
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศที่  ๐๖๐ / ๒๕๕๖ 
เร่ือง  การประกวดงานเขียน  เรียงความ  บทกลอน  เร่ืองสัน้  เทดิพระคุณของแม่ 

งานวันแม่แห่งชาต ิ ประจาํปี  ๒๕๕๖ 

  
 
  สภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ์    ได้จดังานวนัแมแ่หง่ชาติ

มาเป็นประจําทกุปี โดยถือวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินีนาถ (๑๒ สงิหาคม) 

เป็นวนัแม่แห่งชาติ  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณ  สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ  ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ   เพ่ือเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ท่ีมีต่อครอบครัว  

สงัคม  และประเทศชาต ิ เพ่ือยกยอ่งแม่ท่ีดีเดน่และลกูท่ีมีความกตญัญกูตเวทีอยา่งสงูตอ่แม ่
 

  งานวนัแม่แห่งชาติ  ประจําปี  ๒๕๕๖   สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรม

ราชูปถมัภ์    จึงจดัให้มีการประกวดงานเขียน  เรียงความ  บทกลอน  เร่ืองสัน้  เทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเทิดพระคณุของแม ่แบง่ออกเป็น  ๓  ประเภทและ  ๓  ระดบั  ดงัมี

รายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

    ๑. ประกวดเรียงความนักเรียนระดับประถมศึกษา     
            กําหนดให้เขียนเป็นเรียงความ    เร่ือง  “ ความดีของลูก คือ ความสุขของแม่ ”  

ความยาว  ๑ - ๒  หน้ากระดาษ  A๔    เขียนด้วยลายมือตวับรรจง ไม่เว้นบรรทดั  หรือตวัพิมพ์ขนาด  

๑๖ - ๑๘  พอยท์ ก็ได้ 

       ผู้ มีสทิธิสง่ประกวด  ได้แก่    ผู้ กําลงัเรียนอยู่ในระดบัประถมศกึษา  สง่ได้คนละ  ๑  

สํานวนเท่านัน้  และต้องแจ้งช่ือจริง   สถานท่ีติดต่อ  หมายเลขโทรศพัท์  พร้อมระบุชัน้เรียน  โรงเรียน  

และสถานท่ีตัง้โรงเรียนให้ชดัเจน  มี  ๑๓   รางวลั  ดงันี ้

    รางวัลที่  ๑           เงินรางวลั       ๑๐,๐๐๐.- บาท และโลเ่กียรติคณุ 

  รางวัลที่  ๒      เงินรางวลั   ๘,๐๐๐.- บาท และโลเ่กียรติคณุ

  รางวัลที่  ๓       เงินรางวลั   ๖,๐๐๐.-  บาท และโลเ่กียรติคณุ 

  รางวัลชมเชย   ๑๐   รางวลั ๆ ละ          ๑,๐๐๐.-  บาท และเกียรติบตัร 

 



-๒- 
    

   ๒. ประกวดบทกลอนนักเรียนระดบัมัธยมศกึษา 
     กําหนดให้เขียนเป็นกลอนแปด  ความยาว  ๖  บท   เร่ือง  “ ในสายพระเนตร

สมเดจ็แม่ ”   เขียนด้วยลายมือตวับรรจง  หรือตวัพิมพ์ขนาด  ๑๖ - ๑๘  พอยท์ ก็ได้ 

      ผู้ มีสทิธิสง่ประกวด  ได้แก่  ผู้ ท่ีกําลงัเรียนอยู่ในระดบัมธัยมศกึษา และ ปวช. สง่ได้

คนละ  ๑   สํานวนเท่านัน้  และต้องแจ้งช่ือจริง  สถานท่ีติดต่อ  หมายเลขโทรศพัท์    พร้อมระบชุัน้เรียน  

โรงเรียน  และสถานท่ีตัง้โรงเรียนให้ชดัเจน  มี ๑๓  รางวลั ดงันี ้

    รางวัลที่  ๑           เงินรางวลั       ๑๕,๐๐๐.- บาท และโลเ่กียรติคณุ 

  รางวัลที่  ๒      เงินรางวลั         ๑๒,๐๐๐.- บาท และโลเ่กียรติคณุ

  รางวัลที่  ๓       เงินรางวลั   ๘,๐๐๐.-  บาท และโลเ่กียรติคณุ 

  รางวัลชมเชย   ๑๐   รางวลั ๆ ละ          ๑,๕๐๐.-  บาท และเกียรติบตัร 
 

   ๓. ประกวดเร่ืองสัน้ระดบัอุดมศกึษาและประชาชนทั่วไป 
      กําหนดให้เขียนเร่ืองสัน้   ความยาว  ๓ - ๕  หน้ากระดาษ  A๔  เขียนด้วยตัว

บรรจง ไม่เว้นบรรทัด หรือตัวพิมพ์ขนาด  ๑๖ - ๑๘  พอยท์  ก็ได้   ผู้ เขียนตัง้ช่ือเร่ืองเองตามความ

เหมาะสม   โดยเนือ้หาและเป้าหมายของเร่ืองสัน้ต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์  เพ่ือเทิดพระเกียรติ

