
วนัแม่แห่งชาต ิ
12 สิงหาคม 2561

ร�าลึกถงึพระคณุแม่

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400

โทรศัพท์ 0 - 2354 - 7533 - 37 ต่อ   604 - 607 และ 417

โทรสาร 0 - 2354 - 7549 - 50

ติดต่อสอบถามและสั่งจองได้ที่...

ส�านักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน

Website  : http://www.ncswt.or.th 
Email  : unitedway@ncswt.or.th

Line ID  : uwthailand

	 สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ	ขอเชญิชวนลกูทกุคนร่วมแสดงพลัง	
“รักแม่”	 โดยใช้ดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่าง	 ๆ									
น�าไปกราบแทบตักแม่เพ่ือแสดงความรัก	 ความกตัญญูกตเวที		
เป็นการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมอันงดงามน้ีให้คงอยู่ตลอดไป					
เงินรายได้จากการจ�าหน่ายดอกมะลิทุกปี	 ส่วนหนึ่งจะน�าขึ้น
ทูลเกล้าฯ	 ถวาย	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ				
ในรัชกาลที่	 9	 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย							
อีกส่วนหนึ่งสมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน	 เพื่อน�าไป				

วันแม่แห่งชาติ

ร�ำลกึถงึพระคณุแม่
12 สงิหำคม 2561

ช่วยเหลือผู ้ประสบความทุกข์ยาก		
เดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนที่ด ้อยโอกาส				
ทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนจบ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา				
ปีละ	800	ทุน	ทั่วประเทศ

วันแม่แห่งชาติ

	 ในปีมหามงคลท่ีสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ	์พระบรมราชนินีาถ	
ในรชักาลท่ี	9		ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	86	พรรษา	สภาสังคมสงเคราะห์	
แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ร่วมใจน้อมเกล้าฯ	ถวายสดดุี
แด่องค์พระมิ่งแม่ของแผ่นดิน	ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
	 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ	 มีความภาคภูมิใจและถือเป็น																				
สิริมงคลยิ่งที่ได้ริเร่ิมจัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ	 ในโอกาส													
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ													
ในรัชกาลที่	9	นับตั้งแต่วันที่	12	สิงหาคม	2519	ได้จัดต่อเนื่อง
จนถึงปัจจบุนัเป็นเวลา	43	ปี	และได้รับการยอมรบัจากประชาชน		
ตลอดจนหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีใ่ห้การสนบัสนนุ
เป็นประจ�าทุกปีตลอดมา
	 โดยก�าหนดให้	 “ดอกมะล”ิ	 ซึง่เป็นดอกไม้สขีาวบรสิทุธิแ์ละ						
มีกลิน่หอมชืน่ใจเปรยีบได้กบัความรักของแม่ทีม่ต่ีอลกูอย่างบริสทุธิ์
และไม่มีวันเสื่อมคลาย	 เพื่อใช้แสดงความรักและการระลึกถึง
พระคุณแม่รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อ										
ผู้มพีระคุณเป็นสญัลกัษณ์ของ	“วนัแม่แห่งชาต”ิ	วนัที	่12	สงิหาคม
ของทุกปี
	 สภาสังคมสงเคราะห์ฯ	 ได้จัดท�าดอกมะลิและผลิตภัณฑ	์							
ดอกมะลิหลากหลายรูปแบบ	 รวมทั้งพานพระพุทธรูปซึ่งผ่านพิธี					
พุทธาภิเษกเรียบร้อยแล้ว	เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ซื้อและผู้รับ	โดย
มอบให้กลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อย		นักเรียน	นักศึกษา	คนพิการ
จากสถานสงเคราะห์ท้ังในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัด	 	 จัดท�า
ผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเป็นการสร้างงาน	สร้างอาชีพ	ตั้งแต่ปี	2519	
เป็นต้นมา



ช่อมะลิ “รวมใจรักแม่”
ราคา 20.-	บาท

2

กล่องหัวใจใส่รัก
ราคา 180.-	บาท

6

มาลัยใจ....ให้แม่ 
ราคา 300.-	บาท

8

พัดการบูร....จ�ารูญรัก
ราคา 250.-	บาท

7

กล่องมะลิ...สิริรัก
ราคา 320.-	บาท

9

ไปรษณียบัตรภาพ..ส่งรักให้แม่ 
ราคาชุดละ	50.-	บาท
(1	ชุด	มี	5	ภาพ)

