
โครงการ “กลาใหม...ใฝรู ” ป 2557

คูมือและใบสมัคร
การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา



ผูบริหารสถานศึกษา                    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน        

อาจารยที่ปรึกษา                               เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน        

ที่อยูอาจารยที่ปรึกษา           

โทรศัพท     วันเดือนปเกิด    e-mail

ใบสมัครแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา

รายชื่อสมาชิกในทีม

แนวคิด/แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน
ชื่อภาพ

โรงเรียน (ภาษาไทย)      

(ภาษาอังกฤษ)

ที่อยู        ตำบล

อำเภอ     จังหวัด                       รหัสไปรษณีย

โทรศัพท    โทรสาร    www./e-mail

ชื่อ-สกุล           เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

วันเดือนปเกิด     เพศ         ระดับชั้นประถมศึกษาปที่

ที่อยู                           ตำบล            อำเภอ      

จังหวัด                          รหัสไปรษณีย               โทรศัพท              e-mail

ชื่อ-สกุลผูปกครอง      โทรศัพท

ภาพถาย

ชื่อ-สกุล           เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

วันเดือนปเกิด     เพศ         ระดับชั้นประถมศึกษาปที่

ที่อยู                           ตำบล            อำเภอ      

จังหวัด                          รหัสไปรษณีย               โทรศัพท              e-mail

ชื่อ-สกุลผูปกครอง      โทรศัพท

ภาพถาย

ชื่อ-สกุล           เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

วันเดือนปเกิด     เพศ         ระดับชั้นประถมศึกษาปที่

ที่อยู                           ตำบล            อำเภอ      

จังหวัด                          รหัสไปรษณีย               โทรศัพท              e-mail

ชื่อ-สกุลผูปกครอง      โทรศัพท

ภาพถาย

ชื่อ-สกุล           เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

วันเดือนปเกิด     เพศ         ระดับชั้นประถมศึกษาปที่

ที่อยู                           ตำบล            อำเภอ      

จังหวัด                          รหัสไปรษณีย               โทรศัพท              e-mail

ชื่อ-สกุลผูปกครอง      โทรศัพท

ภาพถาย

ขอรับรองความถูกตอง และยืนยันการเขารวมโครงการ 
(โปรดลงชื่อและประทับตรา) ผูบริหารสถานศึกษา



การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา โครงการ “กลาใหม...ใฝรู” ป 2557 
การสมัครเขาแขงขัน
1. สถานศึกษาที่มีสิทธิ์สงทีมเขาแขงขัน จะตองเปนสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอน
 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
2. สถานศึกษาแตละแหงสามารถสงทีมสมัครเขารวมแขงขันไดเพียง 1 ทีมเทานั้น
3. ทีมที่สมัครเขารวมแขงขันตองประกอบดวยนักเรียนจำนวน 4 คน 
 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 6 และหามซ้ำชั้นป
4. สถานศึกษาตองสงใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถวน พรอมภาพวาดที่สงเขารวมแขงขัน มายัง

รูปแบบกิจกรรมการแขงขัน

 การแขงขันรอบคัดเลือก 

• ทีมที่สมัครเขารวมแขงขันจะตองสงผลงานภาพวาดฝมือของทีมตนเองเขารวมแขงขัน 

 จำนวน 1 ภาพ ภายใตหัวขออะไรก็ไดตามจินตนาการของทีม

• เปนภาพวาดบนกระดาษ 100 ปอนด ขนาด 15 x 22 นิ้ว โดยสามารถใชเทคนิคการวาดภาพ

 ไดอยางอิสระ ไมจำกัดประเภทสี เทคนิค และประเภทของวัสดุที่ใชในการวาด

• ระบุหัวขอภาพ แนวคิดหรือแรงบันดาลใจในการวาดภาพ ความยาวไมเกิน 3 บรรทัด 

 สงมาพรอมใบสมัครและภาพวาดที่สงเขารวมแขงขัน

• กำหนดรับใบสมัครและภาพวาดที่สงเขารวมแขงขัน ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

