
โครงการประกวดภาพถา่ยและภาพวาด “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา”  
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

หลักเกณฑ์กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวด 

ประเภท ภาพวาด 
คุณสมบัตขิองผูส้มัคร 

1) ระดับประถมศึกษา  
2) ระดับมัธยมศึกษา  
3) ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

***ไม่จ ากัดอาย ุ
 
รางวัลการประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ระดับประถมศึกษา  
2) ระดับมัธยมศึกษา  
3) ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 
 

กติกาการประกวด 
     ส่งภาพวาดเข้าประกวดในหัวข้อ “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” โดยใส่จินตนาการเสริม         
ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  1. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่สมบูรณ์ขนาด 29.7 x 42 ซ.ม. (A3) พร้อม          
ชื่อผลงานและแนวความคิด โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดภาพได้ตามความถนัดของตน 
ไม่จํากัดเทคนิคท่ีใช้ เช่น สีน ํา สีเทียน ดินสอสี สีอะคริลิค สีน ํามัน สีชอล์ก ดินสอดํา (แกรไฟต์)  

  2. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง 
ไม่ได้คัดลอก ทําซ ํา หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อ่ืน และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ นใหม่ไม่เคยผ่านการเสนอขาย 
ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึง           
สื่ออินเทอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อ่ืน ทั งนี  หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าว จะขอ
สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทันท ี
   3. ผู้เข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน โดยสามารถดาวน์โหลด       
ใบสมัครได้ท่ีเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร www.royalrain.go.th  

4. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สามารถนําไปเผยแพร่
ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และจะไม่มีบริการจัดส่งผลงานคืนหลังสิ นสุดการประกวด แต่สามารถติดต่อขอรับภาพ
คืนได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ทั งนี  ภาพที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร 
   5. เปิดรับสมัครและส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมประกวด ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 
กันยายน 2560 โดยส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร : 
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยนับจากวันที่ประทับตรา ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2560  

6. ประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการทางเว็บไซต์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
www.royalrain.go.th, สื่อประชาสัมพันธ์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร และติดประกาศที่กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร วันที่ 16 ตุลาคม 2560 
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7. ผู้ส่งผลงานต้องยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และคณะกรรมการ
ตัดสินมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน โดยให้ถือดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นที่สุด  
  8. ผู้ส่งภาพวาดเข้าประกวดทุกระดับการแข่งขัน จะต้องไม่ระบุชื่อหรือลายเซ็นลงบนภาพวาด 
เพ่ือความถูกต้องยุติธรรมในการตัดสินจากคณะกรรมการ แต่ให้เขียนชื่อ-นามสกุลไว้ที่ด้านหลังของภาพ 

9. สําหรับผู้ส่งภาพวาดเข้าประกวดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จะต้องให้ครูประจําชั น
หรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา ลงชื่อรับรองมาในใบสมัครด้วย  
 
 

การตัดสินและคณะกรรมการตัดสิน 
การตัดสินผลการประกวด ตัดสินโดยคณะกรรมการจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตร         

ในการพิจารณาแนวความคิดของภาพวาด ถึงความสอดคล้องเกี่ยวข้องตรงกับแนวคิดหัวข้อการประกวด 
ร่วมกับ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพวาด ในการพิจารณาถึงความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ 
ทั งนี  คําตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ นสุด 

 
 

รางวัลการแข่งขัน 
1) ระดับประถมศึกษา 

• รางวัลชนะเลิศ                 จํานวน 1 รางวัล  รับโล่และเกียรติบัตร เงินรางวัล  10,000  บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จํานวน ๑ รางวัล  รับเกียรติบัตร เงินรางวัล    8,000 บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จํานวน ๑ รางวัล  รับเกียรติบัตร เงินรางวัล    5,000 บาท 
• รางวัลชมเชย         จํานวน ๑0 รางวัล  รับเกียรติบัตร เงนิรางวัล    3,000 บาท 
 

2) ระดบัมัธยมศึกษา 
• รางวัลชนะเลิศ         จํานวน ๑ รางวัล  รับโล่และเกียรติบัตร เงินรางวัล  20,000  บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จํานวน ๑ รางวัล  รับเกียรติบัตร เงินรางวัล          15,000  บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จํานวน ๑ รางวัล  รับเกียรติบัตร เงินรางวัล          10,000  บาท 
• รางวัลชมเชย         จํานวน 10 รางวัล  รับเกียรติบัตร เงินรางวัล            3,000 บาท  

 
3) ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

• รางวัลชนะเลิศ        จํานวน ๑ รางวัล  รับโล่และเกียรติบัตร เงินรางวัล 30,000  บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  จํานวน ๑ รางวัล  รับเกียรติบัตร เงินรางวัล         20,000  บาท 
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จํานวน ๑ รางวัล  รับเกียรติบัตร เงินรางวัล         10,000  บาท 
• รางวัลชมเชย                   จํานวน ๑0 รางวัล  รับเกียรติบัตร เงินรางวัล           3,000  บาท 

  
4) รางวัลภาพวาดยอดนิยม         

จํานวน 1 รางวัล   รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 10,000  บาท 
หมายเหต ุ 
รางวัลภาพวาดยอดนิยม จะพิจารณาจากทุกระดับชั นโดยไม่แยกตามจํานวนอายุ ทั งนี  ผลคะแนนโหวตมาจาก       
การโหวตของบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 



 
 

 
 

   ใบสมัคร 
             การประกวดภาพวาด 

                                             “ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา” 
************************************************** 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้สมัคร (กรณุากรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วนชัดเจนด้วยตัวบรรจง ) 
 

ช่ือ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นาง/นางสาว) ............................................................นามสกลุ.................................................................................. 
วัน/เดือน/ปีเกิด ..................................................... อายุ................ปี อาชีพ................................................................................................ 
หมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน...............................................................................................................................................................  
ระดับการศึกษา........................................................สถานศึกษา................................................................................................................. 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โทรศัพท์ ................................................... โทรสาร .................................... อีเมล์ .................................................................................... 

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพวาด  
ช่ือผลงาน 
..................................................................................................................................................................................................................... 
เทคนิคท่ีใช้ 
.................................................................................................................................................................................................................... 
แนวความคิด 
.................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

สิ่งที่แนบมาด้วย 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ฉบับ       

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าภาพวาดที่สง่เข้าประกวดเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประกวดทุกประการ 
 

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

ค ารับรองจากสถานศึกษา (ส าหรบัผู้สมคัรระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษา) 
ข้าพเจ้า.........................................................................................................ต าแหน่ง............................................................................... 
ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)..................................................................................................................................................... 
เป็นนักเรียน ในความดูแลของข้าพเจ้า ของโรงเรียน/สถานศึกษา..........................................................................................อย่างแท้จริง 
 

ลงช่ือ .........................................................ครูประจ าชั้น 
                (............................................................) 
 

หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่  
- ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕60 ตามวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ โดยนับจากวันที่ประทับตราภายในวันที่ 30 
กันยายน ๒๕60 ที่อยู่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐9๐๐ โทรศัพท์ 02 – 109-5100 ต่อ 760  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลส าหรับใช้แนบกบัภาพวาดประกอบการตัดสิน 
ช่ือผลงานภาพวาด  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- เทคนิคท่ีใช้ 
...........................................................................................................................................................  
- แนวความคิด 
.................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

ล าดับที ่
การส่งภาพ 
เข้าประกวด 

วันท่ีส่งภาพ 

ล าดับที ่
การส่งภาพ 
เข้าประกวด 

วันท่ีส่งภาพ 


