
 
 
 

ระเบียบการประกวดวาดภาพระบายสี “เยาวชนคนรุ่นใหม่ หัวใจไม่โกง” 
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
เป็นนักเรียนท่ีก ำลังศึกษำอยู่ ระดับช้ัน ป.4 - ๖ และระดับมัธยมตอนต้น ม.1 - 3  โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
โรงเรียนเอกชน, หน่วยงำนอื่นหรือเทียบเท่ำ ในเขตพื้นท่ีเทศบำลเมืองบ้ำนสวน 

๒. ประเภทและจ านวนผู้เข้าแข่งขัน 
๒.๑  ประเภท เด่ียว 
๒.๒  จ ำนวนผู้เข้ำแข่งขัน 
  -  ระดับช้ัน ป.๔ - ป.๖  จ ำนวน ๔๐ คน 
  -  ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓  จ ำนวน ๔๐ คน 

๓. วิธีด าเนินการแข่งขัน  
 ๓.๑  ส่งรำยช่ือผู้เข้ำแข่งขัน 
 ๓.๒  สถำนท่ีใช้แข่งขันประกวดวำดภำพห้องประชุมยูงร ำแพน อำคำรอเนกประสงค์เทศบำลเมืองบ้ำนสวน 
 ๓.๓  ใช้กระดำษ ๑๐๐ ปอนด์ (มีตรำประทับ เทศบำลเมืองบ้ำนสวน) 
  ขนำดกระดำษและสีท่ีใช้ในกำรแข่งขัน 
   -  ระดับช้ัน  ป.๔ - ป.๖  ขนำด ๑๑”x ๑๕” ใช้สีชอล์คน้ ำมัน 
   -  ระดับช้ัน  ม.๑ - ม.๓  ขนำด ๑๕”x ๒๒” ใช้สีโปสเตอร์หรือสีอะคริลิก 
 ๓.๔  หัวข้อกำรแข่งขัน  “เยำวชนไทยคนรุ่นใหม่  หัวใจไม่โกง” 
 ๓.๕  ไม่ต้องเคลือบภำพและไม่ต้องใส่กรอบภำพ 
 ๓.๖ ห้ำมน ำต้นฉบับมำดูในขณะแข่งขัน 
 ๓.๗  ผู้เข้ำแข่งขันต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มำเอง เช่น กระดำนรองวำด,สี,ดินสอ,ยำงลบ ฯลฯ 
 ๓.๘  เวลำในกำรวำดภำพ จ ำนวน ๓ ช่ัวโมง 

๔.  เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดสิน 

๑. ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ๒๐ คะแนน 
๒. ควำมสอดคล้องของภำพตำมเนื้อหำท่ีก ำหนด ๒๐ คะแนน 
๓. กำรจัดองค์ประกอบของภำพ ๒๐ คะแนน 
๔. กำรให้สีสันเทคนิคกำรใช้สี ๒๐ คะแนน 
๕. ควำมประณีต ควำมสวยงำมและควำมสมบูรณ์ของภำพโดยรวม ๒๐ คะแนน 
รวมทั้งหมด ๑๐๐ คะแนน 
ผลกำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด 

๕. หลักฐานการสมัคร  
ใบสมัครพร้อมกรอกรำยละเอียด,ส ำเนำบัตรประชำชนผู้สมัคร (รับรองส ำเนำ) พร้อมรับรองจำกผู้บริหำร
สถำนศึกษำ อย่ำงละ 1 แผ่น 

๖. วิธีการสมัคร  
สมัครด้วยตนเองท่ีอำคำรอเนกประสงค์ ช้ัน ๔ กองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองบ้ำนสวน สมัครตำมแบบฟอร์ม              
ท่ีโรงเรียนได้รับ หรือ ดำวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครจำก www.bansuan.go.th 
 

http://www.bansuan.go.th/


 
- ๒ - 

 

๗. ระยะเวลาการรับสมัคร เปิดรับสมัครระหว่ำงวันท่ี 1 - ๓๑ กรกฎำคม 25๖๓ 
(เว้นวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  

