~๑~

โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
หลักการและเหตุผล
การเขียนเรี ยงความ เป็ นงานเขียนที่ผเู ้ ขียนมุ่งถ่ายทอดเรื่ องราว ความคิด ทัศนคติในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
ด้วยสานวนภาษาที่เรี ยงขึ้นอย่างมีลาดับขั้นตอน ประกอบด้วยข้อความหลายย่อหน้า มีชื่อเรื่ องชัดเจน ในการ
เขียนเรี ยงความผูเ้ ขียนจะต้องมีการวางโครงเรื่ อง ค้นคว้าหาข้อมูลและจัดเรี ยงลาดับความคิดให้สัมพันธ์กบั
หัวเรื่ อง สาหรับการเขียนเรี ยงความนี้ ยังเป็ นพื้นฐานของการเขียนที่สามารถนาเอาไปประยุกต์ใช้ในการ
เขียนในรู ปแบบอื่น เช่น การเขียนจดหมาย การเขียนนิยาย หรื อการเขียนบันทึกต่างๆ ซึ่งใช้หลักการของการ
เขียนเรี ยงความ และเป็ นศิลปะการเขียนร้อยแก้วอย่างหนึ่ งที่ตอ้ งมีหลักการและวิธีเขียนเพื่อให้เรี ยงความที่
เขียนนั้นมีความสละสลวยของภาษา และน่าอ่าน สื่ อความหมายได้ตรงตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ รวมถึง
การถ่ายทอดความรู ้ ความคิด และความรู ้สึกที่แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา และการดาเนิ น
ชี วิ ต อย่า งมี คุ ณ ภาพตามหลัก ธรรมในพุท ธศาสนา โดยถ่ า ยทอดออกมาเป็ นภาพวาด จัด ได้ว่า เป็ นการ
ประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู ้ควบคู่กนั อย่างสอดคล้อง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นนั ทา ร่ วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ตระหนักถึงความสาคัญ
ของทักษะการเขียนเรี ยงความ และการวาดภาพ ที่เป็ นการส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านภาษาและสื่ อความคิด
ออกมาเป็ นภาษาเขียน ภาษาภาพ ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง สละสลวย รวมถึงเพื่อเป็ นแนวทางขยายไปสู่ การฝึ กฝน
ทักษะด้านอื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ทักษะการฟัง การพูด และการอ่านที่ดีและมีประโยชน์ได้ต่อไป

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษาไทยให้ปรากฏต่อสาธารณชน
๒.เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าในด้านการศึกษาและนามาพัฒนาทักษะด้านการเขียน
เรี ยงความของตนเองให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
๓. เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิชาภาษาไทย ร่ วมกันพัฒนาตนด้านภาษาและสื่ อความคิด
ออกมาเป็ นภาษาเขียนที่สมบูรณ์สละสลวย และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
๔. เพือ่ ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีโอกาสแสดงความสามารถทางการวาดภาพให้ปรากฏต่อสาธารณชน
๕. เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาและดาเนิ นชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา

~๒~

ผู้ดาเนินโครงการ
๑. มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
๒. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
๓ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา

กลุ่มเป้าหมาย
๑. นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๒. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ
๒. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
๓. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อประสานงานตามโครงการ
๔. จัดทาระเบียบการและหลักเกณฑ์การแข่งขัน
๕. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปยังโรงเรี ยนต่างๆ เพื่อส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขัน
๖. ดาเนินการแข่งขันตามกาหนดการ
๗. ประกาศผลและจัดพิธีมอบรางวัล
๘. สรุ ปและประเมินผลโครงการ

วัน / เวลา / สถานที่จัดการแข่ งขัน
แข่ งขันในวันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
(รายละเอียดดังกาหนดการ) ณ ห้ องประชุมพณิชยกุล อาคาร ๑๔ (ชั้น ๔)

