วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2561

ร�ำลึกถึงพระคุณแม่

ในปีมหามงคลทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
ในรัชกาลที่ 9  ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา สภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมใจน้อมเกล้าฯ ถวายสดุดี
แด่องค์พระมิ่งแม่ของแผ่นดิน ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สภาสั ง คมสงเคราะห์ ฯ มี ค วามภาคภู มิ ใ จและถื อ เป็ น                    
สิริมงคลยิ่งที่ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ในโอกาส             
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ             
ในรัชกาลที่ 9 นับตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2519 ได้จัดต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา 43 ปี และได้รบั การยอมรับจากประชาชน  
ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีใ่ ห้การสนับสนุน
เป็นประจ�ำทุกปีตลอดมา
โดยก�ำหนดให้ “ดอกมะลิ” ซึง่ เป็นดอกไม้สขี าวบริสทุ ธิแ์ ละ      
มีกลิน่ หอมชืน่ ใจเปรียบได้กบั ความรักของแม่ทมี่ ตี อ่ ลูกอย่างบริสทุ ธิ์
และไม่มีวันเสื่อมคลาย เพื่อใช้แสดงความรักและการระลึกถึง
พระคุณแม่รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อ          
ผูม้ พี ระคุณเป็นสัญลักษณ์ของ “วันแม่แห่งชาติ” วันที่ 12 สิงหาคม
ของทุกปี
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้จัดท�ำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์        
ดอกมะลิหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งพานพระพุทธรูปซึ่งผ่านพิธ     ี
พุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ซื้อและผู้รับ โดย
มอบให้กลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย  นักเรียน นักศึกษา คนพิการ
จากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด   จัดท�ำ
ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตั้งแต่ปี 2519
เป็นต้นมา

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญชวนลูกทุกคนร่วมแสดงพลัง
“รักแม่” โดยใช้ดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่าง ๆ         
น�ำไปกราบแทบตักแม่เพื่อแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวที  
เป็นการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันงดงามนี้ให้คงอยู่ตลอดไป     
เงินรายได้จากการจ�ำหน่ายดอกมะลิทุกปี ส่วนหนึ่งจะน�ำขึ้น
ทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ    
ในรัชกาลที่ 9 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย       
อีกส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน เพื่อน�ำไป    
ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ระสบความทุ ก ข์ ย าก  
เดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษา
แก่ เ ด็ ก และเยาวชนที่ ด ้ อ ยโอกาส    
ทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบ
การศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา    
ปีละ 800 ทุน ทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถามและสั่งจองได้ที่...
ส�ำนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ 604 - 607 และ 417
โทรสาร 0 - 2354 - 7549 - 50

Website : http://www.ncswt.or.th
Email : unitedway@ncswt.or.th
Line ID : uwthailand
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ร�ำลึกถึงพระคุณแม่

องหัวใจใส่รัก
6 กล่
ราคา 180.- บาท

1 ช่ราคาอมะลิ10.-“รับาทกแม่”
กแม่”
2 ช่ราคาอมะลิ20.-“รวมใจรั
บาท

3

ช่อมะลิ “ร้อยรวมรัก”

พัดการบูร....จ�ำรูญรัก
ราคา 250.- บาท

12

7

13

พานพระพิฆเนศวร พานพระสุโขทัย
(ปางชนะมาร)

ขนาดพาน 3 นิ้ว  ราคาพานละ 499.- บาท

8 มาลัยใจ....ให้แม่

14

พานพระแก้วมรกต

(ฤดูร้อน)

