ระเบียบการรับสมัคร
การประกวดวาดภาพ “โครงการใสสี สานใจ ใฝสันติ ครั้งที่ 12”
(12th Color my Heart With Peace)
จัดโดย : สมาคมสหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Women’s Federation for World Peace (Thailand) Association
..............................................................................................................................................................
1.) คุณสมบัติของผูเขารวมการแขงขัน
เด็กอายุระหวางอายุ 4-10 ป ซึ่งแบงเปน 2 ประเภท ไดแก
1.1 รุนอายุ 4-6 ป เกิดระหวางป พ.ศ. 2553 - 2555
1.2 รุนอายุ 7-10 ป เกิดระหวางป พ.ศ. 2549 - 2552
2.) เงื่อนไขการแขงขัน
2.1 ใชเทคนิคอิสระ ยกเวน การปะติด
2.2 ผลงานตองอยูบนกระดาษ 100 ปอนดเรียบ ขนาด 19 x 15 นิ้ว เวนขอบในดานละ 2 นิ้ว ตีกรอบดวย
ดินสอ (ตามภาพดานลาง)
2.3 นักเรียนตองทําชิ้นงานดวยตัวเอง พรอมทั้งเขียน
ชื่อ-สกุล อายุที่อยู โรงเรียน รุน และหัวขอของการ
ประกวดไว หลังภาพ อยางชัดเจนและสามารถ
ติดตอได
พื้นที่วาดภาพ
2.4 นักเรียนสามารถสงผลได 1 คน ตอ 1 ชิ้นงาน
2.5 โรงเรียนสามารถสงใบสมัครไมจํากัดจํานวน
2.6 นักเรียนที่เขาประกวดตองนําอุปกรณทั้งหมดมาเอง
2.7 หมดเขตรับสมัคร 2 วันกอนการประกวดในแตละ
ภูมิภาค (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในใบสมัคร)
3.) ผลงานการประกวดวาดภาพ
ผลงานทุกชิ้นที่เขาประกวดเปนกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสมาคมสหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
4.) หัวขอที่ใชในการประกวด จะแจงในวันประกวด
5.) วัน เวลา และสถานที่จัดการประกวดตามภูมิภาค 4 ภาค ดังนี้
5.1 ภาคเหนือ วันเสารที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ลานโปรโมชั่น @IT ชั้น 3 อุทยานการคากาดสวนแกว
จ.เชียงใหม
5.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันเสารที่ 27 สิงหาคม 2559 ณ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
5.3 ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร วันเสารที่ 3 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)
รามคําแหง 43 แยก 1 กรุงเทพมหานคร
5.4 ภาคใต วันเสารที่ 10 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
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หมายเหตุ : 1. เริ่มตั้งแตเวลา 13.30-15.30 น.
2. ใชเวลาวาดภาพภายในเวลา 2 ชั่วโมง
6.) การตัดสินการประกวด
6.1 กําหนดตัดสินผลงาน วันเสารที่ 19 กันยายน 2559
6.2 เกณฑการพิจารณา
6.2.1 ความคิดสรางสรรค ซึ่งจะพิจารณาจากหัวขอเปนหลัก
6.2.2 ความสอดคลองกับเนื้อหา อาทิเชน เปนภาพที่สื่อถึงความรัก ความสามัคคี สันติภาพ
วิถีชีวิตความเปนไทย ประเพณีวัฒนธรรม ความซื่อสัตย ความจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย
6.2.3 ความสมบูรณของผลงาน ความสวยงาม
6.2.4 เทคนิคสีที่ใช โดยไมจํากัดประเภทสี ตามแตผูเขาประกวดถนัด
6.2.5 ผลงานตองอยูบนกระดาษ 100 ปอนดเรียบ ขนาด 19x15 นิ้ว เวนขอบในดานละ 2 นิ้ว
ตีกรอบดวยดินสอ และอุปกรณทุกอยางผูเขาประกวดตองเตรียมมาเอง
6.2.6 การตัดสินของคณะกรรมการถือวาเปนอันสิ้นสุด
7.) รางวัลผูชนะการประกวด
รางวัลการประกวดมี 14 รางวัล ไดแก
7.1 รางวัลยอดเยี่ยม รุนละ 1 รางวัล ไดรับ โลเกียรติคุณและทุนการศึกษา จํานวนเงิน 10,000 บาท
7.2 รางวัลดีเดน
รุนละ 2 รางวัล ไดรับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จํานวนเงิน 6,000 บาท
7.3 รางวัลพิเศษ รุนละ 4 รางวัล ไดรับประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จํานวนเงิน 3,000 บาท
…………………………………………………….
• สถานที่สงใบสมัคร :สมาคมสหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย )
เลขที่ 4 อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคําแหง ซอยรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก
เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
e-mail : thaiwfwpa@gmail.com โทร 0-2718-7766 ตอ 212, 240 แฟกซ 0-2718-5086
• ประสานงานโครงการ :นางศศิจรรยา อัศวรัตนกสิกร โทรศัพท 08-1572-2205
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ใบสมัครประกวดวาดภาพ
โครงการ “ใสสี สานใจ ใฝสันติ ครัง้ ที่ 12” (12th Color My Heart With Peace)
จัดโดย สมาคมสหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Women’s Federation for World Peace (Thailand) Association

