
 
 

ประกาศเชิญชวน เข้าร่วมโครงการประกวด                                                              

“ร้อยเรียงความประทบัใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์                                        

ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” 

 
ศนูย์หนงัสือแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  ขอเชิญชวนนกัเรียน นิสิต นกัศกึษา และบุคคลทัว่ไป 

ร่วมสง่ผลงานเข้าประกวดงานเขียน “ร้อยเรียงความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี”  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย รักการ
อ่านหนงัสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ท่ีทรงมีคณุคา่และให้สาระ
ความรู้  รวมทัง้ข้อคดิในแง่มมุตา่ง ๆ ได้มีโอกาสน าความประทบัใจ ตลอดจนคณุคา่ท่ีได้รับจากการอ่าน มา
ถ่ายทอดให้เป็นท่ีรับรู้สูส่าธารณชนกนัอยา่งกว้างขวาง 

ประเภทการประกวด 

1.  นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6 
2.  นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 3 
3.  นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 – 6 หรืออาชีวศกึษาระดบั ปวช. 
4.  นิสิต นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
5.  บคุคลทัว่ไป 

รางวัลการประกวด 
 1.  ประเภทนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 

รางวัลชนะเลิศ  มี 1 รางวลั  นกัเรียนได้รับเงินรางวลัเป็นทนุการศกึษา 10,000 บาท  
พร้อมเกียรตบิตัร และโรงเรียนได้รับเกียรติบตัร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวลั  นกัเรียนได้รับเงินรางวลัเป็นทนุการศกึษา 
5,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร และโรงเรียนได้รับเกียรติบตัร 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวลั  นกัเรียนได้รับเงินรางวลัเป็นทนุการศกึษา 
3,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร และโรงเรียนได้รับเกียรติบตัร 

2. ประเภทนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
รางวัลชนะเลิศ  มี 1 รางวลั  นกัเรียนได้รับเงินรางวลัเป็นทนุการศกึษา 10,000 บาท  

พร้อมเกียรตบิตัร และโรงเรียนได้รับเกียรติบตัร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวลั  นกัเรียนได้รับเงินรางวลัเป็นทนุการศกึษา 

5,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร และโรงเรียนได้รับเกียรติบตัร 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวลั  นกัเรียนได้รับเงินรางวลัเป็นทนุการศกึษา 

3,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร และโรงเรียนได้รับเกียรติบตัร 
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3. ประเภทนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวช. 

รางวัลชนะเลิศ  มี 1 รางวลั  นกัเรียนได้รับเงินรางวลัเป็นทนุการศกึษา 10,000 บาท  
พร้อมเกียรตบิตัร และโรงเรียนได้รับเกียรติบตัร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวลั  นกัเรียนได้รับเงินรางวลัเป็นทนุการศกึษา 
5,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร และโรงเรียนได้รับเกียรติบตัร 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวลั  นกัเรียนได้รับเงินรางวลัเป็นทนุการศกึษา 
3,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร และโรงเรียนได้รับเกียรติบตัร 

4. ประเภทนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
รางวัลชนะเลิศ  มี 1 รางวลั ได้รับเงินรางวลั 10,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 มี 1 รางวลั  ได้รับเงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวลั  ได้รับเงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  

5.  ประเภทบุคคลทั่วไป 
รางวัลชนะเลิศ  มี 1 รางวลั    ได้รับเงินรางวลั 10,000 บาท พร้อมเกียรตบิตัร  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวลั  ได้รับเงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 มี 1 รางวลั  ได้รับเงินรางวลั 3,000 บาท พร้อมเกียรติบตัร  

ผู้มีสิทธ์ิส่งผลงานเข้าประกวด  

1.   ผู้ ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระบบการเรียนปกตริะดบัประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6, มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 6, 
อาชีวศกึษา (ระดบั ปวช.) และอดุมศกึษา(ระดบัปริญญาตรี) 

2.  บคุคลทัว่ไปไมก่ าหนดวยัวฒุิและคณุวฒุิ 

กตกิา เงื่อนไขการประกวด 
1.  ผู้มีสิทธ์ิส่งผลงานเข้าประกวดทุกประเภท สามารถส่งผลงานได้ไม่จ ากัดจ านวน *เฉพาะ

นกัเรียนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา จะต้องให้ผู้อ านวยการสถานศกึษาลงลายมือช่ือรับรองผลงาน
ท่ีสง่เข้าประกวด  

