
กิจกรรมเนื่องในวนัอนุรักษค์วายไทย ประจ าปี 2562 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเลแก้ว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

------------------------- 
กิจกรรมการประกวดค าขวัญ : หัวข้อ “วันอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย” 
 ด้วย กรมปศุสัตว์ก ำหนดจัดกำรประกวดค ำขวัญ หัวข้อ“วันอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย” เนื่องในวัน
อนุรักษ์ควำยไทย ประจ ำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยและเยำวชนรุ่นหลังรู้ถึงควำมส ำคัญของวันที่           
14 พฤษภำคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันอนุรักษ์ควำยไทย และได้ตระหนักถึงคุณค่ำของควำยซึ่งเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับ
วิถีชีวิตของคนไทยมำตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน มีรำยละเอียดดังนี้ 
 1. คุณสมบัติผูเ้ข้าแข่งขัน  

    ประชำชนทั่วไปไม่จ ำกัดอำยุ เพศ อำชีพ กำรศึกษำ  
 2. หลักเกณฑ์การประกวด 

    1) เนื้อหำตรงตำมหัวข้อ และวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด 
    2) ผลงำนมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน 

ไม่ว่ำบำงส่วนหรือทั้งหมด ไม่เคยปรำกฏและเผยแพร่ต่อสำธำรณชนและได้รับรำงวัลมำก่อน หำกตรวจสอบ
พบว่ำผลงำนดังกล่ำวลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเคยได้รับกำรเผยแพร่ และได้รับรำงวัลมำก่อน  
กรมปศุสัตว์ขอสงวนสิทธิ์กำรเรียกคืนรำงวัล  

    3) ใช้ภำษำไทยถูกต้อง ชัดเจน เหมำะสม สละสลวย 
    4) มีจ ำนวนค ำไม่เกิน 20 ค ำ 
    5) พิมพ์หรือเขียนด้วยลำยมือตัวบรรจง ในใบสมัครที่กรมปศุสัตว์ก ำหนด 
    6) ผู้เข้ำประกวดสำมำรถส่งผลงำนได้คนละไม่เกิน 1 ชิ้นงำน โดยระบุชื่อ-นำมสกุล ที่อยู่ หมำยเลข

โทรศัพท ์หรือไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่สำมำรถติดต่อได้ชัดเจน 
    7) ผลงำนที่ได้รับรำงวัลทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ 
    8) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ และคณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์

ไม่ให้รำงวัลใดๆ กรณีท่ีเห็นว่ำไม่มีผลงำนที่เหมำะสม 
3. เกณฑ์การตัดสิน  
    1) มีเนื้อหำตรงตำมหัวข้อที่ก ำหนด   20 คะแนน 
    2) ควำมคิดสร้ำงสรรค์     20 คะแนน 
    3) กำรใช้ภำษำถูกต้องตำมหลักภำษำไทย คล้องจอง 30 คะแนน 
        ไพเรำะ และสละสลวย     
    4) มีจ ำนวนค ำไม่เกิน 20 ค ำ    10 คะแนน 

     5) องค์ประกอบอื่นๆ อำทิ ควำมเรียบร้อย กำรสะกดค ำ   20 คะแนน 
 4. รางวัลการประกวด 

    1) รำงวัลชนะเลิศ   จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 3,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
     2) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 2,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
     3) รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 1,000 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
     4) รำงวัลชมเชย  จ ำนวน 1 รำงวัลๆ ละ 500 บำท พร้อมเกียรติบัตร 
 

5. การส่งผลงาน/ … 
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 5. การส่งผลงานเข้าประกวด 
     ผู้สนใจสำมำรถส่งผลงำนเข้ำประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.
และสำมำรถส่งผลงำนได้ช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งต่อไปนี้ 

    1) ส่งทำงไปรษณีย์โดยวงเล็บมุมซองว่ำ “ประกวดค าขวัญ” มำที่ กองงำนพระรำชด ำริและ
กิจกรรมพิเศษ (ฝ่ำย ธคก.) กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญำไท แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นส าคัญ 

    2) ส่งทำง E-mail ที่ drasa4@dld.go.th โดยระบุหัวข้อ “ประกวดค าขวัญ” เป็น pdf ไฟล์  
6. เอกสารที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่งให้กรมปศุสัตว์ 

     1) ใบสมัคร (ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ www.royal.dld.go.th) 
     2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 
     3) ต้นฉบับ :  

- เอกสำรในกรณีท่ีเขียนด้วยลำยมือ (ประสงค์จะจัดส่งทำงไปรษณีย์) 
- ไฟล์ผลงำนเป็น pdf ในกรณีที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 

 7. การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด 
     กรมปศุสัตว์  จะประกำศผลและมอบรำงวัลกำรประกวดค ำขวัญ ในงำนวันอนุรักษ์ควำยไทย  
วันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ณ บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ (ส่วนทะเลแก้ว) มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม  
ผลงำนที่ได้รับรำงวัลจะได้รับกำรประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์กรมปศุสัตว์  (กองงำนพระรำชด ำริและ 
กิจกรรมพิเศษ : www.royal.dld.go.th) 
 8. การติดต่อสอบถาม   

   ติดต่อขอรับใบสมัคร และรำยละเอียดกำรประกวดได้ที่ นำงสำวจุฬธิดำ แซงรำชำ ฝ่ำยโครงกำร
ธนำคำรโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตำมพระรำชด ำริ กองงำนพระรำชด ำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ 
โทรศัพท์ 02653 4444 ต่อ 3381 – 3385 โทรสำร 0 2653 4926 ในวัน เวลำรำชกำร หรือดาวน์โหลดใบสมัคร
และรายละเอียดการประกวดที่ www.royal.dld.go.th  

 
/ ------------------------- / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัคร/ … 

http://www.royal.dld.go.th/
http://www.royal.dld.go.th/


ใบสมัครการประกวดแข่งขัน 
เนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย ประจ าปี 2562 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวดัพิษณุโลก 

.............................................................. 
 

1. ชื่อ ............................................................ สกุล ............................................ อายุ ............................... 
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ........................................................................................................................................ 
3. เบอร์โทรศัพท์ .......................................................... E-mail ……………………………………………………….. 
4. กิจกรรมที่สมัครประกวดแข่งขัน 
 

          กำรประกวดค ำขวัญ   
         

กำรประกวดเรียงควำม  
 

    ประเภทนักเรียน            ประเภทประชำชนทั่วไป 
 

 กำประกวดวำดภำพ 
    

          กำรประกวดปั้นดินน้ ำมัน 
 
หมายเหตุ :  
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : Drasa4@dld.go.th , Facebook : โครงการธนาคารโค-กระบือ 
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ , เบอร์โทร : 02-653-4444 ต่อ 3381-5 
- กิจกรรมจัดขึ้นภายในงานวันอนุรักษ์ควายไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง   
จังหวัดพิษณุโลก 
 
                  
 

mailto:Drasa4@dld.go.th

