
          
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ๐๕๘ / ๒๕๕๗ 
เรื่อง  การประกวดงานเขียน  เรียงความ  บทกลอน  เรื่องส้ัน  เทิดพระคุณของแม 

งานวันแมแหงชาติ  ประจําป  ๒๕๕๗ 
  
 
  สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ    ไดจัดงานวันแมแหงชาติ
มาเปนประจําทุกป โดยถือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจา ฯ  พระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม) 
เปนวันแมแหงชาติ  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเทิดทูนและเผยแพรพระเกียรติคุณ  สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ  ผูทรงเปนแมแหงชาติ   เพ่ือเผยแพรพระคุณและบทบาทของแมท่ีมีตอครอบครัว  
สังคม  และประเทศชาติ  เพ่ือยกยองแมท่ีดีเดนและลูกท่ีมีความกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม 
 

  งานวันแมแหงชาติ  ประจําป  ๒๕๕๗   สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย  ในพระบรม
ราชูปถัมภ    จึงจัดใหมีการประกวดงานเขียน  เรียงความ  บทกลอน  เร่ืองสั้น  เทิดพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และเทิดพระคุณของแม แบงออกเปน  ๓  ประเภทและ  ๓  ระดับ  ดังมี
รายละเอียดตอไปน้ี 
 

    ๑. ประกวดเรียงความนักเรียนระดับประถมศึกษา     
            กําหนดใหเขียนเปนเรียงความ    เรื่อง  “ วันที่แมรอคอย ”  ความยาว  ๑ - ๒  
หนากระดาษ  A๔   เขียนดวยลายมือตัวบรรจง ไมเวนบรรทัด  หรือตัวพิมพขนาด  ๑๖ - ๑๘  พอยท ก็ได 
       ผูมีสิทธิสงประกวด  ไดแก    ผูกําลังเรียนอยูในระดับประถมศึกษา  สงไดคนละ  ๑  
สํานวนเทาน้ัน  และตองแจงช่ือจริง   สถานท่ีติดตอ  หมายเลขโทรศัพท  พรอมระบุช้ันเรียน  โรงเรียน  
และสถานท่ีตั้งโรงเรียนใหชัดเจน  มี  ๑๓   รางวัล  ดังน้ี 
    รางวัลที่  ๑           เงินรางวัล       ๑๐,๐๐๐.- บาท และโลเกียรติคุณ 
  รางวัลที่  ๒      เงินรางวัล   ๘,๐๐๐.- บาท และโลเกียรติคุณ
  รางวัลที่  ๓       เงินรางวัล   ๖,๐๐๐.-  บาท และโลเกียรติคุณ 
  รางวัลชมเชย   ๑๐   รางวัล ๆ ละ          ๑,๐๐๐.-  บาท และเกียรติบัตร 

 
 



-๒- 
    

   ๒. ประกวดบทกลอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
     กําหนดใหเขียนเปนกลอนแปด  ความยาว  ๖  บท   เรื่อง  “ ความเปนไทยใน
หัวใจของแม”   เขียนดวยลายมือตัวบรรจง  หรือตัวพิมพขนาด  ๑๖ - ๑๘  พอยท ก็ได 
      ผูมีสิทธิสงประกวด  ไดแก  ผูท่ีกําลังเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. สงได
คนละ  ๑   สํานวนเทาน้ัน  และตองแจงช่ือจริง  สถานท่ีติดตอ  หมายเลขโทรศัพท    พรอมระบุช้ันเรียน  
โรงเรียน  และสถานท่ีตั้งโรงเรียนใหชัดเจน  มี ๑๓  รางวัล ดังน้ี 
    รางวัลที่  ๑           เงินรางวัล       ๑๕,๐๐๐.- บาท และโลเกียรติคุณ 
  รางวัลที่  ๒      เงินรางวัล         ๑๒,๐๐๐.- บาท และโลเกียรติคุณ
  รางวัลที่  ๓       เงินรางวัล   ๘,๐๐๐.-  บาท และโลเกียรติคุณ 
  รางวัลชมเชย   ๑๐   รางวัล ๆ ละ          ๑,๕๐๐.-  บาท และเกียรติบัตร 
 

