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หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการเขา้รว่มประกวด 
วนัทีรั่บสมัครระหวา่ง วนันี ้– 28 กมุภาพนัธ ์2562 (ไมม่คีา่สมัครในการประกวดแบบ)    
คณุสมบตัผิูเ้ขา้รว่มประกวด 
1.นักเรยีน นสิตินักศกึษา ทกุมหาวทิยาลัยในประเทศ และบคุคลทั่วไปไมจ่ ากดัเพศและวยั 
2.แบบเดีย่วหรอืทมีไดไ้มจ่ ากดัจ านวนสมาชกิ 
หลกัฐานแนบ (ประเภทกลุม่ใหแ้นบทกุคน) 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัว บัตรประชาชน (ตอ้งม)ี / บัตรนสิตินักศกึษา  
2.รปูถา่ยขนาด 1 นิว้ 
หลกัเกณฑก์ารสง่แบบประกวด 
1.ขอบเขตดา้นพืน้ที ่ภาพทัง้ 2 ประเภทมขีนาดพืน้ที ่156 x 252 ชอ่ง (Pixel) การจัดวางภาพสามารถท าได ้2 แบบ 1.แนวนอน หรอื 2.แนวตัง้  
ตามตาราง (Grid) ทีก่ าหนดให ้(มตีาราง Grid ใหอ้ยูใ่นไฟล ์Illustrator ทีบ่รษัิทฯ จัดท าใหแ้ลว้) 
2. ขอบเขตดา้นเนือ้หา 

 แปลงภาพวาดเป็นภาพโมเสค 

 สรา้งผลงานกระเบือ้งโมเสค โดยการพล็อต (Plot) สตีา่งๆ ลงในตาราง (Grid) ขนาด 156 x 252 ชอ่ง (Pixel) ทีก่ าหนด (มตีาราง Grid ให)้ 
สามารถดาวนโ์หลด Pantone สแีละตาราง (Grid) อยูใ่นไฟล ์Illustrator ทีบ่รษัิทฯ จัดท าใหแ้ลว้ไดท้ี่ www.keratiles.co.th 

 ผูเ้ขา้ประกวดสามารถสรา้งผลงานจากความคดิสรา้งสรรคข์องตนเองหรอืดัดแปลงจากภาพทีม่อียูแ่ลว้ก็ไดโ้ดยภาพนัน้ “ ตอ้งไมเ่ป็นภาพที่
มลีขิสทิธิข์องผูอ้ ืน่ ” โดยเด็ดขาด 

ประเภทภาพการประกวดม ี2 ประเภท 1. แลนดม์ารค์ประจ าจังหวดัของไทย (Landmark of Thailand) น าเสนอสถานทีซ่กิเนเจอร์ทีเ่ป็นจดุเดน่ 
เปรยีบเสมอืนแลนดม์ารค์ประจ าจังหวดั จังหวดัใดก็ไดใ้นประเทศไทย บอกเลา่เรือ่งราวน าเสนอผา่นมมุมองของโมเสค สามารถถา่ยทอดไดช้ดัเจนวา่คอื
จังหวดัอะไร  2.สตัวห์รอืตัวละครในวรรณคดแีละเทพนยิายของไทย (Mythical Creature) ถา่ยทอดจนิตนาการ สรา้งสรรคเ์รือ่งราวอนัน่ามหศัจรรยแ์หง่
ความงามของสตัวห์รอืตัวละครในวรรณคดแีละเทพนยิายของไทย ก าหนดให ้“ขนาดของสตัวเ์ป็นสดัสว่นอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 70 ของภาพ” 
3. รบัใบสมคัรพรอ้มขอ้มลู CD ประกอบดว้ย (ส ีPantone, ตาราง Grid ไฟล ์Illustrator) ไดท้ีฝ่่ายกจิการนสิตินักศกึษา ของสถาบันทีศ่กึษาอยู่ หรอืที่
บรษัิท เคอรา่ไทล ์เซรามกิ จ ากดั ทีอ่ยู ่238/25 ซ.รัชดาภเิษก 18 ถ.รัชดาภเิษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 หรอืดาวนโ์หลดใบ
สมัครและขอรับขอ้มลูไดท้ี ่info@keratiles.co.th www.keratiles.co.th หรอื facebook.com/keratilesceramic 
4. วธิกีารสง่เอกสารและแบบประกวด 

 ผูเ้ขา้ประกวดสามารถสง่ผลงานไดท้ัง้ 2 ประเภทๆละไมเ่กนิ 1 ผลงาน  
 ปริน้ทผ์ลงานแปะบนกระดาษฟิวเจอรบ์อรด์ ขนาด A2 (420x594 มม.) จ านวน 1 แผน่/ผลงาน และไฟลผ์ลงานขนาด A2 (420x594 มม.) 

นามสกลุ Ai และ JPG (บันทกึใส ่CD) จ านวน 1 ชดุ 

 ระบชุือ่ผลงานและประเภทของผลงาน พรอ้มบรรยายแรงบันดาลใจลงบนภาพ และชือ่-นามสกลุ เบอรโ์ทรศัพทแ์ละทีอ่ยูท่ีส่ามารถตดิตอ่ได ้
ดา้นหลังของผลงาน 

 ผลงานตอ้งสง่ถงึคณะกรรมการภายในวนัที ่28 กมุภาพันธ ์2562 
5. สง่ใบสมัครดว้ยตนเองหรอืจดหมายลงทะเบยีน พรอ้มหลักฐานไดท้ี ่บรษัิท เคอรา่ไทล ์เซรามกิ จ ากดั ทีอ่ยู ่238/25 ซ.รัชดาภเิษก 18 ถ.รัชดาภเิษก 
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 10310 (วนัทีส่มัครตามวนัทีป่ระทับตราไปรษณีย์) 
6. ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีฝ่่ายการตลาด โทร.02 692 9201-5, 089 5007718, info@keratiles.co.th, facebook.com/keratilesceramic 
เกณฑใ์นการตดัสนิพจิารณา 
1. แรงบันดาลใจและการสือ่ความหมาย  2. ความสวยงามและความคดิสรา้งสรรค ์ 3. ความมเีอกลักษณ์ในการออกแบบ  
4. ทักษะการแปลงภาพวาดเป็นภาพโมเสค  5.ความสามารถน าไปพัฒนาตอ่ยอดได  ้
เงนิรางวลัส าหรบัผูช้นะการประกวดประเภทละ  
1. รางวลัที ่1 40,000 บาท   จ านวน 1 รางวลัพรอ้มถว้ยรางวลั 
2. รางวลัที ่2 15,000 บาท   จ านวน 1 รางวลัพรอ้มถว้ยรางวลั 
3. รางวลัที ่3   5,000 บาท   จ านวน 3 รางวลัพรอ้มถว้ยรางวลั 
4. รางวลัชมเชย   2,000 บาท   จ านวน 5 รางวลั 
หมายเหตุ:  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดตามความเหมาะสม แบบประกวดทกุชิน้ถอืเป็นสมบัตขิอง Keratiles Ceramic Co., Ltd. 

ใบสมคัร (Application Form) 
โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค 

“หมืน่ไอเดยี ลา้นความคดิ มหศัจรรยโ์มเสค” Brilliant Ideas Million Designs Mosaic Tiles Design Contest 2018 

 
รปูถา่ย 
1 นิว้ 
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