
 
 

 
 

 
 

ประกาศที ่ 071 / 2563 
เร่ือง  การประกวดเรียงความในโอกาสการจัดงานวันคนพกิาร คร้ังที ่52 ประจ าปี 2563 

สภาสังคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ์
โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล 

 

 
 

  สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดจัดงาน                  
วันคนพิการ ครั้ง ท่ี  52 ประจ าปี 2563 หัวข้อ “คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่  ใต้ ร่มพระบารมี ”   
ในวนัเสารท่ี์ 7 - วนัอาทิตย์ท่ี 8 พฤศจิกายน 2563  ณ  ศนูยแ์สดงสินคา้และการประชมุ  อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี (Hall 5) เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั  สมเด็จพระนางเจา้
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี  และ
นอ้มเกลา้ฯ  ถวายเป็นพระราชกุศล  โดยการจดังานวนัคนพิการในครัง้นีเ้ปิดโอกาสใหค้นพิการไดมี้
โอกาสพบปะสงัสรรคแ์ลกเปล่ียนความรูแ้ละประสบการณ์  ไดแ้สดงความสามารถ ตลอดจนไดร้บั
ความรูเ้ก่ียวกับวิทยาการใหม่ๆ  ดา้นการป้องกันความพิการ  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและนวตักรรม
ตา่งๆ ท่ีชว่ยสง่เสริมการพฒันาคนพิการในดา้นการแพทย ์ การศกึษา  การอาชีพและการสงัคม   
  คณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความ ในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ 
ครัง้ท่ี 52  ประจ าปี 2563  จงึไดจ้ดัใหมี้การประกวดเรียงความในหวัขอ้เรื่อง “คนพกิาร  ชีวิตวิถใีหม่ 
ใต้ร่มพระบารมี” เพ่ือใหค้นพิการ นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดแ้สดงความรู้
ความสามารถในการเขียนเรียงความแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมร  าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ติ ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินี  ท่ีทรงมีต่อ 
คนพิการและพสกนิกรทั่วประเทศ   
 

  รายละเอยีดการส่งผลงานเข้าประกวด 
  1. ก าหนดใหเ้ขียนเป็นเรียงความเรื่อง “คนพกิาร  ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี”  
ความยาวไม่ เกิน  3 หน้ากระดาษ A4 เขียนด้วยลายมือ  ตัวบรรจง ไม่ เว้นบรรทัด  หรือ  
พิมพด์ว้ยคอมพิวเตอร ์ โดยใชต้วัอกัษร TH - Sarabun  Psk ขนาด 16 - 18 พอยท ์   
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2. รางวัลมดีังนี ้

 รางวลัท่ี 1 เงินรางวลั              8,000.- บาท  พรอ้มเกียรติบตัร 
 รางวลัท่ี 2 เงินรางวลั    6,000.- บาท  พรอ้มเกียรติบตัร 
 รางวลัท่ี 3 เงินรางวลั            4,000.- บาท  พรอ้มเกียรติบตัร 
 รางวลัชมเชย จ านวน 4 รางวลั  รางวลัละ   2,000.- บาท  
 
   3. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 - 3 ทุกประเภท จะได้เข้ารับเกียรติบัตรจากประธาน     
ในพิธีเปิดงานวันคนพิการ ในวันเสาร์ที่  7 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้า 
และการประชุม อมิแพค็ เมอืงทองธานี (Hall 5) 
 
   4. ผู้มสีิทธิ์ส่งเรียงความเข้าประกวด แบ่งเป็น 4 ประเภท  ไดแ้ก่ 
 1. ประเภทคนพิการ 
 2. ประเภทนกัเรียน 
 3. ประเภทนิสิต/นกัศกึษา 
 4. ประเภทประชาชนทั่วไป 
 โดยต้องเป็นผู้ท่ีไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลท่ี1) จากการประกวด
เรียงความเน่ืองในงานวนัคนพิการตอ่เน่ืองกนัเป็นเวลา 2  ปี ในทกุประเภท 
  
   5. หลักเกณฑก์ารพจิารณา ไดแ้ก่ 
 1. เนือ้หา      60  คะแนน 
 2. การใชภ้าษาและการสะกดค า   20  คะแนน 
 3. รูปแบบการเขียนเรียงความ   20  คะแนน 
 4. ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเขียนถูกต้องตามช่ือเรื่อง   มีเนื ้อหาตรงกับ
หลกัเกณฑ ์ กติกาท่ีก าหนดไว ้ และตอ้งเป็นผลงานท่ีเขียนขึน้เองโดยไม่ลอกเลียนผลงานของผูอ่ื้น  
ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือ ทั้งหมด กรณี ท่ีพบว่าได้ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนส่งประกวด
คณะกรรมการจะตดัสิทธ์ิออกจากการประกวดทนัที 
 5. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
         
  6. การส่งผลงานเข้าประกวด 
 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ผลงานเท่ านั้น  
ทัง้นีข้อใหแ้จง้ ช่ือ – นามสกลุจริง  สถานท่ีติดต่อ  หมายเลขโทรศพัท ์และ E – mail / Line id (ถา้มี)  
หากเป็นนกัเรียน นิสิต / นกัศึกษาใหร้ะบุชัน้เรียนและสถานศึกษาใหช้ดัเจน  (ประเภทคนพิการให้แนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการมาด้วย)   
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 2. ผู้ส่งผลงานโดยการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  หากสะดวกขอให้แนบไฟล ์
เป็นแผน่  CD  มาดว้ย 
 3. ส่งผลงานเรียงความ จ านวน 10 ชุด ได้ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย ์
ไดท่ี้ ส านกัรว่มใจสงเคราะหช์มุชน  สภาสงัคมสงเคราะหฯ์  ถนนราชวิถี  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400  หรือ ทาง E-mail :community.fund@ncswt.or.th  ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
(กรณีส่งทางไปรษณียจ์ะถอืวันประทับตราไปรษณียเ์ป็นส าคัญ) 
 4. ประกาศผลการตัดสินผ่านทางเว็บไซต์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
(www.ncswt.or.th) และจะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสินพร้อมก าหนดการรับรางวัลให้ 
ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง  
 5. ผลงานท่ีไดร้บัรางวลัทุกประเภทถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาสงัคมสงเคราะหฯ์
เพ่ือการพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเหมาะสมและน าออกเผยแพรต่อ่ไป  
 6. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ นางฉัตรสุดา  สวัสดิ์นะที  เลขานุการ 
ฝ่ายประกวดเรียงความ  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-122-0248 หรือ นางสาวอรัญญา ขวัญสุข 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-896-3316  ส านักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  
โท รศั พ ท์ แ ล ะ โท รส าร  0  - 23 54  - 7 5 50 , 0  - 2 354  - 75 33 -37  ต่ อ  5 06 ,4 17  ,  
Email : community.fund@ncswt.or.th 
 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  พ.ศ. 2563 
 

    พลตรีหญิง 
           (คณุหญิงอสันีย ์ เสาวภาพ) 

          ประธานสภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย  
                ในพระบรมราชปูถมัภ ์

 
 

 

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

