ใบสมัครการประกวดวาดภาพ
โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 12

เลขที่

ชื่อ – สกุล (ด.ช. / ด.ญ. / นาย / นาง / นางสาว).......................................................................................................................
Name-Surname (Master / Miss / Mr. / Mrs. / Ms.)………………………………………………………………………………..
อายุ.......ปี วัน / เดือน / ปี เกิด.........................เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน  -     -      -   - 
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ ..........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์ / มือถือ...........................................................E-mail…………………………………………………………………….
ระดับชัน............................................สถาบั
้
นการศึกษา.........................................................................................................
จานวนผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
ภาพ
1 ไทย

 1 ภาพ

ชื่อผลงาน

 2 ภาพ (ระบุรายละเอียดทังภาษาไทย
้
และอังกฤษ)

ชื่อวรรณกรรม

เทคนิคที่ใช้

ขนาด

อังกฤษ
2

ไทย
อังกฤษ

ข้ าพเจ้ ารับทราบว่า หากไม่มารับผลงานคืนด้ วยตนเองภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จะถือว่าข้ าพเจ้ าสละสิทธิ์ และยินดีมอบ
ผลงานให้ ผ้ จู ดั การประกวดดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
ลงชื่อเจ้ าของผลงาน....................................................

ลงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.........................................................

(.......................................................................)

(......................................................................)

วันที่ลงนาม................................................................

ตาแหน่ง..............................................................................
วันที่ลงนาม.........................................................................
ตราประทับของโรงเรี ยน

หมายเหตุ :- ในกรณีที่กรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วนหรือไม่ถกู ต้ อง ผลงานของท่านจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา

หนังสือรับรองผลงาน
โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 12
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล................................................................................
ตาแหน่ง...................................................โรงเรี ยน/วิทยาลัย.......................................................................................................
ที่อยู.่ ........................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์......................................โทรสาร...................................มือถือ.......................................E-mail…………………………..
ขอรับรองว่า (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)...........................................นามสกุล.....................................................................
เป็ นนักเรี ยนชัน.............................ของโรงเรี
้
ยน/วิทยาลัย..............................................................................................................
สังกัด.........................................................................................................................................................................................
เป็ นเจ้ าของผลงาน และเป็ นผู้วาดภาพด้ วยตนเองจริง พร้ อมทังมี
้ ความประสงค์ ขอส่งผลงานเข้ าร่วมโครงการ จินตนาการ สืบสาน
วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 12
ลงชื่อ.......................................................................
(.......................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
วันที่ลงนาม...............................................................
ตราประทับของโรงเรี ยน
หมายเหตุ :- 1. ผู้ที่ลงนามในหนังสือรับรองจะต้ องเป็ นผู้บริ หารสถานศึกษา หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่แทนผู้บริ หาร
สถานศึกษา หรื ออาจารย์ที่ให้ คาปรึกษา และเป็ นผู้ฝึกสอนทางด้ านศิลปะในสถาบันที่เยาวชนกาลังศึกษาเท่านัน้
2. ผู้ที่ส่งผลงานเข้ าประกวดจะต้ องแนบหนังสือรับรองผลงานมาพร้ อมกับใบสมัครและภาพวาด (ยกเว้ นระดับอุดมศึกษา)

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ส่งผลงานเข้ าประกวด
โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี ที่ 12
ส่ วนที่ 1 : ข้ อมูลทั่วไป
1.1 เพศ

ชาย
1.2 อายุ

9-15 ปี
1.3 ระดับการศึกษา
 ประถมศึกษาตอนปลาย
 ปวส.

 หญิง
 16-20 ปี

 21-25 ปี

 มัธยมศึกษาตอนต้ น
 อุดมศึกษา (ปริ ญญาตรี)

 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

ส่ วนที่ 2 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ
2.1 ท่ านรู้จกั โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัชมาก่ อนหรือไม่
 รู้จกั
 ไม่ร้ ูจกั
2.2 ท่ านรู้จกั โครงการฯ จากทางใด (สามารถเลือกได้ มากกว่า 1 ข้ อ)
 ครู / เพื่อน / คนรู้จกั แนะนา
 เว็บไซต์ (โปรดระบุ)...................................................
 Facebook: Intouch Station
 โปสเตอร์ / จดหมายแจ้ งข่าวโครงการ
 อื่นๆ (โปรดระบุ)..........................................
2.3 ท่ านเคยส่ งผลงานเข้ าประกวดกับโครงการฯ หรือไม่
 เคยส่ง
 ไม่เคยส่ง
2.4 ท่ านสนใจส่ งผลงานเข้ าร่ วมประกวดในปี นีเ้ พราะเหตุผลใด โปรดทาเครื่ องหมายในช่องว่างทีต่ รงกับความเห็นของท่านมากทีส่ ดุ
1 = เห็นด้วยน้อยทีส่ ดุ 2 = เห็นด้วยน้อย 3 = เห็นด้วยปานกลาง 4 = เห็นด้วยมาก 5 = เห็นด้วยมากทีส่ ดุ
1) หัวข้ อการประกวดน่าสนใจ
เห็นด้ วย   


2) ส่งเสริ มให้ เยาวชนรักการอ่านแล้ วใช้ จินตนาการถ่ายทอดเป็ นภาพวาด เห็นด้ วย   


3) เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนแสดงความสามารถทางด้ านศิลปะ
เห็นด้ วย   


4) มีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะและวรรณกรรมไทย
เห็นด้ วย   


5) มีถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เห็นด้ วย   


6) มีเงินทุนการศึกษาที่นา่ สนใจ
เห็นด้ วย   


2.5 ถ้ ามีการจัดประกวดในอนาคต ท่ านจะเข้ าร่ วมประกวดอีกหรือไม่
 เข้ าร่วมประกวด เพราะเหตุใด........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
 ไม่เข้ าร่วมประกวด เพราะเหตุใด...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
ส่ วนที่ 3 : ข้ อคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อนาไปพัฒนาโครงการฯ
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ข้ อคิดเห็นของท่านจักเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี ้

