
โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2023
สิ่งที่ส่งกลับมายังกองประกวด (ต่อผลงาน 1 ชิ้น) วิธีการส่งผลงาน

ผู้สมัคร 1 คนสามารถส่งผลงานได้ไม่จํากัด 
ผลงานต้องประกอบถ้วยรูปรถและภาพพื้นหลังโดยไม่เหลือขอบกระดาษ 
ผลงานทุกชิ้นจะต้องส่งมาพร้อมใบสมัครและแบบสอบถาม ที่กรอกครบถ้วน  
จึงถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์ โดยผู้ปกครองเป็นผูก้รอกแบบสอบถาม 
หมายเหตุ: ใบสมัครและแบบสอบถาม 1 ชุด ต่อ 1 ผลงานเท่านั้น 
    ใบสมัครและแบบสอบถามสามารถถา่ยเอกสารได้ 
    ห้ามพับผลงานและห้ามเย็บเอกสาร (ชื่อผลงานและรายละเอียดเขียนที่หลัง   
    ผลงานเท่านั้น) 
ดาวน์โหลดใบสมัครและแผ่นแปะข้อมูลผู้ประกวดได้ที่ www.toyotadreamcarthailand.com

ผลงานบนกระดาษขนาด A3 ใบสมัคร แบบสอบถาม

เงื่อนไขการสมัคร

• การประกวดในครั้งนี้สามารถเข้ารว่มได้โดยไม่เสียค่าสมัครหรือค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้นรวมถึง 
ไม่ต้องซื้อสินค้าหรือรับบริการใดๆ ก่อน 

• ผลงานจะตอ้งวาดภาพพร้อมระบายสีและสร้างสรรค์ทุกขั้นตอนโดยผู้สมัครเท่านั้น  
• ผู้สมัครจะต้อง 
     - พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย 
     - มีอายุตรงตามระดับการประกวดในใบสมัคร (พิจารณาอายุจากวันปิดรับผลงาน) 
• โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 3 รุ่น 
    (1) รุ่นอายุ 0 – 7  ปี   (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2016 - 28 กุมภาพันธ์ 2023) 
    (2) รุ่นอายุ 8 - 11 ปี   (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2012 - 28 กุมภาพันธ์ 2016) 
    (3) รุ่นอายุ 12 - 15 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2008 - 28 กุมภาพันธ์ 2012) 
• ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องเป็นผลงานที่วาดขึ้นเพื่อประกวดในหัวข้อการประกวด  
โตโยต้า รถยนต์ในฝัน ครั้งนี้โดยเฉพาะ ไม่เคยเข้าร่วมประกวดในรายการอื่นใดมาก่อน 

• ผู้สมัครและผู้ปกครองจะต้องสามารถยืนยันและพิสูจน์ได้ว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผล
งานที่วาดโดยผู้สมัครจริง ไม่ติดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด และไม่เคยถูกตีพิมพ์ 
ที่ใดมาก่อน 

• ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น 
• ผลงานวาดภาพพร้อมระบายสี บนกระดาษขนาด A3 (297 มม. x 420 มม.) โดยจะวาดใน 
แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ โดยจะต้องมีการวาดภาพพร้อมระบายสีเต็มพื้นที่บริเวณพื้นหลัง 
เพื่ออธิบายถึงเรื่องราวหรือสถานการณ์ (ไม่รับผลงานที่มีเฉพาะรถยนต์อย่างเดียว)  
สามารถใชส้ีได้ทุกประเภทแต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด 

• ผลงานที่สมบูรณ์จะต้องถูกส่งมาพร้อมกับใบสมัครและแบบสอบถาม  
(ดาวน์โหลดได้จาก www.toyotadreamcarthailand.com) สามารถถ่ายสําเนาได้ 

• การส่งผลงานจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อสิ่งที่กรอกในใบสมัครครบถว้นถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ รวมถึงมีการลงนามโดยผู้สมัครและผู้ปกครองโดยชอบธรรม 

