ใบสม ัคร (Application Form)
โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค
“หมืน
่ ไอเดีย ล้านความคิด มห ัศจรรย์โมเสค” Brilliant Ideas Million Designs Mosaic Tiles Design Contest 2018
วันที.่ ......./......../.........
่ . (นาย/นางสาว).......................…………………………... นามสกุล......………………………..................
ชือ
้ /ปี ….......………..........
รหัสประจาตัว.................................................. อายุ................…............ ชัน
ภาควิชา........................……………....... คณะ..............................……….....สถาบัน ...………………….………………………….
ประกวดประเภท

เดีย
่ ว

รูปถ่าย
1 นิว้

่ กลุม
กลุม
่ (ชือ
่ ) .............................................................................. .........................

สมาชิกกลุม
่ ประกอบด ้วย 1. ............................................................ 2. ..................................................................
3. ..................................................... 4. ........................................................ 5. .............................................
่ /ทีอ
ชือ
่ ยู่ (ทีส
่ ามารถติดต่อได ้สะดวก) (นาย/นางสาว) ..............................................
เลขที่ .......…………….........ถนน .....………..……...…........... แขวง/ตาบล .............……………….......................................
เขต/อาเภอ ...................…………....... จังหวัด ...................……………...... รหัสไปรษณีย ์ .............................................
โทรศัพท์ (02) ………........................ มือถือ……………….…………….. E-mail. …………………….……………………………………..
ประสบการณ์ด ้านการประกวดออกแบบ ถ ้ามี โปรดระบุ
1.

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

2.

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

3.

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

รางวัลทีเ่ คยได ้รับจากการประกวด ถ ้ามี โปรดระบุ
1.

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

2.

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

3.

............................................................................................................................. ..............................
่ ...........................................……. ( ผูส
ลงชือ
้ ม ัคร )

หล ักเกณฑ์และเงือ
่ นไขการเข้าร่วมประกวด
วันทีร่ ับสมัครระหว่าง ว ันนี้ – 28 กุมภาพ ันธ์ 2562 (ไม่มค
ี า่ สมัครในการประกวดแบบ)
คุณสมบ ัติผเู ้ ข้าร่วมประกวด
ิ นักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัยในประเทศ และบุคคลทั่วไปไม่จากัดเพศและวัย
1.นักเรียน นิสต
2.แบบเดีย
่ วหรือทีมได ้ไม่จากัดจานวนสมาชิก
หล ักฐานแนบ (ประเภทกลุม
่ ให้แนบทุกคน)
ิ นักศึกษา
1.สาเนาบัตรประจาตัว บัตรประชาชน (ต ้องมี) / บัตรนิสต
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิว้
หล ักเกณฑ์การส่งแบบประกวด
้ ที่ ภาพทัง้ 2 ประเภทมีขนาดพืน
1.ขอบเขตด้านพืน
้ ที่ 156 x 252 ช่อง (Pixel) การจัดวางภาพสามารถทาได ้ 2 แบบ 1.แนวนอน หรือ 2.แนวตัง้
ตามตาราง (Grid) ทีก
่ าหนดให ้ (มีตาราง Grid ให ้อยูใ่ นไฟล์ Illustrator ทีบ
่ ริษัทฯ จัดทาให ้แล ้ว)
้ หา
2. ขอบเขตด้านเนือ

แปลงภาพวาดเป็ นภาพโมเสค

สร ้างผลงานกระเบือ
้ งโมเสค โดยการพล็อต (Plot) สีตา่ งๆ ลงในตาราง (Grid) ขนาด 156 x 252 ช่อง (Pixel) ทีก
่ าหนด (มีตาราง Grid ให ้)
สามารถดาวน์โหลด Pantone สีและตาราง (Grid) อยูใ่ นไฟล์ Illustrator ทีบ
่ ริษัทฯ จัดทาให ้แล ้วได ้ที่ www.keratiles.co.th