ขนาดพาน 5 นิ้ว
ราคาพานละ 1,400.- บาท

พานพุ่มดอกมะลิ

ราคา 300.- บาท

ขนาดพาน 8 นิ้ว
ราคาพานละ 2,000.- บาท

ราคา 50.- บาท

แบบที่ 1

พานพุ่มศุภนฤมิต

พวงมาลัยหอมกรุ่น...อุ่นรักแม่ แม่...รักแท้ที่มีแต่ให้

ไม่มีแม่...ไม่มีฉันในวันนี้

กล่องมะลิ...สิริรัก
ราคา 320.- บาท

พลังใจแม่...เติมให้ไม่เคยหยุด ครูคนแรกของชีวิต...ก็แม่ไง

ยบัตรภาพ..ส่งรักให้แม่
4 ไปรษณี
ราคาชุดละ 50.- บาท

9

าน้อย...ร้อยรัก
10 กระเช้
ราคา 320.- บาท

(1 ชุด มี 5 ภาพ)

5 ราคา 100.- บาท

โมบาย...สายใยรัก

แจกันมะลิบาน...หวานรัก
มีจ�ำนวนจ�ำกัด
ราคา 320.- บาท

แบบที่ 2

11

พานพุ่มพิศมัยพิไลลักษณ์
แบบที่ 3

พานพุ่มสิริวัฒนมงคล

ใบสั่งซือ้ ผลิตภัณฑ์ ดอกมะลิวันแม่ แห่ งชาติ ประจําปี 2561
สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
1. ชื่อ – สกุล
ในนาม
2. สถานที่ตดิ ต่อ เลขที่
หมูท่ ี่
ซอย
ตําบล............................. อําเภอ
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรศัพท์เคลือ่ นที่
3. รายการผลิตภัณฑ์ ท่ สี ่ ังซือ้

ถนน
รหัสไปรษณีย์
โทรสาร

ที่

รายการและราคา

สั่งซือ้

เป็ นเงิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ช่อมะลิ “รักแม่”
ราคา 10.- บาท
ช่อมะลิ “รวมใจรักแม่”
ราคา 20.- บาท
ช่อมะลิ “ร้ อยรวมรัก”
ราคา 50.- บาท
ไปรษณียบัตรภาพ...ส่งรักให้ แม่
ราคาชุดละ 50.- บาท
โมบาย....สายใยรัก
ราคา 100.- บาท
กล่องใส่.....ใจรัก
ราคา 180.- บาท
พัดการบูร...จํารูญรัก
ราคา 250.- บาท
มาลัยใจ......ให้ แม่
ราคา 300.- บาท
กล่องมะลิ.....สิริรัก
ราคา 320.- บาท
กระเช้ าน้ อย...ร้ อยรัก
ราคา 320.- บาท
แจกันมะลิบาน...หวานรัก
ราคา 320.- บาท
พานพระพิฆเนศวร ขนาดพาน 3 นิ ้ว
ราคา 499.- บาท
พานพระสุโขทัย ขนาดพาน 3 นิ ้ว
ราคา 499.- บาท
พานพระแก้ วมรกต ขนาดพาน 5 นิ ้ว
ราคา 1,400.- บาท
พานพุม่ มะลิ ขนาดพาน 8 นิ ้ว
ราคาพานละ 2,000.- บาท
 แบบที่ 1 พานพุม่ ศุภนฤมิต
 แบบที่ 2 พานพุม่ พิศมัยพิไลลักษณ์
ั นมงคล
 แบบที่ 3 พานพุม่ สิริวฒ

จํานวน........................ช่อ
จํานวน........................ช่อ
จํานวน........................ช่อ
จํานวน........................ชุด
จํานวน........................ชิ ้น
จํานวน........................ชิ ้น
จํานวน........................ชิ ้น
จํานวน........................ชิ ้น
จํานวน........................ชิ ้น
จํานวน........................ชิ ้น
จํานวน........................ชิ ้น
จํานวน......................พาน
จํานวน......................พาน
จํานวน......................พาน

............................บาท
............................บาท
............................บาท
............................บาท
............................บาท
............................บาท
............................บาท
............................บาท
............................บาท
............................บาท
............................บาท
............................บาท
............................บาท
............................บาท

จํานวน......................พาน
จํานวน......................พาน
จํานวน......................พาน

