ใบสมัครโครงการประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์
คำนำหน้ำ..........................ชื่อ ……………………………………….. นำมสกุล………………………………………………………
วันเดือนปีเกิด............................................อำยุ........................อำชีพ .........................................................
สถำนที่ทำงำน…………………….……………………………………… ระดับกำรศึกษำ....................................................
คณะ/ส่วนงำน…………………………………………………………สถำบัน ........................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ ……………….……………..E-mail Address ………………………………..……………..…
ควำมคำดหวังจำกกำรเข้ำร่วมประกวดโครงกำรนี้...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ชื่อของสติกเกอร์
ภำษำไทย……………………..………………………………………………….. (ไม่เกิน 40 ตัวอักษร) เช่น น้องแดงและผองเพื่อน
ภำษำอังกฤษ …………………………………………….………………... (ไม่เกิน 40 ตัวอักษร) เช่น Nong Dang and Friends
คำอธิบำยสติกเกอร์ (ลักษณะหรือจุดเด่นของสติกเกอร์)
ภำษำไทย………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….. (ไม่เกิน 160 ตัวอักษร) เช่น "น้องแดง"
เม็ดเลือดแดงหนุ่มน้อย พร้อมกับผองเพื่อนเซลล์ทั้งหลำย จะพำทุกคนไปพบกับโลกของพวกเรำเหล่ำเม็ดเลือดคับ
ภำษำอังกฤษ ……………………………………………..…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………….………….. (ไม่เกิน 160 ตัวอักษร) เช่น Nong Dang is a young enthusiastic
red blood cell. He has a lot of friends giving everyone experience in the World of Hematology.

หมำยเหตุ
1. ผู้ได้รับรำงวัลชนะเลิศจะได้รับภำรกิจก่อนได้รับเงินรำงวัล คือ
- วำดภำพสติกเกอร์ไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ 4 ภำพที่ส่งประกวดจนครบ 24 ภำพ
- ภำพสติกเกอร์ไลน์ที่วำดจะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำ และได้รับอนุมัติจำก LINE Creators Market ให้
เริ่มจำหน่ำยได้ ทั้งนี้ภำพสติกเกอร์ทั้ง 24 ภำพจะเป็นลิขสิทธิ์ของกองกิจกำรนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยมหิดล และรำยได้จำกกำรจำหน่ำยทั้งหมดจะนำเข้ำสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนกำรศึกษำสำหรับนักศึกษำที่ขำดแคลนทุนทรัพย์

2. ภำพสติกเกอร์ทั้ง 24 ภำพจะเป็นลิขสิทธิ์ของกองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล
โดยรำยได้จำกกำรจำหน่ำยทั้งหมดจะนำเข้ำสมำคมศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล ในพระบรมรำชูปถัมภ์
 ข้ำพเจ้ำยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดกำรประกวดอย่ำงดีแล้ว และจะปฏิบัติตำมโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ .....................................................
(......................................................)
ผู้สมัคร

