รายละเอียดการแข่งขันวาดภาพ
หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจทิ ลั ”
เนื่องใน “วันสหกรณ์สากล (ครั้งที่ 97) ประจาปี 2563”
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
คุณสมบัติผสู้ มัครเข้ารับการแข่งขันวาดภาพ
1. เป็นนักเรียน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1.1) ระดับประถมศึกษา มีอายุระหว่าง 7 – 12 ปี
1.2) ระดับมัธยมต้น มีอายุระหว่าง 11 - 15 ปี
1.3) ระดับมัธยมปลาย มีอายุระหว่าง 14 - 18 ปี
2. ได้รับการรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด หรือผู้ปกครอง หรือสหกรณ์ในพื้นที่
3. สามารถวาดภาพได้ในสนามแข่งขัน
วิธีการแข่งขัน
1. การใช้สี
1.1) ระดับประถมศึกษา
ใช้สีเทียน ขนาดกระดาษวาดภาพ กว้าง 15 นิ้ว ยาว 20 นิ้ว
1.2) ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ใช้สีน้า
ขนาดกระดาษวาดภาพ กว้าง 20 นิ้ว ยาว 29 นิ้ว
2. ใช้เวลาแข่งขันวาดภาพ 4 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 09.30 – 13.30 น.
3. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องน้าอุปกรณ์ในการวาดภาพมาเอง ยกเว้นกระดาษและกระดานรองวาด
4. ผู้แข่งขัน ลงทะเบียน รับกระดาษวาดภาพและของที่ ระลึกอื่น ๆ ณ บริเวณห้องประชุม เวลา 08.3009.00 น
5. ชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับสหกรณ์ไทยและปฐมนิเทศการแข่งขันวาดภาพ ระหว่างเวลา 09.00 – 09.30 น.
สถานที่แข่งขัน
ณ บริเวณศูนย์รัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตัดสินการแข่งขัน โดย ศาสตราจารย์ ประหยัด พงษ์ด้า (ศิลปินแห่งชาติ) และคณะ เวลา 14.30 – 16.00 น.
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ทัง้ 3 ระดับ (ประถมศึกษา มัธยมต้นและมัธยมปลาย) ประกอบด้วย
1. รางวัลชนะเลิศ จ้านวน 3 รางวัล
รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ ล้าดับที่ 1 จ้านวน 3 รางวัล
รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ ล้าดับที่ 2 จ้านวน 3 รางวัล
รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย ระดับ ๆ ละ 3 รางวัล รวม 9 รางวัล
รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
วิธีการสมัคร
กรอกแบบฟอร์มและส่งใบสมัครไปยัง
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
โทรศัพท์ 0-2669 3254 – 64 ต่อ 1026 โทรสาร 0-2241 1047
Email: green.clt@gmail.com / fakhwan10@gmail.com

กำหนดกำร
กำรจัดงำนเฉลิมฉลอง “วันสหกรณ์สำกล (ครัง้ ที่ 97) ประจำปี 2563”
ระหว่างวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2563
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎำคม 2563
08.00 – 12.00 น
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. พิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยกเครื่องสหกรณ์ไทยสู่ยุคการค้าดิจิทัล”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีเปิด
14.00 – 14.30 น. พัก/รับประทานอาหารว่าง
14.30 – 17.00 น. อภิปราย หัวข้อ “ยกเครื่องสหกรณ์ไทยสู่ยุคการค้าดิจิทัล”
วิทยากร ประกอบด้วย
1. ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
2. ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
3. นายศิริชัย ออสุวรรณ กรรมการฯ สสท. และปธ. ชสท.
ผู้ดาเนินการอภิปราย ผศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาศ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์ฯ
12.00 – 18.00 น.  ลง
น ระกวดวาดภาพ
 ชมนิทรรศการพัฒนาการสหกรณ์โลกและสหกรณ์ไทย
 เลือกซื้อสินค้า “
นน
”
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
วันเสำร์ที่ 4 กรกฎำคม 2563
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 13.30 น.
13.30 – 15.30 น.
15.30 – 16.00 น.

ลงทะเบียนแข่งขันวาดภาพ (ต่อ)
ปฐมนิเทศการแข่งขันวาดภาพ
ศาสตราจารย์ ประหยัด พงษ์ดา (ศิลปินแห่งชาติ)
แข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล” (ใช้เวลา 4 ชั่วโมง)
ตัดสินผลการแข่งขันวาดภาพ โดย
พิธีปิดและมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ
โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการดาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

หมำยเหตุ (1) รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น.
(2) งาน
นน
ณ บริเวณศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ระหว่างวันที่ 1–5 กรกฎาคม
2563)

ใบสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล”
เนื่องใน “วันสหกรณ์สากล (ครั้งที่ 97) ประจาปี 2563”
วันที่ 4 กรกฎาคม 2563
ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
(1) โรงเรียน/สหกรณ์: ......................................................................................................................................
ที่อยู่..............................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………….………………………………….……………………….
เบอร์โทรศัพท์ ………………..…………….…..………………โทรสาร ………….….…….….…………………………………….
(2) ผู้สมัครเข้ารับการแข่งขันวาดภาพ:
ชื่อ - นามสกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………
อายุ ............................. ปี นักเรียนชั้น ....................................................................................................
(3) ผู้ปกครอง: ชื่อ – นามสกุล …………………………………………………………………………………………………………….
ผูร้ ับรอง/ผู้ปกครอง
ลายมือชื่อ ................................................
(............................................................................)
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร ...............................................................
วันที่............ เดือน ............................พ.ศ. 2563
โปรดส่งใบสมัครไปยัง
ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เลขที่ 4 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2669 3254 – 64 ต่อ 1026 โทรสาร 0-2241 1047
Email:green.clt@gmail.com หรือ fakhwan10@gmail.com

(QR Code สาหรับลงทะเบียนออนไลน์)