   ๓. ประกวดเรื่องส้ันระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 
      กําหนดใหเขียนเร่ืองสั้น   ความยาว  ๓ - ๕  หนากระดาษ  A๔  เขียนดวยตัว
บรรจง ไมเวนบรรทัด หรือตัวพิมพขนาด  ๑๖ - ๑๘  พอยท  ก็ได   ผูเขียนต้ังช่ือเร่ืองเองตามความ
เหมาะสม   โดยเน้ือหาและเปาหมายของเร่ืองสั้นตองเปนไปในทางสรางสรรค  เพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จแมของแผนดินและสะทอนบทบาทความดีงามของแมท่ีมีตอครอบครัว  สังคม และประเทศชาติ  
หรือสะทอนบทบาทการปฏิบัติตนอันดีงามของลูกท่ีมีตอแม 
       ผูมีสิทธิสงประกวด  ไดแก  ผูท่ีศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป  
โดยไมกําหนดวัยวุฒิและคุณวุฒิ  สงไดคนละ  ๑  เร่ืองเทาน้ัน  โดยแจงช่ือจริง  สถานท่ีติดตอและ
หมายเลขโทรศัพทใหชัดเจน  มี  ๑๓  รางวัล ดังน้ี 
    รางวัลท่ี  ๑           เงินรางวัล         ๒๐,๐๐๐.- บาท และโลเกียรติคุณ 
  รางวัลท่ี  ๒      เงินรางวัล         ๑๕,๐๐๐.-  บาท และโลเกียรติคุณ
  รางวัลท่ี  ๓       เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐.-  บาท และโลเกียรติคุณ 
  รางวัลชมเชย  ๑๐  รางวัล ๆ ละ               ๒,๐๐๐.- บาท และเกียรติบัตร  
    

 ๔. การสงผลงานเขาประกวด 
        สงผลงานประกวดทุกประเภทและทุกระดับไดตั้งแตบัดน้ี  ถึงวันที่ ๑๐  กรกฎาคม 
๒๕๕๗    โดยถือตราประทับไปรษณียเปนสําคัญ    สงผลงานไปประกวดไดที่  นายกัมพล  
กรรณภูติ  สํานักเนติธรรม สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยฯ  ถนนราชวิถี  แขวงทุงพญาไท 
เขตราชเทวี   กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐  วงเล็บมุมซองระบุประเภทของผลงานท่ีประกวดไวดวย   
 



-๓- 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี   โทรศัพท   ๐-๒๓๕๔-๗๕๘๕ , ๐-๒๓๕๔-๗๕๓๓ - ๓๗   ตอ  ๗๐๖, 
๙๑๑ , ๑๐๔    โทรสาร ๐-๒๓๕๔-๗๕๘๕   
 

 ๕. การตัดสินของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการตัดสินประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวา  ๓๐  ทาน   โดยพิจารณา
ภายใตเงื่อนไขและหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
      ๑. ตองเขียนถูกตองตามประเภท  ระดับ  ช่ือเร่ือง  และมีเน้ือหาตรงกับกฎเกณฑ  
กติกา  ท่ีกําหนดไว 
      ๒. ตองเปนผลงานที่เขียนขึ้นดวยตัวเอง   ไมลอกเลียนผลงานของผูอื่น 
ไมวาจะเปนบางสวนหรือทั้งหมด   กรณีที่พบวาไดลอกเลียนผลงานของผูอื่นสงประกวด   
คณะกรรมการจะตัดสิทธิออกจากการประกวดทันที  และในกรณีที่คณะกรรมการสงสัยวา
ผูเขียนไมไดเขียนดวยตนเอง  จะเชิญเจาของผลงานมาทดสอบที่สภาสังคมสงเคราะห ฯ   หาก
ไมผานการทดสอบ  ใหเลื่อนระดับรองลงไปขึ้นมาแทน  โดยเลือกจากระดับสํารองที่คัดเลือกไว  
๕  ลําดับ  กอนจะมีการประกาศอยางเปนทางการ 
  ๓. ประกาศผลการตัดสินภายในวันท่ี  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ และสามารถ
ตรวจผลการตัดสินไดท่ีเว็บไซดของสภาสังคมสงเคราะห ฯ  www.ncswt.or.th  โดยผูท่ีไดรับรางวัลจะ
ไดรับการติดตอแจงใหทราบโดยตรง  สําหรับผูท่ีไดรับรางวัลท่ี  ๑, ๒ , ๓  ทุกประเภท  จะไดเขารับรางวัล
จากประธานในพิธีเปดงานวันแมแหงชาติ วันอังคารท่ี ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  อาคารใหมสวนอัมพร 
     ๔. ผลงานที่ไดรับรางวัลทุกประเภทเปนลิขสิทธิ์ของสภาสังคมสงเคราะห ฯ  เพ่ือ
การนําออกเผยแพรตอไป   การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 
 

     ขอเชิญชวนนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ครู  อาจารย และประชาชนผูสนใจสง
เรียงความ  บทกลอน  และเร่ืองสั้น  เขาประกวดไดตามรายละเอียดดังกลาวโดยท่ัวกัน   
 

                 
                                      ประกาศ   ณ  วันท่ี     ๑๒    มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
 
                             พลตรีหญิง          

                (คุณหญิงอัสนีย        เสาวภาพ) 
                ประธานสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย ฯ 

                       