เงื่อนไขและรายละเอียดการประกวดสติกเกอร์ LINE ศิษย์สัมพันธ์
กาหนดการแข่งขัน
กำรรับสมัครและส่งผลงำน 3-31 สิงหำคม 2560
ประกำศผลคัดเลือกวันที่ 6 กันยำยน 2560 ผ่ำนทำง www.alumni.mahidol.ac.th
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด นักศึกษำ ศิษย์เก่ำ บุคคลทัว่ ไป
เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก
1. แนวคิดของผลงำน สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยมหิดล/ศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล
2. ควำมสวยงำมของผลงำน
3. ควำมเป็นไปได้ในกำรนำไปใช้งำนจริง
วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
ดำวน์โหลดใบสมัครได้ ที่ www.alumni.mahidol.ac.th พร้อมกรอกรำยละเอียด ส่งที่ Email:
mahidolalumni@mahidol.ac.th หัวข้อ E-Mail: เข้ำร่วมประกวดสติกเกอร์ไลน์ -ชื่อผู้สมัคร
ข้อกาหนดการออกแบบ
1.รูปภำพ: จำนวน 4 รูป
2.ฟอร์แมต: PNG ควำมละเอียด 72dpi หรือสูงกว่ำ และโหมดสี RGB
3.ขนำด: กว้ำง 320 พิกเซล × สูง 270 พิกเซล ต่อเฟรม (ขนำดสูงสุดของแต่ละไฟล์ไม่เกิน 2 MB) และเว้นระยะขอบ
ประมำณ 10 พิกเซล
4. พื้นหลังของรูปโปร่งใส
5. ระบุชื่อของสติกเกอร์ เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ภำษำละ 40 ตัวอักษร พร้อมข้อควำมอธิบำยสติกเกอร์
(ลักษณะหรือจุดเด่นของสติกเกอร์) เป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ภำษำละ 160 ตัวอักษร ลงในใบสมัคร
รางวัล
 รำงวั ลชนะเลิศ เงิน รำงวัล มูล ค่ ำ 3,500 บำท พร้ อ มประกำศนีย บั ต ร 1 รำงวัล โดยจะต้ องปฏิบั ติภำรกิ จ ก่ อน
ได้รับเงินรำงวัล คือ
- วำดสติกเกอร์ไลน์ท่ีเกี่ยวข้องกับ 4 ภำพที่ส่งประกวดจนครบ 24 ตัว
- สติกเกอร์ไลน์ท้ัง 24 ภำพผ่ำนกำรพิจำรณำและได้รบั อนุมัติจำก LINE Creators Market ให้เริ่ม
จำหน่ำยได้
 รำงวั ลรองชนะเลิศ อัน ดับ 1 เงิน รำงวั ล มูล ค่ำ 1,000 บำท พร้ อ มประกำศนี ยบัต ร 1 รำงวัล
 รำงวั ลรองชนะเลิศ อัน ดับ 2 เงิน รำงวั ล มูล ค่ำ 500 บำท พร้ อมประกำศนีย บั ตร 1 รำงวั ล
 ผู้ เ ข้ำ ร่วมกำรแข่ ง ขัน ทุก ท่ำนจะได้ รับ ใบประกำศนี ยบัต ร และสำมำรถขอรับ คำปรึก ษำกำรพัฒนำและขั้นตอน
กำรจัดทำสติกเกอร์ไลน์เพื่อวำงจำหน่ำยที่ LINE STORE จำกศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยมหิดล หรือเจ้ำหน้ำที่หน่วย
ศิษย์สัมพันธ์

ข้อกาหนดอื่นๆ
1. ผลงำนทีส่ ่งประกวดจะต้องไม่ซำกั
้ บผลงำนที่เคยส่งเป็น creator สติกเกอร์ในระบบ creator.line.me มำแล้ว
2. ผู้เข้ำร่วมประกวดยินยอมให้ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจกำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล สำมำรถนำผลงำน

ออกเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ หรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในกิจกรรมของหน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจกำรนักศึกษำ โดยไม่
ต้องขออนุญำตและจ่ำยค่ำตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นแก่เจ้ำของผลงำน
3. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงำนเข้ำประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆทั้ง สิ้น
4. หำกผลงำนใดที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์ /กติกำที่ทำงคณะกรรมกำรได้กำหนดไว้ อำจไม่ได้รับกำรพิจำรณำ
5. ในกรณีที่ผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับรำงวัลที่ 1, 2 และ 3 ทำงคณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์

ในรำงวัลดังกล่ำว
6. งำนของท่ำนต้องไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ของผู้อื่น รวมทั้งสิทธิ์ในทรัพย์สินทำงปัญญำ ลิขสิทธิส์ ิทธิ์ควำมเป็น

ส่วนตัว สิทธิ์ในกำรโฆษณำเผยแพร่ และสิทธิ์อื่น ๆ
7. ในกรณีที่เห็นว่ำมีกำรฝ่ำฝืนข้อห้ำมข้อใดที่ระบุไว้ในกฎระเบียบนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรลบผลงำนและตัดสิทธิ์กำร

แข่งขันตำมแต่ดุลพินิจโดยเด็ดขำดของ LINE รวมถึงอำจกำหนดให้ผู้ชนะกำรแข่งขันและผลงำนของผู้ชนะกำรแข่งขัน
รำยนั้นขำดคุณสมบัติ และยกเลิกรำงวัลที่มอบให้แก่ผู้ชนะกำรแข่งขันดังกล่ำวได้
8. จะต้องปฏิบัตติ ำม Terms of Use ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") https://creator.line.me/th/terms/ และ

Privacy Policy ("นโยบำยรักษำควำมเป็นส่วนตัว") http://terms.line.me/line_rules/?lang=th

