


ใบสมัคร การประกวดภาพวาดระบายสี โตโยตา รถยนตในฝน
ผลงานของคุณจะถูกตัดสิทธิ ์ทันทีในกรณีที ่คุณกรอกขอมูลไมครบหรือไมถูกตอง

รุนอายุ: ช่ือผลงาน: 
 รุนอายุต่ำกวา 8 ป               รุนอายุ   8 - 11 ป               รุนอายุ 12 - 15 ป

กรุณาอธิบายแนวคิดของ “รถยนตในฝน” ที่คุณสรางขึ้น

ชื่อ - นามสกุล ผูสมัคร:

ภาษาไทย                                                                                ภาษาอังกฤษ

อายุ: ..................................... ป เกิด:                      /            /
 ป ค.ศ.                         เดือน            วันที่

วันที่:                       /            /

(              /              /              )
ป ค.ศ.               เดือน               วันที่

เพศ:
ชาย หญิง

ชื่อของบิดา, มารดา หรือผูปกครองโดยชอบธรรม

ที่อยู:

            จังหวัด:

โรงเรียน:    

เบอรโทรศัพท อีเมล:
โทร:

แฟกซ:

ขอตกลง
ผูสมัครและผู ปกครองโดยชอบธรรม ขอยืนยันวาไดอานและเขาใจเงื ่อนไขการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยตา รถยนตในฝน 2020 นี ้ เปนอยางดี
และยอมรับในเงื ่อนไขที ่ระบุไวทุกประการ

ลายเซ็นผูสมัคร:                                                                                      ลายเซ็นผูปกครองโดยชอบธรรม:
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คุณสงผลงานผานโครงการหรือหนวยงานใดตอไปนี้ (เลือกไดเพียงขอเดียว)
    ชุดสำหรับสงประกวดจากโรงเรียนของคุณ
    ผูแทนจำหนายโตโยตา สาขา                  กิจกรรม
    สงไปรษณียดวยตนเอง                                                        อื ่นๆ

11

10

2

วิธีการสมัคร: ระยะเวลาเปดรับผลงาน ตั้งแต 1 มกราคม 2020 จนถึง 31 มีนาคม 2020
*ใบสมัครและแบบสอบถามอยางละชุดตอ 1 ผลงาน และตองกรอกใหครบจึงจะถือวาเปนผลงานที่สมบูรณ

สงผลงานที่ สงไปรษณียมาที่: กองประกวด TOYOTA Dream Car Art Contest 2020
 ตูปณ. 10 ปณศ. ออนนุช กทม. 10250
สงดวยตัวเองที่: ผูแทนจำหนายรถยนตโตโยตา ทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 081 956 5649
อีเมล: toyotadreamcar.th@gmail.com 
เว็บไซต: www.dreamcarthailand.com
FACEBOOK: www.facebook.com/DreamCarArtContest

สวนของเจาหนาที่ (หามกรอกขอมูลในสวนนี้)

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด

ไดรับเอกสารจาก

เลขกำกับผลงาน

เลขกำกับผลงานตามรุนอายุ

วันรับผลงาน

รุนอายุ

(1)     

(2)     

(3)

 ป ค.ศ.                         เดือน            วันที่

โรงเรียน

จัดกิจกรรมอื่นๆ............................................................................................................................................

ไปรษณีย

ผูแทนจำหนายโตโยตา สาขา.........................................................................................................................



Q1 ทานทราบขาวเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้จากทางใด (ใสเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยม สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ)

Q2 ทานสนใจเขารวมในการประกวดครั้งนี้ เพราะเหตุผลใด (กรุณาระบุระดับความสำคัญของเหตุผลแตละขอ)

Q3 หลังจากรวมการประกวดครั้งนี้ ภาพพจนของโตโยตาในสายตาของคุณเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง (กรุณาระบุระดับการเปลี่ยนแปลงของแตละขอ)

โรงเรียน  ...........................................................................................

โชวรูมและศูนยบริการโตโยตา  .........................................................

โปสเตอร หรือแผนพับ  .....................................................................

เว็บไซต  ............................................................................................

โทรทัศน  ..................................................................................

นิตยสาร  ..................................................................................

หนังสือพิมพ  ............................................................................

อื่นๆ โปรดระบุ  ........................................................................

ก. ลูกของฉันสนใจในศิลปะ

ข. ลูกของฉันสนใจในรถยนต

ค. การประกวดนี้สงเสริมดานการศึกษาลูกฉัน

ง. การประกวดนี้เปนที่กลาวขวัญอยางมาก

จ. การประกวดนี้เปนการประกวดระดับโลก

ฉ. ของรางวัลนาสนใจมาก

อันดับ 1         อันดับ 2          อันดับ 3         อันดับ 4         อันดับ 5         อันดับ 6

Q4 ถามีการจัดประกวดแบบนี้อีกในอนาคต คุณจะใหลูกของคุณเขารวมประกวดอีกไหม (กรุณาระบุระดับความตั้งใจจะเขารวมประกวด)

ก. ฉันรูสึกใกลชิดกับโตโยตามากขึ้น

ข. ฉันรูสึกสนใจโตโยตามากขึ้น

ค. ฉันรูสึกเชื่อถือและมั่นใจในโตโยตามากขึ้น

ง. ฉันรูสึกชื่นชอบโตโยตามากขึ้น

จ. ฉันสนใจที่จะซื้อรถยนตโตโยตามากขึ้น 

ฉ. โตโยตาใหความใสใจในการศึกษาของเยาวชน

ช. โตโยตาสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน

เพิ่มขึ้นมาก             เพิ่มขึ้น               เทาเดิม              ลดลง              ลดลงมาก

เขารวมแนนอน          อาจจะเขารวม              ไมแนใจ             อาจจะไมเขารวม        ไมเขารวมแนนอน

Q5 ลูกของคุณเปน        ชาย      หญิง

Q6 ลูกของคุณอยูในระดับอายุ (กรุณาใสเครื่องหมายถูกในชองสี่เหลี่ยม)

แบบสอบถาม การประกวดภาพวาดระบายสี โตโยตา รถยนตในฝน

รุนอายุต่ำกวา 8 ป (เกิดระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2012 - 31 มีนาคม 2020)

รุนอายุ   8 - 11 ป (เกิดระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2008 - 31 มีนาคม 2012)

รุนอายุ 12 - 15 ป (เกิดระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2004 - 31 มีนาคม 2008)
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