
การประกวดวาดภาพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระดับ  (ม.1 – ม.3) 

 
ชื่อภาพประกวด  “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี                 

                            สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
วัสดุที่ใช้ประกวด สีน ้า 
ขนาดภาพ  15 x 22 นิ ว  หรือ 

2
1  กระดาษ 100 ปอนด์  ขนาดของชิ นงาน 13 x 20 นิ ว  

 โดยวัดกรอบเข้าไปทุกด้าน ด้านละ 1 นิ ว 
วัน  เวลา  สถานที่ วันที่  17  สิงหาคม  2559  ณ ห้องลีลาวดี หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั น 2 
   เวลา  12.30 – 13.00  น.  รายงานตัว 
   เวลา  13.00 – 16.00  น.  แข่งขันวาดภาพ 
   เวลา  16.30  น.   ประกาศผลการตัดสิน 
กติกา   1.  โรงเรียนแต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ระดับละ  1  คน 
   2.  นักเรียนน าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพมาเองท้ังหมด 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
การสมัคร เลือกสมัครตามวิธีต่อไปนี  

1.การสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย มายัง 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
 ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.ก้าแพงเพชร  62000       

2. การสมัครทางโทรสาร ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย มายังหมายเลขโทรสาร  055 – 706516 
3. การสมัครออนไลน์ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://scitech.kpru.ac.th/ 

 
หมดเขตรับสมัคร   10  สิงหาคม  2559 
รางวัลตอบแทน  รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล  1,200 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     800 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลชมเชย             ได้รับเกียรติบัตร 
หมายเหตุ 1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ได้รับรางวัลจะได้เกียรติบัตรคนละ  1  ใบ  
  รวมทั ง ครูผู้ควบคุมที่น้านักเรียนเข้าแข่งขันจ้านวน  1  ท่าน   
  2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจะต้องเขียนใบส้าคัญรับเงินพร้อมลงลายมือชื่อและแนบส้าเนาบัตร 
                     นักเรียน / ส้านาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของนักเรียน หรือส้าเนาบัตรประชาชนโดยนักเรียน 
                     รับรองส้าเนาถูกต้องพร้อมเซ็นชื่อนักเรียนส่งให้เจ้าหน้าที่ 

3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพ่ิม/ลด จ้านวนรางวัล/เกียรติบัตร 
4. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. จะท้าการปิดรับสมัคร ทั งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ไปรษณีย์ หรือโทรสารในวันที่ 10  
สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. โดยพิจารณาจากหลักฐานวันที่สมัคร และวันที่ประทับตรา 
6. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทาง http://scitech.kpru.ac.th/   
ในวันที่ 15 สิงหาคม  2559 

 
 

http://scitech.kpru.ac.th/
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การประกวดวาดภาพ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับ  (ม.4 – ม.6) 

 
ชื่อภาพประกวด  “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี                 

                            สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 
วัสดุที่ใช้ประกวด สีโปสเตอร์ 
ขนาดภาพ  20 x 28  นิ ว  ขนาดของชิ นงาน 18 x 26 นิ ว  โดยวัดกรอบเข้าไปทุกด้าน ด้านละ 1 นิ ว 
วัน  เวลา  สถานที่ วันที่  17  สิงหาคม  2559  ณ ห้องลีลาวดี   หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั น 2  
   เวลา  12.30 – 13.00  น.  รายงานตัว 
   เวลา  13.00 – 16.00  น.  แข่งขันวาดภาพ 
   เวลา  16.30  น.   ประกาศผลการตัดสิน 
กติกา   1.  โรงเรียนแต่ละโรงเรียนส่งผู้เข้าแข่งขันได้ระดับละ  1  คน 
   2.  นักเรียนน าอุปกรณ์ที่ใช้ในการวาดภาพมาเองท้ังหมด 

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

การสมัคร เลือกสมัครตามวิธีต่อไปนี  
1.การสมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย มายัง 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร 
 ต.นครชุม  อ.เมือง  จ.ก้าแพงเพชร  62000       

2. การสมัครทางโทรสาร ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อย มายังหมายเลขโทรสาร  055 – 706516 
3. การสมัครออนไลน์ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://scitech.kpru.ac.th/ 

 
หมดเขตรับสมัคร   10  สิงหาคม  2559 
รางวัลตอบแทน  รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล  1,200 บาท  พร้อมโล่และเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     800 บาท  พร้อมเกียรติบัตร 
   รางวัลชมเชย             ได้รับเกียรติบัตร 
หมายเหตุ 1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนที่ได้รับรางวัลจะได้เกียรติบัตรคนละ  1  ใบ  
  รวมทั ง ครูผู้ควบคุมทีน่้านักเรียนเข้าแข่งขันจ้านวน  1  ท่าน   
  2. นักเรียนที่ได้รับรางวัลจะต้องเขียนใบส้าคัญรับเงินพร้อมลงลายมือชื่อและแนบส้าเนาบัตร 
                     นักเรียน / ส้านาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของนักเรียน หรือส้าเนาบัตรประชาชนโดยนักเรียน 
                     รับรองส้าเนาถูกต้องพร้อมเซ็นชื่อนักเรียนส่งให้เจ้าหน้าที่ 

3. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเพ่ิม/ลด จ้านวนรางวัล/เกียรติบัตร 
4. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายชื่อของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
5. จะท้าการปิดรับสมัคร ทั งทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ ไปรษณยี์ หรือโทรสารในวันที่ 10  
สิงหาคม 2559 เวลา 16.30 น. โดยพิจารณาจากหลักฐานวันที่สมัคร และวันที่ประทับตรา 
6. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันทาง http://scitech.kpru.ac.th/   
ในวันที่ 15 สิงหาคม  2559 
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