๘. ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
- เริ่มรำยงำนตัวแข่งขัน วันท่ี 10 สิงหำคม 25๖๓ เวลำ ๐๗.๓0 น. – ๐๘.๓0 น. 
พิธีเปิดโครงกำร  วันท่ี ๑๐ สิงหำคม 25๖๓ เวลำ ๐๘.๓0 น. – ๐๙.๐0 น. 
แข่งขันวำดภำพระบำยสี วันท่ี ๑๐ สิงหำคม 25๖๓ เวลำ 09.๐0 น. – 12.๐0 น. 
ส่งผลงำน วันท่ี ๑๐ สิงหำคม 25๖๓ เวลำ 12.00 น. 
ประกำศผลรอรับรำงวัล วันท่ี ๑๐ สิงหำคม 25๖๓  เวลำ 15.00 น. 

๙. การเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัล 
ผลงำนของนักเรียนท่ีได้รับรำงวัล คณะกรรมกำรพิจำรณำและน ำไปเผยแพร่ในเว็บไซด์ต่อไป  ซึ่งผลงำน      
ของผู้แข่งขัน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเทศบำลเมืองบ้ำนสวน เพื่อใช้ในกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ 

๑๐. รางวัลการประกวด แต่ละช่วงชั้น ดังนี้ 
1. รำงวัลชนะเลิศ จ ำนวน 1 รำงวัล รับเงินรำงวัล ๓,๐00 บำท พร้อมโล่รำงวัล  
2. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จ ำนวน 1 รำงวัล รับเงินรำงวัล ๒,๐00 บำท พร้อมโล่รำงวัล  
3. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จ ำนวน 1 รำงวัล รับเงินรำงวัล ๑,๐00 บำท พร้อมโล่รำงวัล 
4. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จ ำนวน ๑ รำงวัล รับเงินรำงวัล 500 บำท พร้อมโล่รำงวัล 
๕. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๔ จ ำนวน ๑ รำงวัล รับเงินรำงวัล 500 บำท พร้อมโล่รำงวัล 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีกองกำรศึกษำ เทศบำลเมืองบ้ำนสวน ๐-๓๘๑๘-๔๕๕๕ ต่อ ๖ 

 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ใบสมัคร กำรแข่งขันประกวดวำดภำพระบำยสี 
โครงกำรเยำวชนไทยหัวใจสุจริต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เทศบำลเมืองบ้ำนสวน 
 

ช่ือสถำนศึกษำ ..................................................................................................................................................... 

ท่ีอยู่ ..................................................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ................................ โทรศัพท์ ................................................ โทรสำร ....................................... 

เข้าร่วมการแข่งขันในประเภท 

 ระดับประถมศึกษำตอนปลำย ( ป.๔ - ๖) 

 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ( ม.๑ - ๓ ) 
 

๑. ชื่อ - สกุลผู้สมัคร 

ช่ือ .......................................................... สกุล ......................................................... ช้ัน .................................. 

 

ลงช่ือ ............................................................. 

       (...........................................................) 

       ครูผู้ควบคุม/ผู้ฝึกสอน 

 

ขอรับรองว่ำเป็นนักเรียนในระดับช้ันและโรงเรียน ..................................................................... จริงทุกประกำร 

 

ลงช่ือ ............................................................. 

       (...........................................................) 

       ผู้อ ำนวยกำรหรือผู้รับมอบอ ำนำจแทน 

๒. ครูที่สามารถติดต่อประสานงานได้ ช่ือ - สกุล ............................................................................................. 
 

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ................................................................................................................... 
 

๓. ชื่อผู้รับสมัคร ................................................................... วันที่รับสมัคร ..................................................... 
 

หมายเหตุ ใบสมัคร ๑ ใบ สำมำรถสมัครได้เพียงระดับละ ๑ ชุด พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน     
ของผู้สมัคร แต่ละโรงเรียนสำมำรถส่งเข้ำร่วมประกวดได้มำกกว่ำ 1 คนในแต่ละระดับ 