รูปถาย
ขนาด 2”

วันที่………………………………………………
ชื่อ (ด.ช./ด.ญ.) …………………............….………………………… นามสกุล ………….....................…….……..……...…………….
วันเดือนปเกิด.....................................................................................อายุ …………………………………..……........……..ป
ที่อยูตามทะเบียนบาน เลขที่ ….……………...….. หมูที่ …….........…ซอย ………………..………….…………………………….…..
ถนน ……………………………………..……………….…….. แขวง/ตําบล …..................……….…………………………………………..
เขต/อําเภอ …………………………….…….….. จังหวัด …….……............….…………………….รหัสไปรษณีย ….….......………...
โทรศัพท ….……………….……...…….. โทรสาร …….…………………... E-mail …………………………………………....…….……..
เรียนอยูชั้น ……………………… ชื่อสถานศึกษา ……………………..……….………...…………….....…………………………………….
ที่อยูสถานศึกษา ……………………………………………………………………………………………..………………………….............……
………………………………………………………………………………….………………………………………….………………..………………...
โทรศัพท …………………………………………………..…....……… โทรสาร ……………………………………...………..…………...…….
ชื่อครู / ผูปกครอง ( ที่สามารถติดตอได ) ………………………………………………..…………………………………...……………..
โทรศัพท ……………………………………………………………..……… โทรสาร ………….………………………..………..........…………
มือถือ …………………………..……………...………… E-mail …………………………………………..…..……………………………..…...

 หัวขอที่ใชในการประกวด จะแจงในวันประกวด
สมัครรุนอายุระหวาง 4-6 ป
(เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2553-2555)

 หมดเขตรับสมัคร

สมัครรุนอายุระหวาง 7-10 ป
(เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2549-2552)

ภาคเหนื อ : ประกวดวันเสาร์ที 20 สิงหาคม 2559 หมดเขต 18 สิงหาคม 2559
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ : ประกวดวันเสาร์ที 27 สิงหาคม 2559 หมดเขต 25 สิงหาคม 2559
ภาคกลาง : ประกวดวันเสาร์ที 3 กันยายน 2559 หมดเขต 1 กันยายน 2559
ภาคใต้ : ประกวดวันเสาร์ที 10 กันยายน 2559 หมดเขต 18 กันยายน 2559

 ผลงานการประกวดวาดภาพ
ผลงานทุกชิ้นที่เขาประกวดเปนกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสมาคมสหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
 สงใบสมัครไดที่ :สมาคมสหพันธสตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
เลขที่ 4 อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคําแหง ซอยรามคําแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท 0-2718-7766 ตอ 212, 240 โทรสาร 0-2718-5086

ผูประสานงานโครงการ : นางศศิจรรยา อัศวรัตนกสิกร โทรศัพท 08-1572-2205
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบสมัครประกวดวาดภาพ โครงการใสสีสานใจ ใฝสันติ ครั้งที่ 12

