
คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์การประกวดนักออกแบบ Fashion Designer ผ้าทออุตรดิตถ์ 
(พัฒนาภูมิปัญญาผ้าอุตรดิตถ์สู่สากล) 
********************************** 

1. ชื่อการประกวด/จัดงาน 
 การประกวดนักออกแบบ Fashion Designer ผ้าทออุตรดิตถ ์(พัฒนาภูมิปัญญาผ้าอุตรดิตถ์สู่สากล) 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด 
 2.1 บุคคลผู้สนใจท่ัวไป นักออกแบบอิสระ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้ประกอบการ OTOP            
ท่ีมีความสนใจในการออกแบบเครื่องแต่งกาย ไม่จ ากัดเพศ และอายุ 
 2.2 มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด 

3. หลักฐานการสมัครของผู้เข้าประกวด 
 3.1 ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน,นักศึกษา  จ านวน 1 ชุด 
       พร้อมรับรองส าเนา 
 3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา    จ านวน 1 ฉบับ 
           3.3 รูปถ่ายผู้สมัครขนาด 1 นิ้ว      จ านวน 1 รูป 

4. สถานที่ประกวด 
 ห้องประชุมต้นทองบอลรูม โรมแรมต้นทองรีสอร์ท อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

6. การรับสมัคร 
 รับสมัครต้ังแต่ วันท่ี 9 – 26 เมษายน 2562 (ในวัน เวลาราชการ) ส่งผลงานในวันที่  30  เมษายน 2562 
 สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยใบสมัครจะต้องส่งถึงส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์       
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ (ช้ัน ๓) ก่อนหรือภายในวันส้ินสุดการยื่นใบสมัครในวันท่ี 26 เมษายน 2562      
ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. โทร.055-41๑๖๘๖ ต่อ ๑๕  

7. ตารางระยะเวลาในการประกวด 

 9 – 26 เมษายน 2562  ประชาสัมพันธ์/รับสมัคร 
 30 เมษายน 2562  ส่งผลงานผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวดฯ 
     ส่งแบบน าเสนอผลงาน ประกอบด้วย 
      -  แบบ Skate Design ในกระดาษขนาด A 4 

      - แรงบันดาลใจ 
      -  แนวความคิด การออกแบบ 
      -  ประโยชน์ใช้สอย 
      -  ต้นทุนการผลิต 
 2 พฤษภาคม 2562  การประกวดผลงานนักออกแบบ Fashion Designer  

          /เกณฑ์การประกวด.. 
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8. เกณฑ์การประกวดนักออกแบบ Fashion Designer ประเภทชุดล าลอง ชุดท างาน และชุดราตรี 
      1) ความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ในการออกแบบท่ีสอดคล้องกับการใช้ผ้าทอ  
                  2) ความสวยงาม ความกลมกลืน และความลงตัว เมื่อผู้แสดงแสดงแบบหรือหุ่นสวมใส่ 
                  3) ผ้าท่ีใช้ในการตัดเย็บต้องเป็นผ้าทอของจังหวัดอุตรดิตถ ์และอนุญาตให้ใช้ผ้าชนิดอื่น ๆ             
ผสมได้ไม่เกิน 20 %   
                  4) ความประณีตในการตัดเย็บ   
                  5) ความเป็นไปได้ในการผลิตและการจัดจ าหน่าย (พิจารณาจากราคาต้นทุน) ค านึงถึง 
การตลาด และราคาท่ีขายได้จริง  
                  6) การใช้งานและประโยชน์ใช้สอย สามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจ าวัน 
                  7) ชุดท่ีออกแบบตัดเย็บต้องเป็นชุดท่ีมีมาตรฐานสากล  
9. เกณฑ์การประกวดนักออกแบบ Fashion Designer ประเภทของใช้ ของที่ระลึก  
                 1) ความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ในการออกแบบท่ีสอดคล้องกับการใช้ผ้าทอ  
                 2) ความสวยงาม ความกลมกลืน และความลงตัวของผลิตภัณฑ์  
 3) วัสดุท่ีน ามาตกแต่งต้องเป็นผ้าทออุตรดิตถไ์ม่น้อยกว่า 50%  และอนุญาตให้ใช้ผ้าหรือ 
วัสดุชนิดอื่น ๆ ผสมได้  
 4) ความประณีตในการประดิษฐ์ ของใช้ ของท่ีระลึก  
                 5) ความเป็นไปได้ในการผลิตและการจัดจ าหน่าย (พิจารณาจากราคาต้นทุน) ค านึงถึง 
การตลาด และราคาท่ีขายได้จริง 
 6) การใช้งานและประโยชน์ใช้สอย  
10. การส่งผลงานประกวดนักออกแบบ Fashion Designer  
 1) ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดประเภทชุดล าลอง ชุดท างาน และชุดราตรี  
ประกอบด้วยเส้ือผ้าท่ีออกแบบตามประเภทชุด จ านวน 1 ชุด 
 2) ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดประเภทของใช้ของท่ีระลึก จ านวน 1 ช้ินหรือ 1 ชุด 
    3) ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ และผลงาน 
ชิ้นนั้นต้องไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการใด ๆ มาก่อน     
                4) นักออกแบบจะต้องส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ และติดป้ายราคาผลิตภัณฑ์  
ภายในวันท่ี 30 เมษายน 2562 
                5) ชุดท่ีส่งเข้าประกวดเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมประกวด และผู้จัดการประกวดจะคืนให้ผู้เข้าร่วม
ประกวดเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม (9 พฤษภาคม 2562)  
                6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเข้าประกวด ค่าวัสดุ ค่าตัดเย็บ และค่าด าเนินการถือเป็นค่าใช้จ่ายของผู้เข้า
ประกวดท้ังส้ิน  
                7) ใบสมัคร 1 ชุด ต่อ 1 ประเภทผลงาน โดยแบ่งประเภทการการสมัครเป็น 4 ประเภท (สามารถ
ประกวดได้คนละ 4 ประเภท) คือ 

