ตวัเองไดไ้ม่ทาํใหแ้ม่ตอ้งลาํบากหรือ

ทุุุ
ุ
กขใ์จ ดูแลกนัทุกวนัไม่ใช่เฉพาะวนัแม่

เท่านั�นเช่นการจดัโตะ๊อาหารใหพ้อ่แม่ 

เชื��� อฟังคาํสั�งสอน ดูแลสุขภาพกายใจของ

พอ่แม่ใหดี้ รักแม่ทุกวนัเสมอค่ะ



นาย ชวศิ ดิษมานพณรงค์ คณะศิลปศาสตร์

เป็นลูกที�ดีของแม่ คอยแบ่งเบาภาระ ไม่

ทาํใหแ้ม่หนกัใจหรือทุกขใ์จ ถา้มีอะไรที�

ทาํใหท้่านสบายใจแมจ้ะเป็นเพียงเรื�อง

เล็กๆ ถา้ทาํไดก้็ควรที�จะทาํ และคอยเป็น

เสียงหวัเราะ เป็นความสุขใหท่้าน

นางสาว ชาลิสา สีสองหอ้ง คณะศิลปศาสตร์

วนัแม่ปีนี�  ก็เหมือนวนัแม่ทุกๆปี แต่ฉนั

คิดวา่วนัแม่นั�นไม่ไดเ้ป็นแค่วนัที� 12 

สิงหาคมของทุกปี แต่วนัแม่นั�นคือทุกๆ

วนันั�นเอง วนัแม่ปีนี�ฉนัไม่ไดพ้าแม่ไป

เที�ยว หรือมีของขวญัใหแ้ม่เลย ฉนัมีแต่

หวัใจดวงนอ้ยกบัความรักที�จะมอบใหแ้ม่

เท่านั�น ฉนัไม่ไดส้ัญญาวา่จะเป็นเด็กดีให้

แม่ แต่ฉนัสัญญาวา่ฉนัจะตั�งใจเรียนใหจ้บ

 ทาํใหแ้ม่ภูมิใจ และสามารถเลี�ยงแม่ได้

ในยามแก่ชราใหไ้ด ้ฉนัรักแม่นะคะ❤️

นางสาว ชิดชนก เขียวอ่อน คณะศิลปศาสตร์

ตื�นเชา้มาไปทาํหนา้ที�ของเราคือ ตั�งใจ

เรียนใหท้่านภูมิใจ ตอยเยน็กลบับา้นมา 

ทาํความสะอาดเพื�อแบ่งเบาภาระ ถา้แม่

กลบัมาจากทาํงานเหนื�อยๆจะไดไ้ม่ตอ้ง

ทาํอีก และเป็นเด็กดี เชื�อฟังคาํสั�งสอน

ทุกๆอยา่งที�แม่คอยบอกมาเสมอ จะไม่

เป็นคนเกเร จะทาํแต่ความดีใหท้่านได้

ภูมิใจที�ไดเ้กิดมาเป็นลูกแม่ อยากจะบอก

แม่วา่ หนูรักแม่นะ สัญญาจะเป็นลูกดี

แบบนี�ตลอดไป

นางสาว ชุติกาญจน์ สุภารี คณะศิลปศาสตร์

รู้สึกเเม่เป็นทุกอยา่งมีวนันี�ไดก้็เพราะเเม่

คอยสนบัสนุนทุกอยา่งรักเเม่ทุกๆวนั

ไม่ใช่เเค่วนัเเม่



นางสาว ชุติมา แกว้ทอง คณะศิลปศาสตร์

 จะเป็นคนดีของเเม่เเละสังคม หางานดีๆ

ไดเ้งินดีๆมาใหเ้เม่ อดทนอีกนิดเดียวนะ

คะ หนูรู้วา่เเม่เหนื�อย หนูจะตั�งใจเรียน 

เรียนใหจ้บ เเม่จะไดส้บาย. รักเเม่นะคะ

นางสาว ญาณสิรี บุญนิ�ม คณะศิลปศาสตร์

วนัแม่นี�ฉนัช่วยแม่เก็บกวาดบา้นทาํ

ความสะอาดความรู้สึกที�มีต่อแม่คือรัก

แม่มากๆๆเลยรักที�สุดฉนัจะเป็นเด็กดี

ของแม่ไม่ใช่เพราะวนัแม่แต่จะเป็นเด็กดี

ทุกวนัค่ะ

นางสาว ญาณสิรี บุญนิ�ม คณะศิลปศาสตร์

ฉนัช่วยแม่ทาํความสะอาดบา้น

ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือฉนัรักแม่มากๆๆ

เลยรักที�สุดและจะเป็นเด็กดีของแม่ไม่ใช่

แค่วนัแม่แต่จะเป็นเด็กดีทุกวนัค่ะ

นางสาว ญาสุมินทร์ เกษโสภา คณะศิลปศาสตร์

ไดน้าํพวกมาลยัไปไหวแ้ม่แลว้ลา้งเทา้ให้

แม่ พาแม่ไปทางอาหาร วนัแม่ปีนี�หนู

ของมีความสุขมากๆค่ะ อยูก่บัหนูไป

นานๆ

นางสาว ณฐักานต์ คาํวชิา คณะศิลปศาสตร์

การทาํความดีในวนัแม่ของฉนัก็คือจะพา

แม่ไปนาํอาหารแจกจ่ายใหก้บับุคคลไร้

บา้น ผูห้ญิงที�พิเศษที�สุด จะเป็นใครไป

ไม่ไดเ้ลยถา้ไม่ใช่แม่ ผูห้ญิงที�คอยบ่นได้

ตลอดเวลาที�เราทาํตวัไม่ดี ผูห้ญิงที�

ทาํอาหารเก่งที�สุด อร่อยทีสุด ลูกอยาก

ทานอะไรแม่จดัใหเ้สมอ ผูห้ญิงที�คอย

โทรตามเวลาที�เรากลบัดึก ผูห้ญิงที�คอย

รับส่งตั�งแต่อนุบาลจนมหาลยั ผูห้ญิงที�

คอยเป็นกาํลงัใจใหเ้ราทุกๆ วนั ผูห้ญิงที�

ใหบ้อกความดียงัไงก็ไม่มีวนัหมด ถา้ไม่

มีแม่ คงไม่มีหนูในวนันี�  อยากบอกแม่วา่

รักนะคะผูห้ญิงของหนู



นางสาว ณฐักานต์ สุพรรณ์ คณะศิลปศาสตร์

ประนมมือกม้กราบลงบนตกั ดว้ยความ

รักความเคารพต่อแม่ฉนั ซึ� งพระคุณอนั

ยิ�งใหญ่มากอนนัต ์ใจเบิกบานแสน

อบอุ่นวนัแม่เอย รักของแม่ตราตรึงใจ

ประทบัใจ มอบชีวติเลี�ยงลูกรักจนเติบ

ใหญ่ ขอสัญญาวา่เมื�อลูกนี�โตไป เป็น

ผูใ้หญ่เป็นคนดีของสังคม

นางสาว ณฐัวภิา หลวงเทพ คณะศิลปศาสตร์

แม่เคยบอกวา่ฉนัคือความภาคภูมิใจของ

แม่  ฉนัเป็นของขวญัที�แม่ภูมิใจ   มนั

รู้สึกดีแค่ไหนที�ตวัเองไดเ้ป็นสิ�งดีๆ 

สาํหรับ “แม่”   ฉนัไม่รู้วา่แม่พูดเพื�อให้

ฉนัรู้สึกภูมิใจในตวัเองหรืออะไรกนัแน่  

แต่ฉนัคิดวา่สิ�งที�แม่พูดทาํใหฉ้นัไม่กลา้

ทาํในสิ�งที�ไม่ดี  เพราะกลวัจะบั�นทอน

ความภาคภูมิใจของแม่    มนัเลยกลายเป็น

เกราะที�คอยป้องกนัไม่ใหฉ้นัทาํในสิ�งที�

ผดิพลาดหรือนอกลู่นอกทาง ก็เพราะฉนั

รู้วา่ ฉนัเป็น“สุดที�รัก” ที�แม่ “รักที�สุด”   

