การประกวดเล่ าเรื่ องประสบการณ์เยาวชน
ครั้งที่ 35 ประจาปี พ.ศ. 2562
จัดโดย
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) ร่ วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) เป็ นองค์กรเพื่อส่ งเสริ มความสัมพันธ์ระหว่างมวลมนุษย์ในด้านจิตใจโดยอาศัยหลัก ธรรมทางพุทธ
ศาสนาช่วยพัฒนาสังคม ได้ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จัดให้มีการประกวดเล่าเรื่ อง
ประสบการณ์เยาวชนขึ้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม และพัฒนาทักษะของเยาวชนในด้านการพูดในที่ชุมชน เสริ มสร้างบุคลิกภาพความเป็ น
ผูน้ าให้แก่เยาวชน และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงความสามารถต่อสาธารณชนโดยใช้การพูดเป็ นสื่ อในทางสร้างสรรค์ จึงขอเชิญ
เยาวชนผูท้ ี่สนใจทุกท่านเข้าร่ วมการประกวดเล่าเรื่ องประสบการณ์ เยาวชน ครั้งที่ 35 ประจาปี พ.ศ. 2562

หัวข้ อ

“ ประสบการณ์ แก้ปัญหาการกลัน่ แกล้งในสังคม (Bullying) ”
(เน้นประสบการณ์ตรง) พูดเป็ นภาษาไทย เวลาประมาณ 7 นาที)

ลักษณะการเล่ าประสบการณ์ การเล่าประสบการณ์คือการเล่าเรื่ องราวที่ผพู ้ ูดประสบเหตุการณ์ดว้ ยตนเอง หรื อเหตุการณ์อื่นๆที่ผพู ้ ูดได้พบเห็น
จากชีวิตประจาวัน ทั้งการฟัง หรื อการอ่าน เรื่ องที่นามาเล่าประสบการณ์เป็ นได้ท้ งั เรื่ องตื่นเต้น น่ายินดี หรื อเสี ยใจ ข้อสาคัญของเรื่ องเล่า
ประสบการณ์คือจะต้องเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริ งและมีผลกระทบต่อความคิดความรู ้สึกของผูพ้ ูดมากพอ เพื่อสร้างความประทับใจและให้ขอ้ คิด
แก่ผฟู ้ ัง
คุณสมบัติของผู้เข้ าประกวด 1. สัญชาติไทย 2. ต้องมีอายุ 15 – 18 ปี (ณ วันรับสมัคร) 3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
วิธีการสมัครเข้ าประกวด
ผูส้ มัครต้องบันทึกเสี ยงของตนตามหัวข้อที่กาหนดในรู ปแบบไฟล์ MP 3 (เท่ านั้น) ลงในแผ่นซี ดี ส่ งพร้อมบท
ต้นฉบับ (ควรจะพิมพ์) และกรอกใบสมัคร แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน แนบสาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยน หรื อนักศึกษา รู ปถ่ายหน้าตรง
จานวน 1 รู ป ส่ งไปยัง มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
วิธีการประกวด
รอบคัดเลือก

คณะกรรมการพิจารณาตัดสิ นฯ จะพิจารณาการเล่าเรื่ องประสบการณ์ของผูส้ มัครจากแผ่นซี ดี และบทต้นฉบับ

ประกาศผลการคัดเลือกประกวดรอบแรกใน วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย)
รอบชิงชนะเลิศ ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงการประกวดเล่าเรื่ องประสบการณ์ เยาวชนต่อหน้าคณะกรรมการพิจารณาตัดสิ น
ใน วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน

 รางวัลการประกวดมีดงั นี้ 
รางวัลชนะเลิศ
เข้ าร่ วมแสดงการเล่ าเรื่ องประสบการณ์ ณ ประเทศญี่ปนุ่ ทุนการศึ กษา 10,000 บาท พร้ อมถ้ วยรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทุนการศึ กษา
5,000 บาท
พร้ อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทุนการศึ กษา
3,000 บาท
พร้ อมเกียรติบัตร
ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
ได้ รับเกียรติบัตร
(เงินรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท จะต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคาสั่งกรมสรรพากรที่ออกตามมาตรา 3 เตรส)
เปิ ดรับสมัคร ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป (รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันพุธ และวันเสาร์ )

หมดเขตรับสมัครวันเสาร์ ที่ 31 สิ งหาคม 2562
สอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิเรยูไก (ประเทศไทย) 23/1 ซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพฯ 10400
 โทร 02 – 246 – 5037 , 02 – 246 – 3204  แฟกซ์ 02 – 644 – 4513
หรื อเข้าไปดูได้ที่ www.reiyukaithailand.or.th , www.dcy.go.th , Facebook : Reiyukai Thailand Foundation

ใบสมัคร
การประกวดเล่ าเรื่ องประสบการณ์ เยาวชน ครั้งที่ 35 ประจาปี พ.ศ. 2562
รู ปถ่ายหน้าตรง

1.
2.
3.

ชื่อ (นาย/นางสาว)
เกิดวันที่
เดือน
กาลังศึกษาอยู่ ณ โรงเรี ยน
ที่อยูส่ ถานศึกษา

นามสกุล
พ.ศ.

โทรศัพท์มือถือ
เลขประจาตัวประชาชน
ระดับชั้น
โทรศัพท์

4.

5.

ชื่อ และที่อยูข่ องบุคคลที่จะแจ้งผลประกวดได้
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
เลขที่
หมู่บา้ น
ถนน
อาเภอ/เขต
รหัสไปรษณี ย ์
โทรศัพท์
ที่อยูจ่ ดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email-Address)

นามสกุล
หมูท่ ี่
ตาบล/แขวง
จังหวัด

ตรอก/ซอย

มือถือ

ข้าพเจ้าขอสมัครเข้าประกวดเล่าเรื่ องประสบการณ์เยาวชน และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นจริ งทุก
ประการพร้อมนี้ ขา้ พเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วยแล้ว
1. รู ปถ่ายหน้าตรง จานวน 1 รู ป
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
3. สาเนาบัตรประจาตัวนักเรี ยน หรื อนักศึกษา
4. บทต้นฉบับ(ควรจะพิมพ์) หัวข้อ “ ประสบการณ์แก้ปัญหาการกลัน่ แกล้งในสังคม (Bullying) ”
5. แผ่นซีดี บันทึกรูปแบบไฟล์ MP 3 (เท่านั้น)
ลงชื่อ

ผูส้ มัคร
(

วันที่

เดือน

)
พ.ศ. 2562

หมายเหตุ - ใบสมัครตัวจริ งไม่พอให้ใช้ถ่ายสาเนาได้
- โรงเรี ยนแต่ละโรงเรี ยนสามารถส่ งตัวแทนเข้าประกวดได้ไม่ เกิน 10 คน
- เข้าไปดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.reiyukaithailand.or.th , www.dcy.go.th , Facebook : Reiyukai Thailand Foundation
หรื อสอบถามได้ที่ มูลนิธิเรยูไก(ประเทศไทย)  โทร 02 – 246 – 5037 , 02 – 246 – 3204  แฟกซ์ 02 – 644 – 4513