• ในกรณีที่ทั้งบิดามารดามีสิทธิ์เต็มในการเป็นผูป้กครอง ทั้งบิดามารดาควรลงนามในใบสมัคร 
• การส่งผลงานเข้าประกวดหมายความวา่ผู้สมัครและผูป้กครองยอมรับขั้นตอนและเงื่อนไข 
การสมัครนี้ทั้งหมด และยอมรับการตัดสินของกรรมการ 

• ผู้ที่เคยได้รับรางวัลระดับโลกจะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลระดับโลกอีกครั้ง ถ้าส่งในรุ่นระดับอายุเดิม 
ที่เคยได้รับรางวัล 

• ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผูเ้ข้าประกวดเอง  
ไม่ได้คัดลอกทําซํ้า หรือลอกเลียนแบบงานของผูอ้ื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่  
ไม่เคยผ่านการเสนอขายตีพิมพ์หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆมาก่อน ไม่เคยได้รับการ 
เผยแพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเตอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผูอ้ื่น ทั้งนี้ หากคณะ
กรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าวจะขอสงวนสิทธิ์การเข้ารว่มในโครงการทันที

โครงการประกวดภาพวาดระบายสี

กําหนดการส่งผลงาน

สง่ผลงานได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023 โดยดูจากตราประทับไปรษณยี์ 

• สเเกนภาพผลงานส่งไฟล์ 
www.toyotadreamcarthailand.com 

• ส่งผลงานจริงมาทางไปรษณีย์ : 
ตู้ ปณ. 81 

   ที่ทําการไปรษณีย์จรเข้บัว 
   กรุงเทพมหานคร 10230

การตัดสิน

• ผลงานที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นเท่านั้นจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดระดับประเทศโดยจะ
ทําการตัดสินผลงานระดับประเทศในเดือนมีนาคมและประกาศผลผู้ชนะระดับประเทศในเดือน
พฤษภาคม ผลงานผู้ชนะจะส่งเข้าประกวดระดับโลกต่อไป 

• ผลงานที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมดต้องเข้าร่วมทดสอบวาดภาพกับคณะกรรมการเชื่อยืนยัน 
ว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง 

• ผลงานที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกในแต่ละรุ่น ในการประกวดระดับประเทศ 
จํานวน 9 ผลงาน จะถูกส่งเข้าประกวดในการประกวดระกับโลก ณ ประเทศญี่ปุ่น  
โดยกรรมการของการประกวดถูกคัดเลือกและแต่งทั้งโดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ 
คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น 

• อันดับของผู้ชนะในระดับประเทศ ไม่มีผลใดๆ ต่อการตัดสินรางวัลในการประกวดระดับโลก 
• การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกาศผล

• ผู้ชนะของการประกวดระกับประเทศ จะประกาศในเดือนพฤษภาคม 2023 และผู้ชนะของ 
การประกวดระดับโลกจะประกาศในเดือนสิงหาคม 2023 

• ผลการแข่งขั้นทั้ง 2 ระดับ จะประกาศที่  
    www.toyotadreamcarthailand.com 

          www.facebook.com/DreamCarArtContest 
• ผู้ชนะการประกวดและผู้ปกครอง ยินยอมให้กองประกวดเผยแแผร่ผลการตัดสิน รวมถึง
ของรางวัลและสิทธิประโยชน์ที่ผู้ชนะได้รับ หากผู้ชนะไม่ลงนามในเอกสารยินยอม ทางกอง
ประกวดมีสิทธิ์ยกเลิกผลรางวัล และมอบรางวัลใหก้ับผู้ชนะอันดับรองลงไป 

• รางวัลป็นของผู้ชนะเท่านั้น ไม่สามารถนํามาจําหน่าย มอบ หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับได้ 
• รางวัลไม่สามารถนํามาเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นๆได้ 
• กองประกวดมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกคําตัดสิน เรียกคืนรางวัล หรือแม้แต่เรียกร้องค่าเสียหาย  
หากพบว่า ผู้สมัครทําผิดเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังการมอบรางวัล 

• บริษัท และผู้แทนจําหน่ายโตโยต้า ไม่สามารถรับคําถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตัดสิน
ใดๆ ได้