~๓~

งบประมาณ
งบประมาณรายจ่าย ( แบ่งเป็ นหมวด )
รายการ
๑. หมวดค่าตอบแทน
๒. หมวดค่าใช้สอย
๓. หมวดค่าวัสดุ
๔. หมวดค่า
สาธารณูปโภค
๕. หมวดอื่นๆ
รวม

รายละเอียด
- ค่าเงินรางวัล / ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิ นการแข่งขัน
- ค่าน้ าดื่ม
- ค่าอาหารว่าง (๓๕ บาท X ๑๐๐ คน)
-ค่าวัสดุ / ค่าอุปกรณ์ / ค่าส่ งไปรษณี ย ์
-

จานวนเงิน
๒๒,๐๐๐.๑,๕๐๐.๓,๕๐๐.๑,๕๐๐.๒๘,๕๐๐.-

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
๑. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษาไทยให้ปรากฏต่อสาธารณชน
๒.เพื่อส่ งเสริ มให้นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าในด้านการศึกษาและนามาพัฒนาทักษะด้านการเขียน
เรี ยงความของตนเองให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
๓. เพื่อส่ งเสริ มให้เยาวชนเห็นคุณค่าของวิชาภาษาไทย ร่ วมกันพัฒนาตนด้านภาษาและสื่ อความคิด
ออกมาเป็ นภาษาเขียนที่สมบูรณ์สละสลวย และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
๔. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีโอกาสแสดงความสามารถทางการวาดภาพให้ปรากฏต่อสาธารณชน
๕. เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาและดาเนิ นชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมในพุทธ
ศาสนา

~๔~

ใบสมัครการแข่ งขันเรียงความ
“โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ร่ วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสั นติภาพ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)”
๑. ข้าพเจ้า..............................................................เกิดวันที่.............เดือน....................พ.ศ................
อยูบ่ า้ นเลขที่.....................หมู่ที่....................ถนน...................................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก...............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................
อีเมล์.........................................................................Face book.........................................................................
๒. ชื่อสถานศึกษา.........................................................................ที่อยู.่ ..............................................
.........................................................................เบอร์โทร..................................................................................
๓. ชื่อผูค้ วบคุม.................................................................เบอร์โทร...................................................

คารับรองสถานศึกษา
ข้าพเจ้า.............................................................................................................................ขอรับรองว่า
นาย/นางสาว.....................................................................................................................................................
กาลังศึกษาอยู่ ณ .........................................................................................................................................จริ ง

ลงชื่อ............................................................................
(...........................................................................)
ผู้อานวยการ/ครูใหญ่ /ผู้บริหาร/อื่นๆ

~๕~

ใบสมัครการแข่ งขันวาดภาพ
“โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ร่ วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสั นติภาพ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)”
๑. ข้าพเจ้า..............................................................เกิดวันที่.............เดือน....................พ.ศ................
อยูบ่ า้ นเลขที่.....................หมู่ที่....................ถนน...................................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย.์ .........................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก...............................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................
อีเมล์.........................................................................Face book.........................................................................
๒. ชื่อสถานศึกษา.........................................................................ที่อยู.่ ..............................................
.........................................................................เบอร์โทร..................................................................................
๓. ชื่อผูค้ วบคุม.................................................................เบอร์โทร...................................................

คารับรองสถานศึกษา
ข้าพเจ้า.............................................................................................................................ขอรับรองว่า
นาย/นางสาว.....................................................................................................................................................
กาลังศึกษาอยู่ ณ .........................................................................................................................................จริ ง

ลงชื่อ............................................................................
(...........................................................................)
ผู้อานวยการ/ครูใหญ่ /ผู้บริหาร/อื่นๆ

~๖~

หลักเกณฑ์ การแข่ งขันเรียงความ
“โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ร่ วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสั นติภาพ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)”

๑. คุณสมบัตผิ ู้เข้ าแข่ งขัน
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖)

