
  
              
             

การแข่งขันแต่งบทกวี  
จากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที ่12 

------------------ 
ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดโดย สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย, มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย 

 

การก าหนดวันแข่งขันของการประกวดระดับต่าง ๆ 
 

การแข่งขันแต่งบทกวี ครั้งที ่12 
ระดับภาค   วันเสาร์ที ่17 ธันวาคม 2565 

ระดับประเทศ  วันเสาร์ที ่28 มกราคม 2566 
 

การแข่งขันแต่งบทกวีในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 12 
การแบ่งระดับการประกวด 
การแข่งขันแต่งบทกวี   จากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับเทิดพระเกียรติ “ธรรมิกราชาธิคุณ 

 หัวข้อที่ในการแข่งขัน   ระดับภาค  “สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” สื่อกตัญญูกตเวที  
   ระดับประเทศ “สืบสยามงามพระราชพิธี” 
 

        1. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ -  กาพย์ยานี 11 
         2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  - กลอนสุภาพ 
 

หลักเกณฑ์การตัดสินการแข่งขันแต่งบทกวี 
1. เป็นงานประพันธ์บทร้อยกรองตามฉันทลักษณ์ที่ก าหนด ความยาว 8 บท  และเป็นงานที่ผู้เข้าประกวด

ประพันธ์เพียงคนเดียว 
2. เป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดประพันธ์ขึ้นเอง โดยมิได้มีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดจากการคัดลอก หรือ

ดัดแปลงผลงานของผู้อื่น และผลงานดังกล่าวต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพรใ่นสื่อสิ่งพิมพ์ใด ๆ 
3. คณะกรรมการจะตัดสินจากความสมบูรณ์และความงามเนื้อหาที่สื่อคุณค่าแห่ง “รสความ” อันเกิดจากการ

ร้อยเรียงวัจนภาษาที่ปรากฏ “รสค า” ในบทกวี ซึ่งถึงพร้อมด้วยเนื้อหาสาระในทางสร้างสรรค์ และเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเชิญชวนให้ผู้คนสนใจมาศึกษาสรรพวิทยาที่จะช่วยเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่
ตนเองและสังคมไทย จากการอ่านหนังสือสารานุกรมไทย 

4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยลิขสิทธิ์ ในผลงานเป็นของคณะกรรมการ ที่สามารถน าไปเผยแพร่
ต่อสาธารณชนได้ 



คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันสุนทรภู่ 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นบทกว ี

 
 
 

รางวัลการประกวด 
รอบท่ี  1 (ระดับภาค)   

ผู้ว่าการภาคฯ และประธานฝ่ายสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ แต่ละภาค เป็นผู้พิจารณา และก าหนด
รางวัล โดยทีมที่ชนะการแข่งขัน และได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 -3 เท่านั้น ที่จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ 
 

รอบท่ี  2  (ระดับประเทศ) 
รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล 
โรงเรียนจะได้ครองถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี นักเรียนจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1-3 โรงเรียนได้ครองถ้วยเกียรติยศจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย 

ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ และนักเรียนทุกคนจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศทุกอันดับจะได้รับ 
1. เงินรางวัลทุนการศึกษา และของรางวัล ส าหรับนักเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1-3  
2. รางวัลหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ โรงเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 
3. เกียรติบัตร 

 

    การรับสมคัร 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565  ที่สโมสรไลออนส์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส านักเขต
การศึกษาทั่วประเทศ, ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย  
เลขที่ 300 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260      
ติดต่อ : คุณกนกพร  แบงเพชร  โทรศัพท์  02 741 5364-66 ต่อ 312  และ 098 268 2213   
Email  :  noklions82@gmail.com            
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการฝ่ายสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย, ปีบริหาร 
2565-2566  ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ   
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย 
 
 

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

mailto:noklions82@gmail.com


ใบสมัคร 

การประกวดแต่งบทกวีจากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ครั้งท่ี 12 
ชิงถ้วยพระราชทานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ฉบับเทดิพระเกียรติ “ธรรมิกราชาธิคุณ”) 

หัวข้อ  “สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” สื่อกตัญญูกตเวที 
 

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

ระดับภาค วันเสาร์ที ่17 ธนัวาคม 2565 
 

ชื่อสถานศึกษา………………………………………………....................................………………………………..............………… 
ที่อยู…่…………………………………………………........................................……………………………….......…………………….. 
โทรศัพท์………………………………………………...............…..........................……………………………………………………….. 
 

ขอสมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งบทกวี  (ผลงานเดี่ยว) 
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนไม่เกิน 3 คน ดังนี้   
 1………………………………………………………………………………………………………………ชั้น ม.................................... 
 

 2………………………………………………………………………………………………………………ชั้น ม.................................... 
 

 3………………………………………………………………………………………………………………ชั้น ม.................................... 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนไม่เกิน 3  คน  ดังนี้ 

 1………………………………………………………………………………………………………………ชั้น ม.................................... 
 

 2………………………………………………………………………………………………………………ชั้น ม.................................... 
 

 3………………………………………………………………………………………………………………ชั้น ม.................................... 
 

อาจารย์ผู้ควบคุมทีม     นาย      นาง     นางสาว ................................................................................................. 

โทรศัพท์...............................................................................เบอร์มือถือ.................................................................... 

Email :………………………................................................….…………… 
 

 

   ลงชื่อ……………….…………………………………………ผู้บริหารสถานศึกษา 
        (………………………………………………………….) 
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ / ผู้รับมอบอ านาจ 
           ………………./…….…………./………………… 

 

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
 

หมายเหตุ :  ชื่อโรงเรียน นักเรียน และอาจารย์ผู้ควบคุมโปรดพิมพ์/เขียนให้ชัดเจนและถูกต้อง 
      นักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นผูแ้ทนระดับภาคจะแข่งขันระดับประเทศ (รอบที่ 3)  
  

กรุณาส่งส าเนาใบสมัครไปที่ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย เลขที ่300 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถนน
สุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260  ติดต่อ : คุณกนกพร  แบงเพชร  โทรศัพท์  02 741 
5364-66 ต่อ 312  และ 098 268 2213  Email  :  noklions82@gmail.com 
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