


โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปที่ 14 (ประจำป 2563)

 บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” อยางตอเน่ืองเปนปท่ี 14 เพ่ือกระตุนให

เยาวชนไทยรักการอาน คิด วิเคราะห ใชจินตนาการ ความคิดสรางสรรคถายทอดส่ิงท่ีอานออกมาเปนผลงานศิลปะตามจินตนาการของตนเอง เพ่ือสง

เขาประกวดชิงรางวัลทุนการศึกษา 

 ในป 2563 ไดกําหนดหัวขอใหเลือกประกวด 2 หัวขอ คือ  “ฉันรักเมืองไทย” หรือ “รักษส่ิงแวดลอม รักษโลกของเรา” เพ่ือใหเยาวชนแสดงออกถึง

ความคิดสรางสรรคไดอยางอิสระ ท้ังในเร่ืองของการมองเมืองไทยในรูปแบบท่ีอยากเห็น หรืออยากใหเปนในอนาคต และการคํานึงถึงปญหาส่ิงแวดลอมซ่ึง

เปนกระแสของโลกท่ีทุกคนควรชวยกันอนุรักษ
วัตถุประสงค
1. เชิดชูและสืบสานความเปนไทย มรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งดานวรรณศิลปและทัศนศิลป
2. สงเสริมใหเยาวชนไทยรักการอาน 
3. กระตุนใหเยาวชนคิด วิเคราะห ตีความ ใชจินตนาการสรางสรรค และนำเสนอเปนผลงานศิลปะ  
4. ปลูกฝงใหเยาวชนมีจิตสำนึกอนุรักษสิ่งแวดลอม 
5. สงเสริมการใช online platform เพ่ือส่ือสารแบบ 2 ทาง และสนับสนุน knowledge sharing ท่ีสอดคลองกับพฤติกรรมผูบริโภคและเทคโนโลยีปจจุบัน

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

เง่ือนไขการสงผลงานของผูสมัคร 
1. ผูสมัครสามารถเลือกสมัครออนไลนผาน www.intouchstation.com หรือ Scan QR Code                       หรือสงเอกสารสมัครทางไปรษณีย
2. อานหนังสือ/บทความในบทหรือตอนท่ีตรงกับหัวขอประกวดแลวใชจินตนาการถายทอดส่ิงท่ีอานเปนผลงานศิลปะ
3. ผูสมัครตองทําผลงานดวยตนเอง และสอดคลองกับเน้ือหาท่ีเลือกมา โดยสามารถใชเทคนิคลายเสน หรือเทคนิคสีท่ีตนเองถนัด อาทิ สีน้ํา สีน้ํามัน สี

โปสเตอร สีฝุน สีไม สีเทียน สีชอลก เปนตน (หามใชคอมพิวเตอร หรือเทคนิคดิจิทัลตกแตงภาพเด็ดขาด) 
4. ผลงานตองไมนําเสนอส่ิงท่ีรุนแรง หดหู หรือกอใหเกิดความหมายในดานลบ
5. ขนาดของผลงาน (ไมรวมกรอบและฐาน)
 5.1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขนาดผลงานไมเกิน 40 x 60 ซม. 
 5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดผลงานไมเกิน 80 x 100 ซม.
 5.3 ระดับอุดมศึกษา ขนาดผลงานไมเกิน 150 x 180 ซม. 
6. สําหรับผูสมัครในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และอุดมศึกษาจะตองสง VDO Clip ท่ีส่ือถึงการสรางสรรคผลงานศิลปะท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากการอาน 

ความยาวไมเกิน 1.30 นาที ไฟล MPEG4 (.mp4) หรือ MOV ความละเอียดระดับ Full HD (1920x1080 px) มาพรอมกับใบสมัครออนไลน หรือ 
อัพโหลดผลงานผาน Google Drive หรือ ระบบผูใหบริการรับฝากไฟลอ่ืนๆ แลวแนบ link ผลงานมาในใบสมัครออนไลน สําหรับผูท่ีไมไดสมัครผาน
ออนไลน สามารถสง link VDO Clip ท่ีอัพโหลดเรียบรอยแลวมาท่ี www.facebook.com/intouchstation หรือ Line ID : Jintanakarn.intouch 