มากมายในสิ�งที�แม่มอบให ้ความรักที�ไม่

มีใครเทียบได ้ทุกอณูความทุกข ์ความ

ลาํบาก ความเหนื�อยยาก  ก็เพียงทาํเพื�อ 

“ลูก”   แม่ทาํใหฉ้นัมองโลกในแง่ดี   

เห็นค่าของตวัเองและอยูก่บัตวัเองอยา่งมี

ความสุข



นางสาว ดุสิดารา เรียมสกุลชยั คณะศิลปศาสตร์

สาหรบฉนแลวความรกของแมนน

ยิ�งใหญ่ที�สุดค่ะ ดว้ยความรักของแม่ที�

มอบใหแ้ก่ลูก คอยเฝ้าทะนุถนอม เลี�ยงดู

จนลูกเติบใหญ่ ทุ่มเททุกสิ�งทุกอยา่ง

เพื�อใหลู้กไดดี้ ใหอ้ภยัลูกเสมอ แมลู้กจะ

ทาํผดิกี�ครั� งก็ตาม แม่ของหนูเป็นคุณแม่

ที�น่ารักที�สุดค่ะ เลี�ยงดูลูกสองคนมาดว้ย

ความรักความเอาใจใส่ สอนใหเ้ป็นคนดี

มีนํ�าใจ รู้จกัประหยดัอดออมมาตั�งแต่

เด็กๆ คุณแม่เป็นคุณแม่เลี�ยงเดี�ยวที�สู้ชีวติ

มาก หาเงินใหฉ้นัและนอ้งเรียนหนงัสือ 

สนบัสนุนทั�งเรื�องการเรียนและกิจกรรม

อยา่งเตม็ที� เป็นคนที�แกไ้ขปัญหาต่างๆ ที�

ผา่นเขา้มาเป็นมรสุมชีวติไดดี้มากๆ จะ

ตอบแทนความรักที�แม่มอบให ้โดยทาํ

หนา้ที�ของลูกใหดี้ที�สุด เป็นลูกที�ดี รัก

และตอบแทนพระคุณแม่เหมือนกบัที�แม่

มอบความรักที�บริสุทธิ� ใหก้บัฉนัตลอด

นาย ธนกฤต ผาสุขขี คณะศิลปศาสตร์

ในวนัแม่ปีนี�การทาํความดีใหแ้ม่มีมาก

มากมายหลายรูปแบบ  การใหด้อกไม้

หรือใหข้องขวญัแทนความรู้สึกทั�งหมด

นาย ธนบดี ใบครุฑ คณะศิลปศาสตร์

สาํหรับผมแลว้ความรักของแม่นั�น

ยิ�งใหญ่ที�สุด ดว้ยความรักของแม่ที�มอบ

ใหแ้ก่ลูก คอยเฝ้าทะนุถนอมเลี�ยงดูจนลูก

เติบใหญ่ ทุ่มเททุกสิ�งทุกอยา่งเพื�อใหลู้ก

ไดดี้ ใหอ้ภยัลูกเสมอ แมลู้กจะทาํผดิกี�

ครั� งก็ตาม ขอบพระคุณครับ



นางสาว ธนวรรณ เพชรไกร คณะศิลปศาสตร์

ผูห้ญิงที�พิเศษที�สุด จะเป็นใครไปไม่ได้

เลยถา้ไม่ใช่แม่ ผูห้ญิงที�คอยบ่นได้

ตลอดเวลาที�เราทาํตวัไม่ดี ผูห้ญิงที�

ทาํอาหารเก่งที�สุด อร่อยทีสุด ลูกอยาก

ทานอะไรแม่จดัใหเ้สมอ ผูห้ญิงที�คอย

โทรตามเวลาที�เรากลบัดึก ผูห้ญิงที�คอย

รับส่งตั�งแต่อนุบาลจนมหาลยั ผูห้ญิงที�

คอยเป็นกาํลงัใจใหเ้ราทุกๆ วนั ผูห้ญิงที�

ใหบ้อกความดียงัไงก็ไม่มีวนัหมด ถา้ไม่

มีแม่ คงไม่มีหนูในวนันี�  อยากบอกแม่วา่

รักนะคะผูห้ญิงของหนู

นางสาว ธนญัชนก ลีฬหาพนากุล คณะศิลปศาสตร์

รักคุณแม่ๆๆๆๆๆ ขอบคุณที�เป็นแม่ เป็น

ที�ปรึกษา คอยใหค้าํปรึกษา ใหก้าํลงัใจ 

ใหค้าํแนะนาํมาตลอด  เมื�อเรียนจบจะ

ขยนัทาํงาน พาแม่ไปเที�ยวรอบโลกเลย 

จะซื�อบา้นใหญ่ดว้ย หนูจะประสบ

ผลสาํเร็จใหคุ้ณแม่เห็น รักนะคะ

💕💕💕💕💕💕

นางสาว ธญัรดี ชูสกุล คณะศิลปศาสตร์

แม่เปรียบเสมือนโลกทั�งใบของลูก วนั

ใดที�ลม้ก็มกัจะมีแม่ที�คอยพยงุใหลุ้ก 

หลายๆครั� งหนูดื�อ หนูไม่เชื�อฟังแม่ หนู

ขดัคาํสั�งแม่ แต่แม่ก็ไม่เคยตีหนูหรือ

โกรธหนูนานๆ หนูดีใจ ที�ไดเ้กิดมาเป็น

ลูกแม่ หนูรักแม่ และหนูก็เชื�อวา่

นอกจากพอ่กบัแม่ ก็คงไม่มีใครที�รักหนู

ไดเ้ท่านี� อีก



นางสาว นภสัสรา เลิศพรม คณะศิลปศาสตร์

แม่คือคนที�ทุ่มเททั�งกายใจกาํลงัและทุก

อยา่งที�ท่านทาํไดใ้หก้บัฉนั แม่ไม่เคยบ่น

เหนื�อยเลย แม่ไม่เคยบ่นหิวเลย มีแต่ให้

ฉนัก่อนทุกอยา่ง เวบามีปัญหา หาทีพึ�ง

ไม่ไดฉ้นัก็จะปรึกษาแม่ แม่ของฉนัเป็น

ทั�งเพื�อนและแม่ แม่คือคนที�ทาํอาหาร

อร่อยที�สุดและขบัรถเก่งที�สุด ไม่วา่จะขึ�น

เหนือลงใตแ้ม่ก็พาฉนัไปไดเ้สมอ แม่คือ

คนที�เก่งและสุดยอดที�สุดในชีวติฉนั ถา้

หากไม่มีแม่ค่อยสนบัสนุนก็คงไม่มี

ความสะดวกสบายจนถึงทุกวนันี� เพราะ

แม่ไม่อยากใหลู้กของท่านลาํบากเหมือน

ท่านแต่ก่อน

นางสาว นริษรา เกื�อชุม คณะศิลปศาสตร์

ตั�งใจเรียนใหไ้ดเ้กียรตินิยมเพื�อแม่ เป็น

คนดีของครอบครัวและสังคม เมื�อเรียน

จบหนูจะหาเงินเลี�ยงท่านใหท้่านอยูสุ่ข

สบายทั�งพอ่และแม่

นางสาว นฤมล คุม้ใจดี คณะศิลปศาสตร์

วนันี�ไดท้าํความดีโดยการช่วยงานแม่ให้

มากกวา่ทุกวนั พูดเพราะกบัแม่ แลว้ก็ซื�อ

ของใหแ้ม่.ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือรักแม่

มากถึงจะไม่เคยพูดเลยแต่รักมาก เพราะ

แม่เป็นคนเดียวที�เลี�ยงมา อยากจะตอบ

แทนแม่โดยการตั�งใจเรียนและประสบ

ความสาํเร็จในชีวติ จะทาํใหแ้ม่ภูมิใจค่ะ



นางสาว นจัจนนัท์ กนกสวนทรัพย์ คณะศิลปศาสตร์

แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิดแม่เป็นผูเ้ลี�ยงดูอบรม

สั�งสอนใหลู้กเป็นคนดีไม่เคยเหน็ด

เหนื�อย ยอมทาํงานหนกัเพื�อลูก ลูกสาํนึก

บุญคุณเสมอมาและวนัแม่ปีนี� ลูกอยาก

ขอใหแ้ม่มีสุขภาพร่างกายที�แขง็แรงอยู่

เป็นร่มโพธิ� ร่มไทร ใหลู้กตลอดไป

นางสาว นฐัมนต์ โสภา คณะศิลปศาสตร์

ดูแลแม่ในยามที�แม่ยงัอยูก่บัเราเวลาท่าน

ทาํงานมาเหนื�อยเอานํ�าเยน็ๆใหท้่านดูแล

ท่าน เวลาไม่สะบายที�เจบ็ไขไ้ดป้วดก็

ดูแลจนหายดี วนัแม่ก็เอาพวงมาลยัไหว้

แม่บอกรักแม่ ทาํอาหารใหแ้ม่ทานจากที�

แม่ทาํใหเ้ราเราทาํใหแ้ม่บา้ง ทาํแบบนี� ทุก

วนัไม่จาํเป็นตอ้งเฉพาะวนัแม่เพราะทุกๆ

วนัเราก็สามารถบอกรักแม่ไดแ้ละทาํทุก

อยา่งๆใหแ้ม่ไดท้าํดีกบัแม่ก่อนที�จะไม่มี

แม่ใหท้าํดีดว้ย

นางสาว นางสาว ธญัญารัตนเจริญ คณะศิลปศาสตร์

แม่เป็นบุคคลที�เก่งและฮีโร่ของลูกๆแม่

เป็นผูเ้สียสระใหลู้กไดเ้สมอและเป็นคน

ที�ไม่ทีสันบอกเลอหรือเลิกเป็นแม่ของเรา

ไดไ้ม่วา่จะวนัไหนก็ควรรักแม่ใหม้ากๆ

ไม่จาํเป็นตอ้งรักและแสดงความรักแต่

วนัแม่เท่านั�นการที�มีแม่และไดใ้ขชี้วติอยู่

กบัแม่เป็นความสุขที�หาจากไหนก็ไม่ได้

อีกแลว้

นางสาว นิชดา พุม่สุข คณะศิลปศาสตร์

ไม่มีใครยอมหนูไดเ้ท่าแม่แลว้ แม่คือทุก

อยา่งของลธกจิงๆ ยอมทนเจบ็ตั�งแต่ยงั

ไม่ไดเ้ห็นหนา้ เวลาที�เราเหนื�อยหรือ

เครียดจะมีแม่ที�คอยปรึกษาไดต้ลอด 

อยากยอกความรู้สึกกบัแม่วา่ รักแม่ที�สุด



นาย นิติวฒิุ คุณาวฒิุ คณะศิลปศาสตร์

ลูกคนนี� รักคุณแม่ตลอดมา ทุกเวลาไม่วา่

จะเป็นวนัไหน ถา้หยดุยาวตวัลูกนอ้ยจะ

กลบัไป เอาดวงใจที�สดใสสู่บา้นเรา มี

วนันี� เพราะมีแม่คอยพรํ� าสอน ยามจะ

นอนคอยพดัวใีหสุ้ขสันต ์คอยถนอม

และปกป้องไม่มีหว ั�น กม้กราบกรานดว้ย

สาํนึกในพระคุณ

นางสาว บุร ◌ัสกร เคลือบทอง คณะศิลปศาสตร์

ช่วยแม่ทาํงานบา้น  ขายของ  เป็นเด็กดี

ตั�งใจเรียน  ขอใหแ้ม่สุขภาพ แขง็แรง  ไม่

เจบ็ ไม่ป่วย  อยูก่บัหนูนานๆ  รักแม่นะค่ะ

นางสาว บุร ◌ัสกร เคลือบทอง คณะศิลปศาสตร์

ช่วยแม่ทาํงานบา้น  ขายของ  เป็นเด็กดี

ตั�งใจเรียน  ขอใหแ้ม่สุขภาพ แขง็แรง  ไม่

เจบ็ ไม่ป่วย  อยูก่บัหนูนานๆ  รักแม่นะค่ะ

นางสาว เบญจมาภรณ์ ใหม่ไชย คณะศิลปศาสตร์ ไม่บอกรักเเต่เเสดงออกวา่รักทุกวนัค่ะ

นางสาว เบญจมาศ อุดมประมวล คณะศิลปศาสตร์

วนัแม่ในทุกๆปีก็จะเบาเทา้แม่ไหวแ้ม่ให้

ดอกไมแ้ม่เนื�องจากพอ่แม่แยกทางกนั

ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนักบัแม่แต่ก็รักแม่

เหมือนเดิมค่ะ ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรงมีความสุขมากๆ อยูร่อหนูเรียน

จบมีงานทาํนะคะ อยา่พึ�งรีบหนูรอวา่แม่

รอหนูอยูแ่ลว้รักแม่นะคะ

นางสาว เบญจมาศ อุดมประมวล คณะศิลปศาสตร์

วนัแม่ในทุกๆปีก็จะเบาเทา้แม่ไหวแ้ม่ให้

ดอกไมแ้ม่เนื�องจากพอ่แม่แยกทางกนั

ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนักบัแม่แต่ก็รักแม่

เหมือนเดิมค่ะ ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรงมีความสุขมากๆ อยูร่อหนูเรียน

จบมีงานทาํนะคะ อยา่พึ�งรีบหนูรอวา่แม่

รอหนูอยูแ่ลว้รักแม่นะคะ



นางสาว เบญจมาศ อุดมประมวล คณะศิลปศาสตร์

วนัแม่ในทุกๆปีก็จะเบาเทา้แม่ไหวแ้ม่ให้

ดอกไมแ้ม่เนื�องจากพอ่แม่แยกทางกนั

ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนักบัแม่แต่ก็รักแม่

เหมือนเดิมค่ะ ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรงมีความสุขมากๆ อยูร่อหนูเรียน

