
ผนวก 
จัดกิจกรรมโครงการ “คุณแม่ดีเด่น” 

 ๑. ฝ่ายสวัสดิการครอบครัว ชมรมภริยานาวิกโยธิน จะจัดกิจกรรมโครงการ “คุณแม่ดีเด่น”  
โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 
  ๑.๑ เพ่ือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
  ๑.๒ เพ่ือเผยแพร่ให้กําลังพลในสังกัด ครอบครัว ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและระลึกถึง
บทบาทของแม่ที่มีต่อลูก 
  ๑.๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความผูกพันต่อครอบครัว 
  ๑.๔ เพ่ือเป็นการยกย่องและเป็นขวัญกําลังใจให้กับแม่ดีเด่น และเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสาธารณชน 
 ๒. โครงการดังกล่าวประกอบด้วย กิจกรรมย่อย ๔ กิจกรรม ดังน้ี 
  ๒.๑ กิจกรรมประกวดแม่ดีเด่น 
  ๒.๒ กิจกรรมอ่านบทกลอน 
  ๒.๓ กิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี 
  ๒.๔ กิจกรรมสร้างหนังสือในฝัน 
 ๓. รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 
  ๓.๑ กิจกรรมประกวดแม่ดีเด่น  คุณสมบัติผู้สมัคร 
   ๓.๑.๑ เป็นครอบครัวข้าราชการสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
   ๓.๑.๒ บุตรอายุ ๖ เดือน – ๒ ปี 
   ๓.๑.๓ สําหรับรางวัลประกอบด้วย 
    ๓.๑.๓.๑ รางวัลที่ ๑   ๓,๐๐๐ บาท 
    ๓.๑.๓.๒ รางวัลที่ ๒  ๒,๐๐๐ บาท 
    ๓.๑.๓.๓ รางวัลที่ ๓  ๑,๐๐๐ บาท 
  ๓.๒ กิจกรรมอ่านบทกลอน คุณสมบัติผูส้มคัร 
   ๓.๒.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ อ่านโคลง ๔ สภุาพ 
   ๓.๒.๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ อ่านกาพย์ยานี ๑๑ 
   ๓.๒.๓ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ อ่านกลอน ๘ (กลอนสุภาพ) 
   ๓.๒.๔ สําหรับรางวัลประกอบด้วย 
    ๓.๒.๔.๑ รางวัลที่ ๑   ๑,๕๐๐ บาท 
    ๓.๒.๔.๒ รางวัลที่ ๒  ๑,๐๐๐ บาท 
    ๓.๒.๔.๓ รางวัลที่ ๓     ๕๐๐ บาท 
  ๓.๓ กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “พระคณุแม่” คุณสมบัติผู้สมัคร 
   ๓.๓.๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ใช้สีไม้ /กระดาษ A3 
   ๓.๒.๒ ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ใช้สีช็อค /กระดาษ A3 
   ๓.๒.๓ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ใช้สีโปสตอร์ /กระดาษ A3 
   ๓.๒.๔ อุปกรณ์สีใหผู้้สมคัรนํามาเอง ทางชมรมจะจัดเตรียมกระดาษไว้ผู้สมัครแข่งขนั 
 

๓.๒.๕ สําหรับรางวัล ... 
 



-๒- 
 

   ๓.๒.๕ สําหรับรางวัลประกอบด้วย 
    ๓.๒.๕.๑ รางวัลที่ ๑   ๑,๕๐๐ บาท 
    ๓.๒.๕.๒ รางวัลที่ ๒  ๑,๐๐๐ บาท 
    ๓.๒.๕.๓ รางวัลที่ ๓     ๕๐๐ บาท 
  ๓.๔ กิจกรรมสร้างหนังสือในฝัน โดยแข่งขันเป็นทีม ในหัวข้อ “พระคุณแม่” คณุสมบัติผู้สมัคร 
   ๓.๔.๑ จัดเป็นทีมละ ๓ คน ผู้เข้าร่วมแข่งขนัต้องเรียนอยู่ในระดับช้ันประถมศกึษาปีที ่ ๔ 
จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยไมซ่้ําระดับกัน 
   ๓.๔.๒ จํานวนหน้า ๑๐ หน้า (ไม่รวมหน้าปก) 
   ๓.๔.๓ กําหนดเวลา ๓ ช่ัวโมง 
 ๔. กําหนดการประกวดแบ่งออกเป็น ๒ รอบ ดังน้ี 
  ๔.๑ รอบคัดเลือก ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น  
ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
  ๔ .๒ รอบตัดสินในวันเสาร์ที่ ๒ สิงหาคม  ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๑๓ .๐๐ น .เป็นต้นไป  
ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมีประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน 
เป็นประธาน 
 ๕. หน่วยในสังกัด นย. ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ และครอบครัวทราบทั่วกัน โดยส่งบุตร – หลาน เข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยเขียนใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบ และให้หน่วยรวบรวมใบสมัครส่ง กพร.นย. 
ภายใน ๒๕ ก.ค.๕๗ หรือสมัครโดยตรงกับ น.ท.เป็นธรรม   ปัทมชินาลัย หน.ประชาสัมพันธ์ กพร.นย.โทร. ๖๑๐๕๖  
น.ต.ณัฐพงศ์  พรโสภณ  ประจําแผนก กพร.นย. โทร. ๖๑๐๕๙  Fax ๖๑๐๕๕, ๐๓๘-๓๓๔๒๗๕ หรือยืนใบสมัคร
ด้วยตนเองท่ี ห้องสมุดสมาคมภริยาทหารเรือ ค่ายกรมหลวงชุมพร (พ.จ.อ.สมพร ฯ โทร. ๐๘-๙๗๕๑-๙๘๗๓ 
โทร. ทร. ๖๒๕๘๖) 
 
