
ระยะเวลาในการสง่เขา้ประกวด
ตลุาคม 2562　→　30 พฤศจกิายน 2562

ถา่ยทอดความหลงใหลของคณุเกีย่วกบัสิง่ทีค่ณุชอบดว้ยปากกา PIGMA series! แลว้ลุน้รับรางวัล! PIGMA Micron คอืผู ้
บกุเบกิปากกาหมกึสสีตูรน ้ามาตัง้แตปี่ ค.ศ.1982 ซึง่เป็นตัวเลอืกทีด่ทีีส่ดุในการวาดมงังะและภาพประกอบ
สามารถสมคัรเขา้รว่มการประกวดทาง Instagram ไดแ้ลว้นะ!
 หัวขอ้การประกวด: สิง่ทีฉั่นชอบ (My Favorites)
ถา่ยทอดสิง่ทีค่ณุชอบในรปูแบบมงังะหรอืภาพประกอบลงบนกระดาษหนึง่แผน่ดว้ยปากกา PIGMA series และผลติภัณฑ์
อืน่ๆ ของซากรุะ โดยไมอ่นุญาตใหม้กีารละเมดิลขิสทิธิ ์เชน่ การใชต้ัวการต์นูหรอืตัวละครทีม่อียูแ่ลว้
ผูช้นะปี   2018 / 2017

คณุสมบัตผิูเ้ขา้รว่มประกวด
ผูท้ีอ่าศัยอยูน่อกประเทศญีปุ่่ น (ทกุสญัชาต)ิ



รางวัล
รางวัลชนะเลศิ: (1 รางวัล)

Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 005 
8-color set / Pigma Micron 01 8-color set / Pigma Micron 05 8-color set / Gelly Roll Moonlight and White 12-pen 
set / Gelly Roll Metallic 12-pen set / Gelly Roll White 3 Width Line set / Koi Coloring Brush Pen 48-color set & 
Blender Pen / Koi Watercolors Studio 72-color set / Cushioning Point Mechanical Pencil / Foam Eraser W / 
ผลติภัณฑต์า่งๆ ซึง่มสีทีอง / ของขวัญจากญีปุ่่ น

รางวัลรองชนะเลศิ: (2 รางวัล)
Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma Micron-PN 8-color set / Pigma Micron 01 8-color
 set / Pigma Micron 05 8-color set / Gelly Roll Moonlight and White 12-pen set / Gelly Roll Metallic 12-pen set / 
Gelly Roll White 3 Width Line set / Koi Coloring Brush Pen 48-color set & Blender Pen / Koi Watercolors Studio 
60-color set / ผลติภัณฑต์า่งๆ ซึง่มสีเีงนิ / ของขวัญจากญีปุ่่ น

รางวัลชนะเลศิอนัดับสาม: (7 รางวัล)
Pigma Micron Black 6-pc. set / Pigma Brush 8-color set / Pigma Micron-PN 8-color set / Koi Coloring Brush Pen 
24-color set & Blender Pen / Koi Watercolors Pocket Field Sketch Box 48-color set / ผลติภัณฑต์า่งๆ ซึง่มสีทีองแดง

บรษัิท ซากรุะ คัลเลอร ์โปรดัคส ์คอรป์อเรชั่น (SAKURA COLOR PRODUCTS CORP.) จะแจง้ผลการประกวดใหผู้ช้นะ
ทราบผา่นทางอเีมล โดยจะแจง้ไปยงัอเีมลแอดเดรสทีผู่เ้ขา้ประกวดไดแ้จง้ไวเ้มือ่ตอนสมคัรเขา้รว่มประกวด หากผูช้นะไมม่ี
การตอบกลับภายใน 7 วัน รางวัลจะถกูยกเลกิ

วธิกีารสมคัร
การสมคัรเขา้รว่มการประกวดทางเว็บไซต์

การสมคัรเขา้รว่มการประกวดทาง Instagram

ไปทีแ่บบฟอรม์การสมคัรทีด่า้นลา่งของเพจนี้ แลว้
กรอกแบบฟอรม์ จากนัน้อพัโหลดผลงานศลิปะของ
คณุ

ขัน้ที ่1: กดตดิตามบญัชทีางการของ Sakura Color 
Products (@sakuracolorproducts)

กดตดิตาม Sakuracolorproducts



ขัน้ที ่2: โพสตร์ปูงานศลิปะพรอ้มตดิแฮชแท็กสอง
แฮชแท็กคอื "#sakurapmc2019" และ "#(ชือ่