จบมีงานทาํนะคะ อยา่พึ�งรีบหนูรอวา่แม่

รอหนูอยูแ่ลว้รักแม่นะคะ

นางสาว ปทิตตา มะหะมาน คณะศิลปศาสตร์

ช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ที�ที�เราสามารถทาํ

ได ้ เป็นเด็กดี ไม่ทาํใหแ้ม่เดือดร้อน

นางสาว ปภสัสร วงคม์ณีวรีณ คณะศิลปศาสตร์

ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกายแขง็แรง สุข

ลน้ๆขึ�นไป

นางสาว ปภสัสร วงคม์ณีวรรณ คณะศิลปศาสตร์ รักแม่

นางสาว ปภาวดี ขาํอํ�า คณะศิลปศาสตร์

ในวนัแม่นี� เป็นวนัหยดุจะพาคุณแม่ไป

ทาํบุญที�วดัและใหอ้าหารปลาค่ะ แลว้พา

คุณแม่ไปทานขา้วกนัทั�งครอบครัว บอก

รักแม่ในทุกๆวนัค่ะ



นางสาว ประกายกานต์ สวา่งวงษ์ คณะศิลปศาสตร์

แมเปนผทูใหกาเนดหนูมา แมอุมทองหนู

มาตั�ง 9 เดือน และยงัเลี�ยงดูหนูอยา่งทะนุ

ถนอมตลอดมา ตั�งแต่เล็กจนโต บางที

เวลาหนูเจบ็ป่วย แม่ก็ยงัลางานเพื�อจะมา

ดูแลหนูทุกๆครั� ง ถึงแมว้า่หนูจะเจบ็ป่วย

เพียงเล็กนอ้ยก็ตามหรือบางทีหนูมีเรื�อง

เดือดร้อน หรือไม่สบายใจอะไร แม่ก็จะ

คอยถามหนูอยูเ่สมอวา่เป็นอะไร ไม่

สบายหรือเปล่า หรือวา่มีอะไรใหแ้ม่ช่วย

ไหม ถา้หนูบอกแม่วา่มีปัญหา แม่ก็จะ

แกปั้ญหาใหห้นูอยูทุ่กครั� ง เช่น เวลาหนู

ทาํการบา้นไม่ได ้แม่ก็จะช่วยสอนหนู

จนหนูทาํไดเ้อง ทุกๆเชา้แม่จะถามหนูวา่ 

วนันี�อยากทานอะไร แม่ก็จะทาํใหห้นู

ทาน ถึงแมว้า่จะเสียเวลาไปมากก็ตาม 

เมื�อถึงวนัเกิดของหนู แม่ก็จะซื�อของขวญั

ใหห้นู หรือไม่ก็ซื�อเคก้ใหห้นูแทน ไม่วา่

แม่จะซื�ออะไรใหห้นูก็ตามหนูก็ดีใจมาก 

นางสาว ประภาวดี โนนสูงเนิน คณะศิลปศาสตร์

ช่วยแม่ทาํงานบา้นแบกเบาภาระท่าน 

และตั�งใจเรียน กตญั�ูต่อท่านไม่ทาํให้

ท่านเสียใจ และก็รักแม่มากเลย

นางสาว ปราณปริยา มุ่งทุ่งกลาง คณะศิลปศาสตร์

ความรู้สึกที�มีต่อแม่ แม่คือคนที�ดุฉนัและ

สอนฉนัทุกเรื�อง ทุกอยา่งอยา่งที�ท่านดุ 

ท่านวา่ ท่านสอน มนัคือสิ�งที�ดี ฉนัอยาก

บอกวา่ฉนัรักแม่มาก รักที�สุด รักแม่เท่า

โลก เท่าดวงจนัทร์ ฉนัจะเป็นเด็กดีมี

ความกตญั�ูรู้แทนคุณ



นางสาว ปรายฟ้า สายบุญมา คณะศิลปศาสตร์

  ความดีที�เคยทาํกบัแม่มีไม่เยอะเลยค่ะ 

ไม่ทราบดว้ยวา่สิ�งที�ทาํไปนั�นเรียกวา่สิ�ง

ที�คิดวา่ทาํแลว้เป็นความดีคือตอนไป

ทาํงานพาร์มไทมช่์วงปิดเทอมค่ะเพราะ

ช่วงนั�นคือช่วงกกัตวัแลว้ครบครัวขาด

รายไดจึ้งไดท้าํงานพิเศษเพื�อหารายได้

ช่วยแม่และครอบครัว รู้สึกขอบคุณแม่

มากๆที�เป็นเสาหลกัของครอบครัวถึง

รายไดค้รอบครัวจะไม่มากแต่แม่ก็เลี�ยง

ครัวเราไดอ้ยา่งสบายขอบคุณนะคะแม่

นางสาว ปรียา คาํพาพนัธ์ คณะศิลปศาสตร์

รักแม่ที�สุดในโลกค่ะ แม่คือทุกอยา่ง แม่

มอบความรักความอบอุ่นใหเ้ราเสมอ แม้

บางครั� งจะดุบา้งก็คิดไวว้า่เคา้สอนเรา 

อยากใหเ้ราเป็นคนดี

นางสาว ปรียาภรณ์ โพธิ� วนั คณะศิลปศาสตร์

สิ�งที�ทาํความดีใหก้บัแม่คือ ทาํงานหาเงิน

และเก็บเงินใชเ้อง ซื�อของที�อยากไดเ้อง

โดยไม่ตอ้งลาํบากแม่ เก็บเงินไปจ่ายค่า

เทอมเอง เพราะรู้วา่แม่ลาํบากและฐานะ

ที�บา้นไม่ไดดี้อะไรจึงตอ้งทาํงานเก็บเงิน

ดว้ยตวัเองและหากมีเงินเหลือพอใชก้็จะ

แบ่งใหก้บัแม่กบัพอ่  และความดีที�ทาํ

เป็นประจาํทุกๆวนัที�แม่สอนอยูแ่ลว้คือ

การทาํงานบา้น หนูจึงตอ้งทาํงานบา้น

ทุกอยา่งเพื�อแบ่งเบาภาระที�แม่ลาํบากหา

เงินมาให้

นางสาว ปวนัรัตน์ นาคนอ้ย คณะศิลปศาสตร์ ตั�งใจเรียนหนงัสือ ไม่ทาํใหเ้เม่เสียใจ

นาย ปองคุณ ดิตถะวโิรจน์ คณะศิลปศาสตร์ รักแม่



นาย ปองคุณ ดิตถะวโิรจน์ คณะศิลปศาสตร์

สาํหรับผม แม่เป็นผูห้ญิงที�เก่งที�สุดใน

โลก ที�สามารถอดทนอุม้ทอ้งและเลี�ยงดู

ผมจนโต ถึงจะเหนื�อยแต่ไม่เคยบ่นสักนิด

 ความดีที�ผมไดท้าํก็คือการเป็นลูกที�ดี 

แบ่งเบาภาระของแม่นั�นก็คือการช่วย

ทาํงานบา้น หรือจะเป็นสิ�งเล็กๆนอ้ยๆ

อยา่งอื�นที�สามารถช่วยได ้และสร้าง

ความสุขใหท้่านโดยการพาไปเที�ยว และ

หากิจกรรมทาํร่วมกนั

นางสาว ปัณฑิกา มาเรือน คณะศิลปศาสตร์

แม่หนูคือฮีโร่ ของหนู   ทาํอาหารใหห้นู

ทุกเขา้ตั�งแต่เด็กจนโต   หนูทาํการบา้นไม่

เป็นแม่ก็สอนหนู   หนูทาํอะไรผดิแม่ก็

ตกัเตือน ดีๆ   หนูเห็นแม่เหนื�อย ก็ไม่อยาก

ใหแ้ม่เหนื�อย    หนูจะตั�งใจเรียนใหแ้ม่  

เรียนสูงๆทาํงานดีๆ  เพื�อเลี�ยงดู  ดูแลแม่

อยา่งดี  เหมือนที�แม่ทาํใหห้นู   แม่ค่ะหนู

รักแม่นะ



นาย ปัณณธร ราชรุจิทอง คณะศิลปศาสตร์

ผมรกแมครบผมอยากขอบคุณแมททาให

ผมเกิดมาผมอยากตอบแทนคุณแม่ผม

อยากบอกแม่วา่ผมขอโทษทุกสิ�งที�ผมทาํ

กบัแม่ไวผ้มจะปรับเปลี�ยนตวัเองผมจะ

เป็นคนดีและผมจะตั�งใจเรียนและผมจะ

ไม่ทาํสิ�งไม่ดีและจะไม่เกเรแม่เป็นคนที�

ใหก้าํเนิดเราเราตอ้งรักแม่ใหม้ากๆแม่

เป็นคนที�คอยเตือนผมวา่อยา่ทาํนิสัยไม่ดี

และสอนใหผ้มมีมารยาทและแม่เป็นคน

ที�สาํคญัในครอบครัวถา้ไม่มีแม่ก็จะไม่มี

ผมในวนันี�ผมอยากใหแ้ม่และครอบครัว

ของผมมีความสุขและไม่ทะเลาะกนัสิ�งที�

ผมอยากไดม้ากที�สุดคือครอบครัวของผม

รักกนัแบบนี�ตลอดไปและผมอยากบอก

วา่วนัแม่ไม่ไดมี้แค่วนัเดียววนัธรรมดา

เราก็สามารถบอกรักแม่ไดเ้พราะทุกวนั

เราก็อยูคุ่ณแม่และเราสามารถช่วยเหลือ

ท่านเมื�อท่านเหนื�อยเราก็ควรช่วยเช่น

นางสาว ปานวาด ประสมพงษ์ คณะศิลปศาสตร์

เรื�องความดีไม่ค่อยไดท้าํเท่าไหร่ แต่เรื�อง

ความรักที�มีใหแ้ม่มนัมาขึ�นเรื�อยๆ เขา

เป็นคนที�ไม่อยากใหห้ายไปไหนเลย ถึง

จะไม่ค่อยไดบ้อกแต่รักแม่มากๆ

นางสาว ปาริชาติ อุดมการณ์ คณะศิลปศาสตร์

การบอกรักแม่ไม่จาํเป็นที�จะบอกแค่วนั

แม่เพราะทุกวนัสาํคญักบัเราเสมอการ

บอกรักกนัเป็นสิ�งที�ดีและเราสามารถพูด

ไดต้ลอดไม่ตอ้งรอแค่วนัแม่และเราตั�งใจ

เรียนเป็นลูกที�ดีของท่านทาํใหท้่านภูมิใจ

ในตวัเรา

นางสาว ปิยะพร เทพวงค์ คณะศิลปศาสตร์

รักแม่มากๆ ขอโทษที�ทาํใหแ้ม่เสียใจ

บ่อยๆ จะพยายามเป็นลูกที�ดีของแม่นะคะ



นาย พงศธร ดนยัสวสัดิ� คณะศิลปศาสตร์

ชวนแม่อ่านหนงัสือ คือการไดท้าํ

กิจกรรมร่วมกนักบัแม่ และแน่นอนวา่

เป็นสิ�งง่ายๆที�ทาํไดทุ้กวนั ไดใ้ชเ้วลาดีๆ

ร่วมกนัจากสิ�งง่ายๆใกลต้วัและไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นวนัแม่เพียงวนัเดียว เรา

สามารถทาํแบบนี�กบัพอ่แม่ไดทุ้กวนั 

เป็นสิ�งที�ทาํแลว้รู้สึกดี

นางสาว พรญาณี ศรีเรือง คณะศิลปศาสตร์

แม่เป็นผูมี้พระคุณของฉนั แม่คอยดูแล

เอาใจใส่ฉนัอยูเ่สมอ ดงันั�นฉนัจะตั�งใจ

เรียนและทาํใหแ้ม่ภูมิใจในตวัของฉนั 

เพราะฉนัมีความฝันวา่ หากฉนัโตขึ�นมี

งานทาํแลว้ฉนัจะตั�งใจทาํงานหาเงินมา

เลี�ยงดูแม่และครอบครัวใหส้บาย อยาก

ใหแ้ม่ไดพ้กัผอ่นโดยการพาแม่ไปเที�ยวที�

ดีๆ ใหแ้ม่ไดกิ้นของอร่อยๆ ฉนัรักแม่

เพราะอยา่งนั�นฉนัถึงอยากเห็นแม่มี

ความสุข

นางสาว พรทิพย์ ประสงครั์ตนกุล คณะศิลปศาสตร์ กราบแม่ บอกรักแม่ ช่วยทาํงานบา้น

นางสาว พฤกษา ลิมปวชัรพงศ์ คณะศิลปศาสตร์

การทาํความดีของหนู คือการตั�งใจเรียน 

และเป็นกาํลงัใจใหแ้ม่ทุกวนั หนูกบัแม่

สนิทกนัมากกๆค่ะ เราสองคนรักกนั

มากๆเพราะมีกนั2คนมาโดยตลอด แม่

ของหนูเป็น single mom ที�เก่งมากๆๆ เคา้

เป็นฮีโร่ในใจหนูมาตลอด วนัแม่ปีนี�  ก็

อยากจะบอกแม่วา่ หนูรักแม่มากๆๆๆ 

พกัผอ่นบา้งนะคะ อยูเ่ป็นกาํลงัใจใหก้นั

และกนัตลอดไปเลยเนอะ💗💗💗💗



นางสาว พวงมณี อตัตะพรึก คณะศิลปศาสตร์

ถึงแมว้า่เราจะไม่ดีแค่ไหนแต่แม่ก็ยงัรัก

ฉนั แม่ไม่เคยทิ�งฉนัไปเลย ฉนัรักแม่มาก

ที�สุด ถา้วนัไหนแม่เหนื�อยจากการ

ทาํงานฉนัก็จะช่วยแม่ทาํงานบา้น เพราะ

แม่เหนื�อยมามากพอแลว้ อะไรที�ทาํได้

ฉนัก็ทาํ และฉนัคอยใหก้าํลงัใจแม่เสมอ 

คือฉนัคุยกบัแม่ทุกวนั พูดใหก้าํลงัใจ 

บอกรักแม่ ไม่วา่วนันี�จะเป็นวนัแม่

หรือไม่มนัไม่สาํคญัเพราะฉนัรักแม่ทุก

วนัไม่ใช่แค่วนันี�  ขอขอบคุณสาํหรับ

ความรักของแม่มากๆค่ะ หนูรักแม่มาก

นะคะ

นางสาว พชัรมยั พนัทา คณะศิลปศาสตร์

รักเเม่นะคะ  จอใหเ้เม่สุขภาพ ร่างกาย  หนูจ

เป็นเด็กดีของเเม่ จะเป็นคนดีของสังคม  

เเละคอยช่วยเหลือผู ้อื�น 

นางสาว พชัริดา  แสงศรี คณะศิลปศาสตร์

ฉนัช่วยแม่ทาํความสะอาดบา้น ช่วยทาํ

ของขาย ช่วยขายของ ตั�งใจเรียนเพื�อแม่ 

ไม่โดดเรียน ตั�งใจทาํงานที�อาจารยส์ั�ง ไม่

เคย ติด 0 ร มส

นางสาว พิชญาธรรม ยอ่งหิ�น คณะศิลปศาสตร์

หนูรักแม่มากๆเลยค่ะ หนูจะตั�งใจเรียน 

ทาํงานหาเงินเพื�อแม่ จะทาํใหแ้ม่อยูกิ่น

อยา่งสบาย ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง อายยุนืหมื�นปี อยูก่บัลูกๆไป

