กติกาและเงื่อนไข
การประกวดนิทานส่ งเสริมจินตนาการยอดเยี่ยม รางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๒๐
หัวข้ อ “โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย”
กติกาการประกวด
•
•
•
•
•

•
•

ผูส้ ่ งผลงาน : บุคคลทัว่ ไป ไม่จากัดอายุ
เนื้อหา/เนื้อเรื่ องส่ งเสริ มจินตนาการ สนุกสนาน ชวนอ่าน ให้แง่คิดและแฝงมุมมองที่น่าสนใจ
มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ทั้งแนวคิด โครงเรื่ องและรู ปแบบการนาเสนอ ไม่จากัดจานวนเรื่ องที่ส่งเข้าประกวด
ไม่จากัดรู ปแบบ อาจเป็ นเรื่ องจินตนาการ (Fantasy) หรื อเรื่ องแนวเหมือนจริ ง (Realistic)
เป็ นงานประพันธ์ใหม่ ไม่เคยแปล ลอกเลียน หรื อดัดแปลงโครงเรื่ องจากที่อื่นใด (หากมีการละเมิดลิขสิ ทธิ์
ผูส้ ่ งจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบ)
ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ในรู ปแบบใดและไม่เป็ นลิขสิ ทธิ์จากการประกวดในโครงการอื่น ๆ
ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ เอ ๔ ขนาดตัวอักษร ๑๔ พอยท์ ( ใช้กระดาษเพียงด้านเดียว ไม่พิมพ์ดา้ นหลัง )

ขั้นตอนเข้ าร่ วมประกวด
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.ffcbook.com หรือ FB : ffcbooks
๒. ส่ งผลงานความยาวขนาดที่กาหนดพร้อมแนบใบสมัคร
๓. ส่ งผลงานทางไปรษณียเ์ ท่านั้น ไม่รับผลงานทางโทรสาร อีเมล์ และสื่ อออนไลน์ทุกประเภท
๔. เปิ ดรับผลงาน ตั้งแต่วนั ที่ ๑ เมษายน จนถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ เท่านั้น โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณียเ์ ป็ น
สาคัญ และจะมี การประกาศผลการประกวดในช่ วง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
ทีอ่ ยู่สาหรับส่ งผลงาน
แผนกหนังสื อเด็กและเยาวชน สานักพิมพ์มลู นิธิเด็ก ๔๖๐ จรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แขวง/เขต บางพลัด กทม.๑๐๗๐๐
(ผูส้ ่ งผลงานกรุ ณาวงเล็บมุมซองว่า "ประกวดต้นฉบับนิ ทานรางวัลมูลนิธิเด็ก") โทร ๐๘๒-๙๘๕- ๑๔๒๗
รางวัลการประกวด
•
•

รางวัลยอดเยีย่ ม ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลดาวรุ่ ง ๗ รางวัล เงินรางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

หมายเหตุ
ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดถือเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของมูลนิธิเด็ก
ติดต่อสอบถาม
สานักพิมพ์มลู นิธิเด็ก www.ffcbook.com หรือ FB : ffcbooks
โทร. ๐๒-๘๘๑-๑๗๓๔ ต่อ ๓๑ / ๐๘๒-๙๘๕- ๑๔๒๗ / Line ID : ffcbook

ใบสมัครการประกวดนิทานมูลนิธิเด็กครัง้ ที่ ๒๐
หัวข้ อ “โรงเรี ยนของความรักและประชาธิปไตย”
ชื่อ .............................................................................. นามสกุล ............................................................................
เพศ ............................. วัน/เดือน/ปี เกิด ..................................... อายุ ............. อาชีพ ..............................................
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ ................................................................ อีเมล์ ..................................................................................
ระดับชันทางการศึ
้
กษา
ชันประถมศึ
้
กษา ปี ที่ ........ โรงเรี ยน .............................................................................................................
ชันมั
้ ธยมศึกษา ปี ที่ ........ โรงเรี ยน .............................................................................................................
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

คณะ............................................................ สถาบัน ................................................................................
อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................................................
ทราบข่าวการประกวดครัง้ นี ้จาก
โปสเตอร์ / แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ (โปรดระบุ).........................

รายการโทรทัศน์ (โปรดระบุ)......................

เว็บไซต์ / โซเชียลมีเดีย (โปรดระบุ) ......................................

เพื่อน / ครอบครัว

อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................
เคยส่งผลงานเข้ าร่ วมการประกวดนิทานมูลนิธิเด็กหรื อไม่
เคย จานวน..................... ครัง้

ไม่เคย

กรุ ณาส่ งใบสมัครและผลงานนิทาน ภายในวันที่ ๑-๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒ มาที่
สานักพิมพ์มลู นิธิเด็ก แผนกหนังสื อเด็กและเยาวชน ๔๖๐ จรัญสนิทวงศ์ ๖๗ แขวง/เขต บางพลัด กทม.๑๐๗๐๐
(ผูส้ ่ งผลงานกรุ ณาวงเล็บมุมซองว่า "ประกวดต้นฉบับนิ ทานรางวัลมูลนิธิเด็ก")
ติดต่อสอบถาม www.ffcbook.com หรือ FB : ffcbooks
โทร. ๐๒-๘๘๑-๑๗๓๔ ต่อ ๓๑ / ๐๘๒-๙๘๕- ๑๔๒๗ / Line ID : ffcbook

