หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย
เทิดพระคุณแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
*********************
๑. คุณสมบัติผู้ประกวด
ประเภทที่ ๑ การประกวดเรียงความ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ประเภทที่ ๒ การประกวดบทกลอน สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
ประเภทที่ ๓ การประกวดเรื่องสั้น สาหรับนักเรียนระดับอุดมศึกษา/ปวส. และประชาชนทั่วไป
ประเภทที่ ๔ การประกวดภาพถ่าย สาหรับนักเรียน/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดต้องระบุชื่อ-นามสกุล สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก
กรณีที่ส่งผลงานเข้าประกวดใช้ “นามแฝง” หรือ “นามปากกา” ในการประกวด ต้องแจ้งชื่อ-สกุล สถานที่ติดต่อ
และหมายเลขโทรศัพท์ในใบสมัครด้ว ย ผู้ ส่ งผลงานสามารถส่ งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ประเภท
(ใบสมัคร ๑ ใบต่อ ๑ ประเภท) ในแต่ละประเภทส่งได้ ๑ ผลงาน
๒. หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ
๒.1 หัวข้อในการประกวดเรียงความ “รักของแม่”
๒.2 ต้องเป็นเรียงความที่มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับหัวข้อที่จัดประกวด
๒.3 เรียงความต้องเขียนด้วยลายมื อตัวบรรจง ให้สามารถอ่านออกได้อย่างชัดเจน ความยาวไม่เกิน
2 หน้ากระดาษ A4 โดยใช้ภาษาไทยและเลขไทย
๒.4 เรียงความที่ส่งเข้าประกวดต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบการเขียนเรียงความ คือ ชื่อเรื่อง
คานา เนื้อเรื่อง และสรุป
๒.5 ผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดต้องเป็นที่ ผู้เขียนเรียงความนั้นด้วยตนเอง ห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่น
โดยเด็ดขาด เรียงความที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานของผู้อื่น ทั้งนี้ การทาซ้า
ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ มีโทษ
ทั้งจาทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในผลงาน
ของบุคคลอื่น กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
๒.6 เรี ยงความที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่ งเข้าประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็น
การประกวดในเวทีสาธารณะ การประกวดภายในสมาคม ชมรม หรือองค์กร หรือได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
ในสื่อใด ๆ มาก่อน
๒.7 ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง 1 เรียงความเท่านั้น
๒.8 หากเรี ย งความที่ส่ งเข้า ประกวดไม่เ ข้าหลั กเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสิ น การประกวด
อาจพิจารณาตัดสิทธิ์การประกวดได้
/๒.๙ เกณฑ์การตัดสิน...

๒
๒.9 เกณฑ์การตัดสิน
(1) รูปแบบองค์ประกอบครบ โดยมีคานา เนื้อเรื่อง สรุปครบและสมบูรณ์ สะท้อนให้เห็น
ทัศนคติของผู้เขียนอย่างเหมาะสมตามวัยวุฒิ
(2) เนื้อเรื่อง มีเอกภาพ สัมพันธภาพ และสารัตถภาพ ตรงตามชื่อเรื่อง
(3) การใช้ภาษา โดยสะกดคาถูกต้อง ใช้คาตรงความหมาย และสามารถสื่อความได้ชัดเจน
ใช้สานวนถ้อยคาถูกต้องเหมาะสม สละสลวย เชื่อมโยงภาษาได้ดี
๓. หลักเกณฑ์การประกวดบทกลอน
๓.1 หัวข้อในการประกวดบทกลอน “รักของแม่”
๓.2 มีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่จัดประกวด
๓.3 เป็นคาประพันธ์รูปแบบกลอนแปด จานวน 2 บท และมีรูปแบบถูกต้อง ตามกรอบและกฎเกณฑ์
ของฉันทลักษณ์
๓.4 บทกลอนที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ให้สามารถอ่านออกได้อย่างชัดเจน
๓.5 ผู้ส่งบทกลอนเข้าประกวดต้องเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นด้วยเอง ห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
บทกลอนที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานผู้อื่น ในส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้งนี้
การทาซ้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเ มิด
ลิขสิทธิ์ มีโทษทั้งจาทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในผลงานของบุคคลอื่น กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
๓.6 บทกลอนที่ส่ งเข้าประกวดต้องเป็น ผลงานที่ไม่เคยส่ งเข้าประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็ น
การประกวดในเวทีสาธารณะ การประกวดภายในสมาคม ชมรม หรือองค์กร หรือได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
ในสื่อใด ๆ มาก่อน
๓.7 ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งบทกลอนเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
๓.8 หากบทกลอนที่ ส่ ง เข้ า ประกวดไม่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ข้ า งต้ น คณะกรรมการตั ด สิ น ประกวด
อาจพิจารณาตัดสิทธิ์การประกวดได้
๓.9 เกณฑ์การตัดสิน
(1) ความถูกต้องของฉันทลักษณ์และอักขรวิธี โดยใช้ภาษาถูกต้อง
(2) ความคิดสร้างสรรค์และเนื้อหาบทประพันธ์
(3) กวีโวหาร
๔. เกณฑ์การประกวดเรื่องสั้น
๔.1 หัวข้อในการประกวดเรื่องสั้น “รักของแม่”
๔.2 มีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่จัดประกวด
๔.3 เรื่องสั้นต้องเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ากว่า 3 หน้า และไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ไม่ต้องมี
ภาพประกอบ) ต้องพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 Point ระยะห่าง
บรรทัด 1 เท่า
/๔.๔ ผู้ส่งเรื่องสั้น...

