โครงการประกวด : ประกวดตราสัญลักษณ์ 90 ปี
แห่งการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
********************
หลักการและเหตุผล
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2475 เปิดสอนครั้งแรก ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.
2475 โดยมี ภราดา ซิเมออน ริโคล เป็นอธิการคนแรก และมีภราดา แอมบรอซิโอ เป็นรองอธิการ โดยระหว่าง
เปิดสอน ขณะนั้น มีนักเรียนเพียง 22 คน โดยอาศัยเรือนไม้ข้างโบสถ์พ ระหฤทัย (หลังเก่า) เป็นห้องเรียน
ชั่วคราว จากอดีต สู่ป ัจจุบ ัน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 88 ของการก่อตั้งโรงเรียน โดยทาง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรม ต่างๆ ในการเริ่มเฉลิมฉลอง เพื่อก้าวสู่ 90 ปี ของการจัดตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิท ยาลัย
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียน บุคลกรทั้ง 2 แผนก และศิษ ย์เก่าฯ ได้มีส่วนร่วมการจัด
กิจกรรมฉลอง 90 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน ทางคณะกรรมการดำเนินการ จึงจัดการประกวดตราสัญ ลักษณ์ 90
ปี เพื่อการมีส่วนร่วมของ นักเรียน บุคลากร และศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย และตราตราสัญ ลักษณ์ที่ได้จากการ
ประกวดจะถูกนำไปใช้ในการสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ งานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณ ฑ์ อื่น ๆ และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูป แบบภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ในการจัดงานฉลอง 90 ปี การจัดตั้งโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย ที่จะจัดขึ้นในปีต่อไป
คุณ สมบัติผู้ส่งผลงาน
• นักเรียน บุคลากร ศิษ ย์เก่า อายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน
คุณ สมบัติของผลงาน
• ผลงานจะต้องมีสี แดง ขาว น้ำเงิน
• ต้องมีเป็นเลขไทย (๙๐) หรือ อารบิค (90) ปี
• ผลงานตราสัญ ลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับ สื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก
ผลิตภัณ ฑ์อื่น ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท ั้งในรูป แบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
• ขนาดผลงานมีขนาดใดก็ได้ แต่ต้องระบุสัดส่วนในตราสัญ ลักษณ์
• ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ วาดด้วยมือแต่ต้องลงสี และระบุ
ขนาดของตราสัญ ลักษณ์ให้ชัดเจน
• อธิบ ายที่มาหรือแรงบันดาลใจ ไม่เกิน 5 บรรทัด
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ
และดัดแปลงแบบตราสัญ ลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิ ทธิ์ของ
ผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็น
ความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

การสมัครและส่งผลงานตราสัญ ลักษณ์เข้าร่วมประกวด
กรอกรายละเอียดใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งพร้อมกับ ผลงานชิ้นนั้น ๆ ผลงานตราสญัลักษณ์ท สี่ งเข้า
ประกวดทุกชิ้น ต้องมีสี แดง ขาว น้ำเงิน และตัวเลข ๙๐ หรือ 90 เป็นส่วนหนึ่งในโลโก้ และอื่นๆ ที่แสดงถึง
การเป็นมงฟอร์ต มีความเป็นสากล เข้าใจง่าย พร้อมลงนามรับรอง พร้อมแนบคำอธิบายผลงาน คำอธิบาย
แนวความคิด ความหมายของแบบ รูป ทรง สีและแรงบันดาลใจในการออกแบบเพิ่มเติม (ไมเ่กิน 5 บรรทัด)
พร้อมทั้ง ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมลผู้ส่งที่สามารถติดต่อได้สะดวก ซึ่งการส่งผลงาน
สามารถด้วยตนเอง ที่
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก ชั้น 2 ห้องเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ห้อง
วิทยบริการ) อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) หรือ ส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิก ทาง
webmaster@montfort.ac.th โดยมีรายละเอียดสิ่งที่ต้องส่งดังนี้
1.ไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพ ในรูป แบบนามสกุล AI หรือ PNG หรือ JPG หรือ
PSD ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 PPI พร้อมระบุ code สีท ั้งหมดในโหมด CMYK
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมี 3 ผลงานที่ได้รับ รางวัลในการประกวดครั้งนี้ และถือเป็นลิขสิท ธิ์ของ
โรงเรียน และโรงเรียนมีสิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
กำหนดระยะเวลา
วันสุดท้ายของการรับผลงาน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. (ส่งด้วยตนเอง ตาม
รายละเอียดด้านบน) และ เวลา 24.00 น.(ส่งด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิค Email :webmaster@montfort.ac.th)
ผลงานทุกชิ้นงานจะถูกโพสต์ลง Facebook fan page: Montfort College Secondary Section ใน
วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เริ่มเปิดร่วมลงคะแนนผ่านการกดไลค์และแชร์ ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 และสิ้นสุดการร่วม
ลงคะแนนในวัน ศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลการประกวดตราสัญ ลักษณ์ในวัน ศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทาง Facebook Fan page:
Montfort College Secondary Section และ www.montfort.ac.th
รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล
เงินสด จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบ ัตร
รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล
เงินสด จำนวน 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
มาสเตอร์บุญ เท่ง เถระ,
มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก โทร.0956789402
กรรมการตัดสิน ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ประธานกรรมการ
มาสเตอร์บุญ เท่ง เถระ
รองประธาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้ง 2 แผนก
ผู้ท รงคุณ วุฒ ิ สมาคมศิษ ย์เก่า
มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก กรรมการและเลขานุการ

ใบสมัคร
โครงการประกวด : ประกวดตราสัญลักษณ์ 90 ปี
แห่งการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
*********************

ชื่อ.............................................................สกุล.....................................................อายุ................ปี
สถานะ :

นักเรียน

บุคลากร
แผนก……………..

ศิษย์เก่าฯ รหัส มว..............
รุ่น.....…………...............…….

ชื่อผลงาน.........................................................................
แนวคิดในการออกแบบ..................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
......................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับ รองว่า ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ไม่ได้
ลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญ ลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือ ไม่ได้ละเมิดลิขสิท ธิ์ของผู้อื่น และ
ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับ ผิดชอบของผู้ออกแบบ
และจะยอมรับ กับ การตัดสินของคณะกรรมการประกวดครั้งนี้
ลงชื่อ...............................................
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........../............/............

