
“บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช 
ปที่ 13 (ประจำป 2562)



โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปที่ 13
ประกวดวาดภาพหัวขอ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

 บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” มาอยางตอเน่ือง เปนปท่ี 13 
เพ่ือกระตุนใหเยาวชนไทยรักการอาน ชวยกันสืบสาน อนุรักษภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณคาของไทยใหคงอยู 
โดยใชจินตนาการถายทอดสิ่งที่อานออกมาเปนภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง 
 สำหรับในปนี้ไดจัดการประกวดวาดภาพในหัวขอ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย เพื่อใหเยาวชนไดตระหนักรูถึงบทบาท 
หนาท่ี และความสำคัญของบาน วัด โรงเรียน (บวร) ซ่ึงเปนสามเสาหลักท่ียึดโยงความสัมพันธของคนในสังคมไทยเขาไวดวยกัน เปนกลไก
ใหคนในชุมชนรวมคิด รวมสราง และบริหารจัดการชุมชนของตนเองใหเขมแข็ง

วัตถุประสงค
1. เชิดชูและสืบสานความเปนไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานศิลปะและวรรณกรรมที่กำลังจะถูกลืมเลือน 

จากสังคมไทย 
2. สงเสริมใหเยาวชนไทยรัก ภูมิใจในภาษาและวรรณกรรม รวมทั้งสงเสริมใหเยาวชนรักการอานหนังสือ 
3. กระตุนใหเยาวชนใชจินตนาการเพื่อชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค 
4. สงเสริมและสนับสนุนใหใชวรรณกรรม และศิลปะเปนสื่อในการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเยาวชน สามารถนำขอคิดดีๆ ที่มี 

ในวรรณกรรมมาประยุกตใชกับการดำเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม

คุณสมบัติผูสงผลงาน
• เยาวชนที่กำลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา 4 - 6
• เยาวชนที่กำลังศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน - ตอนปลาย หรือเทียบเทา
• เยาวชนที่กำลังศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษา

กติกาการสงผลงานเขาประกวด
1. เยาวชนที่สนใจสงผลงานเขาประกวดปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
 1.1  อานวรรณกรรมที่ตนเองชื่นชอบในบทหรือตอนที่ตรงกับหัวขอ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย แลวใชจินตนาการ 
  ถายทอดสิ่งที่อานเปนภาพวาดใหตรงตามเนื้อหาในชวงตอนที่คัดเลือก
 1.2  ผลงานตองสอดคลองกับเนื้อหาที่เลือกมา ทั้งนี้สามารถใชเทคนิคลายเสน หรือเทคนิคสีที่ตนเองถนัด อาทิ 
       สีน้ำ สีน้ำมัน สีโปสเตอร สีฝุน สีไม สีเทียน สีชอลก เปนตน (หามใชคอมพิวเตอร หรือเทคนิคดิจิทัลตกแตงภาพโดยเด็ดขาด) 
 1.3  ผลงานตองไมนำเสนอสิ่งที่รุนแรง หดหู หรือกอใหเกิดความหมายในดานลบ
 1.4  ผลงานที่สงเขาประกวดตองเปนผลงานตนฉบับ สรางสรรคดวยฝมือตนเอง (หามคัดลอกภาพผลงานของบุคคลอื่น ไมวาทั้งหมด 
       หรือสวนหนึ่งสวนใด) ไมเคยนำไปใชในเชิงพาณิชย ไมเคยนำออกมาจำหนาย ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพร ไมเคยนำเขารวมประกวด       
       หรือชนะการประกวดภาพดังกลาวจากที่ใดมากอน 
 1.5  ขนาดของผลงาน (ไมรวมกรอบและฐาน)
  1.5.1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขนาดผลงาน ไมต่ำกวา 30 x 40 ซม. 
  1.5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดผลงาน ไมต่ำกวา 60 x 80 ซม.
  1.5.3 ระดับอุดมศึกษา ขนาดผลงาน ไมต่ำกวา 100 x 120 ซม.
 1.6  กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมคูมือนี้ หรือตามที่ปรากฏใน www.intouchcompany.com
 1.7  กรอกหนังสือรับรองผลงานและประทับตราโรงเรียน ชมรม สถาบัน หรือกลุมที่สอนศิลปะตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมคูมือนี้ 
  หรือที่ปรากฏใน www.intouchcompany.com (ยกเวนระดับอุดมศึกษา) 
 1.8  สิ่งที่ตองสงมาดวย ไดแก
  1.8.1 ใบสมัคร
  1.8.2 หนังสือรับรองผลงาน
  1.8.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  1.8.4 วรรณกรรมที่เลือก โดยคัดลอกเฉพาะตอนที่นำมาวาดเปนภาพ ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ เอ4 
  1.8.5 เหตุผลที่เลือกวรรณกรรมนั้นๆ ความยาวไมนอยกวา 10 บรรทัด และไมเกิน 1 หนากระดาษ เอ4    
 1.9  ผูจัดการประกวดงดพิจารณาผลงานที่มีขอมูลไมครบตามขอกำหนด
 1.10 ผูสงผลงานสามารถสงผลงานเขาประกวดไดไมจำกัดจำนวนภาพ แตจะไดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเทานั้น



