ระเบียบการ

การประกวดวาดภาพ ในหัวข้ อ “ ภาพนีเ้ พื่อแม่ ครั ง้ ที่ 21 ” วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ณ แปซิฟิค ฮอลล์ ชัน้ 4 ศูนย์ การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค ศรี ราชา
……………………………………………………………………………………………………………………….

คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าประกวด

เป็ นนักเรี ยนในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น

หลักฐานการรั บสมัคร

1. ใบสมัครการประกวดวาดภาพ
2. รูปถ่ายหน้ าตรงขนาด 2 นิ ้ว ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) จํานวน 1 ใบ
3. สําเนาบัตรประจําตัวนักเรี ยน หรื อ หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

การรั บสมัคร ตังแต่
้ วนั นี ้ – วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ส่งใบสมัครพร้ อมแนบหลักฐานได้ ที่เคาน์เตอร์

ประชาสัมพันธ์ ชัน้ 1 และสามารถดูรายละเอียดการประกวดได้ ที่ www.pacificpark.co.th
หรื อสอบถามได้ ที่โทรศัพท์ 0-3877-1111-20 ต่อ 8069 หรื อส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ถงึ
ฝ่ ายการตลาด ศูนย์การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค ศรี ราชา เลขที่ 90 ถ.สุขมุ วิท ต.ศรี ราชา
อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี 20110 ( โดยจะนับวันที่ประทับตราเป็ นหลัก )

หลักเกณฑ์ การประกวด

1. ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – ป.6 ) ให้ ใช้ สีเทียนสีไม้ หรื อสีชอล์ค
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น ( ม.1 – ม.3 ) ให้ ใช้ สีนํ ้าหรื อสีโปสเตอร์

หมายเหตุ ผู้เข้ าประกวดทัง้ 2 ระดับ มีเวลาในการวาดภาพ 4 ชัว่ โมง โดยคณะกรรมการจะเตรี ยม
กระดาษขนาด 15 x 22 นิ ้ว ไว้ ให้ และผู้เข้ าประกวดจะต้ องนําสีมาเองและห้ ามใช้ วสั ดุเคลือบ
เงาหรื อใช้ เทคนิคพิเศษใดๆ ในการแต่งภาพ และห้ ามผู้ปกครอง-อาจารย์ เข้ าในห้ องการประกวด

การลงทะเบียน ผู้เข้ าประกวดทัง้ 2 ระดับ ต้ องมารายงานตัวลงทะเบียน เวลา 9.30 น. ณ หน้ าแปซิฟิค
ฮอลล์ ชัน้ 4 และเริ่ มการประกวดเวลา 10.00 น.–14.00 น. ( รวมเวลา 4 ชม. )

การตัดสินและประกาศผล ตัดสินและประกาศผลการประกวดพร้ อมมอบรางวัล ในวันที่ 12 สิงหาคม
2561 เวลา 15.30 น. โดยคณาจารย์ผ้ ทู รงคุณวุฒิ และผลงานที่ผา่ นการคัดเลือกจะได้ จดั
แสดงภายในศูนย์การค้ าฯ

รางวัลการแข่ งขัน รางวัลชนะเลิศ

ได้ รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้ อมถ้ วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้ อมถ้ วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้ รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้ อมถ้ วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย 5 รางวัล
ได้ รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้ อมถ้ วยเกียรติยศ

ใบสมัครประกวดวาดภาพ
ในหัวข้ อ “ ภาพนีเ้ พื่อแม่ ครั ง้ ที่ 21 ”
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ การค้ าแปซิฟิค พาร์ ค ศรีราชา
ชื่อ.........................................นามสกุล.................................................
อายุ......................ปี โรงเรี ยน.............................................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้ านเลขที่.......................................................................
ซอย.........................................ถนน...................................................
ตําบล.......................................อําเภอ.................................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์......................................
E-MAIL………………………………………………………………………………….…………..
มีความประสงค์สมัครเข้ าประกวดวาดภาพในหัวข้ อ “ ภาพนีเ้ พื่อแม่ ” ครัง้ ที่ 21 ในระดับ

□

□

ประถมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้ น

โดยได้ แนบหลักฐานการสมัคร 2 รายการ ดังนี ้ ( เอกสารไม่ครบไม่รับสมัคร )

□
□

รูปถ่ายหน้ าตรงขนาด 2 นิ ้ว จํานวน 1 ใบ
สําเนาบัตรประจําตัวนักเรี ยน หรื อ

□

หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

โดยข้ าพเจ้ ายินดีปฎิบตั ติ ามกฏ-กติกาของการประกวดอย่างเคร่งครัดและขอรับรองว่าเอกสารทุก
ฉบับเป็ นความจริ งทุกประการ และขอยอมรับผลการตัดสินจากคณะกรรมการซึง่ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด

ลงชื่อ............................................................
(
)
......./....../........
ผู้สมัคร