รางวัล

• รางวัลผู้ชนะการประกวดระดับประเทศ 
รางวัลที่ 1 ของทุกรุ่นอายุ :  ทุนการศึกษา 30,000 บาท ประกาศนียบัตร และ 
          ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
          กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
รางวัลที่ 2 ของทุกรุ่นอายุ :  ทุนการศึกษา 20,000 บาท และประกาศนียบัตร 
รางวัลที่ 3 ของทุกรุ่นอายุ :  ทุนการศึกษา 10,000 บาท และประกาศนียบัตร 
รางวัลชมเชย 5 รางวัลของทุกรุน่อายุ : ทุนการศึกษา 2,000 บาท และประกาศนียบัตร 

• ผู้ชนะระดับประเทศรางวัลที่ 1-3 ของทุกรุ่นอายุ รวม 9 ผลงานจะถูกส่งไปประกวด 
ในระดับโลก 

• รางวัลสําหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายการแข่งขันระกับโลกจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เงื่อนไขการรับรางวัล

• บริษัทฯ และกองประกวดสามารถประกาศเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ หรือนําผลงานทั้งหมดไปใช้
สื่อต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการโดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบ และไม่ต้องชําระค่าใช้จ่ายใดๆ 

• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นสิทธิ์ของกองประกวดไม่ติดกับการจดลิขสิทธิ์ใดๆ 
ของเจ้าของผลงาน และไม่มีการส่งผลงานคืนไม่ว่ากรณีใดๆ 

• บริษัทฯ และกองประกวดไม่รับผิดชอบกรณีสูญหาย ล้าช้า หรือเสียหายในทุกขั้นตอนของ
การส่งผลงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
Line : @dreamcar2023 
Facebook : www.facebook.com/DreamCarArtContest 
โทร. 096 847 1478

Website



ใบสมัคร การประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน
ผลงานของคุณจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีในกรณีที่คุณกรอกข้อมูลไม่ครบหรือไมถู่กต้อง

1 ชื่อผลงาน ......................................................................................................................................................................................

รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี  (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2016 - 28 กุมภาพันธ์ 2023)

รุ่นอายุ 8 - 11 ปี   (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2012 - 28 กุมภาพันธ์ 2016)

รุ่นอายุ 12 - 15 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2008 - 28 กุมภาพันธ์ 2012)

2 แนวคิดในการออกแบบผลงาน

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

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

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

3 ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัคร

ภาษาไทย :           ....................................................................................................................................................................................................... 

ภาษาอังกฤษ :    .......................................................................................................................................................................................................

4 วัน / เดือน / ปีเกิด

วันที่ ..................... เดือน ......................................... พ.ศ. .....................

5 ที่อยู่

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

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

เบอร์โทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……..

6 โรงเรียน ....................................................................................................................................................................................................................

7 ชื่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบธรรม

ชื่อนามสกุล .......................................................................................................................   เบอร์โทรศัพท์ ...............................................................

8 ข้อตกลง

ผู้สมัครและผู้ปกครองโดยชอบธรรม ยินยอมที่จะเปดิเผยข้อมูลส่วนบุคคลเเละดําเนินตามขอบเขตการดําเนินโครงการฯ  
ขอยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจเงื่อนไขการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน 2023 นี้เป็นอย่างดี ยอมรับในเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ

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

ลายเซ็นผู้สมัคร

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

ลายเซ็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม

วันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. ............

ระยะเวลาเปิดรับผลงาน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2023 
(ใบสมัครและแบบสอบถามอยา่งละชุดต่อ 1 ผลงาน และตอ้งกรอกให้ครบจึงจะถือว่าเป็นผลงานที่สมบูรณ์)

เเสกนภาพผลงานส่งไฟล์เเนบยังช่องทางสมัคร www.toyotadreamcarthailand.com และผลงานจริงมาทางไปรษณยี์ตามที่อยู่รับผลงานตามที่โครงการระบุ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
Line : @dreamcar2023  Facebook : www.facebook.com/DreamCarArtContest 
โทร. 096 847 1478

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เป็นผู้จัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพ ในโครงการ Dream car art contest โดยในการจัดกิจกรรมจะต้องจัดเก็บ
ข้อมูลของผู้สมัครเพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูลและดําเนินการขั้นตอนต่างๆ ภายใต้โครงการฯ ทั้งนีท้่านสามารถศึกษานโยบายตาม ม.95 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 2562 สําหรับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จํากัด https://www.toyota.co.th/page/policy

กรอกข้อมูลการสมัครในระบบออนไลน์ได้ที่ 
www.toyotadreamcarthailand.com

https://www.toyota.co.th/page/policy


แบบสอบถาม การประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝนั
1. ท่านทราบขา่วเกี่ยวกับการประกวดครั้งนี้จากช่องทางใด (ใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

โรงเรียน ............................................................................... รายการโทรทัศน์  ........................................................................