7. ผูสมัครเปนผูรับผิดชอบตอลิขสิทธ์ิของขอมูล ไดแก เน้ือหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟตแวร หรืออ่ืนใดท่ีใชในการผลิตผลงาน โดยตองไมละเมิดกฎหมาย
วาดวยลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา และตองอางอิงถึงแหลงท่ีมาอยางชัดเจน

8. ผลงานศิลปะ และ VDO Clip ท่ีสงเขาประกวดเปนผลงานตนฉบับมาจากความคิด และสรางสรรคดวยตนเอง ไมละเมิดลิขสิทธ์ิและคัดลอกผลงานของ
บุคคลอ่ืน ไมวาท้ังหมดหรือสวนหน่ึงสวนใด ไมเคยนําไปใชในเชิงพาณิชย ไมเคยนําออกมาจําหนาย ไมเคยตีพิมพหรือเผยแพร ไมเคยนําเขารวมประกวด
จากท่ีใดๆ มากอน 

9. เอกสารท่ีตองสงมาพรอมผลงาน 
 9.1 สมัครผานระบบออนไลน
  • หนังสือรับรองผลงานท่ีประทับตราโรงเรียน ชมรม หรือสถาบันสอนศิลปะ (ยกเวนระดับอุดมศึกษา) 
  • หนังสือใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของครูท่ีปรึกษา และผูอํานวยการโรงเรียน/ครูใหญ (ยกเวนระดับอุดมศึกษา)
  • หนังสือใหความยินยอมโดยผูปกครอง (ยกเวนผูท่ีมีอายุเกิน 20 ป)
 9.2 กรณีเลือกสมัครผานทางไปรษณีย สามารถดาวนโหลดเอกสารไดท่ี www.intouchstation.com
  • ใบสมัคร
  • หนังสือรับรองผลงานท่ีประทับตราโรงเรียน ชมรม หรือสถาบันสอนศิลปะ (ยกเวนระดับอุดมศึกษา) 
  • วรรณกรรมท่ีเลือก โดยคัดลอกเฉพาะตอนท่ีนํามาวาดเปนภาพ ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ เอ4
  • ความประทับใจและขอคิดท่ีไดจากการอาน ความยาวไมนอยกวา 10 บรรทัด และไมเกิน 1 หนากระดาษ เอ4
  • หนังสือใหความยินยอมในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของครูท่ีปรึกษา และผูอํานวยการโรงเรียน/ครูใหญ (ยกเวนระดับอุดมศึกษา)
  • หนังสือใหความยินยอมโดยผูปกครอง (ยกเวนผูท่ีมีอายุเกิน 20 ป)
  • แบบสอบถาม



เกณฑการตัดสิน  พิจารณาจาก
• ผลงานศิลปะตองส่ือความหมายหรือแสดงออกตรงตามหัวขอท่ีกําหนดไดอยางชัดเจน
• ผลงานศิลปะตองสอดคลองกับวรรณกรรมหรือบทความท่ีเลือกมา โดยพิจารณาประกอบกับความประทับใจและขอคิดท่ีไดเขียนแนบมา
• ผลงานศิลปะสะทอนถึงจินตนาการ และความคิดสรางสรรคของผูเขาประกวดไดอยางชัดเจน
• การใชเทคนิคลายเสน หรือเทคนิคการใชสีตางๆ มีความสวยงาม โดดเดน 
• VDO Clip ตองสอดคลองกับหัวขอท่ีเลือก และผลงานศิลปะ นําเสนอไดอยางสรางสรรค นาสนใจ เน้ือหามีความสมบูรณท้ังภาพและเสียง
• ในการตัดสินรอบสุดทาย ผูท่ีจะไดรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ของแตละระดับช้ันจะตองนําเสนอความหมายและแรงบันดาลใจ
 ในการสรางสรรคผลงานตอหนาคณะกรรมการ
• รางวัลพิเศษ และรางวัลรวมจัดแสดงสําหรับเยาวชนพิจารณาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
• รางวัลสําหรับสถาบันการศึกษาท่ีสนับสนุนใหเยาวชนสงผลงานเขาประกวดและไดรับรางวัลจะตองใชเพ่ือสงเสริมกิจกรรมดานศิลปะเทาน้ัน
• การตัดสินจะถือคุณภาพของผลงานเปนสําคัญ คณะกรรมการมีสิทธ์ิในการพิจารณาท่ีจะเพ่ิมหรืองดรางวัลใดรางวัลหน่ึงไดตามความเหมาะสม คําตัดสิน

ของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด
• ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกรอบแรกทาง www.intouchstation.com หากมีผูคัดคาน หรือมีความเห็นตางโดยมีหลักฐานอางอิงท่ีพิสูจนไดให

ดําเนินการภายใน 2 สัปดาห เพ่ือใหคณะกรรมการพิจารณาเพ่ิมเติม ซ่ึงการตัดสินของคณะกรรมการถือเปนท่ีส้ินสุด 
• คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการใชดุลยพินิจพิจารณาโทษหลายระดับต้ังแต  ตักเตือน จนถึงตัดสิทธ์ิผูสมัคร ครู และสถาบันท่ีกระทําการอันไมสุจริต

ทุกกรณีในการสงผลงานประกวดคร้ังตอไป 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมมอบเงินรางวัลใดๆ หากผูสมัครและผลงานไมมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑท่ีกําหนดภายใตดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 รวมถึงบริษัทฯ ไมรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผลงานของผูสมัครในทุกกรณี 

10. หากบริษัทตรวจพบ หรือทราบในภายหลังวาผูเขารอบ หรือผูไดรับรางวัลไมปฏิบัติตามเง่ือนไข ปกปดขอเท็จจริง มีการแอบอาง ลอกเลียนแบบ
 ผลงานของผูอ่ืน หรือมิไดสรางสรรคผลงานดวยตนเอง คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกรางวัล เรียกคืนรางวัลในภายหลัง และสามารถตัดสิทธ์ิ
 ผูเขารอบหรือผูไดรับรางวัลออกจากการประกวดโดยไมมีสิทธ์ิเรียกคาเสียหายไมวากรณีใดๆ ท้ังส้ิน และบริษัทสามารถฟองรองเรียกคาเสียหาย หรือ

ดําเนินการทางกฎหมายกับผูเขารอบหรือผูไดรับรางวัลได 
11. บริษัทงดพิจารณาผลงานท่ีมีขอมูลไมครบตามขอกําหนด
12. ผูสงผลงานสามารถสงผลงานเขาประกวดไดไมจํากัดจํานวนภาพ แตจะไดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเทาน้ัน
13. ผูสมัครท่ีสงผลงานเขาประกวดกับบริษัท จําเปนตองยินยอมใหบริษัท และผูใหบริการท่ีไดรับอนุญาตจากบริษัทประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ
 ผูสมัคร ตามท่ีบริษัทไดแจงไวในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคล และรายละเอียดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูท่ีเขารวมกิจกรรม

เพ่ือสังคมของบริษัท ถาหากผลงานของผูสมัครไดรับรางวัล ผูสมัครตองจัดสงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนใหบริษัทเพ่ิมเติมเพ่ือเปนเอกสารประกอบ
การมอบเงินรางวัล  และใหถือวาผูสมัครมอบกรรมสิทธ์ิในผลงานท่ีไดรับรางวัลน้ีใหแกบริษัท โดยบริษัทมีสิทธ์ิในการจัดแสดง จัดพิมพ เผยแพร หรือ
จําหนายผลงานไดตามท่ีเห็นสมควร

สถานท่ีสงผลงาน 
 (นําสงดวยตนเองหรือไปรษณีย สําหรับผูท่ีสงทางไปรษณียใหดูวันท่ีประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ)  ระบุช่ือ โครงการ “จินตนาการ สืบสาน 

