
   
โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)” 

 

ประเภทการแข่งขัน  
1. การแข่งขันเขียนเรียงความ  โดยน ำหลักพุทธธรรมกำรด ำเนินชีวิตมำร้อยเรียงให้ถูกต้องตำมศิลปะกำรใช้ภำษำ   

หัวข้อเรื่อง “กิจกรรมจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ” 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๔ -ม.๖) 
 

2. การแข่งขันเขียนวาดภาพ ด้วยกำรประยุกต์ใช้พุทธธรรมเพื่อก่อให้เกิดสันติภำพและสันติสุขในสังคม  
หัวข้อเรื่อง “กิจกรรมจิตอาสา ทาความดีด้วยหัวใจ” 

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ -ม.๓)  

วัน / เวลา / สถานที่จัดการแข่งขัน  
แข่งขันในวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๘.๓๐ –๑๔.๓๐ น.(รำยละเอียดดังก ำหนดกำร) ณ ห้อง

ประชุมพณิชยกุล อำคำร ๑๔ (ชั้น ๔) 

 

****สมัครได้ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑*** 

ส่งใบสมัครได้ที่   

  



ภำพกิจกรรมโครงกำร ปี ๒๕๖๐ 
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โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา 

หลกัการและเหตุผล 

 การเขียนเรียงความ เป็นงานเขียนท่ีผูเ้ขียนมุ่งถ่ายทอดเร่ืองราว ความคิด ทศันคติในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ดว้ยส านวนภาษาท่ีเรียงข้ึนอยา่งมีล าดบัขั้นตอน ประกอบดว้ยขอ้ความหลายยอ่หนา้ มีช่ือเร่ืองชดัเจน ในการ
เขียนเรียงความผูเ้ขียนจะตอ้งมีการวางโครงเร่ือง คน้ควา้หาขอ้มูลและจดัเรียงล าดบัความคิดให้สัมพนัธ์กบั
หัวเร่ือง ส าหรับการเขียนเรียงความน้ี ยงัเป็นพื้นฐานของการเขียนท่ีสามารถน าเอาไปประยุกต์ใช้ในการ
เขียนในรูปแบบอ่ืน เช่น การเขียนจดหมาย การเขียนนิยาย หรือการเขียนบนัทึกต่างๆ ซ่ึงใชห้ลกัการของการ
เขียนเรียงความ และเป็นศิลปะการเขียนร้อยแกว้อยา่งหน่ึงท่ีตอ้งมีหลกัการและวิธีเขียนเพื่อให้เรียงความท่ี
เขียนนั้นมีความสละสลวยของภาษา และน่าอ่าน ส่ือความหมายไดต้รงตามจุดประสงคท่ี์ก าหนดไว ้รวมถึง
การถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความรู้สึกท่ีแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของพุทธศาสนา และการด าเนิน
ชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักธรรมในพุทธศาสนา โดยถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด จดัได้ว่าเป็นการ
ประยกุตใ์ชแ้ละบูรณาการความรู้ควบคู่กนัอยา่งสอดคลอ้ง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนนัทา ร่วมกบัมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดต้ระหนกัถึงความส าคญั
ของทกัษะการเขียนเรียงความ และการวาดภาพ ท่ีเป็นการส่งเสริมพฒันาการทางดา้นภาษาและส่ือความคิด
ออกมาเป็นภาษาเขียน ภาษาภาพ ท่ีสมบูรณ์ ถูกตอ้ง สละสลวย รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางขยายไปสู่การฝึกฝน
ทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็น ทกัษะการฟัง การพดู และการอ่านท่ีดีและมีประโยชน์ไดต่้อไป 

วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษาไทยใหป้รากฏต่อสาธารณชน  

๒.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ในด้านการศึกษาและน ามาพฒันาทกัษะดา้นการเขียน
เรียงความของตนเองใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนเห็นคุณค่าของวชิาภาษาไทย ร่วมกนัพฒันาตนดา้นภาษาและส่ือความคิด
ออกมาเป็นภาษาเขียนท่ีสมบูรณ์สละสลวย และถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