๒. ประเภทการแข่ งขัน
การแข่งขันเขียนเรี ยงความโดยนาหลักพุทธธรรมการดาเนินชีวิตมาร้อยเรี ยงให้ถูกต้องตามศิลปะ
การใช้ภาษา

หัวข้ อเรื่ อง “การลดมลภาวะทางอากาศ เพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่ า”
๓. วัน / เวลา / สถานที่จัดการแข่ งขัน

แข่ งขันในวันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
(รายละเอียดดังกาหนดการ) ณ ห้ องประชุมพณิชยกุล อาคาร ๑๔ (ชั้น ๔)
๔. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
๔.๑ ส่ งใบสมัครผู้เข้ าแข่ งขันโรงเรียนละไม่ เกิน ๒ คน
๔.๒ วิธีส่งใบสมัคร
- ส่ งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๐๖๙
- ส่ งใบสมัครทาง LINE หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๔๑๒-๔๑๒๖
- LINE ID ; Bualak,
-QR CODE ;

~๗~
- ส่ งใบสมัครทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน จ่าหน้าซองถึง
ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
(ฝ่ ายมัธยม) เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
*** ตั้งแต่ บัดนีถ้ ึงวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ***
๔.๓ เขียนเรี ยงความเกี่ยวกับหลักธรรมในการดาเนินชีวิตมาร้อยเรี ยงให้ถูกต้องตามศิลปะการใช้
ภาษา ใช้เวลาในการแข่งขัน ๑.๓๐ ชัว่ โมง ด้วยลายมือที่อ่านง่ายเป็ นระเบียบครึ่ งบรรทัด ความยาว
หนึ่งหน้าครึ่ งไม่เกินสองหน้ากระดาษที่กาหนดให้
๔.๔ เกณฑ์การตัดสิ น
๔.๔.๑ ความถูกต้องเหมาะสมของรู ปแบบและวิธีการเรี ยบเรี ยง ๓๐ คะแนน
- คานา
๑๐ คะแนน
- เนื้อเรื่ อง
๑๐ คะแนน
- สรุ ป
๑๐ คะแนน
๔.๔.๒ ความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่ องและเนื้อหา
๓๐ คะแนน
- มีเอกภาพ
๑๐ คะแนน
- มีสารัตถภาพ
๑๐ คะแนน
- มีสัมพันธภาพ
๑๐ คะแนน
๔.๔.๓ ความถูกต้องในด้านการใช้ภาษาและการสะกดการันต์
๑๕ คะแนน
๔.๔.๔ ความไพเราะงดงามของสานวนภาษา
๑๕ คะแนน
๔.๔.๕ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
๑๐ คะแนน
รวม
๑๐๐ คะแนน
*** การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ ิ้นสุ ดจะอุทธรณ์ มไิ ด้ ***

๕. คณะกรรมการตัดสิ นการแข่ งขัน
คณะกรรมการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านการใช้ภาษาไทยอย่างดียงิ่ จานวน ๓ ท่าน ดังนี้
๕.๑ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปณิ ธาน บรรณธรรม
ประธานกรรมการ
๕.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ญาณิ ศา โชติชื่น
กรรมการ
๕.๓ อาจารย์ยวุ ดี คฤหบดี
กรรมการเลขานุการ

~๘~

๖. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลชมเชย (๑ รางวัล)

เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด

๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร
๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร
๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร
๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
โทร. ๐๘๖-๔๑๒-๔๑๒๖

~๙~

หลักเกณฑ์ การแข่ งขันวาดภาพ
“โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ร่ วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสั นติภาพ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)”

๑. คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าแข่ งขัน
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)

๒. ประเภทการแข่ งขัน
การแข่งขันเขียนวาดภาพด้วยการประยุกต์ใช้พทุ ธธรรมเพื่อก่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขใน
สังคม

หัวข้ อเรื่ อง “การลดมลภาวะทางอากาศ เพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่ า”

