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“ออกแบบตราสัญลักษณ 90 ป
แหงการกอตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย”

ªÔ§âÅ‹ÃÒ§ÇÑÅ áÅÐà¡ÕÂÃµÔºÑµÃ

ÃÒ§ÇÑÅª¹ÐàÅÔÈ ¨íÒ¹Ç¹ 1 ÃÒ§ÇÑÅ à§Ô¹Ê´ ¨Ó¹Ç¹ 5,000 ºÒ· ¾ÃŒÍÁâÅ‹ÃÒ§ÇÑÅáÅÐà¡ÕÂÃµÔºÑµÃ
ÃÒ§ÇÑÅªÁàªÂ ¨íÒ¹Ç¹ 2 ÃÒ§ÇÑÅ à§Ô¹Ê´ ¨Ó¹Ç¹ 2,500 ºÒ· ¾ÃŒÍÁà¡ÕÂÃµÔºÑµÃ
·Ø¡¼Å§Ò¹·ÕèÊ‹§à¢ŒÒ»ÃÐ¡Ç´¨Ðä´ŒÃÑºà¡ÕÂÃµÔºÑµÃ¨Ò¡âÃ§àÃÕÂ¹Á§¿ÍÃµÇÔ·ÂÒÅÑÂ

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼Å§Ò¹

ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐàËµØ¼Å
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2475 เปดสอนครั้งแรก ในวันที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ. 2475 โดยมี ภราดา ซิเมออน ริโคล เปนอธิการคนแรก และมีภราดา แอมบรอซิโอ เปนรองอธิการ
โดยระหวางเปดสอน ขณะนั้น มีนักเรียนเพียง 22 คน โดยอาศัย เรือนไมขางโบสถพระหฤทัย (หลังเกา)
เปนหองเรียนชั่วคราว จากอดีต สูปจจุบันเขาปที่ 88 ของการกอตั้งโรงเรียน โดยทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรม
ตางๆ ในการเริ่มเฉลิมฉอง เพื่อกาวสู 90 ป ของการจัดตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
ดังนั้นเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของนักเรียน บุคลกรทั้ง 2 แผนก และศิษยเกาฯ ไดมีสวนรวม
การจัดกิจกรรมฉลอง 90 ป ของการกอตั้งโรงเรียน ทางคณะกรรมการดำเนินการจึงจัดการประกวด
ตราสัญลักษณ 90 ป เพื่อการมีสวนรวมของนักเรียน บุคลากร และศิษยเกามงฟอรตวิทยาลัย
และตราตราสัญลักษณที่ไดจากการประกวดจะถูกนำไปใชในการสื่อสารตาง ๆ ไดแก งานสื่อสิ่งพิมพ
สกรีนผา ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ อื่น ๆ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพ เคลื่อนไหว
ในการจัดงานฉลอง 90 ป การจัดตั้งโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยตอไป.

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¼ÙŒÊ‹§¼Å§Ò¹
1).นักเรียน ครูและบุคลากรฯ และศิษยเกา อายุตั้งแต 15 ป ขึ้นไป
2).ผูสงผลงานเขาประกวด 1 คน สงไดมากกวา 1 ผลงาน

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÊÔè§·ÕèµŒÍ§Ê‹§
1.ไฟลดิจิตอลตนฉบับของโปรแกรม และไฟลภาพ ในรูปแบบนามสกุล AI หรือ PNG หรือ JPG
หรือ PSD ความละเอียดไมต่ำกวา 300 PPI พรอมระบุ code สีทั้งหมดในโหมด CMYK หากวาดดวยมือตอง
ตองติดภาพตราสัญญาลักษณ ขนาดไมต่ำกวา A3 ติดบนกระดาษแข็งไมต่ำกวา 310 แกรม
2. ผลงานที่สงเขาประกวดจะมี 3 ผลงานที่ไดรับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ และถือเปนลิขสิทธิ์
ของโรงเรียน และโรงเรียนมีสิทธิในการปรับแกดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชนในการใชงานจริงตอไป

1).ผลงานจะตองมีสี แดง ขาว น้ำเงิน
2).ตองมีเปนเลขไทย (๙๐) หรือ อารบิค (90) ป
3).ผลงานตราสัญลักษณตองสามารถนำไปใชงานไดจริงกับสื่อสิ่งพิมพ สกรีนผา
ของที่ระลึก ผลิตภัณฑอื่น ๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกสทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
4).ขนาดผลงานมีขนาดใดก็ได แตตองระบุสัดสวนในตราสัญลักษณ
5).ผลงานต อ งออกแบบด ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก หรื อ วาดด ว ยมื อ
แตตองลงสี และระบุขนาดของตราสัญลักษณใหชัดเจน ผลงานถือเปนลิขสิทธิ์ของโรงเรียน
และโรงเรียนมีสิทธิในการปรับแกดัดแปลงผลงาน เพื่อประโยชนในการใชงานจริงตอไป
6).อธิบายที่มาหรือแรงบันดาลใจ ไมเกิน 5 บรรทัด
7).ผลงานที ่ ส  ง เข า ประกวดต อ งเป น ผลงานที ่ ผ ู  ส  ง เข า ประกวดออกแบบเอง
หามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณของหนวยงานอื่น ตองไมลอกเลียน
หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น และผลงานตองไมเคยสงเขาประกวดที่ใดมากอนขอขัดแยงใดๆ
ที่เกิดขึ้นใหถือเปนความรับผิดชอบของผูออกแบบ

¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ

หมดเขตรับผลงาน : วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น.
(สงดวยตนเอง) และไมเกินเวลา 24.00 น.(สงดวยจดหมายอิเล็กทรอนิค Email :
webmaster@montfort.ac.th และอัพโหลดผานทาง Google Drive)
ผลงานทุกชิ้นงานจะถูกโพสตลง Facebook fan page: Montfort College
Secondary Section ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562
เริ่มเปดรวมลงคะแนนผานการกดไลคและแชร ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562
และสิ้นสุดการรวมลงคะแนนในวันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น.
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณในวันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ทาง Facebook Fan page: Montfort College Secondary Section และ
www.montfort.ac.th
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เปดรับทุกผลงาน
ถึงวันพฤหัสบดีที่
31 ตุลาคม 2562