นานๆ



นางสาว ไพลิน ววิฒันาธนากรุล คณะศิลปศาสตร์

ใกลถึ้งวนัแม่แลว้ขอบคุณที�ทาํใหห้นูได้

เกิดมานะคะ ขอบคุณที�ใหเ้ขา้ใจวา่โลก

เป็นรูปแบบไหน ถึงแมว้า่จะไปไดอ้ยู่

ดว้ยกนัแต่รู้ใช่ไหมวา่หนูน่ะสามารถทาํ

ไดอ้ะไรดว้ยตวัเองไดแ้ลว้นะ ไม่เคย

โกรธกบัสิ�งที�แม่ทาํลงไปเลยเพราะรู้วา่มี

เหตุผล ดูแลและรักษาสุภาพดีๆนะคะ

และก็ขอใหค้รอบครัวขอแม่มีความสุข

มากๆดว้ยเช่นกนั ใจเราจะส่งถึงกนัเสมอ

ขอบคุณและดว้ยรัก

นางสาว ฟาติมา แช่มลือนาม คณะศิลปศาสตร์

แม่เป็นคนดีมากค่ะสาํหรับหนู เวลามี

เรื�องอะไร มีปัญหา มีเรื�องไม่สบายใจ แม่

ก็คอยใหค้าํปรึกษาตลอดค่ะ แม่สอนหนู

มาดีตลอดค่ะ แม่เป็นคนอดทนเก่งมาก 

เวลามีเรื�องลาํบากแม่ก็ผา่นมนัมาได ้แม่

คอยสนบัสนุนหนูทุกๆเรื�อง แม่เก่งมาก

ค่ะที�สามารถเลี�ยงหนูจนโตไดข้นาดนี�  

คอยใหก้าํลงัใจกนัตลอดค่ะ ก็ขอบคุณ

แม่มากๆนะคะที�ทาํใหห้นูมีทุกวนันี�ได้

เพราะแม่ค่ะ ขอบคุณที�เลี�ยงหนูมา 

ขอบคุณที�ใหก้าํลงัใจ ขอบคุณที�ให้

คาํปรึกษา ขอบคุณที�ผา่นเรื�องต่างๆ

ดว้ยกนัมาไดจ้นถึงตอนนี�นะคะ หนูรัก

แม่มากๆ จะตั�งใจเรียนใหจ้บมหาลยั จะ

ไดห้างานทาํที�ดีเอาเงินมาดูแลแม่กบันอ้ง

นะคะ รักแม่ที�สุดในโลกเลยค่ะ



นางสาว ภณัฑิรา เพช็ร์รักษา คณะศิลปศาสตร์

คาํวา่แม่ สาํหรับดิฉนัยิ�งใหญ่มากเพราะ

แม่เป็นคนที�ดูแลเลี�ยงดูดิฉนัมาตั�งแต่เล็ก

จนโตมาถึงทุกวนันี�แม่คือผูใ้หทุ้กอยา่ง

ในชีวติกบัฉนัอยากไดอ้ะไรแม่ทาํใหไ้ด้

ทุกอยา่งฉนัอยากจะเรียนจบหางานทาํ

ไวๆจะไดม้าตอบแทนพระคุณแม่ที�เคย

เลี�ยงดูเรามาอยากทาํใหท่้านสบาย

นางสาว ภทัธีมา เทง้บางดว้น คณะศิลปศาสตร์

ค่อยถามแม่วา่มีอะไรใหช่้วยไหมค่อย

ดูแลเวลาเวลาแม่กลบัมาจากที�ทาํงาน

เหนื�อยๆ ถามแม่วา่เหนื�อยไหมงานเยอะ

ไหม อยากใหแ้ม่สบาย ไม่อยากใหแ้ม่

เจบ็ป่วยช่วยแม่ดูแลนอ้งๆช่วยแม่

ทาํกบัขา้วชวนแม่ไปเที�ยวใหพ้าแม่ไปหา

อะไรอร่อยๆกินช่วยแม่ทาํความสะอาด

บา้น อยากใหแ้ม่อยูก่บัหนูไปนานๆ

นางสาว ภทัรดา เขียวดวงดี คณะศิลปศาสตร์

หนูพยายามที�จะแบ่งเบาภาระจากแม่ให้

มากที�สุด พยายามทาํงานเก็บเงินใชจ้่าย

ในส่วนของตวัเอง หนูไม่ไดบ้อกรักแม่

บ่อยๆ แต่ทุกๆอยา่งที�ทาํก็คือรักแม่ อยาก

ใหแ้ม่อยูก่บัเรานานๆ อยากใหแ้ม่พกัผอ่น

เยอะๆ ไม่ตอ้งห่วงอะไรเลย ไม่ตอ้งห่วง

หนู ลูกแม่เก่งอยูแ่ลว้ หนูรักแม่ ❤️

นางสาว ภทัรานิษฐ์ จารุแพทย์ คณะศิลปศาสตร์

ดิฉนัอยากจะบอกแม่วา่ขอบคุณที�ท่าน

เลี�ยงดูอบรมสั�งสอนใหเ้ติบโตมาได้

ขนาดนี�  เเละก็อยากจะขอโทษทุกเรื�องที�

ทาํใหเ้เม่เหนื�อยใจ ถึงเเมว้า่ตอนนี�จะ

ไม่ไดอ้ยูด่ว้ยกนัหนูก็ยงัรักแม่เเละไม่เคย

โกรธเเม่เลยสักครั� ง สุดทา้ยนี�หนูอยากจะ

บอกเเม่วา่รักแม่มากๆนะคะ



นาย ภาคภูมิ หว้ยหงษท์อง คณะศิลปศาสตร์

อยากขอบคุณเเม่ที�เลี�ยงเรามาเเลว้ก็ขอให้

เเกอยูด่ว้ยนานๆ สุขภาพเเขง็เเรง ไม่เจบ็ 

ไม่ป่วย มีเงินเยอะๆ อยากใหร้อดู

ความสาํเร็จของลูกคนนี�  ขอบคุณครับ

นางสาว ภูริชญาฐ์ โชคธนนราทิพย์ คณะศิลปศาสตร์

อยา่นํ�าหนกัเยอะ เรียนใหส้าํเร็จ เกรด A มี

เงินมีบา้นมีรถมีงานทาํออดิชชั�นใหผ้า่น

นางสาว มณีรัตน์  ลุนลา คณะศิลปศาสตร์

ช่วยเหลือแบ่งเบาแม่ช่วยแม่ทาํงานบา้น

ทาํทุกอยา่งเป็นลูกที�ดีใหก้บัแม่

นางสาว เมธาวี ร่มลาํดวน คณะศิลปศาสตร์ เป็นคนดีของแม่

นางสาว ระพีพรรณ  ทองเปราะ คณะศิลปศาสตร์

ตั�งใจเรียน เชื�อฟังคาํที�แม่ไดส้อนไดบ้อก 

เคารพคุณแม่และไม่สร้างปัญหาใหท้่าน

ตอ้งมาเสียใจหรือผดิหวงัในตวัเราเองจะ

เป็นเด็กดีและจะไม่ทาํใหแ้ม่ตอ้ง

ผดิหวงัใตตวัเองหนูรักแม่นะรักมากๆ

ดว้ยแต่ถา้หนูทาํอะไรพลาดไปหรือทาํให้

แม่เสียใจหนูขอโทษหนูสัญญาวา่วา่จะทาํ

ใหแ้ม่ภูมิใจในตวัลูกคนนี� รักแม่ที�สุดใน

โลกเลย

นาย รัชพล โพธิ� อยู่ คณะศิลปศาสตร์ ช่วยเก็บในที�สาธารณะ

นางสาว รัตน์สุดา ศรีประไหม คณะศิลปศาสตร์ รักนะคะ

นางสาว รินรดา สมบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์

การตั�งใจเรียน เรียนใหจ้บและทาํใหแ้ม่

ภูมิใจการใชค้าํพูดที�ดีต่อแม่คอย

ช่วยเหลืองานบา้น แบ่งเบาภาระใหก้บั

ท่านการที�เรานั�นเชื�อฟังและปฏิบติัตนที�ดี

เวลาที�แม่เตือนเรา เวลาแม่ตอ้งการความ

ช่วยเหลือหรือเรียกใชเ้ราก็ควรจะไปทนัที

 ดูแลท่านและบอกรักแม่ใหม้ากๆ

เพราะอม่คือคนที�สาํคญัที�สุดในชีวติเรา



นางสาว ลดัดาวลัย์ คาํทะสูน คณะศิลปศาสตร์

หนูรักแม่มากๆ แม่คือทุกอยา่งของหนู 

แม่คือความสุขของหนู แม่ไม่เคยบ่นวา่

เหนื�อย วา่ทอ้ แม่อดทนเพื�อหนูมาตลอด 

ดงันั�นหนูจะทาํใหแ้ม่สบายในสักวนั หนู

จะทาํใหชี้วติเราดีกวา่ที�เป็นอยูต่อนนี� เพื�อ

ไม่ใหแ้ม่ตอ้งลาํบากอีก หนูรักแม่นะ

นางสาว วรรณพร แกว้คง คณะศิลปศาสตร์

หนูรักแม่ที�สุดในโลกแม่เป็นผูห้ญิงคน

เดียวบนโลกที�ไม่วา่หนูจะดีหรือร้ายใส่

แม่แม่ก็ไม่เคยมองวา่หนูเป็นคนอื�นมองวา่

เป็นคนที�ตอ้งคอยปกป้องดูแลใหพ้น้จาก

ความอนัตรายและไม่เคยใหห้นูลาํบาก

ถึงแมว้า่ในบางครั� งแม่จะตอ้งลาํบาก

เพื�อใหห้นูไดก่้อนไดกิ้นก่อน ไดน้อน

ก่อน ไดใ้ส่ของสวยๆก่อน คอย

สนบัสนุนทุกๆความคิดและการ

แสดงออกของหนูวนัแม่หนูก็กราบแม่

ทุกปีพาแม่ไปเที�ยวทานอาหารอร่อยๆจะ

ทาํทุกวนัใหแ้ม่มีความสุขไม่เวน้วนัหยดุ

เพราะคาํวา่แม่แม่ไม่เคยมีวนัหยดุและคาํ

วา่กตญั�ูไม่เคยหยดุเหมือนกนัค่ะ

นางสาว วรรณษา  สมอารมณ์ คณะศิลปศาสตร์

ถา้เราไดอ้ยูด่ว้ยกนัก็คงจะดีถึงจะไม่ได้

เจอไดคุ้ย แต่ถา้วนันึงหนูมีงานมีเงินเป็น

ของตวัเองก็จะตอบแทนที�อยา่งนอ้ยแม่ก็

คลอดหนูออกมาถึงจะไม่ไดมี้โอกาส

บอกแต่ก็รักแม่นะคะ

นางสาว วรรณิษา บุญยงค์ คณะศิลปศาสตร์

รักแม่ที�สุด ถึงจะดื�อบา้งเกเรบา้งแต่จะ

ตั�งใจเรียนเอาใบจบมาใหแ้ม่นะ



นางสาว วรัญญา เสน่หา คณะศิลปศาสตร์

แม่เป็นคนเก่งที�สุดในโลก แม่มกัจะมี

ความอดทนอยูเ่สมอไม่วา่จะเจอเรื�อง

อะไรมาก็ตาม แม่จะยิ�มใหทุ้กครั� งที�ได้

เจอกนัและถามไถ่ตลอดวา่กินอะไรหรือ

ยงั และแม่จะบอกเสมอวา่เมื�อไหร่ที�

เหนื�อยใหนึ้กถึงแม่ไว ้แม่จะคอยเป็น

กาํลงัใจอยูข่า้งๆ มนัทาํใหฉ้นัรู้สึกวา่ไม่มี

ใครในโลกนี�จะรักฉนัไดเ้ท่าแม่ ฉนัจึง

ตั�งใจเรียนใหไ้ดดี้เพื�อใหแ้ม่ภูมิใจและ

พยายามเป็นพี�ที�ดีตามที�แม่มกัจะสอนให้

รักนอ้งอยูเ่สมอ

นางสาว วรางคณา พรมไหม คณะศิลปศาสตร์

รักแม่นะคะขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง อายยุนืยาวอยูก่บัหนูไปนานๆ

หนูจะตั�งใจเรียนเป็นคนดีของสังคม

นางสาว วนัวสิา คาํพรัด. คณะศิลปศาสตร์

รักแม่มากๆนะคะะะ ขอบคุณที�อยูก่บัหนู

ตลอดมา คอยด่าคอยเตือน คอยดูแลเวลา

ที�หนูหมดกาํลงัใจ หรือเวลาที�หนูทอ้ 

ขอบคุณที�เขา้ใจหนู รักหนู หนูรักแม่

มากๆค่ะ สุขสันตว์นัแม่ค่ะ

นางสาว วชิญาพร แจ่มปัญญา คณะศิลปศาสตร์

ทุกวนันี� สิ�งที�จะทาํใหแ้ม่ได ้คือตั�งใจเรียน

 ใหจ้บ และเป็นคนดีเท่านั�น อยากใหรู้้วา่

กตญั�ูมากๆนะ ทาํไรไม่เคยไม่คิดถึงเลย

 อยากใหอ้ยูด่ว้ยกนั แก่ไปดว้ยกนั ไม่

อยากอยูแ่บบไม่มีแม่นอนขา้งๆใหจุ้ก้จิ�ก 

รักแม่ที�สุดในโลกอยูแ่ลว้ รักทุกวนั



นางสาว วชุิดา สีดา คณะศิลปศาสตร์

ทาํความดีในวนัแม่ไดไ้ปใหอ้าหารสัตว์

จรจดัในวดัค่ะ ความรู้สคกที�มีต่อแม่

อยากจะบอกวา่รักและขอบคุณแม่ที�เลี�ยง

ดูมาจนถึงทุกวนันี�  ขอบคุณที�แม่ทน

เหนื�อยทาํงานหนกั ถึงแมาจะบ่นจะด่า

บา้งแต่เขา้ใจวา่แม่เหนื�อยอยากขอโทษที�

บางครั� งทาํตวัดื�อไม่ค่อยถูกใจแม่ แต่ก็รัก

แม่มากๆนะคะ❤️

นางสาว ศทธินี  มากลว้นดี คณะศิลปศาสตร์

ลูกอาจจะไม่เคยบอกมาก่อน แต่วนันี� ลูก

อยากบอกวา่…ลูกภูมิใจที�ไดเ้กิดมาเป็น

ลูกของแม่ ลูกรักแม่มาก สุขสันตว์นัแม่

นางสาว ศทธินี  มากลว้นดี คณะศิลปศาสตร์

ลูกอาจจะไม่เคยบอกมาก่อน แต่วนันี� ลูก

อยากบอกวา่…ลูกภูมิใจที�ไดเ้กิดมาเป็น

ลูกของแม่ ลูกรักแม่มาก สุขสันตว์นัแม่

นางสาว ศศิกานต์ สอนพนัธ์ คณะศิลปศาสตร์

หนูไดไ้ปทาํบุญกบัแม่ก่อนที�จะถึงวนัแม่

นี�ค่ะไดมี้การใหอ้าหารปลาตกับาตรพา

แม่ไปกินขา้งที�ร้านอาหารไดบ้อกรักแม่ค่ะ

นางสาว ศศิกานต์ เกตุเรือง คณะศิลปศาสตร์

คอยนวดใหเ้วลาที�แม่เหนื�อยกลบัมาจาก

การทาํงาน คอยใหก้าํลงัใจเสมอ ทาํงาน

บา้น ทาํอาหารแทนเวลาที�แม่เหนื�อย

มากๆ ทาํตวัเป็นเด็กดีไม่เป็นภาระ ตั�งใจ

เรียนใหไ้ดเ้กรดดีๆจะไดคุ้ม้ค่าเหนื�อยที�

แม่หาเงินส่งเราเรียน อยากบอกแม่วา่รัก

แม่มากๆ ไวโ้ตแลว้หนูจะทาํงานดีๆเก็บ

เงินมาคืนใหค้่าเหนื�อยของแม่ และจะเป็น

เด็กดีของแม่ตลอดไป รักแม่



นางสาว ศศิภคั เทพโสธร คณะศิลปศาสตร์

ทาํความดี:เลิกทาํนิสัยแย่ๆ เพื�อแม่ เพราะ

ตลอดเวลาทาํตวัไม่ดีใส่แม่มาตลอดใน

วนัแม่ปีนี� เลยอยากจะเลิกนิสัยแย่ๆ ของ

ตวัเองเพื�อแม่สักครั� ง ความรู้สึก:"แม่"

เป็นผูใ้หก้าํเนิดและใหชี้วติแก่หนู ถา้ไม่

มีแม่ก็คงไม่มีหนูในทุกวนันี�  แม่เป็นทุก

อยา่งสาํหรับหนู คอยอบรบสั�งสอนใหห้นู

เป็นคนดีมีมารยาทการ การใชชี้วติอยูก่บั

ผูอื้�น เช่น เพื�อน มีแม่เท่านั�นที�ทาํใหห้นูมี

ความอบอุ่น.