ผู ้เข ้าประกวดสามารถสร ้างผลงานจากความคิดสร ้างสรรค์ของตนเองหรือดัดแปลงจากภาพทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล ้วก็ได ้โดยภาพนัน
้ “ ต้องไม่เป็นภาพที่
มีลข
ิ สิทธิข
์ องผูอ
้ น
ื่ ” โดยเด็ดขาด
ิ เนเจอร์ทเี่ ป็ นจุดเด่น
ประเภทภาพการประกวดมี 2 ประเภท 1. แลนด์มาร์คประจาจังหวัดของไทย (Landmark of Thailand) นาเสนอสถานทีซ
่ ก
เปรียบเสมือนแลนด์มาร์คประจาจังหวัด จังหวัดใดก็ได ้ในประเทศไทย บอกเล่าเรือ
่ งราวนาเสนอผ่านมุมมองของโมเสค สามารถถ่ายทอดได ้ชัดเจนว่าคือ
จังหวัดอะไร 2.สัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย (Mythical Creature) ถ่ายทอดจินตนาการ สร ้างสรรค์เรือ
่ งราวอันน่ามหัศจรรย์แห่ง
ความงามของสัตว์หรือตัวละครในวรรณคดีและเทพนิยายของไทย กาหนดให ้ “ขนาดของส ัตว์เป็นส ัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของภาพ”
ิ นักศึกษา ของสถาบันทีศ
ึ ษาอยู่ หรือที่
3. ร ับใบสม ัครพร ้อมข ้อมูล CD ประกอบด ้วย (สี Pantone, ตาราง Grid ไฟล์ Illustrator) ได ้ทีฝ
่ ่ ายกิจการนิสต
่ ก
บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จากัด ทีอ
่ ยู่ 238/25 ซ.รัชดาภิเษก 18 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือดาวน์โหลดใบ
สมัครและขอรับข ้อมูลได ้ที่ info@keratiles.co.th www.keratiles.co.th หรือ facebook.com/keratilesceramic
4. วิธก
ี ารส่งเอกสารและแบบประกวด

ผู ้เข ้าประกวดสามารถส่งผลงานได ้ทัง้ 2 ประเภทๆละไม่เกิน 1 ผลงาน

ปริน
้ ท์ผลงานแปะบนกระดาษฟิ วเจอร์บอร์ด ขนาด A2 (420x594 มม.) จานวน 1 แผ่น/ผลงาน และไฟล์ผลงานขนาด A2 (420x594 มม.)
นามสกุล Ai และ JPG (บันทึกใส่ CD) จานวน 1 ชุด
ื่ ผลงานและประเภทของผลงาน พร ้อมบรรยายแรงบันดาลใจลงบนภาพ และชือ
่ -นามสกุล เบอร์โทรศัพท์และทีอ

ระบุชอ
่ ยูท
่ ส
ี่ ามารถติดต่อได ้
ด ้านหลังของผลงาน

ผลงานต ้องส่งถึงคณะกรรมการภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
5. ส่งใบสมัครด ้วยตนเองหรือจดหมายลงทะเบียน พร ้อมหลักฐานได ้ที่ บริษัท เคอร่าไทล์ เซรามิก จากัด ทีอ
่ ยู่ 238/25 ซ.รัชดาภิเษก 18 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 (วันทีส
่ มัครตามวันทีป
่ ระทับตราไปรษณีย ์)
6. ติดต่อสอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีฝ
่ ่ ายการตลาด โทร.02 692 9201-5, 089 5007718, info@keratiles.co.th, facebook.com/keratilesceramic
เกณฑ์ในการต ัดสินพิจารณา
่ ความหมาย
1. แรงบันดาลใจและการสือ
2. ความสวยงามและความคิดสร ้างสรรค์
3. ความมีเอกลักษณ์ในการออกแบบ
4. ทักษะการแปลงภาพวาดเป็ นภาพโมเสค 5.ความสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได ้
เงินรางว ัลสาหร ับผูช
้ นะการประกวดประเภทละ
1. รางวัลที่ 1
40,000 บาท
จานวน 1 รางวัลพร ้อมถ ้วยรางวัล
2. รางวัลที่ 2
15,000 บาท
จานวน 1 รางวัลพร ้อมถ ้วยรางวัล
3. รางวัลที่ 3
5,000 บาท
จานวน 3 รางวัลพร ้อมถ ้วยรางวัล
4. รางวัลชมเชย
2,000 บาท
จานวน 5 รางวัล
หมายเหตุ:
้ ถือเป็ นสมบัตข

บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดตามความเหมาะสม แบบประกวดทุกชิน
ิ อง Keratiles Ceramic Co., Ltd.