วรรณกรรมไทยกับอินทัช  ปท่ี 14” 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม และสมัครสมาชิกเพ่ือรับขอมูลโครงการโดยตรง
 • โทรศัพท
  o ใบสมัครออนไลน : โทรศัพท 062-593-2224 (จันทร-ศุกร เวลา 10:00-18:00 น. เวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ)
  o ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับโครงการ :  โทรศัพท 082-796-1670 หรือ 02-118-6953 (จันทร-ศุกร เวลา 09.00-17.00 น. เวนวันหยุดราชการ 
   และวันหยุดนักขัตฤกษ)
 • Website : www.intouchstation.com
 • Facebook Fanpage :  www.facebook.com/intouchstation
 • Facebook Group :  จินตนาการ.อินทัช
 • Line ID : Jintanakarn.intouch

บริษัท โอเวช่ัน สตูดิโอ จํากัด 
อาคารทัศนียา ช้ันท่ี 1 เลขท่ี 625 
ซ.รามคําแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัท โอเวช่ัน สตูดิโอ จํากัด 
อาคารทัศนียา ช้ันท่ี 1 เลขท่ี 625 
ซ.รามคําแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ 
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310

ทางไปรษณีย จาหนาซองถึง สงดวยตนเองที่ 

กรุณานัดหมายกับเจาหนาท่ีกอนการนําสง

บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 349 อาคารเอสเจ อินฟนิท วัน บิสซิเนส 
คอมเพล็กซ ช้ัน 29 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(เวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ)
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www.intouchstation.com
ศึกษาหลักเกณฑการประกวดและสมัครออนไลนไดที่

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

ระยะเวลาดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธโครงการ 20 สิงหาคม 2563
2. เปดรับผลงาน  20 สิงหาคม – 13 พฤศจิกายน 2563
3. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก ธันวาคม 2563
4.  ตัดสินผลงานรอบสุดทาย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 19-31 มกราคม 2564
5. ประกาศขายผลงานผานเว็บไซต www.intouchstation.com มกราคม - กุมภาพันธ 2564
 Facebook Fanpage : www.facebook.com/intouchstation

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 ภายในเดือนกุมภาพันธ 2564 ที่ บริษัท โอเวชั่น สตูดิโอ จำกัด 
 อาคารทัศนียา ชั้นที่ 1 เลขที่ 625 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 เวลา 09.00-17.00 น. (เวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ) โทร.082-796-1670
• หากไมมารับผลงานคืนภายในวันและเวลาที่กำหนดบริษัทฯ จะถือวาเจาของผลงานสละสิทธิ์ในการรับผลงานคืนและยินดีมอบผลงานใหบริษัทฯ 

เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป 

1. เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,415,000 บาท แบงเปน
 1.1  เงินรางวัล พรอมประกาศนียบัตรสำหรับผูชนะการประกวด จำนวน 44 รางวัล มูลคารวมทั้งสิ้น 975,000 บาท        
 1.2  รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษาที่มีเยาวชนไดรับรางวัล จำนวน 44 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท มูลคารวมทั้งสิ้น  440,000 บาท  
  ซึ่งรางวัลที่สถาบันการศึกษาไดรับจะตองใชเพื่อสงเสริมกิจกรรมดานศิลปะเทานั้น 
2. รางวัลรวมจัดแสดง บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกและมอบรางวัลตามความเหมาะสม
3.  ผูสมัครทุกคนที่สงผลงานเขาประกวดจะไดรับประกาศนียบัตร

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
 

หมายเหตุ :  วัน – เวลา - สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

intouchstation
จินตนาการ.อินทัช
Jintanakarn.intouch
ใบสมัครออนไลน 062-593-2224 (จันทร-ศุกร เวลา 10:00-18:00 น. เวนวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ)

ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ 082-796-1670, 02-118-6953 (จันทร-ศุกร เวลา 09.00-17.00 น. เวนวันหยุดราชการ) 
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วรรณกรรมชวนอาน

หัวขอ “ฉันรักเมืองไทย”

หรือ

 “รักษสิ่งแวดลอม รักษโลกของเรา”

1. เพียงความเคลื่อนไหว (เนาวรัตน พงษไพบูลย) 

