
  ใบสมัครประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 

   สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ               สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย   ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

                                            กาํหนดส่งก่อนวันที่  3  มกราคม  2563 
 

 
 

รายละเอยีดของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

ช่ือ (ดช./ดญ./นาย/นาง/นางสาว)……..…..……..………………….............นามสกุล….............................................………............. 

อาย…ุ.…..........ปี  ระดบัชั้น...................................   ท่ีอยู.่....................................................................................................................... 

แขวง.............................................เขต...........................................จงัหวดั..............................................รหัสไปรษณีย.์.......................... 

โทรศพัท.์......................................................โทรศพัทมื์อถือ..........................................................โทรสาร........................................... 

อีเมล.์.............................................................................สถานศึกษา/ท่ีทาํงาน................................................................................................ 

=============================================================================================== 

อธิบายแนวคิดของโลโก้ 

………………………………………………...……………………………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………...………………………………………………………………………………..………….. 

………………………………………………...…………………………………………………………………………..……………….. 

………………………………………………...………………………………………………………………………….……………….. 
 
 

================================================================================================================================================================================= 

-  ขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตามกติกาหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของการประกวดคร้ังน้ี และยอมรับคาํตดัสินของคณะกรรมการวา่เป็นท่ีสุด 

-  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่โลโกท่ี้ส่งเขา้ประกวดน้ีเป็นผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ มิไดล้อกเลียนผลงานความคิดสร้างสรรคข์องบุคคลอ่ืน 

-  ขา้พเจา้ยนิยอมใหค้ณะกรรมการตดัสินและเปิดเผยผลงานของขา้พเจา้ ทั้งยงัยนิยอมใหน้าํโลโกอ้อกแสดงในงานของสมาคมแพทย ์

    สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ในปีถดัๆ ไป หรือใชเ้ป็นโลโกง้านฉลอง 60 ปีของสมาคมแพทยส์ตรีฯ ต่อไป 

-  ขา้พเจา้ยนิยอมมอบลิขสิทธ์ิในผลงานท่ีไดรั้บรางวลัใหก้บัสมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 

   โดยไม่มีค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
 
 

ลงช่ือผูส้มคัร........................................................................... 

(...........................................................................) ตวับรรจง 

วนัท่ี............./................../............... 
 

 

หมายเหตุ 1. โปรดอ่านรายละเอยีดการประกวดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที ่  website สมาคม: www.tmwa.or.th 

2. ส่งผลงานได้ไม่เกนิ 3 ช้ินงานต่อ 1 คน 

3. ส่งผลงานด้วยตัวเองทีส่มาคมฯ ตั้งแต่บัดนี้ - 3 มกราคม 2563 ภายในเวลา 16:30 น. 

4. ส่งทางไปรษณีย์  EMS ตั้งแต่บัดนี ้- 2 มกราคม 2563 โดยถือวนัที่ในตราประทับไปรษณีย์เป็นสําคัญ 

5. ส่งผลงานเป็นไฟล์ มาที ่Email: tmwa2495@hotmail.com ตั้งแต่บัดนี ้- 2 มกราคม 2563 



การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้) สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปี 2563 

 

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ เกิดจากแพทยส์ตรีไทยรวมตวักนัเป็น

สมาคมข้ึนในปี 2503  ดงันั้นในปี 2563 ท่ีจะถึงน้ีจึงเป็นวาระครบรอบ 60 ปีของสมาคมฯ ท่ีไดท้าํงานสาธารณ

กุศลมาเป็นเวลานาน โดยที่สมาคมฯ มีพนัธกิจที่จะให้ความรู้ ให้การรักษาดูแล และให้การป้องกนัโรคหรือ

ภยนัตราย ต่อสตรี เด็ก    และผูสู้งอายุ สนบัสนุนการพฒันาความรู้ความสามารถของแพทยส์ตรี และเผยแพร่

เกียรติคุณของแพทยส์ตรีไทยในสังคมโลก ผลงานของสมาคมแพทยส์ตรีฯ เช่น การตรวจโรคมะเร็งในสตรี งาน

แก้ปัญหาแม่วยัใส การให้ทุนนักศึกษาแพทยส์ตรีที่ตอ้งการความช่วยเหลือด้านการเงิน การให้ความรู้

ประชาชนในเร่ืองต่างๆ ผลงานเหล่าน้ีสามารถคน้หาได้จากใน website: www.tmwa.or.th  ดอกไมป้ระจาํ

สมาคมฯคือดอกเล็บมือนาง 

เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปไดรู้้จกัสมาคมฯมากข้ึน และดว้ยความตั้งใจท่ีจะให้แพทยแ์ละประชาชนมีส่วน

ร่วมในการฉลองคร้ังน้ี จึงจดัให้มีการประกวดตราสัญลกัษณ์ หรือโลโกข้ึ้น เพื่อนาํไปใชเ้ป็นตราสัญญลกัษณ์ใน

การฉลอง 60 ปี ของสมาคมฯ ต่อไป  
 

 

