โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ส่ งผลงานเข้ าร่ วม ประกวดออกแบบตรา
สัญลักษณ์ "๑๐๐ ปี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ๑๐๐ th KN Anniversary"
ชิงรางวัลมูลค่ ารวมกว่ า ๑๘,๐๐๐ บาท พร้ อมโล่และเกียรติบัตร ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
หลักเกณฑ์ ในการประกวด







ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า หรื อบุคคลทัว่ ไป ไม่จากัดอายุ
ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวด ๑ คน ส่งได้ มากกว่า ๑ ผลงาน
ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องประกอบด้วยข้อความ "๑๐๐ ปี โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช ๑๐๐th KN Anniversary"
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็ นผลงานที่ผสู ้ ่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตรา
สัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรื อละเมิดลิขสิ ทธิ์ของผูอ้ ื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่
ใดมาก่อน
การออกแบบไม่จากัดสี ไม่จากัดรู ปแบบ และตัวอักษร

หลักเกณฑ์ ในการส่ งผลงานเข้ าร่ วมประกวด










ส่งผลงานภาพสี ขนาด A4 พร้อมแนบไฟล์ ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพในรู ปแบบนามสกุล .AI
และ .JPG ความละเอียดไม่ต่ากว่า ๓๐๐ DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จานวน ๑ แผ่น
(ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
แต่ละแบบต้องมีเอกสารประกอบเป็ นคาอธิบายแนวความคิดของสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงชื่อ นามสกุล
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผูส้ ่งเข้าประกวด
ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้เป็ นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของงานครบรอบ ๑๐๐ ปี โรงเรี ยน
กัลยาณี ศรี ธรรมราช
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมี เพียง ๑ ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็ น
ลิขสิ ทธิ์ของโรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช และคณะกรรมการตัดสิ นสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดดั แปลงผลงาน
เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริ งต่อไป
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็ นผลงานที่ผสู ้ ่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามมิให้นาผลงานของผูอ้ ื่นส่งเข้า
ประกวด ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็ นความรับผิดชอบของผูอ้ อกแบบ

หลักเกณฑ์ ในการตัดสิน
รู ปแบบตราสัญลักษณ์ตอ้ งมีความโดดเด่น สวยงาม จดจาง่าย และสื่ อความหมายถึงโรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช สามารถ
ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ kanlayanee.ac.th ตราสัญลักษณ์ตอ้ งสามารถนาไปใช้สาหรับประชาสัมพันธ์ และพิมพ์บนของที่
ระลึก เป็ นต้น หลักเกณฑ์ในการตัดสิ น แบ่งออกได้ดงั นี้







การสื่ อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์
ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
ความน่าสนใจและสามารถนาไปใช้จริ งในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กบั งานสื่ อสิ่ งพิมพ์ ของที่ระลึก
และผลิตภัณฑ์ของโรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช
การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่
รองชนะเลิศ เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อม เกียรติบตั ร
ชมเชย
เงินรางวัล ๓ ,๐๐๐ บาท พร้อม เกียรติบตั ร
หมายเหตุ



หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสิ นจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผูร้ ับรางวัล
ผลการตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุดและจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผเู ้ ข้าร่ วมการประกวด

วิธีการส่ งผลงานเข้ าประกวด
ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองได้ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช หรื อทาง
ไปรษณี ย ์ ลงทะเบียน โดยส่งมาที่ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช เลขที่ ๖๖๖ ถ.ราชดาเนิน ต.คลัง อ.
เมืองนครศรี ธรรมราช จ. นครศรี ธรรมราช ๘๐๐๐๐ (วงเล็บที่มุมซองว่า การประกวดตราสัญลักษณ์ Logo ๑๐๐ ปี โรงเรี ยน
กัลยาณี ศรี ธรรมราช)
ระยะเวลาในการส่ งผลงานเข้ าประกวด
ส่งผลงานเข่าประกวด ได้ต้ งั แต่วนั นี้ ถึง ๓๑ ,มีนาคม ๒๕๖๐ หากส่งไปรษณี ย ์ ให้ถือวันประทับตราไปรษณี ยเ์ ป็ นสาคัญ
ประกาศผลการตัดสิน
ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
การติดต่ อสอบถาม
ส่วนประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนกัลยาณี ศรี ธรรมราช โทรศัพท์ ๐๗๕-๓๕๑๓๗