หมายเหตุ    มีเครื่องด่ืม พร้อมอาหารว่าง และของขวัญสําหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่าน 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครโครงการ 

กิจกรรมประกวดแม่ดีเด่น 
 

ช่ือ                                      นามสกลุ                                      ช่ือเล่น 
วัน เดือน ปี เกิด                                       อายุ           ปี   เพศ          ชาย             หญิง  
กําลังศึกษาระดับช้ัน                                โรงเรียน                                                    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่             หมู่          ตําบล                          อําเภอ 
จังหวัด                            หมายเลขโทรศัพท์ 
ช่ือผู้ปกครอง                                          นามสกุล 
สถานที่ทํางาน                                                                            โทร. 
 
     ลงช่ือ                                    ผู้สมคัร 
            (                                   ) 
       /   / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครโครงการ 
กิจกรรมประกวดอ่านบทกลอน 

 
ช่ือ                                      นามสกลุ                                      ช่ือเล่น 
วัน เดือน ปี เกิด                                       อายุ           ปี   เพศ          ชาย             หญิง  
กําลังศึกษาระดับช้ัน                                โรงเรียน                                                    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่             หมู่          ตําบล                          อําเภอ 
จังหวัด                            หมายเลขโทรศัพท์ 
ช่ือผู้ปกครอง                                          นามสกุล 
สถานที่ทํางาน                                                                            โทร. 
 
     ลงช่ือ                                    ผู้สมคัร 
            (                                   ) 
       /   / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครโครงการ 
กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีในหัวขอ้ “พระคุณแม่” 

 
ช่ือ                                      นามสกลุ                                      ช่ือเล่น 
วัน เดือน ปี เกิด                                       อายุ           ปี   เพศ          ชาย             หญิง  
กําลังศึกษาระดับช้ัน                                โรงเรียน                                                    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่             หมู่          ตําบล                          อําเภอ 
จังหวัด                            หมายเลขโทรศัพท์ 
ช่ือผู้ปกครอง                                          นามสกุล 
สถานที่ทํางาน                                                                            โทร. 
 
     ลงช่ือ                                    ผู้สมคัร 
            (                                   ) 
       /   / 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครโครงการ 

กิจกรรมสร้างหนังสือในฝัน ในหัวข้อ “พระคุณแม่” 
 

๑.ช่ือ                                      นามสกุล                                      ช่ือเล่น 
วัน เดือน ปี เกิด                                       อายุ           ปี   เพศ          ชาย             หญิง  
กําลังศึกษาระดับช้ัน                                โรงเรียน                                                    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่             หมู่          ตําบล                          อําเภอ 
จังหวัด                            หมายเลขโทรศัพท์ 
ช่ือผู้ปกครอง                                          นามสกุล 
สถานที่ทํางาน                                                                            โทร. 
๒.ช่ือ                                      นามสกุล                                      ช่ือเล่น 
วัน เดือน ปี เกิด                                       อายุ           ปี   เพศ          ชาย             หญิง  
กําลังศึกษาระดับช้ัน                                โรงเรียน                                                    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่             หมู่          ตําบล                          อําเภอ 
จังหวัด                            หมายเลขโทรศัพท์ 
ช่ือผู้ปกครอง                                          นามสกุล 
สถานที่ทํางาน                                                                            โทร. 
๓.ช่ือ                                      นามสกุล                                      ช่ือเล่น 
วัน เดือน ปี เกิด                                       อายุ           ปี   เพศ          ชาย             หญิง  
กําลังศึกษาระดับช้ัน                                โรงเรียน                                                    
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขที่             หมู่          ตําบล                          อําเภอ 
จังหวัด                            หมายเลขโทรศัพท์ 
ช่ือผู้ปกครอง                                          นามสกุล 
สถานที่ทํางาน                                                                            โทร. 
 
     ลงช่ือ                                    ผู้สมคัร 
            (                                   ) 
       /   / 

 
 

 
 
 
 
 


