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ประกวดงานเขียนเนื่องในงานวันแม่ แห่ งชาติ ปี 2560
สภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทยฯ ได้ จัดให้ มีการประกวดงานเขียน เรี ยงความ
บทกลอน เรื่ องสั น้ เทิ ดพระเกี ยรติ สมเด็ จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นี น าถ ในพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ
ประจาปี 2560 แบ่งการประกวดเป็ น 3 ประเภท และ 3 ระดับ ดังนี ้.1. ประกวดเรี ยงความ นักเรี ยนระดับประถมศึกษา กาหนดให้ เขียนเป็ นเรี ยงความ
เรื่ อง“ แสงสว่ า งกลางใจลู ก ” ความยาว 1 - 2 หน้ ากระดาษ A4 เขี ย นด้ วยลายมื อ ตั วบรรจง
ไม่ เว้ น บรรทัด หรื อ พิม พ์ ด้ วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ตั วอั กษร Angsana New ขนาด 16 -18
พอยท์ ส่งได้ คนละ 1 ผลงาน โดยแจ้ งชื่อ - นามสกุลจริ ง สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ พร้ อมระบุ
ชันเรี
้ ยน โรงเรี ยน และสถานที่ตงโรงเรี
ั้
ยนให้ ชดั เจน รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 10,000.- บาท รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 8,000.-บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 6,000.- บาท พร้ อมโล่เกียรติคณ
ุ ทัง้ 3 รางวัล รางวัล
ชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
2. ประกวดบทกลอน นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) กาหนดให้ เขียนเป็ นกลอนแปด ความยาว 6 บท เรื่ อง “ แม่ ยุคใหม่ กับไทยยุค 4.0 ” เขียนด้ วย
ลายมือตัวบรรจง หรื อ พิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 - 18
พอยท์ ส่งได้ คนละ 1 สานวน รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 15,000.-บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 12,000.บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 8,000.- บาท พร้ อมโล่เกียรติคณ
ุ ทัง้ 3 รางวัล รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ
ละ 1,500.- บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
3. ประกวดเรื่ องสั น้ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ก าหนดให้ เขี ยนเรื่ องสัน้
ความยาว 3 - 5 หน้ ากระดาษ A4 เขียนด้ วยลายมือตัวบรรจง ไม่ เว้ นบรรทัด หรื อพิมพ์
ด้ วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ ตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 - 18 พอยท์ ผู้เขียนตัง้ ชื่อเรื่ องเอง
ตามความเหมาะสม โดยเนื อ้ หาและเป้ าหมายของเรื่ อ งสั น้ ต้ องเป็ นไปในทางสร้ างสรรค์
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร แม่ของแผ่นดิน และสะท้ อนบทบาทความดีงามของแม่ที่มีตอ่ ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ หรื อสะท้ อนบทบาทการปฏิบ ตั ิต นอัน ดีงามของลูก ที่มีต ่อ แม่ ส่งได้ ค นละ 1 เรื่ อ ง

2

รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000.- บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 15,000.-บาท รางวัลที่ 3 เงินรางวัล
10,000.- บาท พร้ อมโล่เกียรติคณ
ุ ทัง้ 3 รางวัล รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 2,000.- บาท พร้ อม
เกียรติบตั ร
ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดต้ องเขียนถูกต้ องตามประเภท ระดับ ชื่อเรื่ อง และมีเนื ้อหาตรง
กับกฎเกณฑ์ กติกา ผู้ส่งต้ องเขียนด้ วยตนเอง โดยไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็ นบางส่วน
หรื อทัง้ หมด กรณี ท่ ีพบว่ าได้ ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ ืนส่ งประกวด คณะกรรมการจะตัดสิทธิ
ออกจากการประกวดทันที
ประกาศผลตัดสินภายใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ (www.ncswt.or.th) และจะมีหนังสือแจ้ งผลการตัดสิน พร้ อมรายละเอียดการรับรางวัลให้
ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง สาหรับผู้ที่ได้ รับรางวัลที่ 1 - 3 ทุกประเภท จะได้ เข้ ารับโล่รางวัลจาก
ประธานในพิ ธี เปิ ดงานวัน แม่ แ ห่ ง ชาติ วัน เสาร์ ที่ 12 สิ ง หาคม 2560 ณ ห้ อ งประชุม วายุภั ก ษ์
ชัน้ 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ กรุงเทพฯ ผลงานที่ได้ รับรางวัล
ทุกประเภทถือเป็ นลิขสิทธิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อการพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเหมาะสม
นาออกเผยแพร่ตอ่ ไป
ส่งผลงานประกวดทุกประเภทและทุกระดับได้ ตงั ้ แต่บัดนี ้ ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ส่ งผลงานโดย การพิมพ์ ด้วยคอมพิวเตอร์ และให้ แนบไฟล์ เป็ นแผ่ น CD มาด้ วย หากส่ งผล
งาน ท างไป รษ ณี ย์ จะถื อ วั น ป ระทั บ ต ราไป รษ ณี ย์ เป็ น ส าคั ญ (วงเล็ บ มุ ม ซ อ งระบุ
ประเภทของผลงานที่ ส่ งประกวด) ส่ งผลงานทาง E-mail ได้ ที่ สานั ก ส่ งเสริ มอาชี พ
และพั ฒ นาคนพิ ก าร อาคาร สว. ถนนเทอดด าริ แขวงนครไชยศรี เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพฯ
10300 E-mail : infogit@ncswt.or.th
สอบถามรายละเอีย ดเพิ่ม เติม ได้ ที่ นางสาวกัญ ญารั ต น์ เทพหัส ดิน ณ อยุธ ยา
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สานักส่งเสริ มอาชีพและพัฒนาคนพิการ โทรศัพท์ 0-2241-2841 ,0-2241-5125
และ E-mail : infogit@ncswt.or.th