๓
๔.4 ผู้ส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดต้องเป็นผู้ประพันธ์ขึ้นด้วยเอง ห้ามส่งผลงานในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
บทกลอนที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานผู้อื่น ในส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้งนี้
การทาซ้า ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิด
ลิขสิทธิ์ มีโทษทั้งจาทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ในผลงานของบุคคลอื่น กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.5 เรื่ องสั้ น ที่ ส่ งเข้ าประกวดต้ อ งเป็ นผลงานที่ ไม่ เ คยส่ ง เข้ า ประกวดใด ๆ มาก่ อ น ไม่ว่ า จะเป็ น
การประกวดในเวทีสาธารณะ การประกวดภายในสมาคม ชมรม หรือองค์กร หรือได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
ในสื่อใด ๆ มาก่อน
๔.6 ผู้เข้าประกวด 1 คน สามารถส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น
๔.7 หากเรื่องสั้นที่ส่งเข้าประกวดไม่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้น คณะกรรมการตัดสินประกวดอาจพิจารณา
ตัดสิทธิ์การประกวดได้
๔.8 เกณฑ์การตัดสิน
(1) แก่นเรื่อง
(2) เนื้อเรื่อง
(3) ความคิดสร้างสรรค์
๕. หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย
๕.1 หัวข้อในการประกวดภาพถ่าย “รักของแม่”
๕.2 เป็นภาพถ่ายที่สอดคล้องกับหัวข้อที่จัดประกวด
๕.3 ผู้เข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ส่วนขั้นตอนการผลิตภาพ ห้ามตัดต่อ
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง หรือบิดเบือนภาพไปจากเดิม ยกเว้นการปรับสีและแสงของภาพอย่างสมเหตุสมผล
เท่านั้น
๕.4 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสีอัดขยาย โดยต้องมีขนาด 8x12 นิ้ว (ไม่ต้องติดกระดาษ
หรือฟิวเจอร์บอร์ด) เขียนข้อมูลภาพถ่ายไว้ด้านหลังภาพ ประกอบด้วย
1) ชื่อผู้บันทึกภาพภาษาไทย
2) ชื่อภาพภาษาไทย
3) สถานที่บันทึกภาพ
4) สถาบันการศึกษา
5) หมายเลขโทรศัพท์
๕.5 ขนาดของภาพและไฟล์
1) เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัลหรือสมาร์ทโฟน สามารถปรับสีและตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิค
เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อ ภาพที่ส่งต้องมีค่าความละเอียดของภาพที่ 300 DPI ขึ้นไป
ไฟล์ รู ป ภาพขนาดความละเอีย ด 3 ล้านพิกเซลขึ้นไป สามารถนามาอัดขยายภาพขนาดใหญ่ได้โ ดยไม่เสี ย
รายละเอียดภาพและต้องไม่มีลายน้า เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้น
ขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด
/๒) บันทึกภาพ...

๔
2) บันทึกภาพถ่ายเป็นไฟล์ดิจิตอลประเภทไฟล์ .JPEG เท่านั้น (ไม่รับภาพที่เป็น TIFF RAW FILE
หรือไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
๕.6 ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนาภาพของผู้อื่นมาส่งหรื อส่ง
ในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ผู้ถ่ ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทาซ้า
ดัดแปลง เลียนแบบ ภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือนาภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่ ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ การทาซ้าดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งงานภาพถ่ายของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์ มีโทษทั้งจาทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมี
การละเมิดลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายของบคุคลอื่น กระทรวงวัฒนธรรมจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.7 ภาพถ่ า ยที่ ส่ ง เข้ า ประกวดต้ อ งไม่ เ คยได้ รั บ รางวั ล จากการประกวดใดๆ มาก่ อ น ไม่ ว่ า จะเป็ น
การประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่าย
ดังกล่าวหมายรวมถึง ภาพที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้ งเดียวกันหลายภาพ การ
เปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดา การตัดภาพ (crop) ทั้งนี้
ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
๕.8 หากภาพถ่ า ยที่ ส่ ง เข้ า ประกวดไม่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ข้ า งต้ น คณะกรรมการตั ด สิ น การประกวดฯ
จะพิจารณาตัดสิทธิ์การประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา
หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
๕.9 เกณฑ์การตัดสิน
(1) สื่อความหมายภาพตรงตามประเด็นตามหัวข้อ “รักของแม่”
(2) ความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย
(3) เทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์
๖. ขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
๖.๑ ส่งใบสมัคร พร้อมผลงานเข้าประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕
สิงหาคม ๒๕๖๔ ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก (ใต้สะพานกิตติขจร)
เลขที่ ๓ ถนนกิตติขจร ตาบลระแหง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐ ทั้งนี้ กรณีส่งทางไปรษณีย์จะถือเอา
วันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ
๖.๒ ส่งใบสมัคร พร้อมผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายฉบับจริง ได้ที่สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
(ใต้สะพานกิตติขจร) เลขที่ ๓ ถนนกิตติขจร ตาบลระแหง อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และส่งมอบไฟล์ดิจิตอล
ประเภท .JPEG เท่านั้น โดยบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์ (flash drive) หรือส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail :
kwanglinee@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
๖.๓ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม หรือแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://www.mculture.go.th/tak หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๗๗๒๒ และ๐ ๕๕๕๑
๗๖๔๖
/๗.รางวัล...

