
 
 

ประกาศ 
การคดัเลอืกลูกทีม่คีวามกตญัญูกตเวทอีย่างสูงต่อแม่ 

ในโอกาสวนัแม่แห่งชาต ิ ประจ าปี  2562  
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

******************** 
 

  สภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์  ขอเชิญหน่วยงานองคก์าร  
และบุคคล   ผูส้นใจ  เสนอช่ือและแบบประวติัของตนเองหรือ บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเป็นลกูท่ีมีความกตญัญู
กตเวทีอยา่งสูงต่อแม่ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด เขา้รับการพิจารณาคดัเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ 
ลกูท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอยา่งสูงต่อแม่ ในโอกาสวนัแม่แห่งชาติ  ประจ าปี  2562   รวม  6  ประเภท คือ 

1. นกัเรียน  นกัศึกษา 
2. นกักีฬา 
3. ขา้ราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
4. นกัร้อง นกัแสดง ศิลปิน 
5. ส่ือมวลชน 
6. ประชาชนทัว่ไป 
 

โดยก าหนดหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก  ดงัน้ี 
1.  เร่ืองท่ีส่งจะตอ้งเป็นเร่ืองจริง  โดยเป็นเร่ืองของตนเองหรือเร่ืองของบุคคลอ่ืนท่ีรู้จกักไ็ด ้
2.  จะตอ้งมีคุณสมบติัของลกูท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอยา่งสูงต่อแม่  5  ประการ  ดงัน้ี 
       2.1 ใหก้ารดูแลเอาใจใส่  เล้ียงดู  และปฏิบติัต่อแม่เป็นอยา่งดีและสม ่าเสมอ   
       2.2  ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่     
       2.3  ประพฤติตนตามค าสัง่สอนของแม่     
       2.4  ด ารงตนอยูใ่นศีลธรรมและเชิดชูวงศต์ระกลู     
       2.5  บ าเพญ็ตนเป็นประโยชน์และเป็นท่ียอมรับของสงัคม     
3. ลกูกตญัญูฯ ประเภทนกักีฬา ตอ้งเป็นนกักีฬาทีมชาติไทย หรือสร้างผลงาน                                  

ในระดบัประเทศ 
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4. ผูท่ี้เสนอแบบประวติัการคดัเลือกเป็นลกูท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอยา่งสูงต่อแม่ ต้องมอีายุ
ตั้งแต่  8 ปีขึน้ไป  แต่ไม่เกนิ  70  ปี  และมารดาต้องมชีีวติอยู่  หรือ  เสียชีวติไม่เกนิ  2  ปี   (นบัจากวนัท่ีส่ง
แบบกรอกประวติัการคดัเลือกฯ) 

5. ใหก้รอกประวติัตามแบบท่ีก าหนดโดยการ พมิพ์เท่าน้ัน  (ใหพ้ิมพแ์บบกรอกประวติั
ใหม่ไดห้รือพิมพเ์ป็นเอกสารแนบ)  รายละเอียดเก่ียวกบัคุณสมบติัของลกูท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอยา่งสูง
ต่อแม่ ทั้ง 5 ประการ   ความยาวไม่เกนิ  5  หน้ากระดาษ  (เอ  4)  พร้อมภาพกจิกรรม (ถ้าม)ี  และจดัท าเป็น
ชุด  จ านวน  6 ชุด   

6. รูปภาพกจิกรรม   ถา้จะส่งเพื่อประกอบการพิจารณา   ขอให้ส่งเป็นภาพถ่ายเอกสาร                  
ไม่ตอ้งส่งตวัจริงของภาพ 
 7.  แบบกรอกประวตัย่ิอ (ไม่เกิน 1 หนา้กระดาษ เอ 4) โดยใชแ้บบอกัษร  Angsana New  
ขนาด  16  พิมพต์ามตวัอยา่ง  จ านวน  2  ชุด  พร้อมลงแผ่นซีด ี จ านวน 2 แผ่น  

 8.  เอกสารและหลกัฐานทีต้่องส่งเพือ่รับการพจิารณา 
8.1 แบบกรอกประวติั  จ  านวน  6  ชุด 
8.2 ส าเนาบตัรประชาชน  ของผูรั้บการคดัเลือกฯ จ านวน 1 ชุด 
8.3 ส าเนาบตัรประชาชนของมารดา  จ  านวน  1  ชุด 
    (หากมารดาเสียชีวิตแลว้ขอใหส่้งส าเนาใบมรณะบตัร)   
8.4 รูปถ่ายหนา้ตรง  ขนาด 2 น้ิว  จ  านวน 3 รูป  (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ของผูรั้บ 
    การคดัเลือกฯ   

9. ใหส่้งเอกสารตามขอ้ 8  ไปยงัประธานคณะกรรมการฝ่ายคดัเลอืกลูกทีม่คีวามกตญัญู
กตเวทอีย่างสูงต่อแม่   สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ฯ  เลขที ่ 257  ตกึมหิดล  ถนนราชวถิี              

เขตราชเทว ี กรุงเทพมหานคร  10400   ภายในวนัที่  3  มถุินายน   2562  (โดยถือวนัประทบัตรา

ไปรษณีย)์ 
 10. หากแม่และลกูไดรั้บการคดัเลือกเป็นแม่ดีเด่นและลกูกตญัญูฯ ในปีเดียวกนั  จะไดรั้บ
การพิจารณาเพียงประเภทเดียว 
  11. หากแบบกรอกประวติัท่ีเสนอไม่ตรงตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวจ้ะไม่ไดรั้บการ
พิจารณา 
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12. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด  และจะประกาศผลในเดือนกรกฎาคม  2562 
13.  ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเป็นลกูท่ีมีความกตญัญูกตเวทีอยา่งสูงต่อแม่ จะไดรั้บโล่เกียรติ คุณ   

จากประธานในพิธีเปิดงานวนัแม่แห่งชาติ  ประจ าปี  2562  วนัท่ี  12 สิงหาคม  2562      
14. ติดต่อขอแบบกรอกประวติัและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ  

คุณนงลกัษณ์   รอมไธสง โทรศพัท ์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 107, 0 - 2354 - 7528  คุณวชัราภรณ์  แสงเผน่ 
โทรศพัท ์0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 304 , 0 - 2354 - 6260 หรือ ดาวน์โหลดแบบกรอกประวติัไดท่ี้   
WWW.NCSWT.OR.TH 
                       15. หลงัจากประกาศผลการคดัเลือกแลว้  ผูท่ี้ตอ้งการเอกสารคืนขอใหไ้ป รับเอกสารคนื
เท่าทีเ่หลอือยู่   ตั้งแต่ วนัที่   1 -  31  ตุลาคม  25 62   หากพน้ก าหนด   สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ   จะไม่
รับผดิชอบเอกสารใด ๆ ทั้งส้ิน     
  
  

http://www.ncswt.or.th/