นางสาว ศศิลกัษณ์ ภกัตะไชย คณะศิลปศาสตร์

ความรักที�แม่มีใหฉ้นันั�นมากมายเกิน

กวา่ที�คนบนโลกนี�จะมีใหไ้ดแ้ละนั�นก็

เหมือนกนัฉนัก็รักแม่มากกวท่ใครบน

โลกนี�

นางสาว ศิรดา ฉตัรรัตนยศ คณะศิลปศาสตร์

ช่วยแม่ทาํงานบา้นและเป็นเด็กดีเชื�อฟัง

พอ่แม่

นางสาว ศิริรัตน์ แกว้ศิลา คณะศิลปศาสตร์

แม่เป็นคนที�ใหก้าํลงัใจมาตั�งแต่เล็กจนโต 

เป็นคนที�คอยซบัพอร์ตในหลายๆเรื�อง 

เป็นคนที�ใส่ใจรายละเอียดทุกๆอยา่งมา

ตลอด

นางสาว ศิลป์รัตนา สุขเจริญ คณะศิลปศาสตร์ รักนะคะ💜💜



นางสาว ษิตามดี โพธิ� เงิน คณะศิลปศาสตร์

ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือแม่เป็นผูที้�ใหเ้รา

ไดทุ้กอยา่งไม่วา่จะดีหรือร้ายแม่ก็จะอยู่

กบัเราไม่ไปไหนแมท้าํผดิแม่ก๋จะใหอ้ภยั

ฉนัจึงรักแม่มากรักโดยไม่มีเงื�อนไขแม่

เป็นผฺูห้ญิงคนเดียวที�ทาํใหฉ้นัขนาดนี�วนั

แม่นี� จึงอยากจะขออวยพรใหแ้ม่มี

สุขภาพที�ดีอยูใ่หก้าํลงัใจแบบนี�ไปนานๆ

นานจนกวา่แม่จะไม่ไหวสุขสันตว์นัแม่ 

ลูกดีใจมากที�เป็นลูกแม่ และก็จะรักแม่

ตลอดไปขออาํนาจคุณพระศรีรัตนตรัย 

ดลบนัดาลใหคุ้ณแม่มีความสุขมากๆ 

และมีสุขภาพแขง็แรง มีอายยุนืยาวนาน

ตลอดไปขอขอบคุณที�มอบความรักให้

ลูกตลอดมารักแม่ไม่มีวนัเปลี�ยน เป็นห่วง

 รักษาสุขภาพดว้ยนะคะ

นาย สมเกียรติ โพธิ� เงิน คณะศิลปศาสตร์

ฉนัช่วยแม่ทาํความสะอาด ถือของใหแ้ม่ 

เหยยีบขาให ้เวลาฉนัเหนื�อยแม่ก็คอยเอา

ใจใส่ฉนัมาตลอด รู้สึกขอบคุณแม่มากๆ 

รักแม่ที�สุด

นางสาว สมสตรี สุทธินาคสมบติั คณะศิลปศาสตร์

ช่วยแม่ทาํความสะอาดบา้นทุกครั� ง หนู

รักแม่นะถึงแม่จะขี�บ่นไปหน่อยแต่ก็รัก

เหมือนเดิมนะ💗💗



นางสาว สิรินทรา โชติณิชชานุกร คณะศิลปศาสตร์

ความดีที�ทาํเพื�อแม่คือ ช่วยแม่ทาํงานบา้น

 ช่วยแม่ขายของ เป็นเด็กดีตั�งใจเรียน ไม่

ทาํใหแ้ม่ลาํบากใจ ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือ

 แม่เป็นคนที�ทาํใหเ้รามีความสุขดว้ย

ความรักความอบอุ่นที�เขามีให ้เวลาอยู่

กบัแม่ทาํใหเ้ราเหมือนอยูบ่า้นรู้สึก

ปลอดภยัสบายใจเป็นตวัของตวัเองได้

โดยที�แม่ไม่เคยวา่ ถึงจะทะเลาะกนัหนกั

มากแค่ไหนแม่ก็ไม่เคยทิ�งใหเ้ราตอ้งอยู่

คนเดียว แม่เป็นคนที�ทาํอาหารอร่อยมาก

ที�สุดในใจเราเพราะอาหารของแม่ไม่

เหมือนกบัที�ไหน อยากใหแ้ม่อยูก่บัเรา

ไปนานๆสุขภาพร่างกายแขง็แรงมี

ความสุขมากๆในทุกๆวนั สุดทา้ยก็

อยากจะบอกวา่รักแม่ที�สุดเลยค่ะ

นางสาว สุชาดา แซ่ลิ�ม คณะศิลปศาสตร์

อยากขอบคุณแม่มากๆค่ะที�คอยเลี�ยงดูมา

จนถึงตอนนี�  ต่อใหจ้ะลาํบากแค่ไหนแม่ก็

ไม่เคยบ่นเลย รู้สึกโชคดีมากๆที�ตวัเองมี

แม่ที�ดีแบบนี�  ใหห้าคาํพูดมาเท่าไหร่ก็คง

ไม่พอสาํหรับแม่ รู้สึกขอบคุณจริงๆค่ะ

นางสาว สุทธิชา นิลแสง คณะศิลปศาสตร์

เป็นเด็กดีของแม่ เชื�อฟัง ไม่เถียง บอกรัก

แม่ทุกวนั เป็นคนดีของสังคม



นางสาว สุทธิดา แปลสนม คณะศิลปศาสตร์

ดูแลแม่ตอนแม่ป่วย เส้นเลือดในสมองตีบ

 คอยทาํขา้ว และคอยอาบนํ�าใหแ้ม่ พาแม่

ไปหาคุณหมอ จนแม่เริ�มเดินได ้ตอนที�

อยูดี่ๆแม่ก็ป่วยคือตกใจมากกลวัแม่เป็น

อะไรไปมากกวา่นี�  กลวัวา่จะไม่มีแม่ 

อยากบอกแม่วา่หนูรักแม่มาก แม่เป็น

ผูห้ญิงธรรมดาธรรมดาคนนึงที�จบ แค่ป.4

 แต่สามารถส่งหนูเรียนถึงมหาวทิยาลยัได้

 แม่เป็นฮีโร่ของหนู หนูรักแม่ค่ะ

นางสาว สุธาวดี เขียวนอ้ย คณะศิลปศาสตร์

ทาํความสะอาดบา้นครั� งใหญ่และทาํ

เซอร์ไพส์บอกรักแม่

นางสาว สุนิฐษา พงษค์ละ คณะศิลปศาสตร์

รักแม่นะคะ ขอใหแ้ม่มีสุขภาพเเขง็เเรง 

อยูก่บัลูกคนนี�ไปนานๆนะค่ะ

นางสาว สุนิสา ปกคลุม คณะศิลปศาสตร์ Mom is the best

นางสาว สุพิชฌาย์ แสงนิล คณะศิลปศาสตร์

ถา้เรียนจบก็อยากมีงานดีๆทาํมาเลี�ยงแม่

ตอนนี�จะตั�งใจเรียนใหไ้ดม้ากที�สุดจะ

พยายามทาํหนา้ที�ตรงนี� ใหดี้เพื�อที�อนาคต

แม่จะไดส้บาย

นางสาว สุภาพร ผา่นแผว้ คณะศิลปศาสตร์ Happy's Mother Day

นางสาว สุรีรัตน์ ทองดอนเหมือน คณะศิลปศาสตร์

วนัแม่ปีนี�ก็อยากจะขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดู

หนูมาจนโตไดข้นาดนี�   ถา้ขาดแม่ไปหนู

คงจะอยูไ่ม่ได ้อยากจะอวยพรแม่ของหนู

และแม่ๆทุกๆคน ใหมี้สุขภาพร่างกายที�

แขง็แรง ไม่เจบ็ไขไ้ดป่้วย อยูก่บั

ลูกหลานไปนานๆ อยูใ่หห้นูไดท้ดแทน

บุญคุณก่อนนะคะ แต่ทดแทนยงัไงก็ไม่มี

วนัหมดสิ�น เพราะพระคุณของแม่นั�น

มากมายมหาศาล อยากจะบอกวา่หนูรัก

แม่นะคะ รักทุกวนัเลย



นางสาว สุวพิชญ์ พิมทอง คณะศิลปศาสตร์

แม่เป็นคนที�คอยอยูข่า้งๆในวนัที�เรา

เหนื�อยเราทอ้เเม่จะทาํอาหารอร่อยๆให้

กินทุกวนัคอยดูเเลเอาใจใส่เสมอ เตือน

เวลาทาํตวัไม่น่ารัก สั�งสอนใหเ้ป็นคนดี

ช่วยเหลือผูอื้�น ใหก้าํลงัใจเราเสมอถึงเรา

จะเรียนไม่เก่งหรือทาํอะไรผดิพลาดเเม่ก็

จะยงัรักเรา

นางสาว อภิชญา บาํรุงจิตต์ คณะศิลปศาสตร์

สิ�งที�ทาํเป็นประจาํใหเ้เม่ในทุกๆวนั คือ 

การเตรียมกบัขา้ว นํ�าไวใ้หเ้เม่หลงัจาก

กลบัมาจากที�ทาํงาน เป็นเรื�องเล็กๆที�ทุก

คนสามารถทาํได ้พอเเม่รับประทาน

อาหารเยน็เสร็จ ก็บีบนวดร่างกายให้

ท่านหายจากอาการปวดเมื�อยตอนที�

ทาํงาน เป็นความดีเล็กๆที�ทาํเป็นประจาํ 

เเม่เป็นคนเก่ง เเม่เป็นคนขยนั เป็นทั�งพอ่

เเละเเม่ในคนเดียว รักเเม่ทุกวนัเเละรัก

มากกวา่ใครๆ

นางสาว อภิญญา เอกยะติ คณะศิลปศาสตร์

ความรู้สึกที�มีต่อแม่คือ รักแม่มากๆ แม่

เป็นคนที�บอกสอนบอกหรือเตือนในทุกๆ

เรื�อง ภูมิใจที�ไดเ้กิดเป็นลูกของแม่ ขอให้

แม่มีความสุขมากๆสุขภาพแขง็แรง สุข

สันตว์นัแม่ค่ะ

นาย อภิสิทธิ� ศรีเพญ็ คณะศิลปศาสตร์ ผมจะเป็นลูกที�ดีของแม่ตลอดไป ครับ

นางสาว อมิตา นามเลิศ คณะศิลปศาสตร์

เป็นเด็กดีกบัแม่ในทุกๆวนั ช่วยแม่

ทาํงานบา้นช่วยแม่ทาํงานทุกอยา่งเท่าที�

จะทาํไดเ้พื�อแบ่งเบาภาระของแม่ ไม่

อยากใหแ้ม่เหนื�อย พาแม่ไปกินของ

อร่อยๆกินขา้วพร้อมหนา้พร้อมตากนั มี

ความสุขในทุกๆวนั รักแม่มากขึ�นทุกวนั 

ยิ�งโตยิ�งรู้สึกขาดแม่ไม่ได้



นางสาว อรณฐั ทิมา คณะศิลปศาสตร์

วนัแม่ปีนี�ขอใหคุ้ณแม่อายยุนืนาน ขอให้

อยูก่บัเราตลอดไปอะไรที�ทาํใหแ้ม่ไม่

สบายใจก็ขอใหแ้ม่ยกโทษให ้ขอใหคุ้ณ

แม่สุขภาพร่างกายแขง็แรงใหอ้ยูคู่่ฟ้าของ

ลูกคนนี�ตลอดไปหนูรักแม่มากๆนะคะ

แม่คือดวงใจของหนู จะตั�งใจเรียนและ

มุ่งมั�นเพื�อแม่จะเอาใบปริญญามาใหแ้ม่ค่ะ

 หนูรักแม่นะคะ💜💜💙💙

นาย อรรถศร เมฆเคลื�อน คณะศิลปศาสตร์

ตั�งใจเรียน ช่วยแม่ทาํงานบา้น ถอนผม 

แคะหู ยอ้มผม และนวดใหแ้ม่ แม่เป็น

คนที�เก่ง และขยนัที�สุดในโลกของผม 

แม่พร้อมจะทาํทุกอยา่งใหผ้ม และเป็น

เพื�อนหรือ รับฟังเรื�องต่างๆ แม่พร้อมจะ

สนบัสนุนทุกอยา่งที�ผมอยากทาํ แม่เป็น

ทุกอยา่งในชีวติของผม แม่เป็นคนที�รัก

ผมที�สุดในโลก และผมก็รักแม่ที�สุดใน

โลก ผมขอเป็นลูกของแม่ติ�ก นาง

ศิริวรรณ ตลอดทุกชาติไป ผมขอใหแ้ม่มี

ความสุขมากๆ ร่างกายแขง็แรง อยูก่บัผม

ไปนานๆ ขอบคุณทุกอยา่งที�ทาํใหผ้ม 

และใหผ้มเกิดมา รักแม่ทุกวนันะครับ 

รักที�สุด

นางสาว อราดา สินสุวรรณนุกูล คณะศิลปศาสตร์

จะตั�งใจเรียนหนงัสือใหจ้บแม่จะได้

สบายไม่ตอ้งทาํงานเหนื�อย จะเชื�อฟัง

คาํสั�งสอนที�แม่สอนทุกๆอยา่ง รักแม่

ทุกๆวนัเลยนะคะ อยากใหแ้ม่สุขภาพ

ร่างกายแขง็แรงอายยุนืนาน



นางสาว อโรชา หวลกาํเหนิด คณะศิลปศาสตร์

วนัแม่ปีนี� ไดเ้งินจาการทาํงาน เลยใหเ้งิน

คุณแม่ และพาคุณแม่กบันอ้งชายไป

เที�ยวที� หา้งเซ็นทรัลพระรามที�2 รู้สึกดีใจ

ที�วนันี�ทาํอะไรใหท้่านและตอบแทนท่าน

เล็กๆนอ้ยๆไดบ้า้ง หลงัจากกลบัจากหา้ง

 ก็ไดไ้ปซื�อพวงมาลยัมา และกลบัมา

เตรียมนํ�าใส่กาลามงั แลว้เรียกคุณแม่มา

นั�ง ลา้งเทา้ใหท้่าน และไดข้อโทษขอ

ขมาท่านในเรื�องที�ทาํใหท่้านเสียใจ และ

ใหพ้วงมาลยัพร้อมกราบเทา้ท่าน

ขอบคุณทุกสิ�งที�ท่านทาํเพื�อลูก คุณแม่ก็