คณะกรรมการตัดสิน
1. คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2554
2. คุณปญญา วิจินธนสาร ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2557
3. คุณสังคม ทองมี ผูอำนวยการศูนยศิลปสิรินธร
4. คุณเสฐียรพงษ วรรณปก ราชบัณฑิตไทย
5. คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป (นวนิยาย) พุทธศักราช 2555
6. คุณเนาวรัตน พงษไพบูลย ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป (กวีนิพนธ) พุทธศักราช 2536
7. คุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fineart

2. สถานที่สงผลงาน (นำสงดวยตนเองหรือไปรษณีย สำหรับผูที่สงทางไปรษณียใหดูวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสำคัญ) 
 ระบุชื่อ โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช  ปที่ 13” 
 2.1 ทางไปรษณีย จาหนาซองถึง ตู ปณ.1118  ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม กรุงเทพมหานคร 10311 
 2.2 สงดวยตนเองที่ บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง 
  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 (เวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ)
  สอบถามเพิ่มเติม โทร 082-796-1670-1 หรือ 02-934-6767, 02-118-6953  
  www.intouchcompany.com, FB : intouchstation หรือ Line ID: Jintanakarn.intouch

ระยะเวลาดำเนินงาน
1. เปดโครงการ        เมษายน 2562
2. ประชาสัมพันธเปดรับผลงาน      เมษายน - 31 กรกฎาคม 2562
3. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก      สิงหาคม 2562
4. ตัดสินผลงานรอบสุดทาย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 8 - 20 ตุลาคม 2562
5. ประกาศขายผลงานผานเว็บไซต www.intouchcompany.com   ตุลาคม - ธันวาคม 2562

หมายเหตุ :  วัน - เวลา - สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

สิ่งที่คาดวาจะไดรับ
• เยาวชนไดศึกษา เรียนรูความสัมพันธระหวางบาน วัด โรงเรียน
• เยาวชนรักการอานหนังสือมากขึ้น
• เยาวชนเปนผูมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 
• เยาวชนสามารถนำขอคิด คติสอนใจที่ไดจากการอานไปปรับใชกับการดำเนินชีวิตได

กรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์
 ผลงานที่ไดรับรางวัลถือเปนกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) โดยชอบธรรม บริษัทฯ มีสิทธิ์ 
ในการจัดพิมพเผยแพรผลงานตามที่เห็นสมควร

เกณฑการตัดสิน  พิจารณาจาก
• ภาพวาดตองสื่อความหมายหรือแสดงออกตรงตามหัวขอ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย ไดอยางชัดเจน
• ภาพวาดตองสอดคลองกับงานเขียนที่เลือกมา โดยพิจารณาประกอบกับเหตุผลที่แนบมา
• ภาพวาดสะทอนถึงจินตนาการ และความคิดสรางสรรคของผูเขาประกวดไดอยางชัดเจน
• การใชเทคนิคลายเสน หรือเทคนิคการใชสีตางๆ มีความสวยงาม โดดเดน 
• ในการตัดสินรอบสุดทาย ผูที่จะไดรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ของแตละระดับชั้นจะตองนำเสนอความหมาย 
  แรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานตอหนาคณะกรรมการ
• รางวัลพิเศษสำหรับเยาวชนพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
• รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนใหเยาวชนสงผลงานเขาประกวดและไดรับรางวัลจะตองใชเพื่อสงเสริมกิจกรรม 
 ดานศิลปะเทานั้น 
• คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ไดตามแตเห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมการ
 ถือเปนที่สุดจะอุทธรณมิได
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมมอบเงินรางวัลใดๆ หากผูสมัครและผลงานไมมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑที่กำหนดภายใตดุลยพินิจของ 
 คณะกรรมการ
• บริษัทฯ ไมรับผิดชอบกรณีภาพที่จัดสงมาชำรุดหรือเสียหาย กอนถึงการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ



โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปที่ 13
ประกวดวาดภาพหัวขอ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

www.intouchcompany.com
ศึกษาหลักเกณฑการประกวดและดาวนโหลดใบสมัครไดที่

ประถมศึกษา
 ชนะเลิศ  = 30,000 x 1 รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับ 1 = 20,000 x 3 รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับ 2 = 15,000 x 5 รางวัล
 รางวัลพิเศษ = 10,000 x 5 รางวัล
  รวม 14 รางวัล = 215,000  บาท

การรับผลงานคืน
สามารถติดตอรับผลงานที่ไมไดรับรางวัลคืนไดดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2562 ที่ บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด อาคาร      
ทัศนียา ช้ันท่ี 1 เลขท่ี 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เวลา 09.00-17.00 น. 
(เวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ) โทร. 082-796-1670-1, 02-934-6767 
หากไมมารับผลงานคืนภายในวันและเวลาท่ีกำหนดบริษัทฯ จะถือวาเจาของผลงานสละสิทธ์ิในการรับผลงานคืนและยินดีมอบผลงาน ใหบริษัทฯ 
เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป 

1. ถวยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีี 2 รางวัล สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และอุดมศึกษา

2. เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,415,000 บาท แบงเปน
 2.1 เงินรางวัล พรอมประกาศนียบัตรสำหรับผูชนะการประกวด จำนวน 44 รางวัล มูลคารวมทั้งสิ้น 975,000 บาท        
 2.2 รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาท่ีมีเยาวชนไดรับรางวัล จำนวน 44 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท มูลคารวมท้ังส้ิน  440,000 บาท  

ซึ่งรางวัลที่สถาบันการศึกษาไดรับจะตองใชเพื่อสงเสริมกิจกรรมดานศิลปะเทานั้น 

รางวัล

ประเภทรางวัล (สำหรับเยาวชน)

มัธยมศึกษาตอนตน
 ชนะเลิศ  = 40,000 x 1 รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับ 1 = 25,000 x 3 รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับ 2 = 15,000 x 5 รางวัล
 รางวัลพิเศษ = 10,000 x 5 รางวัล
  รวม 14 รางวัล =  240,000  บาท

มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ชนะเลิศ  = 50,000 x 1 รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับ 1 = 30,000 x 1 รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับ 2 = 20,000 x 1 รางวัล
 รางวัลพิเศษ = 15,000 x 5 รางวัล
  รวม 8 รางวัล = 175,000  บาท

อุดมศึกษา
 ชนะเลิศ  =  120,000 x 1 รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับ 1 =  60,000 x 1 รางวัล
 รองชนะเลิศอันดับ 2 =  40,000 x 1 รางวัล
 รางวัลพิเศษ =  25,000 x 5 รางวัล
  รวม 8 รางวัล = 345,000  บาท