โชว์รูมและศูนย์บริการโตโยต้า .............................................. สื่อออนไลน์  ................................................................................

โปสเตอร์หรือแผ่นพับ ........................................................... หนังสือพิมพ์  ..............................................................................

เว็บไซต์ ................................................................................. อื่นๆ  ..........................................................................................

2. ท่านสนใจเข้าร่วมในการประกวดครั้งนี้ เพราะเหตุผลใด (กรุณาระบุระดับความมากน้อยของเหตุผลแต่ละข้อ)

มากที่สุด มาก พอควร น้อย ไม่เลย

  1. ลูกของฉันสนใจในศิลปะ

  2. ลูกของฉันสนใจในรถยนต์

  3. การประกวดนี้ส่งเสริมด้านศึกษาของลูก

  4. การประกวดนี้เปน็ที่กล่าวถึงเป็นอย่างมาก

  5. การประกวดนี้เปน็การประกวดระดับโลก

  6. ของรางวัลน่าสนใจมาก

3. หลังจากร่วมการประกวดครั้งนี้ ภาพพจน์ของโตโยต้า ในสายตาของคุณเปลี่ยนแปลงไปอยา่งไรบ้าง (กรุณาระบุระดับความมากน้อยของเหตุผลแต่ละข้อ)

เห็นด้วยที่สุด เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่ค่อยเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

  1. ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับโตโยต้ามากขึ้น

  2. ฉันรู้สึกสนใจโตโยต้ามากขึ้น

  3. ฉันรู้สึกเชื่อถือและมั่นใจในโตโยต้ามากขึ้น

  4. ฉันรู้สึกขึ้นชอบโตโยต้ามากขึ้น

  5. ฉันสนใจที่จะซื้อรถยนต์โตโยต้ามากขึ้น

  6. โตโยต้าให้ความใส่ใจในการศึกษาของเยาวชน

  7. โตโยต้าสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

4. ถ้ามีการจัดประกวดแบบนี้อีกในอนาคต คุณจะให้ลูกของคุณเข้าร่วมประกวดอีกไหม (กรุณาระบุระดับความมากน้อยของเหตุผล)

ให้แน่นอน น่าจะให้ ไม่แน่ใจ ไม่น่าจะให้ ไม่ให้

ลูกของคุณเป็น ผู้ชาย ผู้หญิง และอยู่ในระดับอายุ (กรุณาใส่เครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม)

รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2016 - 28 กุมภาพันธ์ 2023)

รุ่นอายุ 8 - 11 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2012 - 28 กุมภาพันธ์ 2016)

รุ่นอายุ 12 - 15 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2008 - 28 กุมภาพันธ์ 2012)



รายละเอียดข้อมูล 
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

หมายเหตุ:  1. โปรดติดกระดาษแผ่นนี้ทีด่้านหลังของผลงานมุมล่างขวามือ 
      2. ห้ามพับผลงานและห้ามเย็บเอกสารติดกับผลงาน 
      3. สเเกนภาพผลงานส่งไฟล์ www.toyotadreamcarthailand.com 
      4. ส่งผลงานจริงมาทางไปรษณยี์ : 
                         ตู้ ปณ. 81 
                         ที่ทําการไปรษณยี์จรเข้บัว 
                         กรุงเทพมหานคร 10230

www.toyotadreamcarthailand.com
รุ่นอายุ 0 – 7  ปี   (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2016 - 28 กุมภาพันธ์ 2023) 
รุ่นอายุ 8 - 11 ปี   (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2012 - 28 กุมภาพันธ์ 2016) 
รุ่นอายุ 12 - 15 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2008 - 28 กุมภาพันธ์ 2012)