๔. เพือ่ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางการวาดภาพใหป้รากฏต่อสาธารณชน 

 ๕. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาและด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพตามหลกัธรรมในพุทธ
ศาสนา 
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ผู้ด าเนินโครงการ 
 ๑. มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตฺุโต)   
 ๒. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

 ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  
 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 

๒. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 

 

วธิีการด าเนินการ 
 ๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัการแข่งขนัฯ  
 ๒.  จดัท าโครงการเพื่อขออนุมติั  
 ๓.  แต่งตั้งคณะท างานเพื่อประสานงานตามโครงการ  
 ๔.  จดัท าระเบียบการและหลกัเกณฑก์ารแข่งขนั  
 ๕.  ประชาสัมพนัธ์เชิญชวนไปยงัโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนั  
 ๖.  ด าเนินการแข่งขนัตามก าหนดการ  
 ๗.  ประกาศผลและจดัพิธีมอบรางวลั  
 ๘.  สรุปและประเมินผลโครงการ 
 

วนั / เวลา / สถานทีจ่ดัการแข่งขนั 

 แข่งขนัในวนัศุกร์ที่  ๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
(รายละเอยีดดงัก าหนดการ)  ณ ห้องประชุมพณชิยกลุ อาคาร ๑๔ (ช้ัน ๔) 
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งบประมาณ 

งบประมาณรายจ่าย ( แบ่งเป็นหมวด )  

รายการ รายละเอยีด จ านวนเงิน 

๑. หมวดค่าตอบแทน - ค่าเงินรางวลั / ค่าตอบแทนคณะกรรมการตดัสินการแข่งขนั ๒๒,๐๐๐.- 
๒. หมวดค่าใชส้อย - ค่าน ้าด่ืม 

- ค่าอาหารวา่ง (๓๕ บาท X ๑๐๐ คน) 
๑,๕๐๐.- 

          ๓,๕๐๐.- 
๓. หมวดค่าวสัดุ -ค่าวสัดุ / ค่าอุปกรณ์ / ค่าส่งไปรษณีย ์    ๑,๕๐๐.- 
๔. หมวดค่า
สาธารณูปโภค 

- - 

๕. หมวดอ่ืนๆ  - - 
รวม  ๒๘,๕๐๐.- 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

๑. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษาไทยใหป้รากฏต่อสาธารณชน  

๒.เพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนไดศึ้กษาคน้ควา้ในด้านการศึกษาและน ามาพฒันาทกัษะดา้นการเขียน
เรียงความของตนเองใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

๓. เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนเห็นคุณค่าของวชิาภาษาไทย ร่วมกนัพฒันาตนดา้นภาษาและส่ือความคิด
ออกมาเป็นภาษาเขียนท่ีสมบูรณ์สละสลวย และถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

๔. เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางการวาดภาพใหป้รากฏต่อสาธารณชน 

 ๕. เพื่อใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาและด าเนินชีวิตอยา่งมีคุณภาพตามหลกัธรรมในพุทธ
ศาสนา 
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หลกัเกณฑ์การแข่งขนัเรียงความ 
“โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกบัมูลนิธิการศึกษาเพือ่สันตภิาพ  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)” 

๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขนั   
 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ม.๖) 
 

๒.  ประเภทการแข่งขนั 
 การแข่งขนัเขียนเรียงความโดยน าหลกัพุทธธรรมการด าเนินชีวติมาร้อยเรียงใหถู้กตอ้งตามศิลปะ
การใชภ้าษา  

 หัวข้อเร่ือง   “กจิกรรมจติอาสา ท าความดด้ีวยหัวใจ” 
 

๓.  วนั / เวลา / สถานทีจ่ดัการแข่งขนั 

แข่งขนัในวนัศุกร์ที่  ๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
(รายละเอยีดดงัก าหนดการ)  ณ ห้องประชุมพณชิยกลุ อาคาร ๑๔ (ช้ัน ๔) 
 