• โครงการจะคัดเลือกและประกาศผลรายชื่อ 60 โรงเรียน ที่ผานเขาสูการแขงขัน

 รอบชิงชนะเลิศ ผาน Website: www.scbchallenge.com วันที่ 1 ธันวาคม 2557

• เกณฑการตัดสินประกอบดวย

   - เนื้อหา การสื่อความหมายของภาพ  

   - ความสวยงาม การใชสี การจัดองคประกอบ และจุดสนใจของภาพ  

   - ความคิดสรางสรรค  

 

หมายเหตุ • การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด
 • ผลงานภาพวาดทั้งหมดถือเปนกรรมสิทธิ์ของธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
 • ในการมารวมแขงขันรอบชิงชนะเลิศ ธนาคารยินดีสนับสนุนคาเดินทางโดยคำนวณตามระยะทางจากอำเภอที่ตั้งของโรงเรียนถึงสถานที่แขงขัน 
  และที่พัก (ทีมละ 2 หอง จำนวน 1 คืน)

โครงการ “กลาใหม...ใฝรู”
ตู ปณ. 1117 ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพฯ 10311 

กิจกรรมการแขงขันแบงเปน 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ  ดังนี้

 การแขงขันรอบชิงชนะเลิศ  
• 60 โรงเรียนที่ผานเขาสูการแขงขันรอบชิงชนะเลิศ มารวมแขงขันวาดภาพ

 บนเฟรมผาใบขนาด 2X3 เมตร ในเวลา 2 ชั่วโมง ในวันที่ 15 มกราคม 2558 

 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 

 โดยรายชื่อนักเรียนจะตองเปนรายชื่อเดียวกับในใบสมัคร เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 

 และรางวัลรองชนะเลิศอีก 2 รางวัล (กติกาและรูปแบบการแขงขัน จะประกาศใหทราบในวันแขงขัน)

• แตละทีมสามารถมีครู/อาจารยที่ปรึกษาซึ่งตองเปนครู/อาจารยของสถานศึกษานั้นๆ ติดตามมาดูแลไดไมเกิน 2 ทาน  



ผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ประจำป 2556

ศาสตราจารยพิษณุ ศุภนิมิตร
กรรมการตัดสิน

สอบถามรายละเอียด โครงการ “กลาใหม...ใฝรู”
โทรศัพท: 02-652-1128, 02-652-1129, 089-789-0657 โทรสาร: 02-652-1159

e-mail address: scbchallenge@scb.co.th Web-site: www.scbchallenge.com

 เปนงานที่มีเอกลักษณ-อัตลักษณ ตางไปจากทีมอื่น โดยเฉพาะการเขียนเรื่องราวของภาพสิ่งมีชีวิตที่ชัดเจน 
การเขียนภาพสิ่งมีชีวิต ตองการความแมนยำ และมีการใชพื้นที่วางสีดำที่สวยงามลงตัว 

ใชสีนอย แตแสดงออกดวยการใชลีลาของเสน

ชื่อภาพ “เมืองในฝนของพวกหนู”

ถวยรางวัลจากกรรมการผูจัดการใหญ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย
โรงเรียน เงินรางวัลมูลคา 100,000 บาท
นักเรียนในทีม ทุนการศึกษา 20,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร
อาจารยที่ปรึกษา เงินรางวัลมูลคา 20,000 บาท

โรงเรียน เงินรางวัลมูลคา 50,000 บาท
นักเรียนในทีม ทุนการศึกษา 10,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร
อาจารยที่ปรึกษา เงินรางวัลมูลคา 15,000 บาท

โรงเรียน เงินรางวัลมูลคา 20,000 บาท
นักเรียนในทีม ทุนการศึกษา 5,000 บาท/คน และประกาศนียบัตร
อาจารยที่ปรึกษา เงินรางวัลมูลคา 10,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

รางวัล

   “เมืองในฝนของพวกหนู เปนเมือง 2 เมืองที่มีความสามัคคีกัน ชวยเหลือกัน 
เราชวยกันเกี่ยวขาวเพื่อนำไปเก็บเอาไวกิน และมีการนำน้ำและขาวมาแบงปนกัน”

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 51 จังหวัดบุรีรัมย


