
              
             

การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายส ี
จากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ครั้งที ่12 

------------------ 
ระดับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น  

ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

จัดโดย สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย, มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย 

 

การก าหนดวันแข่งขันของการประกวดระดับต่าง ๆ 
 

 

การประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที ่12 
ระดับภาค   วันเสาร์ที ่17 ธันวาคม 2565 

ระดับประเทศ  วันเสาร์ที ่28 มกราคม 2566 

 
การประกวดวาดภาพระบายสีในสารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 12 

 

1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
ระดับภาค วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565  อ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 10 
      หัวข้อ “ทุเรียน กล้วย ส้ม ผลไม้ไทยในใจฉันชอบ” 
ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 อ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 15  
      หัวข้อ “ร้องเล่น เต้นร ากับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน” 
       

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับภาค วนัเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 อ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 9 
      หัวข้อ “ภัยพิบัติจากธรรมชาติ” 
ระดับประเทศ วนัเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 อ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที่ 4 
      หัวข้อ “มรดกแห่งภูมิปัญญาพื้นถิ่นไทย” 
 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด 
1. เป็นนักเรียนของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและจากทั่วประเทศ 
2. แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนที่สังกัด 
3. ศึกษาอยู่ในระดับชั้นที่จดัการประกวด 

 



หลักเกณฑ์การตดัสินการประกวดวาดภาพระบายสี 
1. พิจารณาจากการจัดวางองค์ประกอบของภาพที่สมบูรณ์ 
2. พิจารณาจากการใช้สีและลายเส้นของภาพที่สวยงาม 
3. คณะกรรมการตัดสินจากการน าเสนอภาพโดยใช้จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก รวมทั้งการใช้

ทักษะ ฝีมือ และลายเส้น ตลอดจนเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบสนับสนุนการตัดสิน 
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด โดยลิขสิทธิ์ในผลงานเป็นของคณะกรรมการ ที่สามารถน าไปเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนได้ 
 

คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย 
1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศลิปากร 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการวาดภาพ 

 

สถานที่จัดการแข่งขันและประกวด 
ระดับภาค  -  ประธานฝา่ยสารานุกรมไทยฯของภาครองเป็นผู้คัดเลือกโดยผู้ว่าการภาคฯ 
ระดับประเทศ -  ประธานฝา่ยสารานุกรมไทยฯของภาครวม 310  เป็นผู้คัดเลือก โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
        นายแพทย์เกษม วฒันชัย ประธานมลูนิธโิครงการเป็นผู้เห็นชอบ และอนุมัติ  
 

วัสดุอุปกรณ์ 
1. คณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษขนาด A4 ส าหรับใช้ในการแข่งขันแต่งบทกวีไว้ให้ 
2. คณะกรรมการจัดเตรียมกระดาษวาดเขียน ส าหรับใช้ในการวาดภาพ ขนาด 15 นิ้ว x 22 นิ้ว ไว้ให้เพื่อผู้เข้า

ประกวดน าไปใช้วาดภาพได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนตามที่พิจารณาเห็นเหมาะสม 
3. วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ผู้เข้าประกวดต้องน ามาเอง 

 

รางวัลการประกวด 
รอบท่ี  1 (ระดับภาค)   

ผู้ว่าการภาคฯ และประธานฝ่ายสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ แต่ละภาค เป็นผู้พิจารณา และก าหนด
รางวัล โดยทีมที่ชนะการแข่งขัน และได้คะแนนสูงสุด อันดับที่ 1 -3 เท่านั้น ที่จะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน
ระดับประเทศ 
 

รอบท่ี  2  (ระดับประเทศ) 
รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล 
โรงเรียนจะได้ครองถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี นักเรียนจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ  
รองชนะเลิศอันดับที่ 1-3 โรงเรียนได้ครองถ้วยเกียรติยศจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย 

ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ และนักเรียนทุกคนจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศทุกอันดับจะได้รับ 
1. เงินรางวัลทุนการศึกษา และของรางวัล ส าหรับนักเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1-3  
2. รางวัลหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ โรงเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ 
3. เกียรติบัตร 



 

    การรับสมัคร 
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2565  ที่สโมสรไลออนส์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ส านักเขต
การศึกษาทั่วประเทศ, ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร และสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย  
เลขที่ 300 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260      
ติดต่อ : คุณกนกพร  แบงเพชร  โทรศัพท์  02 741 5364-66 ต่อ 312  และ 098 268 2213   
Email  :  noklions82@gmail.com            
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการฝ่ายสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย, ปีบริหาร 
2565-2566  ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ   
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิไลออนส์ในประเทศไทย 

 
 
 
 

******************* 
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ใบสมัคร 
การประกวดวาดภาพระบายสจีากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ คร้ังที่ 12 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
******************************* 

ระดับภาค วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 
 

ชื่อสถานศึกษา……...........................................................………….................................…….............................................. 
ที่อยู่…………………………….......…………………………………….................................…………..................................................... 
โทรศัพท์……………………………………...………………..................................……………………………………………………................ 
 

 ขอสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายส ี
     

    ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จ านวนไม่เกิน 3 คน (ผลงานเด่ียว) ดังนี้ 
   อ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที ่10 
   หัวข้อท่ีในการแข่งขัน “ทุเรียน กล้วย ส้ม  ผลไม้ไทยในใจฉันชอบ” 
 

 1………………………………………………………………………………………………………………ชั้น  ป................................... 
1 2………………………………………………………………………………………………………………ชั้น  ป................................... 
 3………………………………………………………………………………………………………………ชั้น  ป................................... 
 

    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวนไม่เกิน 3  คน (ผลงานเดี่ยว) ดงันี ้
    อ่านจากหนังสือสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ ฉบับเสริมการเรียนรู้เล่มที ่ 9  
    หัวข้อท่ีใช้ในการแข่งขัน “ภัยพิบัติจากธรรมชาติ” 

 1………………………………………………………………………………………………………………ชั้น ม.................................... 
 2………………………………………………………………………………………………………………ชั้น ม.................................... 
 3………………………………………………………………………………………………………………ชั้น ม.................................... 

 

อาจารยผ์ู้ควบคุมทีม     นาย     นาง     นางสาว ....................................................................................................................... 
โทรศัพท.์................................................................................เบอร์มือถือ....................................................................................... 
Email :………………………..............................................................….…………… 

 

   ลงชื่อ……………….…………………………………………ผู้บริหารสถานศึกษา 
        (………………………………………………………….) 
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ / ผู้รับมอบอ านาจ 
           ………………./…….…………./………………… 

 
 
 

ส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 
 

หมายเหตุ :  ชื่อโรงเรียน นักเรียน และอาจารย์ผู้ควบคุมโปรดพิมพ/์เขียนให้ชัดเจนและถูกต้อง 
      นักเรียนที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนระดับภาคจะแข่งขนัระดับประเทศ (รอบท่ี 3)  
 

กรุณาส่งส าเนาใบสมัครไปที่ สโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย เลขที ่300 ซอยพงษ์เวชอนุสรณ์ 2 ถนน
สุขุมวิท 64 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง  กรุงเทพฯ  10260  ติดต่อ : คุณกนกพร  แบงเพชร  โทรศัพท์  02 741 
5364-66 ต่อ 312  และ 098 268 2213  Email  :  noklions82@gmail.com 
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