
___________________________________________________________________________ 

ระเบียบการรับสมัคร หน้า 1 of 2 

 

 
 

ระเบียบการรับสมัคร 
การประกวดวาดภาพ  “โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ คร้ังที่ 13” 

(13th Color My Heart with Peace) 
จัดโดย : สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสนัติภาพโลก (ประเทศไทย) 

Women’s Federation for World Peace (Thailand) Association 
.............................................................................................................................................................. 

 

1.  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
เด็กนักเรียนท่ีมีอายุ 4-10 ปี มีถ่ินพ านักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1.)  อายุ 4-6 ปี   เกิดระหว่างปี   พ.ศ. 2554-2556 
2.) อายุ 7-10 ปี  เกิดระหว่างปี   พ.ศ. 2550-2553 
 

2.  เง่ือนไขการสมัครกฎกติกา 
1.) การสมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานส าเนาสูติบัตรเด็กหรือส าเนาบัตรประชาชนแนบมา     

พร้อมด้วย โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาท่ีสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  
เลขท่ี 4  อาคาร UCF ซ.รามค าแหง 24 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร  
10240  หมดเขตรับสมัครในวันท่ี 1กันยายน 2560 

2.) การวาดภาพใช้เทคนิคอิสระ ยกเว้น การปะติด 
3.) เด็กนักเรียนวาดภาพสดในสนามแข่งขันสามารถส่งผลงานได้   1 คน ต่อ 1 ช้ินงานเท่านั้น 
4.) ผลงานต้องอยู่บนกระดาษ 80-100 ปอนด์   ขนาด 19 x15 นิ้วเว้นขอบในด้านละ 2 นิ้ว   

ตีกรอบด้วยดินสอ(ตามภาพ)   
ขนาดกระดาษต้องตรงตามท่ีก าหนดนี้เท่านั้น  
ถ้าผิดขนาด ถือว่า ผิดกติกาการประกวด                                 
ด้านหลังช้ินงาน ให้เขียนช่ือ-นามสกุล โรงเรียน  
รุ่นอายุ หัวข้อการประกวด ท่ีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ 
ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก 

5.) หัวข้อการประกวด จะแจ้งผู้เข้าประกวดในวันแข่งขัน 
6.) ใช้เวลาวาดภาพภายในเวลา 2 ช่ัวโมง  
7.) แต่ละโรงเรียนสามารถส่งใบสมัครไม่จ ากัดจ านวน 
8.) นักเรียนท่ีเข้าประกวดต้องน าอุปกรณ์ท้ังหมดมาเอง 
9.) ประกาศผลการประกวด ในวันท่ี 19 กันยายน 2560 
 

3. ผลงานการประกวดวาดภาพ 
    ผลงานทุกช้ินท่ีเข้าประกวดเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย)  รวมถึงการเผยแพร่ผลงานผ่านส่ือออนไลน์ และส่ือส่ิงพิมพ์ 
 

4.   หัวข้อที่ใช้ในการประกวด จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประกวดทราบในห้องประกวด 
 

พ้ืนท่ีวาด 
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 5.  วันเวลาและสถานที่จัดการประกวดแข่งขัน  4 ภาค ดังนี ้
 

5.1) ประกวดในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.  
       (ทุกภาคจัดประกวดในวันและเวลาเดียวกัน) 
 

ภาคเหนือ     อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี                   

จ.นครราชสีมา 
     ภาคกลาง    โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล กรุงเทพมหานคร 

     ภาคใต้      โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

5.2) ก าหนดมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 20  พฤศจิกายน  2560  เวลา 13.30-16.00 น                                                   
       ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC)  ถ. ราชด าเนินนอก กรุงเทพมหานคร 

 
6.)  การตัดสินการประกวด 

1.) ก าหนดตัดสินผลงาน  
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมช้ัน 4  อาคาร UCF มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล                     
(ประเทศไทย)  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

2.) เกณฑ์การพิจารณา 
2.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะพิจารณาจากหัวข้อเป็นหลัก 

  2.2 ความสอดคล้องกับเนื้อหาของหัวข้อท่ีก าหนด 
   2.3 ความสมบูรณ์ของผลงานความสวยงาม 

     2.4 เทคนิคสีท่ีใช้โดยไม่จ ากัดประเภทสี ตามแต่ผู้เข้าประกวดถนัด 
 2.5 ผลงานต้องถูกต้องตามเงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงานทุกประการ 

 

7.) รางวัลผู้ชนะการประกวด 
 

7.1 รุ่นอายุ  4-6 ปี   จ านวน  7 รางวัล 
1) รางวัลยอดเยี่ยม 1    รางวัล    รับโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 
2) รางวัลดีเด่น   2    รางวัล    รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท 
3) รางวัลพิเศษ  4    รางวัล    รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 

 7.2  รุ่นอายุ 7-10  ปี  จ านวน  7 รางวัล 
1) รางวัลยอดเยี่ยม 1    รางวัล    รับโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท 
2) รางวัลดีเด่น   2    รางวัล    รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท 
3) รางวัลพิเศษ  4    รางวัล    รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท 

……………………………………………………. 
 สถานที่ส่งใบสมัคร :- 

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย ) 
เลขท่ี 4 อาคารยูซีเอฟ ถนนรามค าแหง ซอยรามค าแหง 24 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
โทร 0-2718-7766 ต่อ 212, 240 แฟกซ์ 0-2718-5086  ประสานงานโครงการ :-  081-5722205 