4
กระเช้าน้อย...ร้อยรัก
ราคา 320.-	บาท

10

พานพระพิฆเนศวร

ขนาดพาน	3	นิ้ว		ราคาพานละ 499.-	บาท 

12
พานพระสุโขทัย 
(ปางชนะมาร)  

13

ช่อมะลิ “รักแม่”
ราคา 10.-	บาท

1

3
ช่อมะลิ “ร้อยรวมรัก” 
ราคา 50.-	บาท

แจกันมะลิบาน...หวานรัก
มีจ�านวนจ�ากัด

ราคา 320.-	บาท

11โมบาย...สายใยรัก
ราคา 100.-	บาท

5

พวงมาลัยหอมกรุ่น...อุ่นรักแม่ แม่...รักแท้ที่มีแต่ให้ ไม่มีแม่...ไม่มีฉันในวันน้ี

ครูคนแรกของชีวิต...ก็แม่ไง	พลังใจแม่...เติมให้ไม่เคยหยุด	

14
พานพระแก้วมรกต 
(ฤดูร้อน) 
ขนาดพาน	5	นิ้ว
ราคาพานละ 1,400.-	บาท

ขนาดพาน	8	นิ้ว
ราคาพานละ 2,000.-	บาท

พานพุ่มดอกมะลิ

พานพุ่มพิศมัยพิไลลักษณ์

2แบบที่

พานพุ่มสิริวัฒนมงคล 3แบบที่

พานพุ่มศุภนฤมิต
1แบบที่



 

ใบส่ังซือ้ผลิตภณัฑ์ดอกมะลิวันแม่แห่งชาต ิประจาํปี 2561 
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

 1. ช่ือ – สกลุ       ในนาม        

 2. สถานท่ีตดิตอ่  เลขท่ี      หมูท่ี่   ซอย    ถนน                    

       ตําบล............................. อําเภอ              จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย์  

    โทรศพัท์     โทรศพัท์เคล่ือนท่ี     โทรสาร         
 3. รายการผลิตภณัฑ์ที่ส่ังซือ้ 
 

ที่ รายการและราคา ส่ังซือ้ เป็นเงนิ 
  

1 
  

............................ช่อมะล ิ  “รักแม”่         ราคา      10.- บาท จํานวน........................ช่อ บาท 

2 ช่อมะล ิ  “รวมใจรักแม”่         ราคา      20.- บาท จํานวน........................ช่อ ............................บาท

3 ช่อมะล ิ  “ร้อยรวมรัก”         ราคา      50.- บาท จํานวน........................ช่อ ............................บาท

4 ไปรษณียบตัรภาพ...สง่รักให้แม ่   ราคาชดุละ  50.- บาท จํานวน........................ชดุ ............................บาท

5 โมบาย....สายใยรัก        ราคา     100.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท

6 กลอ่งใส.่....ใจรัก         ราคา     180.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท

7 พดัการบรู...จํารูญรัก        ราคา     250.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท

8 มาลยัใจ......ให้แม ่        ราคา     300.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท

9 กลอ่งมะล.ิ....สริิรัก        ราคา     320.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท

10 กระเช้าน้อย...ร้อยรัก        ราคา     320.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท

11 แจกนัมะลบิาน...หวานรัก       ราคา     320.- บาท จํานวน........................ชิน้ ............................บาท

12 พานพระพิฆเนศวร  ขนาดพาน 3 นิว้      ราคา     499.- บาท จํานวน......................พาน ............................บาท

13 พานพระสโุขทยั  ขนาดพาน 3 นิว้       ราคา     499.- บาท  จํานวน......................พาน ............................บาท

14 พานพระแก้วมรกต ขนาดพาน 5 นิว้     ราคา   1,400.- บาท จํานวน......................พาน ............................บาท

15 พานพุม่มะล ิ ขนาดพาน  8 นิว้           ราคาพานละ  2,000.- บาท   
  แบบท่ี 1  พานพุม่ศภุนฤมิต จํานวน......................พาน ............................