  1) ประเภทชุดล าลอง 
  2) ประเภทชุดท างาน 
  3) ประเภทชุดราตรี 
  4) ประเภทของใช้ ของท่ีระลึก   
         /11. สถานที่รายงานตัว... 
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11.สถานที่รายงานตัว และร่วมกิจกรรม 
 1) ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของประเภทการประกวดฯ               
(วันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 ) ณ บริเวณจุดรับรายงานตัวห้องประชุมต้นทองบอลรูม โรงแรมต้นทองรีสอร์ท 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2) ร่วมปฐมนิเทศ และรับทราบขั้นตอนการประกวดฯ        

12. ขั้นตอนการประกวดฯ 
  1) การประกวด ฯ  โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 ข้างต้น 
  2) ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขันฯ น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ คนละ 5 นาที ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
      - แรงบันดาลใจ  
      - แนวความคิด 
      - ประโยชน์ใช้สอย  
 3) ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ  

13. การตัดสิน 
 1) ผลการคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 2) แบบได้ท่ีได้รางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์การออกแบบของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

14. รางวัลในการประกวด 
       1) การประกวดนักออกแบบ Fashion Designer ประเภทชุดล าลอง  
  1) รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
  2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เงินรางวัล 15,000 บาทและเกียรติบัตร  
  3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล 10,000 บาทและเกียรติบัตร  
  4) รางวัลชมเชย  เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน 5 รางวัล 
       2) การประกวดนักออกแบบ Fashion Designer ประเภทชุดล าลอง  
  1) รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร 
  2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เงินรางวัล 15,000 บาทและเกียรติบัตร  
  3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล 10,000 บาทและเกียรติบัตร  
  4) รางวัลชมเชย  เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร จ านวน 5 รางวัล 
 3) การประกวดนักออกแบบ Fashion Designer ประเภทราตรี  
  1) รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 30,000 บาท และเกียรติบัตร 
  2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑            เงินรางวัล 20,000 บาทและเกียรติบัตร  
  3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล 10,000 บาทและเกียรติบัตร  
  4) รางวัลชมเชย  เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาทและเกียรติบัตร จ านวน 5 รางวัล 
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 4) การประกวดนักออกแบบ Fashion Designer ประเภทของใช้ ของท่ีระลึก 
  1) รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 15,000 บาท และเกียรติบัตร 
  2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   เงินรางวัล 10,000 บาทและเกียรติบัตร  
  3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   เงินรางวัล 7,000 บาทและเกียรติบัตร  
  4) รางวัลชมเชย   เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาทและเกียรติบัตร จ านวน 3 รางวัล  

......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

ใบสมัคร 
การประกวดนักออกแบบ Fashion Dessigner 

(พัฒนาภูมิปัญญาผ้าอุตรดิตถ์สู่สากล) 
 

**************** 
เขียนท่ี.......................................................................... 
วันท่ี........ เดือน............................. พ.ศ. ..................... 
ช่ือ – นามสกุล (ตามบัตรประชาชน)....................................................................... อาย.ุ.............ปี 

การศึกษาสูงสุด..................................................................................... 
จากสถาบันการศึกษา................................................................อาชีพ................................................ 
บริษัท/สถานท่ีท างาน......................................................................................................................... 

ท่ีอยู่สามารถติดต่อได้สะดวก  
เลขท่ี...............หมู่ท่ี...........ซอย...........ถนน.............................ต าบล.....................อ าเภอ.................. 
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...................................................... 
E-Mail Address:…………………………………………………….Facebook………………………………………….. 
ประเภทการส่งเข้าประกวด  
        ประเภทชุดล าลอง 
 
       ประเภทชุดท างาน 
        
        ประเภทชุดราตรี 
         
         ประเภทของใช้ ของท่ีระลึก 
 
 
 
  
 

       ………………………………………………….ผู้สมัคร 
       (......................................................) 
หลักฐานที่ใช้ส าหรับผูส้มัครเข้าประกวดฯ 
1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน,นักศึกษา         จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมรับรองส าเนา                                       จ านวน 1 ฉบับ 

 

 

 

 



๓ รูปถ่ายผู้สมัครขนาด 1 น้ิว       จ านวน 1 รูป 
 
 

ประวัติความเป็นมาของเคร่ืองแต่งกายด้วยชุดผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิงความคิดสร้างสรรค์ 
และผลิตภัณฑ์ผ้าทออุตรดิตถ์ 

 
ของ........................................................................หมายเลข.................................................................. 
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เขียนท่ี......................................................... 
วันท่ี................................................. 

 
หนังสือรับรองการท างาน 

 
 ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง..................................................................ต าแหน่ง..................................... 
ช่ือบริษัท/ร้าน...............................................................................................ซึ่งต้ังอยู่เลขท่ี.................................. 
ซอย..................................ถนน....................................ต าบล.................................อ าเภอ.................................... 
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์................................ 
ขอรับรองว่า นาย/นางสาว/นาง.....................................................................................................ได้ท างานอยู่ท่ี 
บริษัท/ร้าน................................................................................................................................โดยปฏิบัติงานใน 
ต าแหน่ง....................................................... ต้ังแต่ พ.ศ. ..................................จนถึง พ.ศ. ............................... 
 
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ ...................................................... ผู้รับรอง 
(.............................................................................) 
วันท่ี ....................................................................... 

 
 

 
 


