
 

ประกวดวาดภาพภายใตแ้นวคดิ “เพราะชวีติตอ้งมมีติ”ิ 

โดย STAEDTLER Mars® Lumograph® 

 

ขอเชญินอ้งๆ ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 - ม.6) และระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงาน

ประกวดวาดภาพภายใตแ้นวคิด “เพราะชีวิตตอ้งมีมิติ” โดยใชด้ินสอสเก็ซต์ STAEDTLER Mars® 

Lumograph® สดี าเฉดต่างๆ พรอ้มเขยีนค าบรรยายถงึแรงบันดาลใจ หรอืแนวคดิทีใ่ชส้รา้งสรรคผ์ลงาน 

 

วตัถุประสงคโ์ครงการ 

1. เพือ่เฟ้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ทีม่ใีจรักงานศลิปะ และเป็นนักวาดภาพฝีมอืด ี มคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ป็น

เลศิ สะทอ้นมุมมองภาพผ่านงานศลิปะ ภายใตห้ัวขอ้ทีก่ าหนด 

2. เพือ่สนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่ทีม่คีวามสนใจและมฝีีมอืดา้นการวาดภาพ ไดม้โีอกาสสรา้ง สรรค์

ผลงานสง่เขา้ประกวดในระดับประเทศ 

3. เพือ่สนับสนุนหลักสตูรศลิปะของสถาบันการศกึษา ทัง้ระดับมัธยมศกึษา และอุดมศกึษา และเปิด

โอกาสใหนั้กเรยีนไดส้รา้งชือ่เสยีงใหแ้กส่ถาบัน 

 

ก าหนดการแขง่ขนั 

• รับสมัครและสง่ผลงาน  : วันที ่16 กันยายน – 30 พฤศจกิายน 2562 

• สิน้สดุรับผลงาน   : วันที ่30 พฤศจกิายน 2562 (โดยดูจากการประทับตราไปรษณีย)์ 

• สิน้สดุรับผลคะแนนโหวด : วันที ่6 ธันวาคม 2562 

• ประกาศผล   : วันที ่16 ธันวาคม 2562 

 

ประเภทการประกวด 

1. รางวลั The Best Drawing 

เป็นการตัดสนิโดยคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒจิากหลายสถาบัน แบ่งผลงานเป็น 2 รุ่น ดังน้ี 

• ระดับมธัยมศกึษา (ม.1 - ม.6) 

• ระดับอุดมศกึษา (อายุไม่เกนิ 25 ปี) 

เปิดรับผลงานตัง้แต่วันที ่16 ก.ย.-30 พ.ย. 62 

 

2. รางวลั Popular Social 

เป็นการตัดสนิจากจ านวนการแชรผ์ลงานผ่าน Facebook และ Twitter ตัง้แต่วันที ่16 ก.ย. - 6 

ธ.ค. 62 โดยนับคะแนนรวมกัน และไม่จ ากัดจ านวนแชรต่์อท่าน เปิดอัพโหลดและแชรผ์ลงานได ้

ตัง้แต่วันที ่16 ก.ย. - 6 ธ.ค. 62  

 

 



 

เงือ่นไขการสง่ผลงาน 

1. ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดตอ้งเป็นในนามบุคคลเท่านัน้ 

2. ผูส้ง่ผลงานมสีทิธิเ์ขา้ร่วมการประกวดไดท้ัง้ 2 ประเภท โดยใชเ้กณฑก์ารตัดสนิตามเงือ่นไขของแต่ละ

ประเภท 

3. ผูส้ง่ผลงานสามารถสง่ไดไ้มจ่ ากัดจ านวนชิน้งาน แต่จะไดร้ับรางวัลสงูสดุเพยีงรางวัลเดยีว หากผ่าน

เขา้รอบตัดสนิ 

4. ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดตอ้งไม่ใชผ่ลงานที่ล่อกเลยีนแบบ หรอืไม่เคยออกแสดงมากอ่น หากตรวจพบ

ความไม่ถูกตอ้ง ผลงานนัน้จะถอืเป็นโมฆะ และถูกตัดสทิธิท์ันท ี

5. สิน้สดุการรับผลงาน และการรับคะแนนแชร:์ 

• The Best Drawing  - เปิดรับผลงาน ถงึวันที ่30 พ.ย. 62 (โดยดูจากการประทบัตราไปรษณีย)์ 

• Popular Social        - เปิดรับผลงานและคะแนนแชร ์ถงึวันที ่6 ธ.ค. 62 

6. การตัดสนิผลการประกวดจากคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิจัดขึน้วันที ่9 ธ.ค. 62 

7. ประกาศผลรางวัลการประกวด วันที ่16 ธ.ค. 62 ทาง www.staedtlerdrawingcontest.com, และทาง        