............................บาท
............................บาท
............................บาท

 พานเงิน.............พาน  พานทอง...............พาน

จํานวน......................พาน

............................บาท

ค่ าจัดส่ ง พานพุ่ม ขนาดพาน 8 นิว้ พานละ 100.- บาท

รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น..............................................บาท

4. การชําระเงิน ส่งเงินมาพร้ อมนี ้โดย
เช็ค
ตัว๋ แลกเงิน
ธนาณัติ
เงินสด
การสั่งจ่ าย เช็ค / ตั๋วแลกเงิน โปรดระบุในนาม “กองทุนดอกมะลิ วันแม่ แห่ งชาติฯ สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ”
และธนาณัติ สัง่ จ่าย “สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ” ปลายทาง ไปรษณีย์ดุสิต 10300 (ไม่รับธนาณัตอิ อนไลน์)
โอนเงิน เข้ าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด สาขาศูนย์ การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ บัญชีเลขที่ 4 0 2 - 8 – 5 3 4 4 8 - 5
ชื่อบัญชี “กองทุนดอกมะลิ วันแม่ แห่ งชาติฯ สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ” และส่งสําเนาใบโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 - 2354 - 7549 - 50
หรื อ Line ID : uwthailand
ลงนาม
ผู้สงั่ ซื ้อ
วันที่
/
/ 2561

2
การจัดส่ ง
กรุ งเทพมหานคร
- จํานวนสั่งซือ้ ไม่ ถงึ 10,000.- บาท จัดส่งให้ ทางพัสดุไปรษณีย์ หรือ ขอความกรุณาไปรับที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ติดกับบ้ านราชวิถี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
ตรงข้ าม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (โรงพยาบาลรามาธิบดี )
- จํานวนสั่งซือ้ 10,000.- บาท ขึน้ ไปจัดรถส่ ง ยกเว้ น เขตหนองจอก ลาดกระบัง ประเวศ หนองแขม
และพื ้นที่จงั หวัดในเขตปริ มณฑล สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี จะจัดส่งให้ ทาง พัสดุไปรษณีย์
ต่ างจังหวัด
- จะส่งให้ ทางพัสดุไปรษณีย์
- จัดส่งโดยรถ *(กรณีมีความจําเป็ นโดยเร่งด่วน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ อาจพิจารณาจัดส่งให้
โดยทางรถทัวร์ หรื อ รถไฟ) * โดยขอความกรุณาแจ้ งชื่อบริษัทรถทัวร์ และ สถานีรถไฟปลายทาง
บริษัท
โทรศัพท์
สถานีรถไฟปลายทาง
โทรศัพท์
หมายเหตุ
1. ติดต่ อสั่งจองล่ วงหน้ าทางโทรศัพท์ ได้ ท่ ี สํานักร่ วมใจสงเคราะห์ ชุมชน สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ
ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7520 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่ อ 417 และ 604 - 607
โทรสาร 0 - 2354 - 7549 - 50 หรื อ Email: unitedway@ncswt.or.th หรื อ Line ID : uwthailand
2. หากท่ านส่ งใบสั่งซือ้ ทางโทรสาร ขอความกรุณาแจ้ งให้ สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ทราบด้ วย และ
ไม่ ต้องส่ งใบสั่งซือ้ โดยทางไปรษณีย์อกี
3. ขอความกรุ ณาสั่งซือ้ โดยเร็ว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ บางรายการมีจาํ นวนจํากัดและอาจมีผ้ ูส่ ังซือ้
รายการเดียวกันเป็ นจํานวนมากผลิตภัณฑ์ ท่ ที ่ านต้ องการสั่งซือ้ อาจหมดก่ อน

ส่ ง

คุณอร่ ามศรี เงินวิจติ ร
สํานักร่ วมใจสงเคราะห์ ชุมชน
สภาสังคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทยฯ
257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี
กรุ งเทพมหานคร 10400

( ดอกมะลิ )