สมเด็จแม่ของแผ่นดินและสะท้อนบทบาทความดีงามของแม่ท่ีมีต่อครอบครัว  สงัคม และประเทศชาต ิ 

หรือสะท้อนบทบาทการปฏิบตัตินอนัดีงามของลกูท่ีมีตอ่แม ่

       ผู้ มีสิทธิส่งประกวด  ได้แก่  ผู้ ท่ีศึกษาอยู่ในระดบัอุดมศึกษาและประชาชนทัว่ไป  

โดยไม่กําหนดวัยวุฒิและคุณวุฒิ  ส่งได้คนละ  ๑  เร่ืองเท่านัน้  โดยแจ้งช่ือจริง  สถานท่ีติดต่อและ

หมายเลขโทรศพัท์ให้ชดัเจน  มี  ๑๓  รางวลั ดงันี ้

    รางวลัท่ี  ๑           เงินรางวลั         ๒๐,๐๐๐.- บาท และโลเ่กียรติคณุ 

  รางวลัท่ี  ๒      เงินรางวลั         ๑๕,๐๐๐.-  บาท และโลเ่กียรติคณุ

  รางวลัท่ี  ๓       เงินรางวลั ๑๐,๐๐๐.-  บาท และโลเ่กียรติคณุ 

  รางวลัชมเชย  ๑๐  รางวลั ๆ ละ               ๒,๐๐๐.- บาท และเกียรติบตัร  
    

 ๔. การส่งผลงานเข้าประกวด 
        ส่งผลงานประกวดทกุประเภทและทกุระดบัได้ตัง้แต่บดันี ้ ถึงวนัท่ี  ๓๐  มิถนุายน 

๒๕๕๖  โดยถือตราประทบัไปรษณีย์เป็นสําคญั ส่งผลงานไปประกวดได้ที่  นายกัมพล  กรรณภูต ิ   
สํานักเนติธรรม    สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ฯ   ถนนราชวิถี   แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี   กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐  วงเลบ็มมุซองระบปุระเภทของผลงานท่ีประกวดไว้ด้วย   

 



-๓- 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ท่ี   โทรศพัท์   ๐-๒๓๕๔-๗๕๘๕ , ๐-๒๓๕๔-๗๕๓๓ - ๓๗   ตอ่  ๗๐๖, 

๙๑๑ , ๑๐๔    โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๕๘๕   
 

 ๕. การตดัสินของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการตดัสนิประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิไมน้่อยกวา่  ๓๐  ทา่น   โดยพิจารณา

ภายใต้เง่ือนไขและหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

      ๑. ต้องเขียนถูกต้องตามประเภท  ระดบั  ช่ือเร่ือง  และมีเนือ้หาตรงกบักฎเกณฑ์  

กตกิา  ท่ีกําหนดไว้ 

      ๒. ต้องเป็นผลงานที่ เขียนขึน้ด้วยตัวเอง   ไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทัง้หมด   กรณีที่พบว่าได้ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนส่งประกวด   
คณะกรรมการจะตัดสิทธิออกจากการประกวดทันที  และในกรณีที่คณะกรรมการสงสัยว่า
ผู้เขียนไม่ได้เขียนด้วยตนเอง  จะเชิญเจ้าของผลงานมาทดสอบที่สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ   หาก
ไม่ผ่านการทดสอบ  ให้เล่ือนระดับรองลงไปขึน้มาแทน  โดยเลือกจากระดับสํารองที่คัดเลือกไว้  
๕  ลาํดับ  ก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ 
  ๓. ประกาศผลการตดัสนิภายในวนัท่ี  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ และสามารถตรวจ

ผลการตดัสินได้ท่ีเว็บไซด์ของสภาสงัคมสงเคราะห์ ฯ  www.ncswt.or.th  โดยผู้ ท่ีได้รับรางวลัจะได้รับ

การติดต่อแจ้งให้ทราบโดยตรง  สําหรับผู้ ท่ีได้รับรางวลัท่ี  ๑, ๒ , ๓  ทกุประเภท  จะได้เข้ารับรางวลัจาก

ประธานในพิธีเปิดงานวนัแมแ่หง่ชาต ิ วนัจนัทร์ท่ี  ๑๒  สงิหาคม  ๒๕๕๖  ณ  อาคารใหมส่วนอมัพร 

     ๔. ผลงานท่ีได้รับรางวลัทกุประเภทเป็นลิขสิทธ์ิของสภาสงัคมสงเคราะห์ ฯ  เพ่ือ

การนําออกเผยแพร่ตอ่ไป   การตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ 
 

     ขอเชิญชวนนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ครู  อาจารย์ และประชาชนผู้ สนใจส่ง

เรียงความ  บทกลอน  และเร่ืองสัน้  เข้าประกวดได้ตามรายละเอียดดงักลา่วโดยทัว่กนั   

 

                 

                                      ประกาศ   ณ  วนัท่ี  ๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

 

                             พลตรีหญิง          

                (คณุหญิงอสันีย์        เสาวภาพ) 

                ประธานสภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย ฯ 

                       
 