๔. วธิีด าเนินการและหลกัเกณฑ์การแข่งขนั 
 ๔.๑  ส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละไม่เกนิ ๒ คน  
 ๔.๒  วธีิส่งใบสมคัร 
  -  ส่งใบสมคัรทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๐๖๙ 

-  ส่งใบสมคัรทาง LINE หมายเลขโทรศพัท ์๐๘๖-๔๑๒-๔๑๒๖ / LINE ID Bualak 
-  ส่งใบสมคัรทางไปรษณียล์งทะเบียน จ่าหนา้ซองถึง 

                            ดร.บวัลกัษณ์ เพชรงาม ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการโครงการภาคภาษาองักฤษ 
และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (ฝ่าย
มธัยม) เลขท่ี ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 

***  ตั้งแต่บัดนีถ้งึวนัพุธที่ ๗  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑  *** 

๔.๓  เขียนเรียงความเก่ียวกบัหลกัธรรมในการด าเนินชีวติมาร้อยเรียงใหถู้กตอ้งตามศิลปะการใช้
ภาษา ใชเ้วลาในการแข่งขนั ๑.๓๐ ชัว่โมง ดว้ยลายมือท่ีอ่านง่ายเป็นระเบียบคร่ึงบรรทดั ความยาว 
หน่ึงหนา้คร่ึงไม่เกินสองหนา้กระดาษท่ีก าหนดให้  
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๔.๔  เกณฑก์ารตดัสิน 
 ๔.๔.๑  ความถูกตอ้งเหมาะสมของรูปแบบและวธีิการเรียบเรียง ๓๐ คะแนน 
  -  ค  าน า       ๑๐ คะแนน 
  -  เน้ือเร่ือง      ๑๐ คะแนน 
  -  สรุป       ๑๐ คะแนน 
             ๔.๔.๒  ความสอดคลอ้งระหวา่งหวัขอ้เร่ืองและเน้ือหา  ๓๐ คะแนน 
  -  มีเอกภาพ      ๑๐ คะแนน 
  -  มีสารัตถภาพ      ๑๐ คะแนน 
  -  มีสัมพนัธภาพ      ๑๐ คะแนน 
 ๔.๔.๓  ความถูกตอ้งในดา้นการใชภ้าษาและการสะกดการันต์ ๑๕ คะแนน 

  ๔.๔.๔  ความไพเราะงดงามของส านวนภาษา   ๑๕ คะแนน 
  ๔.๔.๕  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์     ๑๐ คะแนน 
    รวม          ๑๐๐ คะแนน 

   ***  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุดจะอทุธรณ์มไิด้  *** 
 

๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนั 
 คณะกรรมการเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการใชภ้าษาไทยอยา่งดียิง่ จ  านวน ๓ ท่าน ดงัน้ี 
  ๕.๑ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปณิธาน บรรณธรรม  ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ญาณิศา โชติช่ืน    กรรมการ 
  ๕.๓ อาจารยย์วุดี คฤหบดี     กรรมการเลขานุการ 
 

๖. รางวลั 
  รางวลัชนะเลิศ   เงินสด ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  ๑ เงินสด  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  ๒ เงินสด  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
  รางวลัชมเชย (๑ รางวลั)  เงินสด   ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
 

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 
 อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์ เพชรงาม ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการโครงการภาคภาษาองักฤษ และ
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   
 โทร. ๐๘๖-๔๑๒-๔๑๒๖ 

 



~ ๖ ~ 
 

หลกัเกณฑ์การแข่งขนัวาดภาพ 
“โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  
ร่วมกบัมูลนิธิการศึกษาเพือ่สันติภาพ  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)” 

 

๑.  คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขนั   
 นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ม.๑ - ม.๓) 
 

๒.  ประเภทการแข่งขนั 
 การแข่งขนัเขียนวาดภาพดว้ยการประยกุตใ์ชพุ้ทธธรรมเพื่อก่อใหเ้กิดสันติภาพและสันติสุขใน

