FUTURE Logo Design Contest
Future Engineering Consultants Company Limited ขอเชิ ญเยาวชน นิ สิ ต นั กศึ กษา และบุ คคลทั: วไป ส่ งผลงานเข้ าร่ วมการ
ประกวดออกแบบตราสั ญลั กษณ์ (โลโก้ ) “FUTURE Logo Design Contest" ชิ งเงิ นรางวั ลมู ลค่ ารวม 50,000 บาท พร้ อมเกี ยรติ บัตร

คุ ณสมบั ติของผู้ ส่ งผลงานเข้ าประกวด
1. นั กเรี ยน นิ สิ ต นั กศึ กษา และบุ คคลทั: วไป
2. ไม่ จํ ากั ดอายุ การศึ กษา และอาชี พ
หลั กเกณฑ์ ในการประกวด
1. ตราสั ญลั กษณ์ (โลโก้ ) ต้ องมี ความทั นสมั ย สวยงามทางศิ ลปะ ชั ดเจน และมี เอกลั กษณ์
2. ตราสั ญลั กษณ์ (โลโก้ ) ต้ องประกอบด้ วยข้ อความ “FUTURE” จะมี ชื: อเต็ มบริ ษัทหรื อไม่ มี ก็ ไม่ บั งคั บ
3. ออกแบบด้ วยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ กราฟฟิ กเท่ านั ]น
4. ห้ ามลอกเลี ยนแบบและดั ดแปลงแบบตราสั ญลั กษณ์ ของหน่ วยงานอื: น
5. ผลงานต้ องไม่ เคยส่ งเข้ าประกวดที: ใดมาก่ อน
6. ส่ งผลงานได้ ท่ านละ 2 ชิ ]น
7. ผลงานที: ได้ รั บรางวั ล ให้ ถื อเป็ นลิ ขสิ ทธิe ของ บริ ษัท ฟิ วเจอร์ เอ็ นจิ เนี ยริ: ง คอนซั ลแตนท์ จํ ากั ด
โดยสามารถปรั บแบบได้ ตามความเหมาะสม เพื: อสามารถนํ าไปใช้ งานได้ จริ ง
8. การตั ดสิ นของคณะกรรมการ ถื อเป็ นที: สิ ]นสุ ด
การจั ดส่ งผลงาน
1. แนบไฟล์ ภาพ โดยมี ขนาดโลโก้ ไม่ ตํ: ากว่ า 5นิ ]ว และแบบย่ อขนาด 2ซม. โลโก้ สี CMYK - โลโก้ ขาวดํ าB&W
พร้ อมแนวคิ ดในการออกแบบไว้ ด้ านล่ างในหน้ า A4 (21X29cm) ในรู ปแบบนามสกุ ล
(.JPG {ความละเอี ยดไม่ ตํ: ากว่ า 300 DPI} & .PDF)
2. แนบไฟล์ ดิ จิตอลต้ นฉบั บของโปรแกรม ในรู ปแบบนามสกุ ล .AI (Illustrator 10-CS6 & .PDF)
3. แนบแบบฟอร์ มใบสมั คร ระบุ ชื:อ นามสกุ ล ที: อยู่ เบอร์ โทรศั พท์ มื อถื อที: สามารถติ ดต่ อได้ พร้ อมอธิ บายแนวคิ ดในการออกแบบ
4. พร้ อมระบุ code สี โหมด CMYK
5. แบบฟอร์ มใบสมั คร จํ านวน 1 ชุ ด ต่ อ 1 ผลงาน
6. สํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชน พร้ อมเซ็ นรั บรองสํ าเนาถู กต้ อง
7. ส่ งทาง E-Mail ตั ]งหั วข้ อว่ า “ประกวดออกแบบโลโก้ FUTURE”
(แนบไฟล์ โลโก้ , ใบสมั คร สํ าเนาบั ตรประชาชน พร้ อม .zip) ส่ งมาทาง E-Mail : logofuture2018@futureengineering.co.th
กํ าหนดการดํ าเนิ นงาน
1. ส่ งผลงานได้ ตั ]งแต่ วันที: 1 พฤศจิ กายน 2560
2. ส่ งผลงานภายในวั นที: 15 ธั นวาคม 2560 (ไม่ เกิ น เวลา 23.59น.)
3. คณะกรรมการคั ดเลื อกและตั ดสิ นผลงาน วั นที: 16 -23 ธั นวาคม 2560
4. ประกาศผลการประกวด วั นที: 25 ธั นวาคม 2560 ทาง http://www.futureengineering.co.th
รางวั ลในการประกวด
1. รางวั ลชนะเลิ ศ รางวั ลมู ลค่ า 40,000 บาท พร้ อมเกี ยรติ บัตร
2. รางวั ลชมเชย1 รางวั ลมู ลค่ า 7,000 บาท พร้ อมเกี ยรติ บัตร
3. รางวั ลชมเชย2 รางวั ลมู ลค่ า 3,000 บาท พร้ อมเกี ยรติ บัตร
สอบถามข้ อมู ลเพิ: มเติ ม https://www.facebook.com/Future-Engineering-Consultants-CoLtd-278570275968199

