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ใบสมัคร
เข้ าร่ วมประกวดออกแบบสือภาพนิง (Infographic) พร้ อมออกแบบมาสคอต (Mascot)
ในหัวข้ อ “เด็นโซ่ ใส่ ใจ ปลูกฝั งวินัยจราจร”
***************************************************
กรุณากรอกข้ อมูลให้ ชดั เจนถูกต้ องครบถ้ วน
ส่ วนที 1: ข้ อมูลผู้สมัคร
ชือ นาย/ นางสาว................................... นามสกุล............................... วัน /เดือน/ ปี เกิด ..............................................
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน.............................................. อายุ................
สถานศึกษา.................................................. คณะ......................................... ชันปี .................
ทีอยู่ปัจจุบนั บ้ านเลขที..................... หมู่ท.........................
ี
อาคาร/หมูบ่ ้ าน.............................. ถนน...............................
ตําบล/แขวง..................................... อําเภอ/เขต..................................... จังหวัด............................................................
รหัสไปรษณีย์................... เบอร์ ติดต่อ ....................................อีเมล์ ............................................................................
ส่ วนที 2 : ข้ อมูลผลงานทีส่ งเข้ าประกวด
ข้ า พเจ้ ามีความประสงค์ เข้ าร่ วมประกวดออกแบบสือภาพนิง (Infographic) พร้ อมออกแบบมาสคอต (Mascot) ในหัวข้ อ
“เด็นโซ่ใส่ใจ ปลูกฝั งวินยั จราจร” ของบริ ษัท เด็นโซ่ อินเตอร์ เนชันแนล เอเชีย จํากัด และยอมรับหลักเกณฑ์การประกวดตามที
กําหนดในเอกสารแนบของใบสมัครนี รวมถึงตกลงยินยอมให้ บริ ษัทเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิ ดเผย ข้ อมูลส่วนบุคคลของ
ข้ าพเจ้ าตามทีระบุในใบสมัครนี เพือวัตถุประสงค์อันเกียวกับกิจกรรมการประกวดออกแบบสือภาพนิง ทังนี ข้ าพเจ้ าขอส่งผล
งานและหลักฐานการสมัคร ดังนี
 ไฟล์ต้นฉบับนามสกุล AI และ JPEG
 ผลงานโปสเตอร์ พมิ พ์สขี นาด A4
 สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาบัตรบัตรประจําตัวนักศึกษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา)
ลงชือเจ้ าของผลงาน

(.........................................................)
ส่ งผลงานด้ วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ได้ ที (จะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็ นสําคัญ)
บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์ เนชันแนล เอเชีย จํากัด ทีอยู่:

หมู่ ถ.บางนา-ตราด กม. . ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ

(วงเล็บมุมซอง “ประกวดออกแบบสือภาพนิง”) โทร. 02-315-9500 ต่อ 2226 (คุณดรินทร)
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(เอกสารแนบใบสมัคร)
< ประเภทการประกวด>
• ประกวดออกแบบสือภาพนิง Infographic พร้ อมออกแบบมาสคอต (Mascot)
< วัตถุประสงค์ >
• เพือเป็ นการรณรงค์เรืองความปลอดภัยบนท้ องถนน
• เพือเป็ นการสร้ างสือต้ นแบบสําหรับนําไปผลิตเป็ นสือการเรี ยนการสอนในการปลูกจิตสํานึกความปลอดภัยทางถนน
และเสริมสร้ างวินยั จราจรให้ กบั เด็กระดับประถมศึกษา
< คุณสมบัตผิ ้ สู ่ งผลงาน>
• นิสติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน

ปี

• ผู้สง่ ผลงานต้ องระบุทอยู
ี ่ทสามารถติ
ี
ดต่อได้ สะดวกในประเทศไทย
• ผู้สง่ ผลงาน คน หรือ ทีม (ทีมละไม่เกิน คน สามารถส่งได้ ไม่จํากัดจํานวนผลงาน)
<หลักเกณฑ์ การประกวด>
ชุดโปสเตอร์ ชุด (ประกอบด้ วยโปสเตอร์ แผ่น) ในหัวข้ อ “เด็นโซ่ ใส่ ใจ ปลูกฝั งวินัยจราจร” โดยมีเนือหาดังนี
• ในโปสเตอร์ จะต้ องออกแบบมาสคอต (Mascot) ออกมาในลักษณะใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็ นคน สัตว์ หรือสิงของ โดย
เน้ นองค์ประกอบดังต่อไปนี
- ออกแบบให้ สะท้ อนถึงความปลอดภัย บนท้ องถนน มีลกั ษณะไม่ซบั ซ้ อน ง่ายต่อการจดจํา และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ หลากหลาย
- มีตวั อักษร “DENSO for Road Safety” และ โลโก้ เด็นโซ่ ปรากฏอยู่บนตัว มาสคอต (โลโก้ เด็น โซ่
ถูกต้ องตามหลัก CI ทีแนบมากับใบสมัคร)
• ให้ ความรู้ เกียวกับกฎจราจร ความหมายป้ ายจราจร และการใช้ รถใช้ ถนนทีถูกต้ อง เพือให้ เด็กและเยาวชน
สามารถนําไปปฏิบตั ิขณะใช้ รถใช้ ถนนอย่างปลอดภัย รวมถึงคนเดินถนนบางทางเท้ าด้ วย
• มีภาพเหตุกาณ์บนท้ องถนน โดยในภาพจะต้ องมีผ้ ูทขัี บขีทีปฏิบัติตามกฎจราจรและไม่ ปฏิบัติตามกฎจราจร
เพือฝึกให้ เด็กคิดวิเคราะห์ความเสียงจากภาพได้
• ออกแบบด้ ว ยโปรแกรม Illustrator มี อ งค์ ป ระกอบทางศิ ล ป์ และเทคนิ ค ทีเหมาะสม สือความหมายในรู ป แบบ
Infographic ตามเนือหาทีกําหนดให้ ควรเป็ นเป็ นภาพวาดการ์ตนู ให้ เหมาะสมกับเด็กระดับประถามศึกษา
• การออกแบบต้ องมีความคิดสร้ างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบหรือนําผลงานผู้อืนมาใช้
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• ผลงานทีส่งเข้ าประกวดจะต้ องไม่เคยได้ รับรางวัลหรือเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนมาก่อน
• ขณะส่งผลงาน ผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดต้ องเป็ นเจ้ าของลิขสิทธิในผลงานและเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิของข้ อมูล
เช่น เนือหา ภาพ หรื ออืนใดทีใช้ ในออกแบบ โดยต้ องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้ วยลิขสิทธิ และทรั พย์สินทางปั ญญา
ดังนัน หากมีการร้ องเรียนเกิดขึน ผู้สง่ ผลงานจะต้ องรับผิดชอบในทุกกรณี
• การตัดสินของกรรมการให้ ถือว่าเป็ นทีสุด
<รู ปแบบของผลงาน>
• ไฟล์ .AI ของโปสเตอร์ แต่ละภาพต้ องมีขนาด 23.39 x 33.11 เซ็นติเมตร (A1)
• ผลงานทีส่งต้ องสือถึงเนือหาทีกําหนดให้ เท่านัน ( ชุด มี ภาพ)
• ผลงานจะต้ องนําเสนอแนวคิดในเรื องความปลอดภัยทางถนนตามเนือหาทีกําหนด และจะต้ องมีมาสคอตประกอบ
ทุกภาพ
• ผู้สง่ ผลงานประกวดต้ องเป็ นผู้จดั ทําผลงานด้ วยตนเอง ห้ ามนําผลงานของผู้อนมาส่
ื
งแทน และห้ ามส่งผลงานในนาม
ผู้อนเด็
ื ดขาด หากตรวจพบจะตัดสิทธิรางวัลทีได้ รับ
<การส่ งผลงานเข้ าประกวด>
• กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร (เขียนข้ อความตัวบรรจงให้ ชัดเจน) พร้ อมแนบ สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนา
บัตรบัตรประจําตัวนักศึกษา (หรือ ใบรับรองจากสถาบันการศึกษา)
• บันทึกไฟล์ผลงานลง CD/DVD หรือ Flash Drive เป็ นไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .AI และไฟล์ .JPEG
• พิมพ์ผลงานเป็ นภาพสี ขนาด A4 ภาพต่อ แผ่น ( ชุดประกอบด้ วยโปสเตอร์ จํานวน ภาพ)
• ส่งผลงานด้ วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็ นสําคัญ) มายัง บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์
เนชันแนล เอเชีย จํากัด ทีอยู่: หมู่ ถ.บางนา-ตราด กม. . ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
• ผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดรับทราบและยินยอมให้ ผลงานของตนทีได้ รับรางวัล เป็ นลิขสิทธิของบริ ษัท เด็นโซ่ อินเตอร์
เนชันแนล เอเชีย จํากัด แต่เพียงผู้เดียว ผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดทีได้ รับรางวัลไม่สามารถใช้ ผลงานของตนเองได้ อีก
เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชันแนล เอเชีย จํากัด เป็ นกรณีไป
<กําหนดระยะเวลา>
• ระยะเวลารับสมัคร : สามารถส่งผลงานเข้ าประกวดได้ ตงแต่
ั วันที 1 สิงหาคม 2563 จนถึงวันที 30 ตุลาคม 2563
• กําหนดการมอบรางวัล : การมอบรางวัลสําหรับผู้ชนะทุกรางวัล ณ บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์ เนชันแนล เอเชีย จํากัด
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<การตัดสิน>
• การตัดสินผลงานทีประกวดจะพิจารณาจากการออกแบบ การสือความหมาย ความคิดสร้ างสรรค์ องค์ประกอบของ
ภาพเป็ นหลัก และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็ นทีสินสุด
• ประกาศผลการตัดสินภายในเดือนธันวาคม 2563
ทางเว็บไซต์ Facebook: https://www.facebook.com/ThaiDENSOGroup
<รางวัลการประกวด>
• รางวัลชนะเลิศ จํานวน รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้ อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที จํานวน รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้ อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที จํานวน รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้ อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ
• รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้ อมใบประกาศเกียรติคณ
ุ
หมายเหตุ : ผู้ทได้
ี รับรางวัล ต้ องชําระภาษีหกั ณ ทีจ่าย 5% จากมูลค่าของเงินรางวัล
***************************************************
Corporate Identity (CI) ของการใช้ โลโก้ เด็นโซ่ (DENSO LOGO)

ดาวน์โหลดไฟล์ AI ได้ ที
https://drive.google.com/file/d/1wNCNyK6kUEipDyfm_w5d6jO7j8nZHxEn/view?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิมเติมกรุณาติดต่อ คุณดริ นทร โทร. 02-315-9500 ต่อ 2226 หรือติดต่อผ่าน Operator
Email: darintorn.khumsa-ard.a6u@ap.denso.com