่ แบบท่ี 2  พานพุม่พิศมยัพิไลลกัษณ์ 

บาท

 

  

จํานวน......................พาน ............................บาท 

............................แบบท่ี 3  พานพุม่สริิวฒันมงคล จํานวน......................พาน บาท 

          พานเงิน.............พาน       พานทอง...............พาน      จํานวน......................พาน ............................บาท 
       

ค่าจัดส่ง   พานพุ่ม ขนาดพาน 8 นิว้ พานละ 100.- บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้..............................................บาท     

4.  การชาํระเงนิ  สง่เงินมาพร้อมนีโ้ดย           เช็ค  ตัว๋แลกเงิน           ธนาณตั ิ                    เงินสด 

     การส่ังจ่าย  เช็ค / ตั๋วแลกเงนิ  โปรดระบใุนนาม “กองทุนดอกมะลิ วันแม่แห่งชาตฯิ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ”  
และธนาณัต ิสัง่จ่าย “สภาสังคมสงเคราะห์ฯ” ปลายทาง  ไปรษณีย์ดุสิต 10300  (ไม่รับธนาณตัอิอนไลน์)       

     โอนเงนิ  เข้าบญัชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จาํกัด สาขาศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพฯ  บัญชีเลขที่ 4 0 2 - 8 – 5 3 4 4 8 - 5 
ช่ือบัญชี “กองทุนดอกมะลิ วันแม่แห่งชาตฯิ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ” และสง่สําเนาใบโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0 - 2354 - 7549 - 50        
หรือ Line ID : uwthailand      

       ลงนาม     ผู้สัง่ซือ้            
                               วนัท่ี           /                   /  2561 
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                กรุงเทพมหานคร 
                - จาํนวนส่ังซือ้ไม่ถงึ 10,000.- บาท  จดัสง่ให้ทางพสัดไุปรษณีย์ หรือ ขอความกรุณาไปรับท่ีสภาสงัคมสงเคราะห์ฯ 

           ตกึมหิดล  ถนนราชวถีิ  เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ  ตดิกบับ้านราชวิถี  กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

ตรงข้าม อาคารสมเดจ็พระเทพรัตน์  (โรงพยาบาลรามาธิบดี )              

                   - จาํนวนส่ังซือ้ 10,000.- บาท ขึน้ไปจัดรถส่ง  ยกเว้น เขตหนองจอก  ลาดกระบงั  ประเวศ   หนองแขม 

           และพืน้ท่ีจงัหวดัในเขตปริมณฑล  สมทุรปราการ   นนทบรีุ    ปทมุธานี    จะจดัสง่ให้ทาง พสัดไุปรษณีย์ 
                ต่างจังหวัด 
                - จะสง่ให้ทางพสัดไุปรษณีย์ 

        - จดัสง่โดยรถ  *(กรณีมีความจําเป็นโดยเร่งดว่น  สภาสงัคมสงเคราะห์ฯ  อาจพจิารณาจดัสง่ให้ 

                     โดยทางรถทวัร์ หรือ รถไฟ) * โดยขอความกรุณาแจ้งช่ือบริษัทรถทวัร์ และ สถานีรถไฟปลายทาง   

บริษัท       โทรศพัท์                   

                     สถานีรถไฟปลายทาง     โทรศพัท์      
หมายเหตุ     

   1. ตดิต่อส่ังจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่ สาํนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน  สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
ตกึมหดิล   ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ   10400               

    โทรศัพท์   0 - 2354 - 7520   0 - 2354 - 7533 - 37  ต่อ  417 และ 604 - 607    
    โทรสาร    0 - 2354 - 7549 - 50  หรือ  Email: unitedway@ncswt.or.th  หรือ  Line ID : uwthailand 
   2.  หากท่านส่งใบส่ังซือ้ทางโทรสาร ขอความกรุณาแจ้งให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ทราบด้วย และ 

ไม่ต้องส่งใบส่ังซือ้โดยทางไปรษณีย์อีก   
   3.  ขอความกรุณาส่ังซือ้โดยเร็ว  เน่ืองจากผลิตภณัฑ์บางรายการมีจาํนวนจาํกัดและอาจมีผู้ส่ังซือ้ 
          รายการเดยีวกันเป็นจาํนวนมากผลิตภณัฑ์ที่ท่านต้องการส่ังซือ้อาจหมดก่อน 
       
  
 
 
 
 
 
    ส่ง คุณอร่ามศรี   เงนิวิจติร 
     สาํนักร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน 
     สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ  
     257   ตกึมหดิล   ถนนราชวิถี   เขตราชเทวี    
     กรุงเทพมหานคร   10400                               ( ดอกมะลิ ) 
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