ผู้มีสิทธ์ิส่งงานเข้าประกวด   

 ไม่จาํกดัอาย ุเพศ และอาชีพ แต่ตอ้งเป็นช้ินงานของตนเองท่ีไม่เคยส่งประกวดท่ีใดมาก่อน และไม่ลอกเลียน

ผลงานและลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น 

 

กตกิาการประกวด 

1. ภาพตราสัญลกัษณ์ (โลโก)้ ตอ้งส่ือถึงสมาคมแพทยส์ตรีฯ ในวาระครบรอบ 60 ปีหรือผลงานของสมาคมฯ  

2. ภาพตราสัญลกัษณ์ (โลโก)้ เป็นรูปสี ไม่เกิน 4 สี โดยสามารถส่งผลงานไดค้นละไม่เกิน 3 ผลงาน 

3. แนบขอ้ความท่ีอธิบายแนวความคิดของท่านมาพร้อมโลโก ้

4. ส่งผลงานพร้อมใบสมคัรท่ีกรอกรายละเอียด ช่ือ-สกุล อายุ ท่ีอยู ่ช่ือสถานศึกษา/ท่ีทาํงาน หมายเลขโทรศพัทท่ี์

ติดต่อไดส้ะดวก หรือ Email  

5. ภาพตราสัญลกัษณ์ (โลโก)้ ท่ีส่งเขา้ประกวด วาดใน กระดาษ A 4 ขนาด 21 x 29.7 เซนติเมตร วาดดว้ยมือ หรือ

คอมพิวเตอร์ก็ได ้แลว้แต่ความถนดั หรือในรูปแบบ pdf, PowerPoint, publisher และส่ง file ใส่ CD หรือส่ง

ไฟลม์าท่ี Email: tmwa2495@hotmail.com 

6. อยา่ใส่ช่ือและอยา่เซ็นช่ือในช้ินงาน เพื่อใหก้ารตดัสินโปร่งใส ใหใ้ส่ช่ือในใบสมคัรเท่านั้น 

7. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 

8. ภาพตราสัญลกัษณ์ (โลโก้) ที่ได้รับรางวลัถือเป็นลิขสิทธ์ิของสมาคมแพทยส์ตรีฯ เจา้ของผลงานตอ้งไม่

ลอกเลียนผลงานหรือลิขสิทธ์ของผูอ่ื้น หากมีการลอกเลียนสมาคมฯจะไม่รับผิดชอบ 

 

  

http://www.tmwa1975.or.th/
mailto:tmwa2495@hotmail.com


กาํหนดการส่งผลงานเข้าประกวด 

1. ส่งผลงานเป็นกระดาษ A 4 หรือซีดี ผ่านไปรษณีย ์หมดเขตวนัท่ี 2 มกราคม 2563 (ดูจากวนัประทบัตรา

ไปรษณีย)์ โดยส่งมาท่ี สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 980/2 ตรงขา้มวดัธาตุทอง 

ถนนสุขมุวทิ เขตคลองเตย กทม. 10110  

2. นาํส่งดว้ยตนเองท่ีสมาคมฯ ตามท่ีอยูข่า้งตน้ หมดเขต วนัท่ี 3 มกราคม 2563 เวลา 16:30 น. 

3. ส่งผลงานเป็นไฟล ์ผา่น E-mail: tmwa2495@hotmail.com หมดเขตวนัท่ี 2 มกราคม 2563 

4. การตดัสินจะแจง้ทาง Facebook และ website ของสมาคมฯ ภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2563   

เกณฑ์การตัดสิน 

1.  ส่ือความหมายสมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย หรือผลงานของสมาคมฯ เขา้ใจไดง่้าย 

2. มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสวยงามและชดัเจน 

3. สามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงในส่ือประชาสัมพนัธ์ทุกประเภท 

การตดัสินผลงาน 

1. คณะกรรมการตดัสินพิจารณาจากผลงาน โดยเรียงลาํดบัคะแนน  

2. ผลงานลาํดบัท่ี 1 จะไดรั้บรางวลั  และจะนาํไปใชเ้ป็นตราสัญลกัษณ์ (โลโก)้ การฉลอง 60 ปีของสมาคมแพทย์

สตรีฯ และคณะกรรมการมีสิทธ์ิโดยชอบธรรมท่ีจะปรับปรุงผลงานท่ีไดรั้บรางวลัท่ี 1 เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์

มากยิง่ข้ึนได ้

ประเภทรางวัล 

รางวลัชนะเลิศจะไดรั้บรางวลัดงัน้ี 

1. เกียรติบตัร  

2. เงินรางวลั 5,000 บาท 

ประกาศผลการประกวด 

การตดัสินจะแจง้ทาง Facebook และ website ของสมาคมฯ ภายในวนัท่ี 10 มกราคม 2563   

สอบถามรายละเอยีดการประกวดเพิม่เติม 

สมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ โทรศพัท ์02-3910400  

และจะหารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัสมาคมแพทยส์ตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ ไดท่ี้ website: 

www.tmwa.or.th 

 

_________________________________________

http://www.tmwa.or.th/
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