ประกาศ
การคัดเลือกลูกทีม่ ีความกตัญญูกตเวทีอย่ างสู งต่ อแม่
ในโอกาสวันแม่ แห่ งชาติ ประจําปี 2559
สภาสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
********************

สภาสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ ขอเชิ ญ หน่ ว ยงาน
องค์การ และบุคคล ผูส้ นใจ เสนอชื่ อ และแบบประวัติของตนเองหรื อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเป็ นลูกที่ มี
ความกตัญญูกตเวทีอย่างสู งต่อแม่ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เพื่อรับโล่เกียรติคุณ
ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู งต่อแม่ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2559 รวม 5 ประเภท คือ
1. นักเรี ยน นักศึกษา
2. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. นักร้อง นักแสดง ศิลปิ น
4. สื่ อมวลชน
5. ประชาชนทัว่ ไป
โดยกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
1. เรื่ องที่ส่งจะต้องเป็ นเรื่ องจริ ง โดยเป็ นเรื่ องของตนเองหรื อเรื่ องของบุคคลอื่นที่รู้จกั ก็ได้
2. จะต้องมีคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู งต่อแม่ 5 ประการ ดังนี้
2.1 ให้การดูแลเอาใจใส่ และปฏิบตั ิต่อแม่เป็ นอย่างดีและสมํ่าเสมอ
2.2 ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่
2.3 ประพฤติตนตามคําสัง่ สอนของแม่
2.4 ดํารงตนอยูใ่ นศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล
2.5 บําเพ็ญตนเป็ นประโยชน์และเป็ นที่ยอมรับของสังคม
3. ผูท้ ี่เสนอแบบประวัติการคัดเลือกเป็ นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู งต่อแม่ ต้ องมี
อายุต้ งั แต่ 8 ปี ขึน้ ไป แต่ ไม่ เกิน 60 ปี และมารดาต้ องมีชีวติ อยู่ หรื อ เสี ย ชีวติ ไม่ เกิน 2 ปี (นับจากวันที่
ส่ งแบบกรอกประวัติการคัดเลือกฯ )

-24. ให้กรอกประวัติตามแบบที่ กาํ หนดโดยการพิม พ์ เท่านั้น (ให้พิมพ์แบบกรอกประวัติ
ใหม่ได้หรื อพิมพ์เป็ นเอกสารแนบ) รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู ง
ต่อแม่ ทั้ง 5 ประการ ความยาวไม่ เกิน 5 หน้ ากระดาษ (เอ 4)
5. รู ปภาพกิจกรรม ถ้าจะส่ งเพื่อประกอบการพิจารณา ขอให้ ส่งเป็ นภาพถ่ายเอกสาร
ไม่ตอ้ งส่ งตัวจริ งของภาพ
6. ให้ ส่งแบบกรอกประวัติและรู ปภาพกิจ กรรม รวมจํานวน 6 ชุ ด พร้ อมรู ปถ่าย
หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จํานวน 4 รู ป (รู ปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ชุด
7. ให้ ส่งแบบกรอกประวัติย่ อ (ไม่ เกิน 1 หน้ ากระดาษ) โดยใช้แบบอักษร Angsana
New ขนาด 16 พิมพ์ตามตัวอย่างแบบกรอกประวัติยอ่ พร้ อมลงแผ่ นซีดี จํานวน 2 ชุ ด
8. เอกสารในข้อ 6 และข้อ 7 ให้ส่งไปยัง ประธานคณะกรรมการฝ่ ายคัด เลื อกลูกที่ มี
ความกตัญญูกตเวทีอย่ างสู งต่ อแม่ สภาสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทยฯ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิถี
เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 (โดยถือวันประทับตรา
ไปรษณี ย)์
9. การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด จะประกาศผลในเดือนกรกฎาคม 2559
10. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสู งต่อแม่ จะได้รับโล่เกียรติคุณ
จากประธานในพิ ธี เปิ ดงานวัน แม่ แ ห่ ง ชาติ ประจําปี 2559 วัน ที่ 12 สิ งหาคม 2559 ณ อาคารใหม่
สวนอัมพร กรุ งเทพฯ
11. ติดต่อขอแบบกรอกประวัติและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
คุณนงลักษณ์ รอมไธสง โทรศัพท์ 0 - 2354 – 7533 – 37 ต่อ 202, คุณกุสุมา อินตรา โทรศัพท์ 0 - 2354
– 7533 – 37 ต่อ 304 , 0 – 2354 – 6260 หรื อดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่ WWW.NCSWT.OR.TH
12. สําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการเอกสารคืน ขอให้ไปรับเอกสารคืนเท่ าที่เหลืออยู่ ตั้งแต่ วนั ที่ 16 - 31
ตุลาคม 2559 หากพ้นกําหนด สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะไม่รับผิดชอบเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้ น