หมายเหตุ : รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของบริษัทฯ

intouchstation

Jintanakarn.intouch

082-796-1670-1, 02-934-6767, 02-118-6953



วรรณกรรมชวนอาน
“บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย

1. กลิ่นสีและกาวแปง (พิษณุ ศุภนิมิตร)
2. เกิดเปนเด็กตลาด (ปทมา ปนทอง)
3. แกวจอมแกน (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี) 
4. แกวจอมซน (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี)
5. ขวัญสงฆ (ชมัยภร แสงสวาง)
6. คนอยูวัด (ไมตรี ลิมปชาติ)
7. ความสุขของกะทิ (งามพรรณ เวชชาชีวะ) 
8. คำสารภาพถึงพอขุนรามคำแหง (แมน คลายสุวรรณ) 
9. (จนกวา)เด็กปดตา(จะโต) (สโรชา กิตติสิริพันธุ)
10. จากยายอีสานถึงหลานฝรั่ง (สิริวธู วงศโภชย)
11. เด็กชายมะลิวัลย (ประภัสสร เสวิกุล)
12. เด็กนอย (วาวแพร)
13. ทางชางเผือกและเรื่องชื่นใจ (รัชนี ศรีไพรวรรณ)
14. นักปลูกดอกไมบนกระดาษขาว (ธารา ศรีอนุรักษ)
15. น้ำใสใจจริง (ว.วินิจฉัยกุล) 
16. นิกกับพิม (ว.ณ ประมวญมารค) 
17. บานเกิดและเพื่อนเกา (วานิช จรุงกิจอนันต)
18. บานชายทุง (จรรยา ชูสุวรรณ)
19. บานตางสายเลือด (อรเกษม รอดสุทธิ)
20. บานในโคลน (กิตติศักดิ์ คเชนทร)
21. บึงหญาปาใหญ (เทพศิริ สุขโสภา)
22. บุพเพสันนิวาส (รอมแพง) 
23. ปญญาชนกนครัว (ว.วินิจฉัยกุล)
24. ผีเสื้อและดอกไม (นิพพานฯ)
25. "แผน” เพื่อแผนดิน (วิทยา เวชชาชีวะ)
26. ไผแดง (หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช)

27. ฟาตีมะห: หญิงสาวผูมองเห็นลม (ทัศนาวดี)
28. มหาวิทยาลัยชีวิต (เสกสรร ประเสริฐกุล)
29. มากานกลัวย (ไพวรินทร ขาวงาม)
30. มีดหมอสีทอง (ธารา ศรีอนุรักษ)
31. เมื่อเกรียนไปเรียนธรรม (เปสโลภิกขุ)
32. เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก เลม 1-2 (ทิพยวาณี สนิทวงศ)
33. เมื่อยายอายุเทาหนู (ยายนาง)
34. เมื่อวัยเด็ก WHEN I WAS YOUNG (เอนก นาวิกมูล)
35. รวมเรื่องสั้นเรื่องหลวงตา (แพรเยื่อไม)
36. รัตนโกสินทร (ว.วินิจฉัยกุล) 
37. เรไรรายวัน (เรไร สุวีรานนท)
38. เรื่องของมาเหมียว (สุมาลี)
39. ลับแล, แกงคอย (อุทิศ เหมะมูล) 
40. ลูกอีสาน (คำพูน บุญทวี)
41. วันเกิดของเคาโมง (จันทรังสิ์)
42. วัยใสหัวใจโขน (ภูผา)
43. วิถีแหงไทย สายธารแหงปญญา (สำนักงานทรัพยสิน
 สวนพระมหากษัตริย)
44. เวลาในขวดแกว (ประภัสสร เสวิกุล)
45. แวงที่รัก (ชบาบาน)
46. สี่แผนดิน (หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช)
47. แสงเดือนในเสียงหวูดรถไฟ (กร ศิริวัฒโน)
48. หมา(อยู)วัด (โสมประภัสร ขันธสุวรรณ)
49. หองเรียนไมมีฝา (ธารา ศรีอนุรักษ)
50. อยูกับกง (หยก บูรพา)

เยาวชนสามารถอานวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ที่สอดคลองกับหัวขอ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย
นอกเหนือจากวรรณกรรมที่ยกตัวอยางขางตน



 
ใบสมัครการประกวดวาดภาพ 

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 13  
หัวข้อ “บวร” ความสุข ความผูกพันของสังคมไทย 

 
ช่ือ – สกลุ (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นาง / นางสาว)....................................................................................................................... 

Name-Surname (Master / Miss / Mr. / Mrs. / Ms.)……………………………………………………………………………….. 

อาย.ุ......ปี  วนั / เดือน / ปีเกิด.........................เลขที่บตัรประจ าตวัประชาชน  -     -      -   -  

ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้.............................................................................................................................................................. 

.....................................................................................................................................รหสัไปรษณีย์....................................... 

โทรศพัท์ / มือถือ.................................................... Line ID : .........................................E-mail…………………………………… 

ระดบัชัน้............................................สถาบนัการศกึษา............................................................................................................. 