ไดใ้หพ้รและก็กอดหอมบอกรักถ่ายรูป

กนั เป็นวนัที�ดีร็ูสึกดีใจและอบอุ่นใจ

มากๆค่ะ และเชื�อวา่ท่านก็คงดีใจเช่นกนั

นาย อคัรพล ภาคานาม คณะศิลปศาสตร์

อยากทาํความดีกบัแม่ใหม้ากๆ ไม่อยาก

ใหท้่านเหนื�อย เพราะวา่ท่านเหนื�อยกบั

เรามามากแลว้ความรู้สึกที�มีต่อแม่ก็คือ

รักแม่มากอยากใหแ้ม่อยูด่ว้ยนานๆ

อยากทพใหแ้ม่ภูมิใจ

นาย อคัรพล ภาคานาม คณะศิลปศาสตร์

การทาํความดีต่อแม่ ไม่จาํเป็นตอ้งทาํใน

วนัแม่ เราควรทาํทุกๆวนั เพราะท่าน

สาํคญัต่อเรามาก และผมก็รักแม่มาก

อยากใหแ้ม่อยูด่ว้ยนานๆ ไม่อยากใหท้่าน

เจบ็ไขไ้ดป่้วย อยากใหท้่านภูมิใจในตวั

ผม อยากเรียนใหจ้บแม่จะไดภู้มิใจมีงาน

ทาํที�ดีเลี�ยงท่านยามท่านชรา



นางสาว อาริษา หมื�นนารายณ์ คณะศิลปศาสตร์

ช่วยแม่ทาํกบัขา้วทุกวนั ช่วยแม่กวาด

บา้นถูบา้น และอยากใหแ้ม่อยูก่บัลูกที�

ดื�อๆคนนี�ไปนานๆอยากทาํใหแ้ม่สบาย

พาแม่ไปเที�ยวทุกๆที�แม่ไม่ตอ้งทาํงาน

นอนอยูบ่า้นหาอะไรทาํแกเ้บื�อที�บา้น

อยากใหแ้ม่มีความสุขซื�อของทุกอยา่งที�

แม่อยากไดมี้บา้นรถเป็นของตวัเองแม่จะ

ไดส้บาย รักแม่นะค่ะ❤️

นางสาว อิสราวรรณ กนัภยั คณะศิลปศาสตร์

หนูจะเป็นลูกที�ดีและเป็นคนดี เชื�อฟังคาํ

สอนของพอ่แม่ ขอใหแ้ม่มีสุขภาพ

แขง็แรง อายยุนืยาวอยูก่บัลูกหลานไป

นานๆ  หนูจะตั�งใจเรียนเพื�อเลี�ยงดูแม่ให้

สุขสบาย  หนูดีใจมากที�เกิดมาเป็นลูกแม่

 ขอบคุณแม่ที�เลี�ยงดูมาตลอดและคอย

เสียสละทุกอยา่งเพื�อหนู หนูสัญญาจะไม่

ทาํใหแ้ม่เป็นห่วงหรือเสียใจ และขอโทษ

ที�เคยทาํใหแ้ม่เสียใจ รักแม่นะคะ



นาย กนก รัตนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ทุกคนบนโลกใบนเกดมายอมมผใูห

กาํเนิด นั�นก็คือ “แม่”  จะเชื�อชาติใด  

ภาษาอะไร  ศาสนาไหน  จะรํ� ารวยหรือ

ยากจน  คาํวา่ “แม่”  เป็นคาํแรกที�ลูกทุก

คนเปล่งออกมายามที�เริ�มหดัพูด  และ

เป็นคาํแรกที�คนเป็นแม่รอคอยที�อยากได้

ยนิเช่นเดียวกนั  “แม่”  คาํสั�นๆ แต่มี

ความหมายยิ�งใหญ่มหาศาล  เป็นคาํที�

ประเสริฐดว้ยพระคุณอยา่งลน้เหลือ  

และคงไม่มีคาํใดในโลกนี� ที�มีความหมาย

ในตวัมนัเองมากมายจนเกินคาํบรรยาย 

อยา่งคาํวา่ “แม่”  เพราะการใหก้าํเนิดลูก

สักคนหนึ�งไม่ใช่เรื�องง่าย   เกา้เดือนที�

ตอ้งคอยทะนุถนอม  คอยดูแลเอาใจใส่

ในทุกๆ เรื�อง  ทาํทุกอยา่งอยา่ง

ระมดัระวงัตลอดเวลา  เพื�อใหลู้กนอ้ย

แขง็แรงและปลอดภยั   เป็นบุคคลคน

เดียวที�มีความอดทนสูงกบัการรอคอยที�



นางสาว กนกสิริ เรืองปราชญ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

แมเปนคนทเกงทุกอยางจนบางทเราคด

วา่คนอะไรมนัจะเก่งขนาดนี�ทาํ◌ํา◌ําทุก

อยา่งไดเ้พื�อเราโดยบางทีทาํใหเ้รารู้สึก

อึดอดัแต่พอมายอ้นคิดในมุมของแม่แลว้

มนัคงเป็นความห่วงใยความหวงัดีความ

รักที�แม่มีต่อเราซึ� งไม่วา่เราจะโตแค่ไหน

แม่จะเป็นคนที�มองวา่เราคือเด็กเสมอมา

ขอบคุณที�ทาํทุกๆสิ�งเพื�อหนูขอบคุณที�

หวงัดีกบัหนูไม่เคยเปลี�ยนขอบคุณที�

ยอมรับที�หนูเป็นหนูแม่เป็นคนเดียวที�ถา้

วนัไหนหนูเจอเรื�องที�ไม่สบายใจหรือ

มีแญหาอะไรกวนใจแม่เป็นคนเดียวที�

มองแค่หนา้หนูแลว้รู้วา่หนูมีบางสิ�งที�ไม่

สบายใจมีบางสิ�งที�เครียดทั�งๆปกติหนูดู

ไม่ใช่คนร้องไหก้บัอะไรง่ายๆหนูไม่

อยากสัญญาในสิ�งที�หนูยงัไม่แน่ใจวา่จะ

ทาํไดเ้ลยไหมแต่หนูบอกไดว้า่หนูจะ

พยายามหนูจะตั�งใจทาํทุกอยา่งเพื�อไห้

นางสาว กวสิรา แสงศรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

วนันี�ไดพ้าแม่ไปซื�อของและซื�อนํ�าใหแ้ม่

ดว้ยเงินของตวัเอง แบ่งเบาภาระโดยการ

ช่วยงานบา้นต่างๆและช่วยทาํงานหาเงิน

ใชจ้่ายในส่วนของตวัเอง รับผดิชอบงาน

ที�แม่สั�งและตั�งใจเรียนอยา่งสมํ�าเสมอไม่

ทาํใหแ้ม่หนกัใจ



นางสาว กิตติยา พงษเ์ปีย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

แม่เป็นผูห้ญิงที�เก่งแกร่งมากสาํหรับฉนั 

แม่ฉนัรักฉนัมากยอมเสียสละทุกอยา่ง

เพื�อลูกแมว้า่ตวัเองจะเหนื�อยลาํบากแค่

ไหนแม่ยอมเพื�อลูก ความดีที�ฉนัจะทาํให้

แม่ไดใ้นตอนนี� คือการเป็นเด็กดีตั�งใจ

เรียนใหจ้บกบัที�แม่หวงัไว ้และจะเป็น

คนดีของสังคมไม่ทาํใหใ้ครเดือดร้อน 

สุดทา้ยนี�อยากบอกแม่วา่รักแม่ที�สุด

นางสาว กิติยาภรณ์ หงษส์ร้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

แม่เห็นคุณค่าของการศึกษา  พยายามส่ง

เสียใหฉ้นัไดร้ํ� าเรียนเหมือนลูกคนอื�นๆ

ทั�วไป  แม่มกัจะนอ้ยใจบ่อยๆ เวลาที�ฉนั

ดื�อกบัแม่ จนทาํใหแ้ม่โกรธแต่แม่ก็ไม่

เคยโกรธไดน้านเสียที  ไม่เคยนินทาหรือ

พูดใหร้้ายคนอื�นใหฉ้นัไดย้นิ  แม่ทาํให้

ฉนัซึ� งกบัคาํวา่ “ให”้  “ให”้ในสิ�งที�ดีที�สุด

เท่าที�แม่คนหนึ�งจะสามารถทาํใหลู้กได ้ 

แม่มอบแต่สิ�งที�ดีๆ จนฉนัจะกลายเป็น

คนตาบอดเสียแลว้  ที�มองเห็นแต่แม่ของ

ตวัเองดีเลิศกวา่แม่คนอื�นๆ

นาย คุณา พฒัน์  ภู่ แกว้ เผอืก  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ถึงตอนผมจะห่างไกลจากแม่แต่อยากให้

รู้ไวว้า่ผมยงัเป็นห่วงแม่เสมอครับ ดูแล

ตวัเองดีๆนะครับ



นางสาว จุฬาลกัษณ์ พึ�งภกัดิ� คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

เป็นคนดีของคุณแม่ ปฎิบติัตามคาํที�แม่

บอก ไม่ทาํในสิ�งที�ไม่ดี อยากบอกกบัคุณ

แม่วา่ถึงแมต้วัหนูจะดื�อจะซนและพูด

ยากไปบา้ง แต่ก็ไม่เคยออกนอกลู่นอก

ทางตามที�คุณแม่เคยบอกเคยสอนเอาไว้

วา่สิ�งไหนที�ดีไม่ดีสิ�งไหนที�ควรทาํตาม

และไม่ควรทาํตามก็อยา่ไปทาํหรือเอา

เป็นแบบอยา่ง ใหต้ั�งใจเรียนเรียนใหจ้บ

จะไดมี้งานดีๆทาํไม่ลาํบากเหมือนท่าน 

แลว้จะไดม้าช่วยท่านดูแลนอ้งส่งเสียนอ้ง

เรียนสูงๆเหมือนที�ท่านทาํใหก้บัเรา

เพราะท่านคงทาํไม่ไหวแลว้ สรุปทา้ยนี�

ถึงแมห้นูจะปากแขง็ไม่ค่อยพูดหรือ

แสดงออกแต่ก็รักคุณแม่นะคะขอบคุณที�

ดูแลเลี�ยงดูกนัมา

นางสาว ชชัฎา สินบวัผอ่ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

การทาํความดีในวนัแม่ปีนี�  คือ การ

แบ่งปันนํ�าใจไมตรี สามารถทาํไดทุ้กที�

และทุกเวลา เช่น ช่วยพอ่แม่จดัโตะ๊

อาหารลา้งถว้ยชาม ลุกใหเ้ด็ก ผูห้ญิงทอ้ง

 หรือคนแก่นั�งช่วยถือของหนกัใหค้นใน

รถเมล ์หยดุรถใหค้นขา้มถนน หรือรถ

อื�นไปก่อน ช่วยแบ่งเบาภาระงาน ใหค้น

ในครอบครัว เป็นตน้ การใหค้วาม

ช่วยเหลือเช่นนี�  เป็นการทาํบุญดว้ยการ

ลดความเห็นแก่ตวัของเราลงและทาํให้

เราไดรั้บมิตรไมตรีสนองตอบกลบัมาดว้ย



นางสาว ญสัมิน สะริมดั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ขอบคุณ คุณแม่ที�เลี�ยงดูส่งเสียใหเ้ราเรียน

ไดเ้รียนในสิ�งที�ตวัเองชอบตั�งแต่เล็กจน

โตก็มีแม่คอยดูแลเราในยามที�เราเจบ็ไข้

ไดป่้วย คอยใหก้าํลงัใจเราในทุกๆเรื�องรัก

แม่นะคะหนูสัญญาวา่จะตเังใจเรียนให้

จบจะไดมี้งานทาํดีๆไดเ้งินจะไดเ้อามา

เลี�ยงดูพอ่แม่รักแม่มากๆนะคะ

นางสาว ญสัมิน สะริมดั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ขอบคุณ คุณแม่ที�เลี�ยงดูส่งเสียใหเ้ราเรียน

ไดเ้รียนในสิ�งที�ตวัเองชอบตั�งแต่เล็กจน

โตก็มีแม่คอยดูแลเราในยามที�เราเจบ็ไข้

ไดป่้วย คอยใหก้าํลงัใจเราในทุกๆเรื�องรัก

แม่นะคะหนูสัญญาวา่จะตเังใจเรียนให้

จบจะไดมี้งานทาํดีๆไดเ้งินจะไดเ้อามา

เลี�ยงดูพอ่แม่รักแม่มากๆนะคะ

นางสาว ญสัมิน สะริมดั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ขอบคุณ คุณแม่ที�เลี�ยงดูส่งเสียใหเ้ราเรียน

ไดเ้รียนในสิ�งที�ตวัเองชอบตั�งแต่เล็กจน

โตก็มีแม่คอยดูแลเราในยามที�เราเจบ็ไข้

ไดป่้วย คอยใหก้าํลงัใจเราในทุกๆเรื�องรัก

แม่นะคะหนูสัญญาวา่จะตเังใจเรียนให้

จบจะไดมี้งานทาํดีๆไดเ้งินจะไดเ้อามา

เลี�ยงดูพอ่แม่รักแม่มากๆนะคะ

นาย ฐานะกรณ์ นพคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ถา้มีเวลาวา่งอยูก่บัแม่ก็จะพาท่านไปซื�อ

