ระเบียบการรับสมัคร
การประกวดวาดภาพ “โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 13”
(13th Color My Heart with Peace)
จัดโดย : สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Women’s Federation for World Peace (Thailand) Association
..............................................................................................................................................................
1. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
เด็กนักเรียนที่มีอายุ 4-10 ปี มีถิ่นพานักอยู่ในประเทศไทย 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. เงื่อนไขการสมัครกฎกติกา
1.) การสมัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานสาเนาสูติบัตรเด็กหรือสาเนาบัตรประชาชนแนบมา
พร้อมด้วย โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานมาที่สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
เลขที่ 4 อาคาร UCF ซ.รามคาแหง 24 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
10240 หมดเขตรับสมัครในวันที่ 1กันยายน 2560
2.) การวาดภาพใช้เทคนิคอิสระ ยกเว้น การปะติด
3.) เด็กนักเรียนวาดภาพสดในสนามแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 1 ชิ้นงานเท่านั้น
4.) ผลงานต้องอยู่บนกระดาษ 80-100 ปอนด์ ขนาด 19 x15 นิ้วเว้นขอบในด้านละ 2 นิ้ว
ตีกรอบด้วยดินสอ(ตามภาพ)
ขนาดกระดาษต้องตรงตามที่กาหนดนี้เท่านั้น
ถ้าผิดขนาด ถือว่า ผิดกติกาการประกวด
ด้านหลังชิ้นงาน ให้เขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
รุ่นอายุ หัวข้อการประกวด ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์
พื้นที่วาด
ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
5.) หัวข้อการประกวด จะแจ้งผู้เข้าประกวดในวันแข่งขัน
6.) ใช้เวลาวาดภาพภายในเวลา 2 ชั่วโมง
7.) แต่ละโรงเรียนสามารถส่งใบสมัครไม่จากัดจานวน
8.) นักเรียนที่เข้าประกวดต้องนาอุปกรณ์ทั้งหมดมาเอง
9.) ประกาศผลการประกวด ในวันที่ 19 กันยายน 2560
3. ผลงานการประกวดวาดภาพ
ผลงานทุกชิ้นที่เข้าประกวดเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก
(ประเทศไทย) รวมถึงการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
4. หัวข้อที่ใช้ในการประกวด จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประกวดทราบในห้องประกวด
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5. วันเวลาและสถานที่จัดการประกวดแข่งขัน 4 ภาค ดังนี้
5.1) ประกวดในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น.
(ทุกภาคจัดประกวดในวันและเวลาเดียวกัน)
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคใต้

อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ค่ายสุรนารี
จ.นครราชสีมา
โรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

5.2) กาหนดมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น
ณ ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC) ถ. ราชดาเนินนอก กรุงเทพมหานคร
6.) การตัดสินการประกวด
1.) กาหนดตัดสินผลงาน
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร UCF มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ประเทศไทย) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
2.) เกณฑ์การพิจารณา
2.1 ด้านความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะพิจารณาจากหัวข้อเป็นหลัก
2.2 ความสอดคล้องกับเนื้อหาของหัวข้อที่กาหนด
2.3 ความสมบูรณ์ของผลงานความสวยงาม
2.4 เทคนิคสีที่ใช้โดยไม่จากัดประเภทสี ตามแต่ผู้เข้าประกวดถนัด
2.5 ผลงานต้องถูกต้องตามเงื่อนไขการสมัครและการส่งผลงานทุกประการ
7.) รางวัลผู้ชนะการประกวด
7.1 รุ่นอายุ 4-6 ปี จานวน 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 จานวน 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 )
เลขที่ 4 อาคารยูซีเอฟ ถนนรามคาแหง ซอยรามคาแหง 24 แยก 2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2718-7766 ต่อ 212, 240 แฟกซ์ 0-2718-5086 ประสานงานโครงการ :- 081-5722205
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