จ านวนผลงานท่ีสง่เข้าประกวด     1 ภาพ    2 ภาพ  (ระบรุายละเอียดทัง้ภาษาไทย และองักฤษ)  

ภาพ ชื่อผลงาน ชื่อวรรณกรรม เทคนิคที่ใช้ ขนาดผลงาน 
(กว้าง x ยาว) (ซม.) 

 1 ไทย    

องักฤษ    

2 ไทย    

องักฤษ    

 
ข้าพเจ้ารับทราบวา่ หากไมม่ารับผลงานคืนด้วยตนเองภายในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2562 จะถือวา่ข้าพเจ้าสละสทิธ์ิ และยินดีมอบ
ผลงานให้ผู้จดัการประกวดด าเนนิการตามที่เห็นสมควรตอ่ไป  
 
ลงช่ือเจ้าของผลงาน....................................................        ลงช่ืออาจารย์ที่ปรึกษา......................................................... 

         (.......................................................................)             (......................................................................) 
 
วนัท่ีลงนาม................................................................     ต าแหนง่.............................................................................. 

                     วนัท่ีลงนาม......................................................................... 

         ตราประทบัของโรงเรียน 
 

หมายเหต ุ:- ในกรณีที่กรอกข้อมลูไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้อง ผลงานของทา่นจะถกูตดัสิทธ์ิในการพิจารณา 

เลขที ่

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่

วนัท่ีรับ................................... 
ผู้ รับ....................................... 



 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอนิทัช ปีที่ 13 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1.1 เพศ    ชาย     หญิง 

1.2 อาย ุ   9-15 ปี    16-20 ปี    21-25 ปี  

1.3 ระดับการศึกษา 

 ประถมศกึษาตอนปลาย    มธัยมศกึษาตอนต้น   มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.  

  ปวส.       อดุมศกึษา (ปริญญาตรี) 
ส่วนที่ 2 : ความคดิเหน็เกี่ยวกบัโครงการ  

2.1 ท่านรู้จักโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอนิทชัมาก่อนหรือไม่    รู้จกั        ไมรู้่จกั  

2.2 ท่านรู้จักโครงการฯ จากทางใด (เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 3 ล าดบั) 

 ครู / เพื่อน / รุ่นพ่ี / คนรู้จกัแนะน า    เว็บไซต์ (โปรดระบ)ุ...................................................  

  Facebook: Intouchstation     โปสเตอร์ / จดหมายแจ้งขา่วโครงการ  

  อีเมล์       อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.......................................... 
 

2.3 ท่านเคยส่งผลงานเข้าประกวดกับโครงการฯ หรือไม่   เคยสง่ (จ านวน......ครัง้)    ไมเ่คยสง่ 

2.4 ท่านสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในปีนีเ้พราะเหตุผลใด โปรดท าเคร่ืองหมายในช่องวา่งทีต่รงกบัความเห็นของทา่นมากทีส่ดุ  

1 = เห็นดว้ยนอ้ยทีส่ดุ   2 = เห็นดว้ยนอ้ย     3 = เห็นดว้ยปานกลาง  4 = เห็นดว้ยมาก    5 = เห็นดว้ยมากทีส่ดุ 

1) หวัข้อการประกวดนา่สนใจ      เห็นด้วย          
2) สง่เสริมให้เยาวชนรักการอา่นแล้วใช้จินตนาการถ่ายทอดเป็นภาพวาด  เห็นด้วย          
3) เปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความสามารถทางด้านศิลปะ   เห็นด้วย          
4) มีคณะกรรมการตดัสนิผู้ทรงคณุวฒุิด้านศิลปะและวรรณกรรมไทย  เห็นด้วย          
5) มีถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ   เห็นด้วย          
6) มีเงินทนุการศกึษาที่นา่สนใจ      เห็นด้วย          
 

2.5 ถ้ามีการจัดประกวดในอนาคต ท่านจะเข้าร่วมประกวดหรือไม่ 

    เข้าร่วมประกวด เพราะเหตใุด.................................................................................................................................... 

  ไมเ่ข้าร่วมประกวด เพราะเหตใุด................................................................................................................................ 

ส่วนที่ 3 : ข้อคดิเหน็หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อน าไปพัฒนาโครงการฯ 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ข้อคิดเห็นของทา่นจกัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกบัอินทชั 

ขอขอบพระคณุในความร่วมมือของทา่นมา ณ โอกาสนี ้