Facebook: Staedtler 

8. ผลงานทีส่ง่เขา้ประกวดทุกชิน้ถอืเป็นกรรมสทิธิข์องสเต็ดเล่อร ์ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืผลงานแกผู่ร้่วม

สง่ผลงาน โดยจะจัดเก็บไวเ้พือ่เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป 

9. ผลการตัดสนิของคณะกรรมการถอืเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 

รายละเอยีดการสมคัรเขา้รว่มประกวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รางวลัส าหรบัผูเ้ขา้รอบ 

รางวลั The Best Drawing 

ระดบัมธัยมศกึษา (ม.1-ม.6) 

        รางวัลชนะเลศิ    รับทุนการศกึษา 20,000 บาท 

        รางวัลชมเชย 2 รางวัล      รับผลติภัณฑส์เต็ดเล่อร ์มูลค่า 5,000 บาท 

ระดบัอุดมศกึษา (อายุไมเ่กนิ 25 ปี) 

        รางวัลชนะเลศิ    รับทุนการศกึษา 20,000 บาท 

        รางวัลชมเชย 2 รางวัล      รับผลติภัณฑส์เต็ดเล่อร ์มูลค่า 5,000 บาท 

 

รางวลั Popular Social 

        รางวัลชนะเลศิ    รับทุนการศกึษา 10,000 บาท 

        รางวัลชมเชย 2 รางวัล      รับผลติภัณฑส์เต็ดเล่อร ์มูลค่า 5,000 บาท 

 

หมายเหตุ: 

1. สถาบันการศกึษาของผูท้ีไ่ดร้ับรางวัล จะไดร้ับผลติภณัฑส์นับสนุนสือ่การศกึษาจากบรษัิท สเต็ดเล่อร ์

(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นของทีร่ะลกึดว้ยเชน่กัน 

2. ผูท้ีไ่ดร้ับรางวัลจะตอ้งถูกหักภาษี ณ ทีจ่่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เพือ่น าสง่ใหก้รมสรรพากรตาม

ประมวลกฏหมายรัษฎากร 

 

ดาวน์โหลดรายละเอยีดและใบสมัครการประกวด หรอือัพโหลดผลงานไดท้ี ่

www.staedtlerdrawingcontest.com 

สอบถามรายละเอยีดการประกวดเพิม่เตมิไดท้ี ่02-3391515 ต่อ 162 

 

ตดิตามขอ้มูลขา่วสารการประกวด และประกาศผลผูไ้ดร้ับรางวัลไดท้ี.่.. 

 

 

 

 

 

http://www.staedtlerdrawingcontest.com/


 

แบบฟอรม์ใบสมคัรสง่ผลงานประกวดภาพวาด 

 

ประเภททีเ่ขา้รว่ม (เลอืกไดม้ากกว่า 1)           The Best Drawing      Popular Social 

 

ขอ้มูลผูเ้ขา้ประกวด (กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น ชัดเจนทุกชอ่ง) 

 

ชือ่ : ______________________________ นามสกลุ : ________________________________ 

เพศ :   ชาย  หญงิ วัน/เดอืน/ปีเกดิ : _________________   อายุ : ________ ปี 

ชือ่สถานศกึษา : _______________________________________________________________ 

จังหวัด : _____________________________________________________________________ 

ระดับการศกึษา :  มัธยมศกึษา ปีที_่______  ปวช. ปีที_่______ 

    มหาวทิยาลัย ปีที_่______  ปวส. ปีที_่______ 

เบอรโ์ทรทีต่ดิต่อได ้: ____________________________________________________________ 

อเีมล : ______________________________________________________________________ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน : เลขที ่____________________ หมู่บา้น __________________________________ 

หมู่ที ่___________ ซอย __________________________ ถนน __________________________ 

ต าบล _________________________________ อ าเภอ ________________________________ 

จังหวัด ________________________________ รหัสไปรษณีย ์___________________________ 

 

เอกสารทีต่อ้งสง่แนบใบสมคัรมาดว้ย: 

1. ผลงานตัวจรงิ บนกระดาษ 100 ปอนด ์ขนาด A3 (ถ่ายส าเนาผลงานเก็บไวท้ีต่นเอง 1 ชดุ) 

2. ส าเนาบัตรประชาชนของผูส้ง่ผลงานเขา้ประกวด 

3. อัพโหลดผลงานบนเว็บไซตเ์รยีบรอ้ยแลว้ ในวันที_่_____________________ (ส าหรับผูท้ี่

เขา้ร่วมประกวดรางวัล Popular Social) 

 

 

แผ่นที ่1 



 

ชือ่ผลงานทีส่ง่ประกวด  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

เขยีนค าบรรยายถงึแรงบนัดาลใจ หรอืแนวคดิทีใ่ชส้รา้งสรรคผ์ลงาน 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

      

ลงชือ่เจา้ของผลงาน ______________________________ 

วันทีจ่ัดสง่ผลงาน _________________________________ 

แผ่นที ่2 