สังคม หัวข้อเร่ือง   “กจิกรรมจติอาสา ท าความดด้ีวยหัวใจ” 

๓.  วนั / เวลา / สถานทีจ่ดัการแข่งขนั 

 แข่งขนัในวนัศุกร์ที่  ๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
(รายละเอยีดดงัก าหนดการ)  ณ ห้องประชุมพณชิยกลุ อาคาร ๑๔ (ช้ัน ๔) 

๔. วธิีด าเนินการและหลกัเกณฑ์การแข่งขนั 
 ๔.๑  ส่งใบสมัครผู้เข้าแข่งขันโรงเรียนละ ๑ คน  
 ๔.๒  วธีิส่งใบสมคัร 
  -  ส่งใบสมคัรทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๖๐-๑๐๖๙ 
  -  ส่งใบสมคัรทาง LINE หมายเลขโทรศพัท ์๐๘๖-๔๑๒-๔๑๒๖ / LINE ID Bualak 

-  ส่งใบสมคัรทางไปรษณียล์งทะเบียน จ่าหนา้ซองถึง 
  ดร.บวัลกัษณ์ เพชรงาม ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการโครงการภาคภาษาองักฤษ 
และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา (ฝ่าย
มธัยม)                   เลขท่ี ๑ ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ 

***  ตั้งแต่บัดนีถ้งึวนัพุธที่ ๗  พฤศจกิายน  ๒๕๖๑  *** 

  

 

 



~ ๗ ~ 
 

๔.๓  วาดภาพตามหวัขอ้ท่ีก าหนดให้ร่วมกบัการตีความจากเน้ือเร่ืองประกอบ โดยผู้จัดการ

ประกวดจัดเตรียมอปุกรณ์ ได้แก่ กระดาษวาดเขยีน  ๑๐๐  แกรม  ขนาด  ๑๑  นิว้  ×  ๑๕ นิว้ และ

ขอความร่วมมือให้   

ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอปุกรณ์มาเองดังนี ้

   -  ดินสอ    -  ยางลบ 

   -  สีชอล์ค ไม่จ ากดัยีห้่อ  -  แผ่นรองวาดภาพ 

 ๔.๔  เกณฑก์ารตดัสิน 
  ๔.๔.๑  ความสอดคลอ้งระหวา่งหวัขอ้เร่ืองและเน้ือหาในภาพ ๒๐ คะแนน  

             ๔.๔.๒  ความสมบูรณ์และประณีต    ๒๐ คะแนน 
  ๔.๔.๓  การจดัองคป์ระกอบของภาพ    ๒๐ คะแนน 
  ๔.๔.๔  จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์   ๒๐ คะแนน 
  ๔.๔.๕  ความสวยงาม      ๒๐ คะแนน 
    รวม          ๑๐๐ คะแนน 

   ***  การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นทีส้ิ่นสุดจะอทุธรณ์มไิด้  *** 
 

๕. คณะกรรมการตัดสินการแข่งขนั 
 คณะกรรมการเป็นผูเ้ช่ียวชาญในดา้นศิลปะอยา่งดียิง่ จ  านวน ๓ ท่าน ดงัน้ี 
  ๕.๑ นายบวรวชิญ ์ ลคันาภิเศรษฐ์  ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นายโกวทิย ์ ธาดาชลวฒัน์  กรรมการ 
  ๕.๓ นางสาวพวงผกา พึ่งสาย   กรรมการเลขานุการ 

๖. รางวลั 
  รางวลัชนะเลิศ   เงินสด ๓,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  ๑ เงินสด  ๒,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั  ๒ เงินสด  ๑,๐๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบตัร 
  รางวลัชมเชย (๑ รางวลั)  เงินสด   ๕๐๐  บาท  พร้อมเกียรติบตัร 

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ 
 

 อาจารย ์ดร.บวัลกัษณ์ เพชรงาม ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการโครงการภาคภาษาองักฤษ และ
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   
 โทร. ๐๘๖-๔๑๒-๔๑๒๖ 



~ ๘ ~ 
 

ก าหนดการ 
โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  
ร่วมกบัมูลนิธิการศึกษาเพือ่สันติภาพ  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 

วนัศุกร์ที ่ ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ่ายมัธยม) 

................................................................................................................................................. 

