ใบสมัคร
โครงการประกวดเขียนเรียงความ เนือ่ งในวันภาษาไทยแห่งชาติ
หัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย”
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
******************
ชื่อ – นามสกุล (ด.ญ./ด.ช./น.ส/นาย/......................................................................................................
กาลังศึกษาอยู่ชั้น.........................................................โรงเรียน/มหาวิทยาลัย........................................................
วัน/เดือน/ปีเกิด...................................ที่อยู่ปัจจุบัน.......................ตรอก/ซอย........................................................
ถนน.............................................ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต..............................................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์(ที่ติดต่อสะดวก)............................................
อีเมล..........................................................................
มีความประสงค์เข้าประกวดเขียนเรียงความในระดับ
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ระดับมัธยมตอนปลาย
 ระดับอุดมศึกษา
หลักฐานที่ส่งมาด้วย
 ผลงานเขียนเรียงความ จานวน ๑ เรื่อง
 สาเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ข้าพเจ้า ได้รับทราบหลักเกณฑ์การประกวด และจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร..........................................................
(..........................................................)
วัน/เดือน/ปี............................................................

ลงชื่อผู้รับสมัคร......................................................................
(......................................................................)
วัน/เดือน/ปี...........................................................................
(โปรดกรอกข้อความให้ละเอียดด้วยตัวบรรจง ด้วยตนเอง เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการรับรางวัล)

เกณฑ์การประกวด
โครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
หัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย”
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑. คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
๑.๑ ผู้มีสิทธิส่งเรียงความเข้าประกวด
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ระดับมัธยมตอนปลาย
- ระดับอุดมศึกษา
๑.๒ ผู้เขียนเรียงความต้องเป็นผู้ส่งเรียงความเข้าประกวดด้วยตนเอง
๒. ลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๒.๑ เขียนเรียงความ ในหัวข้อ “New normal วิถีชีวิตใหม่ในบริบทสังคมไทย”
๒.๒ เรีย งความจะต้ อ งมี เนื้ อ หาที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ชื่ อ เรื่ อ ง อี ก ทั้ ง เป็ น ไปตามหลั ก การเขี ย น
เรียงความ
๒.๓ การใช้ภาษาถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการเขียนเรียงความ
๒.๔ เรีย งความที่ ส่ ง เข้ าประกวดจะต้ อ งเกิ ด ขึ้ น จากความสามารถของผู้ ส่ งเข้ าประกวด
ไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือนามาจากแหล่งอื่น
๒.๕ ผู้เขียนเรียงเข้าประกวดจะต้องพิมพ์ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร ๑๖ พอยท์
ความยาวของเรียงความ ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ เอ๔ (A4)
๒.๖ ผู้เข้าประกวด ๑ คน สามารถส่งเรียงความเข้าประกวดได้เพียง ๑ เรื่อง
๒.๗ การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
๓. เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
๓.๑ เนือ้ หาในแต่ละย่อหน้ามีเอกภาพ สัมพันธภาพ สารัตถภาพ
และสัมพันธ์กับชื่อเรื่อง
๔๐ คะแนน
๓.๒ การใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการเขียนเรียงความ
๓๐ คะแนน
๓.๓ ความสมบูรณ์และความน่าสนใจของคานา เนื้อเรื่อง และสรุป ๓๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน

๔. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานการเขียนเรียงความ ได้แก่
๔.๑ เรียงความเป็นไฟล์นามสกุล.doc (Microsoft Word 97-2003 Document)
๔.๒ ใบสมัคร
๔.๓ สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนา
มาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ (email) : culturebsru@gmail.com
โดยระบุชื่อเรื่อง “ประกวดเขียนเรียงความ ชื่อ- สกุล ของผู้ส่งผลงาน”
ตัวอย่าง “ประกวดเขียนเรียงความ ด.ช.รักษ์ไทย เขียนดี”

**** เมื่ อ ส่ งห ลั ก ฐาน ทั้ งห ม ด ต าม email ข้ างต้ น แ ล้ ว ให้ ส่ งเอ ก ส ารตั วจ ริ ง
ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๓ มาทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง (วงเล็บมุมซอง ประกวดเขียนเรียงความ)
มาที่สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๑๐๖๑ ถนนอิสรภาพ
แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
*****ภายในวัน พุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยยึดวันที่ ประทับตราไปรษณี ย์เป็นหลัก
หากเกินกาหนดระยะเวลาส่งผลงาน คณะกรรมการฯ ของดรับการพิจารณาผลงาน และจะประกาศ
ผลการประกวดเขียนเรียงความ ทั้ง ๓ ระดับ ในวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๕. รางวัลการประกวด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลที่ ๑ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ ๑ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
ระดับอุดมศึกษา
รางวัลที่ ๑ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ ๑. การตัดสินการประกวดของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
๒. ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร
**************************