๕
๗. รางวัลการประกวด
๗.๑ การประกวดเรียงความ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
๗.๑.๑ รางวัลชนะเลิศ
เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๑.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๑.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๒ การประกวดบทกลอน สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
๗.๒.๑ รางวัลชนะเลิศ
เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๒.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๒.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๓ การประกวดเรื่องสั้น สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส. และประชาชนทั่วไป
๗.๓.๑ รางวัลชนะเลิศ
เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๔ การประกวดภาพถ่าย สาหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๗.๔.๑ รางวัลชนะเลิศ
เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๔.๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๗.๔.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินสด ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
๘. เงื่อนไขอื่น ๆ
๘.1 การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานประกวด
ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
๘.2 ผู้เข้าร่วมประกวด 1 ท่าน สามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัลของการประกวดเท่านั้น
๘.3 เนื้ อ หาของผลงานที่ ส่ ง เข้ า ประกวดต้ อ งไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติและศีลธรรมอันดี
๘.4 คณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
๘.5 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องทาสาเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับ
ให้ทุกกรณี
๘.6 ผลงานที่ ส่ ง ประกวดทุ ก ผลงาน จะตกเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ข องส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ตาก
แต่ลิขสิทธิ์ของผลงานทุกผลงานยังคงเป็นของเจ้าของผลงานอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม มีสิทธิ
ในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ผลงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยถือว่าเจ้าของผลงานอันมี
ลิขสิทธิ์ดังกล่าวอนุญาตให้ใช้ตามกฎหมาย และกระทรวงวัฒนธรรมไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์
ผลงาน แต่จะระบุชื่อเจ้าของผลงานที่นาผลงานไปใช้ทุกครั้ง
/๘.๗ ผลงาน...

๖
๘.7 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลไปแล้ว หากตรวจพบภายหลังว่าไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง และสามารถพิสูจน์ได้ ว่ากระทาผิดจริง สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก สามารถ
ยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน โดยจะเรียกคืนเงินรางวัลและเกียรติบัตร
๘.8 การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ส่งผลงานเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามกติกา
ดังกล่าว และไม่มีสิทธิอ้างว่ากระทาผิด เพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน
๘.๙ ผลงานการประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น และภาพถ่าย ของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก จะเป็นผู้ดาเนินการจัดส่งไปยังสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วม
การคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป
๙. การประกาศผล
๙.๑ ประกาศผล ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ https://www.m-culture.go.th/tak
๙.๒ พิธีมอบรางวัล ในวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม หรือในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
*******************

๗

ใบสมัคร
กิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น ภาพถ่าย
หัวข้อ “รักของแม่”
ชื่อ (ระบุคานาหน้าชื่อ)
นามสกุล
อายุ
ปี
ประเภทการสมัคร โปรดเลือกประเภทที่ประสงค์ส่งผลงานเข้าประกวด
 ประเภทที่ 1 การประกวดเรียงความ สาหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
กาลังศึกษาอยู่ชั้น
สถานที่ศึกษา
 ประเภทที่ 2 การประกวดบทกลอน สาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
กาลังศึกษาอยู่ชั้น
สถานที่ศึกษา
 ประเภทที่ 3 การประกวดเรื่องสั้น สาหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส./ประชาชนทั่วไป
กาลังศึกษาอยู่ชั้น
สถานที่ศึกษา
หรือสถานที่ทางาน
 ประเภทที่ 4 การประกวดภาพถ่าย สาหรับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป
กาลังศึกษาอยู่ชั้น
สถานที่ศึกษา
หรือสถานที่ทางาน

.
.

.

.

ที่อยู่ปัจจุบัน
.
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก
หมายเลขโทรศัพท์สารอง

.
.
.
.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้กรอกรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ และ
ข้าพเจ้าได้ศึกษาและยินดีปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประกวด

(ลงชื่อ)

.
ผู้สมัคร

วันที่

เดือน

พ.ศ.

.