ของนู่นนี�นั�น ไปรับไปส่งตอนทาํงาน

นางสาว ฐิติมา ไชโยธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการขอใหสุ้ขภาพ แขง็แรง 

นาย ณฎัฐพล สุพสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผมรักแม่



นาย ณฏัฐกรณ์ สังคทตั คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ขอบคุณแม่ที�เลร้ยงดูมาตลอดหลายปีที�

ผา่นมาที�ส่งเสริมทางการศึกษาและเลี�ยง

ดูอยา่งดีเสมอมาขอบคุณความในใจที�จะ

บอกมนัมากมายจนเขียนออกมาไดไ้ม่

หมดแต่อยากจะบอกสั�นวา่ รักนะ3000

นางสาว ดวงพลอย สอนสุกอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ทุกคนบนโลกใบนเกดมายอมมผใูห

กาํเนิด นั�นก็คือ “แม่”  จะเชื�อชาติใด  

ภาษาอะไร  ศาสนาไหน  จะรํ� ารวยหรือ

ยากจน  คาํวา่ “แม่”  เป็นคาํแรกที�ลูกทุก

คนเปล่งออกมายามที�เริ�มหดัพูด  และ

เป็นคาํแรกที�คนเป็นแม่รอคอยที�อยากได้

ยนิเช่นเดียวกนั  “แม่”  คาํสั�นๆ แต่มี

ความหมายยิ�งใหญ่มหาศาล  เป็นคาํที�

ประเสริฐดว้ยพระคุณอยา่งลน้เหลือ  

และคงไม่มีคาํใดในโลกนี� ที�มีความหมาย

ในตวัมนัเองมากมายจนเกินคาํบรรยาย 

อยา่งคาํวา่ “แม่”  เพราะการใหก้าํเนิดลูก

สักคนหนึ�งไม่ใช่เรื�องง่าย   เกา้เดือนที�

ตอ้งคอยทะนุถนอม  คอยดูแลเอาใจใส่

ในทุกๆ เรื�อง  ทาํทุกอยา่งอยา่ง

ระมดัระวงัตลอดเวลา  เพื�อใหลู้กนอ้ย

แขง็แรงและปลอดภยั   เป็นบุคคลคน

เดียวที�มีความอดทนสูงกบัการรอคอยที�



นาย ธนชิต ฉิมกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

        แม คาๆนเปนเพยงคาสนๆ แตม

ความหมายที�ลึกซึ� ง ท่านคือผูห้ญิง

ธรรมดาๆคนหนึ�งบนโลก แต่กลบัเป็น

คนพิเศษสาํหรับลูกรัก แม่คือผูป้ระเสริฐ

สุดในชีวติทุกๆชีวติ เป็นผูที้�สามารถให้

ทุกสิ�งทุกอยา่งแก่ลูกได ้ไม่วา่จะเป็น

ทรัพยสิ์น เงินทอง ของมีค่าหรือ

แมก้ระทั�ง ลมหายใจที�ยงัเหลืออยูข่องแม่

ตลอดเวลาตั�งแต่ยงัอยูใ่นทอ้งแม่ จน ณ 

วนิาทีนี�แม่ก็ไดท้าํหนา้ที�เป็นผูใ้หไ้ม่มี

สิ�นสุด แม่ใหท้ั�งความรัก ความห่วงหา 

ความห่วงใย ความอาทร อีกทั�งยงัมอบ

ความรักที�มิอาจมิรักใดมาทดแทนได้

ใหแ้ก่เรา นั�นก็คือความรัก ความผกูพนั 

ระหวา่ง … แม่ และ ลูก … รักของแม่นั�น

เปรียบดั�งสายธารา ที�คอยระงบัความทุกข์

ใจของลูก แมใ้นยามที�ลูกไม่ตอ้งการ แต่

เรานั�น…ไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของแม่



นางสาว ธนาภรณ์ ลกัษณะวารี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ไดมี้โอกาสเก็บขยะทาํความสะอาด

บริเวณรอบตวัวดั รู้สึกโอเคเลยค่ะที�เห็น

วดัดูสะอาดขึ�น/ ส่วนตวัแม่เป็นคนที�เก่ง

มากๆเลยค่ะ เป็นผูห้ญิงที�ทาํใหรู้้สึกวา่

แบบ "เฮย้แม่งสุดยอดจงัวะผูห้ญิงคนนี�" 

ที�สามารถเลี�ยงดูเด็กเวรอยา่งหนูใหโ้ตมา

ขนาดนี�ไดค้่ะ ซื�อของต่างๆให ้อยากได้

อะไรก็ซื�อให ้อยากกินอะไรก็ซื�อใหจ้น

ตอนนี�หนูอว้นเป็นหมู ล่าสุดยงัไม่ผอม

เลยค่ะ อยากไปไหนก็พาไป คือเป็นไรที�

อธิบายไม่ถูกจริงๆค่ะ สาํหรับวนัแม่ปีนี�ก็

เหมือนเดิมค่ะ ขอใหแ้ม่สุขภาพร่างกาย

แขง็แรง มีเงินทองใชไ้ม่ลาํบาก สุดทา้ยนี�

 รักแม่มากค่ะ รักเกินเกินตา้นสุดๆ

นาย ธีระพงษ ์ ชยัสงค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ในวนัแม่แห่งชาติ ปี2563ปีนี�   ตรงกบัวนั

พระ  ผมก็ไดพ้าคุณแม่ และครอบครัวไป

ทาํบุญ ที�วดัใกลบ้า้น  และไดช่้วยงานบา้น

ท่านเช่นกวาดบา้น  ถูบา้น  ลา้งจาน  เป็น

ตน้  และที�ลืมไม่ไดคื้อบอกรักและมอบ

พวงมาลยั ใหท้่านครับ

นาย นครินทร์ เกตุแกว้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

สุขสันตว์นัแม่ครับ  ขอใหแ้ม่มีความสุข 

ร่างกายแขง็แรงอยูก่บัผมไปนานๆ   ผม

อาจจะ เกเรไปบา้งแต่ผมจะตั�งใจเรียนให้

จบไม่ทาํใหแ้ม่ผดิหวงัครับ  รักแม่มากๆ

นะครับ

นางสาว นนทญา แกว้มโนรมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ขอบคุณแม่ ที�เลี�ยงดูเรามาตั�งแต่เด็กจนโต

 ถึงแมแ้ม่จะเหนื�อย แต่ไม่เคยบ่นซกัคาํ 

ลูกจะเลี�ยงดูแม่เหมือนที�แม่ดูแลลูกอยา่ง

ดีตั�งแต่เด็ก รักแม่ค่ะ



นางสาว นนทญา แกว้มโนรมย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ขอบคุณแม่ ที�เลี�ยงดูเรามาตั�งแต่เด็กจนโต

 ถึงแมแ้ม่จะเหนื�อย แต่ไม่เคยบ่นซกัคาํ 

ลูกจะเลี�ยงดูแม่เหมือนที�แม่ดูแลลูกอยา่ง

ดีตั�งแต่เด็ก รักแม่ค่ะ

นางสาว บงกช บุตรจนัทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ช่วยเเม่ทาํงานบา้น ช่วยเหลือเเม่ทุกๆๆ

อยา่งความรุ้สึกที�มีต่อเเม่ รักเเม่ ถึงเเม่จะ

บ่นจะด่าก็รักแม่ ขอโทดดที�ไม่ค่อยเชื�อฟัง

นางสาว บุญญิสา บุญอินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

พาคนแก่ขา้มถนน ช่วยทาํงานแบ่งเบา

ภาระแม่ เชื�อฟังแม่ รักแม่นะคะ❤

นางสาว ประภสัสร ธรรมสิทธิ� คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ทุกวนั การช่วยแม่บรรเทาความเหนื�อย

คือสิ�งที�ทาํไดดี้ที�สุด การกตญั�ูต่อแม่ถือ

วา่เป็นสิ�งที�ดียิ�ง แม่คือผูใ้หทุ้กอยา่ง

สาํหรับลูก แม่ไม่เคยไม่รักลูก 

เพราะฉะนั�นลูกก็ควรตอบรับความรัก

ของแม่ดว้ยเช่นกนั

นางสาว ปัทมาพร บุตรทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

รักแม่นะคะ ถึงจะดื�อบา้งแต่ก็รักแม่มาก

ที�สุด



นาย พชัระ นกศกัดิ� ดา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ตงแตเดกจนเตบโตเปนวยรุน แมสงสอน

และใหค้วามรักอยา่งจริงใจ แมว้า่ลูกเคย

ทาํผดิพลาดไป แม่ก็ยงัใหอ้ภยัลูกคนนี�

เสมอ และยงัมอบรอยยิ�มทั�ง ๆ ที�แม่ ก็ตอ้ง

เสียนํ�าตา  รอวนัที�ลูกไดป้ระสบ

ความสาํเร็จทั�งการเรียน และการงาน

ก่อนนะ อยากมีโอกาสไดต้อบแทน

พระคุณแม่  แมว้า่มนัจะเป็นเพียงสิ�ง

เล็กนอ้ยถา้เทียบกบัสิ�งที�ไดรั้บจากแม่ แต่

ลูกคนนี�ก็จะขอสัญญาวา่จะไม่ทาํใหแ้ม่

เสียใจอีกต่อไป จะดูแลแม่ใหเ้หมือนที�

แม่ดูแลลูกเมื�อยงัเล็ก จะไม่ใหแ้ม่ตอ้ง

เหนื�อย ทั�งกายและใจกบัลูกคนนี�  และจะ

รักแม่ใหม้ากกวา่รักตวัเอง   ก่อนหนา้นี�

ไม่ค่อยไดบ้อกรักแม่ แต่เราก็รู้กนัอยูแ่ลว้

 วนันึงเคยถามตวัเองวา่ทาํอะไรใหท้่าน

ไดมี้ความสุขหรือยงั จากนี�สัญญาจะทาํ

ใหท้่านมีความสุข พาท่านไปเที�ยว จะ

นางสาว พชัราวรรณ เคยคอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

เป็นเด็กดีของแม่ ตั�งใจเรียน ทาํงานบา้น

แทนแม่ ขอใหแ้ม่สุขภาพแขง็แรงอยูก่บั

เราไปนานๆ ไม่ทาํใหแ้ม่เสียใจและ

ผดิหวงั หนูรักแม่นะคะ ขอโทษที�ดื�อไป

บา้ง ไม่เชื�อฟังบา้ง แต่หนูก็รักแม่

นางสาว ภทัรภร เพช็รปราณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

การเป็นเด็กดี เชื�อฟังในคาํสอนของแม่ 

และตั�งใจเรียนถือเป็นการทาํดีเพื�อแม่ แต่

สิ�งที�ขาดไม่ไดคื้อความกตญั�ูรู้คุณ จะ

พยายามทาํทุกๆอยา่งใหกี้ที�สุดและไม่ให้

แม่ผดิหวงัในตวั ขอแค่คอยสนบัสนุน

อยา่งนี�ต่อไป รักแม่นะ

นางสาว ภสัสร คาํสอาด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ช่วยแม่ทาํงานบา้น เป็นเด็กดี ตั�งใจเรียน

หนงัสือ เชื�อฟังพอ่แม่



นาย ภาสพงศ ์ พูลผล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

มีพระคุณกบัมารดา อยา่งมาก  ไดช่้วย

ดูแลขา้วของ ทาํงานบา้นดูแลนอ้ง ตอนที� 

มารดาไม่อยูแ่ละไม่สะดวก  และตอน

วา่งๆกิจกรรม คุณแม่ ไดช้งนไปทาํบุญอยู่

บ่อยๆ  ใหค้วามอบอุ่นกบัลูกบุตร ทาํให้

รู้สึก วา่  ตนเองในวนัที�ไม่มีใครแต่ก็ยงัมี

แม่ ที�ค่อยใหก้าํลงัใจคอยรักใหเ้สมอ ใน

วนัที� ตนเองอ่อนแอ อยากขอบคุณ คุณแม่  

ที�ค่อยทาํใหเ้ติบโตมาจนถึงทุกวนันี�  ถึงจะ

ทาํใหผ้ดิหวงัแต่ก็ขอใหน้อ้ยที�สุดและทาํ

ใหภู้มิใจมากที�สุดขอบคุณครับ

นาย ภูรินทร์ สรณเจริญพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

แม่เป็นผูใ้หก้าํเนิด เป็นผูเ้ลี�ยงเฝ้าดูแลเรา

มาตลอด เป็นผูรั้กเรามากกวา่ใคร ๆ ที�

บอกวา่รักเรา ไม่วา่ลูกจะทาํผดิขนาด

ไหนแม่ก็ยงัใหอ้ภยัแก่ลูกเสมอ บางครั� ง

ลูกทาํผดิ แม่โกรธ ดุด่า วา่ลูก แต่แม่ก็ไม่

เคยคิดจะทาํร้ายลูก

นางสาว รัตติยากร โถชยัคาํ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ความดีคือการไดช่้วยผูสู้งอายขุา้มถนน 

ช่วยผูสู้งอายขึุ�จากเรือ หรือแมก้ระทั�งลุค

จากที�นั�งบนรถเมลเ์พื�อใหผู้สู้งอายไุดน้ั�ง 

ส่วนสิ�งที�อยากจะบอกแม่คือ แม่คือทุก

สิ�งของลูกคนนี�  แม่ไม่ใช่ผูว้เิศษแต่แม่

สามารถหาสิ�งที�ลูกคนนี�ตอ้งการมาใหไ้ด้

เสมอ ไม่มีคาํพูดดีคาํใดๆที�จะสามารถ

แทนความรู้สึกจากลูกคนนี�ได ้และลูก

คนนี�อยากจะขอบคุณแม่คนนี� อีกครั� งที�

ดูแลเอาใจใส่ลูกคนนี� เสมอมา ลูกคนนี�

อยากบอกแม่วา่ “รักแม่มากๆนะคะ”