๓. วัน / เวลา / สถานที่จัดการแข่ งขัน

แข่ งขันในวันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
(รายละเอียดดังกาหนดการ) ณ ห้ องประชุมพณิชยกุล อาคาร ๑๔ (ชั้น ๔)
๔. วิธีดาเนินการและหลักเกณฑ์ การแข่ งขัน
๔.๑ ส่ งใบสมัครผู้เข้ าแข่ งขันโรงเรียนละ ๑ คน
๔.๒ วิธีส่งใบสมัคร
- ส่ งใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๐๖๙
- ส่ งใบสมัครทาง LINE หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๔๑๒-๔๑๒๖ / LINE ID Bualak
- ส่ งใบสมัครทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน จ่าหน้าซองถึง
ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา (ฝ่ าย
มัธยม)
เลขที่ ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
***

ตั้งแต่ บัดนีถ้ ึงวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ***

~ ๑๐ ~
๔.๓ วาดภาพตามหัวข้อที่กาหนดให้ร่วมกับการตีความจากเนื้อเรื่ องประกอบ โดยผู้จดั การ

ประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ ได้ แก่ กระดาษวาดเขียน ๑๐๐ แกรม ขนาด ๑๑ นิว้ × ๑๕ นิว้ และ
ขอความร่ วมมือให้
ผู้เข้ าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ มาเองดังนี้
- ดินสอ

- ยางลบ

- สี ชอล์ ค ไม่ จากัดยีห่ ้ อ

- แผ่ นรองวาดภาพ

๔.๔ เกณฑ์การตัดสิ น
๔.๔.๑ ความสอดคล้องระหว่างหัวข้อเรื่ องและเนื้อหาในภาพ
๔.๔.๒ ความสมบูรณ์และประณี ต
๔.๔.๓ การจัดองค์ประกอบของภาพ
๔.๔.๔ จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
๔.๔.๕ ความสวยงาม
รวม

๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐๐

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

*** การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ ิ้นสุ ดจะอุทธรณ์ มไิ ด้ ***

๕. คณะกรรมการตัดสิ นการแข่ งขัน
คณะกรรมการเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านศิลปะอย่างดียงิ่ จานวน ๓ ท่าน ดังนี้
๕.๑ นายบวรวิชญ์
ลัคนาภิเศรษฐ์
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายโกวิทย์
ธาดาชลวัฒน์
กรรมการ
๕.๓ นางสาวพวงผกา พึ่งสาย
กรรมการเลขานุการ

๖. รางวัล
รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลชมเชย (๑ รางวัล)
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เงินสด
เงินสด
เงินสด
เงินสด

๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร
๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร
๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร
๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบตั ร

อาจารย์ ดร.บัวลักษณ์ เพชรงาม ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการโครงการภาคภาษาอังกฤษ และ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
โทร. ๐๘๖-๔๑๒-๔๑๒๖

~ ๑๑ ~

กาหนดการ
โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา
ร่ วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสั นติภาพ พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
วันศุกร์ ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา(ฝ่ ายมัธยม)

.................................................................................................................................................
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

ผูเ้ ข้าแข่งขันลงทะเบียน ณ ห้องประชุมพณิ ชยกุล อาคาร ๑๔ (ชั้น ๔)

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.

พิธีเปิ ดโครงการประกวดเรี ยงความชิง และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

แข่งขันเขียนเรี ยงความ

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

แข่งขันวาดภาพ

เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๓.๓๐ น.

คณะกรรมการพิจารณาตัดสิ นการแข่งขันเรี ยงความ

เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๓.๓๐ น.

คณะกรรมการพิจารณาตัดสิ นการแข่งขันวาดภาพ

เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น.

- ประกาศผลการตัดสิ นการแข่งขันเรี ยงความ และแข่งขันวาดภาพ
- พิธีมอบรางวัลการประกวดเรี ยงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา
- พิธีปิดโครงการประกวดเรี ยง และประกวดวาดภาพความชิงทุนการศึกษา

หมายเหตุ : กาหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

