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ประกวดงานเขียนเน่ืองในงานวันแม่แห่งชาต ิ ปี 2560 
 

              สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  ได้จัดให้มีการประกวดงานเขียน  เรียงความ  
บทกลอน   เร่ืองสัน้   เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และเทิดพระคุณของแม่  เน่ืองในงานวนัแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี 2560  แบง่การประกวดเป็น 3 ประเภท และ 3 ระดบั  ดงันี.้- 
     1. ประกวดเรียงความ   นักเรียนระดับประถมศึกษา  ก าหนดให้เขียนเป็นเรียงความ  
เร่ือง“ แสงสว่างกลางใจลูก ” ความยาว  1 - 2  หน้ากระดาษ  A4  เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง   
ไม่เว้นบรรทัด  หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้ตัวอักษร  Angsana  New  ขนาด 16 -18  
พอยท์  สง่ได้คนละ 1 ผลงาน  โดยแจ้งช่ือ - นามสกลุจริง  สถานท่ีติดต่อ  หมายเลขโทรศพัท์  พร้อมระบุ
ชัน้เรียน  โรงเรียน  และสถานท่ีตัง้โรงเรียนให้ชดัเจน   รางวัลที่  1 เงินรางวลั  10,000.- บาท  รางวัลที่  2  
เงินรางวลั  8,000.-บาท  รางวัลที่  3  เงินรางวลั  6,000.-  บาท   พร้อมโล่เกียรติคณุทัง้  3  รางวลั  รางวัล
ชมเชย 10  รางวลั ๆ  ละ  1,000.- บาท   พร้อมเกียรติบตัร  
 2. ประกวดบทกลอน  นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ก าหนดให้เขียนเป็นกลอนแปด ความยาว  6  บท  เร่ือง “ แม่ยุคใหม่กับไทยยุค 4.0 ” เขียนด้วย
ลายมือตัวบรรจง  หรือพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  โดยใช้ตัวอักษร  Angsana  New  ขนาด 16 - 18  
พอยท์  ส่งได้ คนละ 1 ส านวน  รางวัลที่  1 เงินรางวลั 15,000.-บาท  รางวัลที่   2 เงินรางวลั  12,000.-
บาท  รางวัลที่  3  เงินรางวลั  8,000.-  บาท พร้อมโลเ่กียรติคณุทัง้ 3 รางวลั  รางวัลชมเชย  10 รางวลั ๆ 
ละ  1,500.-  บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
   3. ประกวดเร่ืองสัน้  ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป  ก าหนดให้เขียนเร่ืองสัน้   
ความยาว   3 - 5   หน้ากระดาษ   A4   เขียนด้วยลายมือตัวบรรจง   ไม่เว้นบรรทัด  หรือพิมพ์
ด้วยคอมพวิเตอร์  โดยใช้ตัวอักษร  Angsana  New  ขนาด  16 - 18  พอยท์  ผู้เขียนตัง้ช่ือเร่ืองเอง
ตามความเหมาะสม    โดยเนื อ้หาและเป้ าหมายของเร่ืองสัน้ ต้องเป็นไปในทางส ร้างสรรค์   
เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล 
อดลุยเดช  บรมนาถบพิตร  แมข่องแผน่ดิน  และสะท้อนบทบาทความดีงามของแมท่ี่มีตอ่ครอบครัว  สงัคม
และประเทศชาติ  หรือสะท้อนบทบาทการปฏิบตัิตนอนัดีงามของลกูที่มีต่อแม่  ส่งได้คนละ 1  เร่ือง  
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รางวัลที่  1  เงินรางวลั  20,000.- บาท  รางวัลที่  2  เงินรางวลั  15,000.-บาท   รางวัลที่  3  เงินรางวลั  
10,000.-  บาท  พร้อมโล่เกียรติคณุทัง้  3  รางวลั   รางวัลชมเชย  10  รางวลั ๆ ละ  2,000.- บาท  พร้อม
เกียรติบตัร 
         ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเขียนถกูต้องตามประเภท  ระดับ  ช่ือเร่ือง  และมีเนือ้หาตรง
กบักฎเกณฑ์  กติกา  ผู้ส่งต้องเขียนด้วยตนเอง  โดยไมล่อกเลียนผลงานของผู้ อ่ืน  ไมว่่าจะเป็นบางสว่น
หรือทัง้หมด   กรณีที่พบว่าได้ลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนส่งประกวด  คณะกรรมการจะตัดสิทธิ
ออกจากการประกวดทนัที 
  ประกาศผลตดัสินภายใน  วนัท่ี  17  กรกฎาคม  2560   ผ่านทางเว็บไซต์ของสภาสงัคม
สงเคราะห์ฯ  (www.ncswt.or.th)   และจะมีหนังสือแจ้งผลการตดัสิน  พร้อมรายละเอียดการรับรางวลัให้ 
ผู้ชนะการประกวดทราบโดยตรง  ส าหรับผู้ ท่ีได้รับรางวัลท่ี  1 - 3 ทกุประเภท  จะได้เข้ารับโล่รางวลัจาก
ประธานในพิ ธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ   วันเสาร์ท่ี  12  สิงหาคม  2560  ณ  ห้องประชุมวายุภักษ์   
ชัน้ 4  โรงแรมเซ็นทราศนูย์ราชการและคอนเวนชนัเซ็นเตอร์  แจ้งวฒันะ  กรุงเทพฯ  ผลงานท่ีได้รับรางวลั
ทกุประเภทถือเป็นลิขสิทธ์ิของสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ  เพ่ือการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องเหมาะสม
น าออกเผยแพร่ตอ่ไป 
     ส่งผลงานประกวดทุกประเภทและทุกระดับได้ตัง้แต่บัดนี ้ ถึงวันที่  23 มิถุนายน 2560  
ส่งผลงานโดย  การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์  และให้แนบไฟล์เป็นแผ่น  CD  มาด้วย  หากส่งผล
งานทางไป รษ ณี ย์จะถือ วันป ระทับตราไป รษ ณี ย์ เป็ นส า คัญ   (วงเล็ บ มุมซองระ บุ 
ประเภทของผลงานที่ ส่งประกวด)  ส่งผลงานทาง  E-mail  ได้ที่ ส านักส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาคนพิการ  อาคาร  สว.  ถนนเทอดด าริ  แขวงนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  
10300 E-mail : infogit@ncswt.or.th   
   สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมได้ที่  นางสาวกัญญารัตน์  เทพหัสดิน  ณ  อยุธยา  
สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ  ส านกัส่งเสริมอาชีพและพฒันาคนพิการ  โทรศพัท์ 0-2241-2841 ,0-2241-5125  
และ  E-mail :  infogit@ncswt.or.th   
 
 

 