2. มือนั้นสีขาว (ศักดิ์สิริ มีสมสืบ) 

3. ครอบครัวกลางถนน  (ศิลา โคมฉาย) 

4. มากานกลวย (ไพวรินทร ขาวงาม) 

5. ชางสำราญ (เดือนวาด พิมวนา) 

6. ผูสืบทอด (ณัฐ ศาสตรสองวิทย) 

7. สายฝนกลางพายุที่แลงรอน (นิรันศักดิ์ บุญจันทร) 

8. ตลิ่งสูง ซุงหนัก (นิคม รายยวา) 

9. กลับบานเรานะ (แสนภูมิ กลาอยู)

10. แดนดาว (แกวเกา) 

11. กาลเวลา (จุฑารัตน กิตติกองนภา) 

12. จดหมายจากเมืองไทย (โบตั๋น)

13. ดวยกาวของเราเอง (ธมกร) 

14. แมน้ำรำลึก (เรวัตร พันธุพิพัฒน)

15. ทามกลางไทมไลน (ณ วัฒน)

16. กาเหวาที่บางเพลง (ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช) 

17. โอบกอดความรักมาจากฟา (หอมไกล) 

18. กอกองทราย (ไพฑูรย ธัญญา) 

19. ผูพิทักษ (ชัยคุปต) 

20. 2589: เราเพียงผูมาเยือน (เชตวัน เตือประโคน) 

21. ฯพณฯ แหงกาลเวลา (พัณณิดา ภูมิวัฒน) 

22. มิติลวง (วรากิจ เพชรน้ำเอก)

23. สิ่งมีชีวิตที่เรียกวาคน (วินทร เลียววาริณ)

24. บานเกา (โชคชัย บัณฑิต)

25. ตางเวลา (ชลนิล)

1. บึงหญาปาใหญ (เทพศิริ สุขโสภา) 
2. วัยฝนวันเยาว (พิบูลศักดิ์ ละครพล) 
3. เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก (ลินดา โกมลารชุน) 
4. เซนในสวน (จักษณ จันทร) 
5. โลกสวยที่น้ำใส (ชัยกร หาญไฟฟา) 
6. มาน้ำสีทอง (เอกอรุณ) 
7. เด็กชายตนไม (เสาวรส มิตราปยานุรักษ) 
8. อีสานบานเฮา (วีระศักดิ์ จันทรสงแสง) 
9. ลูกยางกลางหวย (คามิน คมนีย)
10. ในนามของธรรมชาติ (วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ)
11. เลาเรื่องระทึกใจในสลักพระ (เปลว ปทมา)
12. เรียนรูวิทยาศาสตรจากธรรมชาติ (ศ.ดร. มรกต ตันติเจริญ)
13. ดอกไมบานที่เชิงภู (โชติ ศรีสุวรรณ)
14. ปาระบัด...สัตวสลวย (คมทวน คันธนู)
15. แสงแดดและสายฝน (อัศศิริ ธรรมโชติ)
16. สวนโลก (เรวัตร  พันธุพิพัฒน) 
17. บานในโคลน (กิตติศักดิ์  คเชนทร) 
18. ในกับดักและกลางวงลอม (ประชาคม ลุนาชัย) 
19. บานชายทุง (จรรยา ชูสุวรรณ)
20. ลูกอีสาน (คำพูน บุญทวี)
21. เพชรพระอุมา (พนมเทียน)
22. โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยดวย) (งามพรรณ เวชชาชีวะ)
23. ดินแดนมหัศจรรยในสวนหลังบาน (ระรินทิพย)
24. หิ่งหอยปกบาง กับการเดินทางของน้ำใส (อุไรรัตน 
 โรจจนานนท)
25. ดอกไมบนภูเขา (สองขา)

เยาวชนสามารถอานวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ที่สอดคลองกับหัวขอที่เลือกนอกเหนือจากวรรณกรรมที่ยกตัวอยางขางตน

 “ฉันรักเมืองไทย” “รักษสิ่งแวดลอม รักษโลกของเรา”