2.  สาระส าคัญของการเขียน ผู้สง่ผลงานเข้าประกวดให้เขียนพรรณนาถ่ายทอดความประทบัใจ 
และสิ่งท่ีได้รับจากการอ่านพระราชนิพนธ์เล่มท่ีอ่าน ด้วยกลวิธีการเขียนอย่างสร้างสรรค์  ทัง้ด้านส านวน
ภาษาท่ีสละสลวย การใช้ภาษาและอกัขรวิธีท่ีถกูต้อง พร้อมทัง้คดัลอกพระราชนิพนธ์บางส่วนหรือบางตอน           
ท่ีผู้ เขียนผลงานมีความประทับใจชวนให้น่าจดจ า และมีคุณค่าท าให้เกิดแรงบันดาลใจ หรือข้อคิด           
คติเตือนใจ และน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและกิจกรรมต่าง ๆ  ทัง้นี  ้ให้ระบุเลขหน้าของ        
พระราชนิพนธ์บางสว่นหรือบางตอนท่ีคดัลอกมาให้ชดัเจนด้วย 
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ในการนีผู้้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเลือกอ่านพระราชนิพนธ์เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามที่ก าหนดดัง
รายช่ือต่อไปนี ้ 
 1. ข้ามฝ่ังแหง่ฝัน    20. ข้าวไทยไปญ่ีปุ่ น 
 2. คืนถ่ินจีนใหญ่     21. เจียงหนานแสนงาม 
 3. ชมชอ่มาลตี     22. แดร็กคลูา่ ผู้นา่รัก 
 4. ต้นน า้ ภผูา และป่าทราย   23. ใต้เมฆท่ีเมฆใต้ 
            5. ทศันะจากอินเดีย    24. ไทยเท่ียวพมา่ 

6. เบอร์ลินสิน้ก าแพง    25. ประพาสภาษา    
7. ประพาสราชสถาน    26. ประพาสอทุยาน    
8. ฟืน้ภาษา ได้อาหาร    27. มนต์รักทะเลใต้    
9. มว่นซ่ืนเมืองลาว    28. มหศัจรรย์ทกุวนั    
10. มุง่ไกลในรอยทราย    29. เม่ือข้าพเจ้าเป็นนกัเรียนนอก   
11. ย ่าแดนมงักร    30. เย็นสบายชายน า้    
12. เยือนถ่ินจีนโพ้นทะเล    31. เยือนถ่ินอินเดียนแดง  
13. โรมนัสญัจร                                                 32. รอยยิม้หมีขาว    
14. ลาวไกลบ้าน     33. ลดัฟ้าลา่วิชาหาอาจารย์   
15. ลาวเหนือเม่ือปลายหนาว   34. ลาวตอนใต้   
16. เลา่เร่ืองเมืองฝร่ัง    35. ลยุป่าฝ่าฝน     
17. สิงคโปร์สญัจร    36. สวนสมทุร     
18. อนมัสยามมิตร    37. หวงเหออูอ่ารยธรรม    
19. “ไอรัก” คืออะไร?    38. แอนตาร์กตกิา : หนาวหน้าร้อน  

3.  ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องพมิพ์ด้วยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ บนกระดาษ A4                 
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และใช้ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 พอยท์   โดยก าหนดความยาวดงันี ้

     ** ระดบัประถมศกึษาปีท่ี 4 - 6 จ านวน 1 – 2 หน้า,  
     ** ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 - 6, อาชีวศกึษา (ปวช.) จ านวน 2 - 3 หน้า 
     ** ระดบัอดุมศกึษา (ปริญญาตรี) และบคุคลทัว่ไป จ านวน 3 - 4 หน้า   
(แบบฟอร์มที่ก าหนด ให้ดาวน์โหลดที่  www.chulabook.com) 

4.  ส่งผลงานการประกวด  สามารถส่งในรูปแบบไฟล์ .PDF ได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์หนังสือแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.chulabook.com  หรือส่งทางไปรษณีย์เป็นเอกสารต้นฉบับ ได้ท่ี
แผนกประชาสัมพันธ์   ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 (โดยถือวนัประทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคญั) 

5.  ส่งผลงานได้ ตัง้แตว่นันี ้- วนัท่ี 31 มกราคม 2562 

http://www.chulabook.com/
http://www.chulabook.com/
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ระยะเวลาด าเนินงาน 
1. เปิดรับผลงาน                             ตัง้แตว่นันี ้ -  วนัท่ี 31 มกราคม 2562 
2. คณะกรรมการพิจารณาตดัสิน      วนัท่ี 1 - 28 กมุภาพนัธ์ 2562 
3. ประกาศผลการตดัสิน         วนัท่ี 10 มีนาคม 2562  บนเว็บไซต์ศนูย์หนงัสือแหง่จฬุาฯ  

                                                  www.chulabook.com 
4. จดัพิธีมอบรางวลัส าหรับผู้ชนะการประกวด      

การพจิารณาตัดสิน 

 1.  คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเร่ืองท่ีสง่มาภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 2.  คณะกรรมการฯ อาจจะไมใ่ห้รางวลัใดรางวลัหนึง่ หากเห็นวา่ไมมี่ผลงานท่ีเหมาะสม 
 3.  คณะกรรมการฯ สงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงรางวลัได้ตามความเหมาะสม 
 4.  การพิจารณาตดัสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาดจะอทุธรณ์มิได้ 
 5.  ผลงานเขียนทกุเร่ืองท่ีสง่เข้าประกวด ถือเป็นสิทธ์ิของศนูย์หนงัสือแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
                 ท่ีจะใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ตอ่ไป และจะไมส่ง่คืนไมว่า่กรณีใดๆ 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่  
 แผนกประชาสมัพนัธ์ ศนูย์หนงัสือแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  โทร 0 2218 9893 – 5   
ดาวน์โหลดเอกสารทัง้หมดได้ท่ี www.chulabook.com 
 
 