เวลา  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  ผูเ้ขา้แข่งขนัลงทะเบียน ณ ห้องประชุมพณิชยกุล อาคาร ๑๔ (ชั้น ๔) 
 
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. พิธีเปิดโครงการประกวดเรียงความชิง และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา 
  
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  แข่งขนัเขียนเรียงความ 
 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  แข่งขนัวาดภาพ 
 
เวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการพิจารณาตดัสินการแข่งขนัเรียงความ 
 
เวลา  ๑๒.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการพิจารณาตดัสินการแข่งขนัวาดภาพ 
 
เวลา  ๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น. - ประกาศผลการตดัสินการแข่งขนัเรียงความ และแข่งขนัวาดภาพ 
 

    - พิธีมอบรางวลัการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา  
 

    - พิธีปิดโครงการประกวดเรียง และประกวดวาดภาพความชิงทุนการศึกษา  
   
   

หมายเหตุ : ก าหนดการน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 



~ ๙ ~ 
 

ใบสมัครการแข่งขนัเรียงความ 

“โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  

ร่วมกบัมูลนิธิการศึกษาเพือ่สันติภาพ  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)” 
 

 ๑.  ขา้พเจา้..............................................................เกิดวนัท่ี.............เดือน....................พ.ศ................
อยูบ่า้นเลขท่ี.....................หมู่ท่ี....................ถนน...................................ต าบล/แขวง.......................................
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์......................... 
เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก...............................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ............................................
อีเมล.์........................................................................Face book......................................................................... 

 ๒.  ช่ือสถานศึกษา.........................................................................ท่ีอยู.่.............................................. 
.........................................................................เบอร์โทร.................................................................................. 
 ๓.  ช่ือผูค้วบคุม.................................................................เบอร์โทร................................................... 

 

ค ารับรองสถานศึกษา 

ขา้พเจา้.............................................................................................................................ขอรับรองวา่
นาย/นางสาว.....................................................................................................................................................
ก าลงัศึกษาอยู ่ณ .........................................................................................................................................จริง 

 

 

ลงช่ือ............................................................................  
(...........................................................................) 

         ผู้อ านวยการ/ครูใหญ่/ผู้บริหาร/อืน่ๆ 

 

 

 



~ ๑๐ ~ 
 

ใบสมัครการแข่งขนัวาดภาพ 
“โครงการประกวดเรียงความ และประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา  
ร่วมกบัมูลนิธิการศึกษาเพือ่สันติภาพ  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)” 

 

 ๑.  ขา้พเจา้..............................................................เกิดวนัท่ี.............เดือน....................พ.ศ................
อยูบ่า้นเลขท่ี.....................หมู่ท่ี....................ถนน...................................ต าบล/แขวง.......................................
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์......................... 
เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อสะดวก...............................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ............................................
อีเมล.์........................................................................Face book......................................................................... 

 ๒.  ช่ือสถานศึกษา.........................................................................ท่ีอยู.่.............................................. 
.........................................................................เบอร์โทร.................................................................................. 
 ๓.  ช่ือผูค้วบคุม.................................................................เบอร์โทร................................................... 

 

ค ารับรองสถานศึกษา 

ขา้พเจา้.............................................................................................................................ขอรับรองวา่
นาย/นางสาว.....................................................................................................................................................
ก าลงัศึกษาอยู ่ณ .........................................................................................................................................จริง 

 

 

ลงช่ือ............................................................................  
(...........................................................................) 

         ผู้อ านวยการ/ครูใหญ่/ผู้บริหาร/อืน่ๆ 

 