นาย วรกร ศกัดิ� ดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

ช่วยแม่ดูแล ทาํความสอาดบา้น กวาด ถู 

เช็ดกระจก ไม่ดื�ดดา้น ฟังคาํสอน เอา

พวงมาลยัมาไหวแ้ม่

นางสาว วนัวสิาห์ ธนะพนัธ์พิพฒัน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

วนัแม่ปีนี�  หนูอยากบอกแม่วา่ขอบคุณ

มากๆนะคะที�คอยดูแลเอาใจใส่หนูทุก

อยา่ง หนูจะตั�งใจเรียนและตั�งใจทาํงาน

เพื�อแม่นะหนูรักแม่นะคะรออีกนิดนะคะ

เดียวหนูจะดูแลแม่เหมือนที�แม่ดูแลหนู 

ขอบคุณนะคะหนูรักแม่นา้าา

นาย วชิยั ไวชมภู คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

แม  ของฉน  กคงไมตางกบแมคนอนๆ

 บนโลกใบนี�  ที�หวงัใหลู้กเป็นเด็กดี ตั�งใจ

เรียนและมีอนาคตที�สดใส ประสบ

ความสาํเร็จในชีวติ  แต่ความหวงัของแม่

ไม่เคยทาํใหฉ้นัลาํบากใจหรือกดดนัแต่

อยา่งใด  เพราะสิ�งที�แม่หวงั อยูบ่น

พื�นฐานของความพอดี แม่ขอแค่ใหฉ้นัทาํ

เท่าที�ความสามารถของฉนัมีและฉนัมี

ความสุขกบัสิ�งที�ทาํ ความหวงัของแม่ก็

ประสบผลแลว้ ผมจะเป็นเด็กดี ตั�งใจ

เรียนใหไ้ดเ้กรด 4 ผมจะช่วยคุณพอ่คุณ

แม่แบ่งเบาภาระงานบา้น ผมจะประหยดั

ค่าใชจ้่าย คุณพอ่คุณแม่จะไดไ้ม่ตอ้ง

เหนื�อย ผมสัญญาวา่ผมจะไม่ติดเกม ไม่ยุง่

เกี�ยวกบัการพนนัหรือยาเสพติด ผมจะ

เป็นเด็กดีของคุณพอ่คุณแม่ และเป็นคนดี

ของสังคมตลอดไปครับ นาํพวงมาลยั 

ไปกราบแม่ ขอพร เพื�อความเป็นสิริ

นางสาว ศิรินทิพย์ พุม่แสง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

หนูรักแม่นะคะ ขอใหแ้ม่มีความสุข 

ขอใหแ้ม่พบเจอแต่สิ�งดีๆ ใหแ้ม่ไดไ้ปอยู่

บนสวรรคที์�สวยงาม

นางสาว ศิรินทิพย์ พุม่แสง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการรักแม่นะคะ



นาย ศิลา คงชื�นสิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

เริ�มตั�งแต่การทาํความดี พูดจาดี เคารพ

นบัถือแม่ และเชื�อฟังแม่ ทั�งการกระทาํ

และความคิด กระทั�งช่วยแม่ทาํงานบา้น 

คอยอยูก่บัแม่ ใหแ้ม่ไหวว้าน และตั�งใจ

เรียน

นางสาว สุภสัสร ไหลเลื�อน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการหนูจะไม่ดื�อกบัแม่จะเชื�อฟังแม่ค่ะ

นางสาว อภิญญา วงัคีรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ

การเป็นเด็กดีของพอ่แม่ ไม่ทาํใหเ้เม่

เสียใจ ผดิหวงั ตั�งใจเรียน ทาํงานส่ง 

เพราะเเม่หาเงินส่งเราเรียน เราจึงตอ้ง

ตั�งใจเรียน ไม่ใชเ้งินฟุ่มเฟือย หาเงินเอง

บา้ง ไม่ทาํใหเ้เม่เดือดร้อน ช่วยงานเเม่ที�

บา้น เพื�อเเบ่งเบาภาระ ไม่ทาํใหเ้เม่เหนื�อย

เพิ�ม

นาย จิราเมธ สุภารัตน์ คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

การบอกรักแม่นั�นเราสามารถทาํไดทุ้ก

วนัไม่วา่จะเป็นการพูดหรือการปฎิบติัตวั

ที�ดีต่อท่าน ซึ� งบางครั� งเราไม่จาํเป็นตอ้ง

บอกเป็นคาํพูดแต่เราแสดงออกทาง

ร่างกาย จิตใจดว้ยการดูแลเอาใจใส่ท่าน 

คอยใหค้วามช่วยเหลือและอยูเ่คียงขา้งกนั

 เพื�อใหเ้กิดความอบอุ่นกบัครอบครัวจะ

มีความสุขกนัทั�งครอบครัว รักแม่ทุกวนั

นะครับ จะเป็นคนดีของแม่แหละสังคม

ตลอดไป

นาย ฐิณวฒัน์ แซ่เบ๊ คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแหนูจะตั�งใจเรียน รักแม่นะคะ

นาย ฐิณวฒัน์ แซ่เบ๊ คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแหนูจะตั�งใจเรียน รักแม่นะคะ

นางสาว ฐิตาภา  เหลียวจนัทร คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

บอกรักแม่ แม่ตอนที�พอ่กบัแม่หยา่กนั

แลว้ค่ะ ถึงแม่นะไม่แต่แม่อาจจรับรู้ รัก

นะคะ

นางสาว ณฐักานต์ ชา้งแกว้ คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

รักแม่มากนะคะ จะทาํตามเป้าหมาย

เพื�อใหแ้ม่ภูมิใจ



นาย ตริณภพ เจริญศรีวสุิทธิ� คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

ผมไดช่้วยเหลืองานบา้นทุกอยา่งหาเงิน

แบ่งเบาภาระครอบครัวและบอกรักแม่

ทุกวนั

นางสาว ธนญัญา อินทร์ฉตัร คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

ความรักที�มีต่อแม่มีมาตั�งแต่เราลืมตาเกิด

มาบนโลกนี�  ผูห้ญิงคนหนึ�งที�ดูแล เลี�ยง

มาตั�งแต่ยงัไม่รู้ความ จนกระทั�งโตขึ�น มี

การเปลี�ยนแปลงที�จะตอ้งกา้วเป็นผูใ้หญ่ 

แต่ผูห้ญิงคนนั�นยงัคอยเป็นห่วง ดูแลเรา

ตลอด จนตอนนี� ที�หนูมาอยูต่่างที�ต่าง

แดนอยา่งไรที�พึ�งสุดทา้ยที�นึกถึงก็ยงัเป็น

บา้นที�มี แม่ พอ่ ครอบครัวเป็นพื�นที�เป็น

ความสะบายใจที�สุดทา้ย และหนูจะไม่

ลืมวา่ใครที�เป็นห่วงและรักเราที�สุด

นางสาว ธญัลกัษณ์ วหิกรัตน์ คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

ดิฉนัคิดวา่ แม่ เป็นคนที�เก่งมากที�สุดใน

ชีวติวติของดิฉนัแลว้ก็วา่ได ้แม่

เปรียบเสมือนทุกสิ�งทุกอยา่งของดิฉนั

แลว้ แม่ดูแลฉนัทุกอยา่งและ แม่ก็เป็น

แทบจะเป็นเสาหลกัของครอบครัวฉนั

ดว้ย แม่เป็นคนเก่งเลขมากๆ บางทีฉนัก็

คิดวา่อยากไดค้วามเก่งของแม่บา้งสัก

ครึ� งนึงก็ยงัดี ฉนัรู้สึกวา่ไม่มีใครที�

สามารถเทียบแม่ไดเ้ลย ดิฉนัรู้เลยวา่ตอน

อยูก่บัแม่สบายแค่ไหน ก็เมื�อตอนที�ดิฉนั

มาอยูค่นเดียว แต่แม่ก็ติดต่อฉนัอยูเ่สมอๆ

 มาหาเป็นครั� งคราว ฉนัรู้สึกวา่ถา้จะรัก

ใครสักคนอยา่งเตม็ที� ฉนัก็รักแม่ที�สุดใน

ชีวติแลว้ ขอบคุณสาํหรับทุกอยา่งนะคะ

แม่ หนูรักแม่นะคะ

นางสาว นิชาภา จนัทรังษี คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ รักแม่นะคะ

นาย บุญญากรณ์ ทองโฉม คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแบอกรักเเม่



นางสาว ปิ� นมณี  ทายนต์ คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

การทาํความดีปฏิบติัตวัเป็นคนดีต่อแม่

ของฉนั คือการช่วยแบ่งเบาภาระหนา้ที�

ใหแ้ม่ไม่ตอ้งทาํงานหนกัอยูค่นเดียว การ

รู้จกัหนา้ที�ของตวัเองหนา้ที�ของเราคือ

เป็นนกัเรียนก็ตอ้งตั�งใจเรียน ไม่ออก

นอกลู่นอกทาง

นางสาว พรพรรณ แสงไข่ คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

ขอบคุณคุณแม่มากๆ ที�อดทน เสียสละ

ใหห้นูมาโดยตลอด หนูสัญญาวา่จะตั�งใจ

เรียนหนงัสือ และดูแลแม่ดีๆ รักแม่นะคะ

นางสาว รตนฉตัร  ชา้งทอง คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

หนูจะรักและสามคัคีทั�งพี�นอ้งและเพื�อน 

จะเป็นเด็กดีตั�งใจเรียน

นาย ระพี อินทระ คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

ความรักของแม่นั�นเปรียบเหมือน

มหาสมุทรที�ไม่มีวนัสิ�นสุดและจุดเริ�มตน้

 และไม่มีวนัหมดดงันั�นการทาํความดีที�

เราสามารถทาํใหแ้ม่ไดน้ั�นมีมากมาย

หลายวธีิโดยไม่จาํเป้นตอ้งพูดคาํวา่รัก 

เช่นช่วยแบ่งเบาภาระของท่านที�เราพอทาํ

ได้

นาย ระพี อินทระ คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

ความรักของแม่นั�นเปรียบเหมือน

มหาสมุทรที�ไม่มีวนัสิ�นสุดและจุดเริ�มตน้

 และไม่มีวนัหมดดงันั�นการทาํความดีที�

เราสามารถทาํใหแ้ม่ไดน้ั�นมีมากมาย

หลายวธีิโดยไม่จาํเป้นตอ้งพูดคาํวา่รัก 

เช่นช่วยแบ่งเบาภาระของท่านที�เราพอทาํ

ได้



นางสาว วรรษมล คาํลาด คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

แมเปนผทูใหกาเนดหนูมา แมอุมทองหนู

มาตั�ง 9 เดือน และยงัเลี�ยงดูหนูอยา่งทะนุ

ถนอมตลอดมา ตั�งแต่เล็กจนโต บางที

เวลาหนูเจบ็ป่วย แม่ก็ยงัลางานเพื�อจะมา

ดูแลหนูทุกๆครั� ง ถึงแมว้า่หนูจะเจบ็ป่วย

เพียงเล็กนอ้ยก็ตามหรือบางทีหนูมีเรื�อง

เดือดร้อน หรือไม่สบายใจอะไร แม่ก็จะ

คอยถามหนูอยูเ่สมอวา่เป็นอะไร ไม่

สบายหรือเปล่า หรือวา่มีอะไรใหแ้ม่ช่วย

ไหม ถา้หนูบอกแม่วา่มีปัญหา แม่ก็จะ

แกปั้ญหาใหห้นูอยูทุ่กครั� ง เช่น เวลาหนู

ทาํการบา้นไม่ได ้แม่ก็จะช่วยสอนหนู

จนหนูทาํไดเ้อง ทุกๆเชา้แม่จะถามหนูวา่ 

วนันี�อยากทานอะไร แม่ก็จะทาํใหห้นู

ทาน ถึงแมว้า่จะเสียเวลาไปมากก็ตาม 

เมื�อถึงวนัเกิดของหนู แม่ก็จะซื�อของขวญั

ใหห้นู หรือไม่ก็ซื�อเคก้ใหห้นูแทน ไม่วา่

แม่จะซื�ออะไรใหห้นูก็ตามหนูก็ดีใจมาก 

นางสาว ศิรดา บุญไตรย์ คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

ถึงเราจะไม่ไดมี้เวลาร่วมกนัมากแต่ความ

รักที�มีใหไ้ม่เคยลดนอ้ยลงความสุขของ

ลูกคือยิ�มและกอดของแม่

นางสาว สุภาภรณ์ ปักษา คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ รักแม่มากนะจะ๊ จุบ้ๆ

นาย เอกพงศ์ รุ่งเรือง คณะอุตสาหกรรมสิ�งทอและออกแ

แม่ของฉนัคือคนเก่ง ขยนัและอดทนมาก

เพื�อฉนั สิ�งที�ท่านหามาใหน้ั�นคือ

ความรู้สึกจากคนเป็นแม่อยา่งแทจ้ริง จึง

ทาํใหฉ้นัรู้ในสิ�งที�แม่ทาํนั�นเพื�อใคร สิ�งที�

ท่านทาํนั�นก็ไดแ้ก่ การอบรม การเลี�ยงดู 

การเอาใจใส่ และในเมื�อฉนัตอ้งการสิ�ง

ใดก็มีแต่แม่เท่านั�นที�ฉนัเขา้ใจ ทุกอยา่ง

มานี�แม่ทาํใหฉ้นัมาโดยตลอด ฉนัจริงรัก

แม่อยา่งสุดหวัใจ สุขสันตว์นัแม่
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