ประเทศของคณุ)" *แฮชแท็กทีส่องขึน้อยูก่บัสถานที่
ทีค่ณุอยู ่เชน่ "#thai"

ขัน้ที ่3: หากคณุไดรั้บเลอืกใหเ้ขา้รอบสดุทา้ย คณุจะ
ไดรั้บไดเร็กตเ์มสเสจทางอนิสตาแกรมพรอ้มรหสั
ประจ าตัวและลงิกไ์ปยงัแบบฟอรม์การสมคัรพเิศษใน
ประมาณเดอืนธันวาคม 2562

ขัน้ที ่4: กรอกแบบฟอรม์การสมคัรพเิศษกอ่น
ก าหนดการสง่ทีร่ะบใุนไดเร็กตเ์มสเสจ



ขอ้ก าหนดในการเขา้รว่มการประกวด
ผลงานศลิปะทีส่ง่นอกเหนอืจากระยะเวลาในการสง่ผลงานเขา้รว่มการประกวดจะไมไ่ดรั้บการพจิารณา
ผูส้มคัรทกุคนจะตอ้งยอมรับหลักเกณฑก์ารเขา้รว่มการประกวดดา้นลา่ง กรณุาอา่นหลักเกณฑอ์ยา่งละเอยีด ยอมรับโดย

การท าเครือ่งหมายทีก่ลอ่งท าเครือ่งหมาย จากนัน้กรอกแบบฟอรม์สมคัรเขา้รว่มการประกวดส าหรับการเขา้รว่มการประกวด
ทางเว็บไซต ์หรอืแบบฟอรม์สมคัรเขา้รว่มการประกวดทาง Instagram ทีด่า้นลา่งเพจนี้
ขอ้ก าหนดส าหรับการสมคัรเขา้รว่มการประกวดทางเว็บไซต์
ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกและสง่ขอ้มลูโดยใชแ้บบฟอรม์สมคัรเขา้รว่มการประกวดส าหรับการสมคัรเขา้รว่มการประกวดทาง

เว็บไซตโ์ดยทางออนไลน์
ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ภาพผลงานศลิปะทีม่คีวามชัดเจนและเห็นไดช้ัดในรปูแบบ JPG, PNG หรอื PDF ความกวา้งหรอืความ

สงูของภาพอยา่งนอ้ย 1,080 พกิเซล
ขอ้ก าหนดส าหรับการสมคัรเขา้รว่มการประกวดทาง Instagram
ผูส้มคัรจะตอ้งมบีัญช ีInstagram ของตัวเองในการเขา้รว่มการประกวดทาง Instagram หากบัญชถีกูลบหลังจากการสมคัร 

การสมคัรนัน้จะกลายเป็นโมฆะ
ผูส้มคัรจะตอ้งตัง้คา่บัญชอีนิสตาแกรมเป็นสาธารณะ (Public) หากตัง้คา่บัญชเีป็นสว่นตัว (Private) การสมคัรของคณุจะ

เป็น
โมฆะ
 
ผูส้มคัรจะตอ้งกดตดิตามบัญชทีางการของ Sakura Color Products (@sakuracolorproducts) หากผูส้มคัรยกเลกิการ

ตดิตามบัญช ีการสมคัรจะเป็น
โมฆะ
 
หากผูส้มคัรไดรั้บคัดเลอืกเขา้รอบสดุทา้ย ผูส้มคัรจะตอ้งกรอกแบบฟอรม์การสมคัรพเิศษกอ่นก าหนดการสง่ทีร่ะบใุนได

เร็กตเ์มสเสจผา่นทาง Instagram

เกณฑก์ารตัดสนิ
ความเกีย่วขอ้งกบัหัวขอ้ประกวด
ความเป็นเลศิทางศลิปะ
การประยกุตใ์ชค้ณุสมบัตพิเิศษของผลติภัณฑ์

ระยะเวลาในการสง่ผลงานเขา้รว่มประกวด
1 ตลุาคม 2562 – 30 พฤศจกิายน 2562

การประกาศผูช้นะการประกวด
เราจะประกาศรายชือ่ผูช้นะการประกวดบนเว็บไซตใ์นวันที ่17 มกราคม 2563 (ตามเวลาประเทศญีปุ่่ น)

ตดิตอ่สอบถาม
หากมขีอ้สงสยั โปรดตดิตอ่เราผา่นแบบฟอรม์
ดา้นลา่ง
 
เราจะท าการตอบกลับภายใน 5 วันท าการ
ตดิตอ่เรา >

บรษัิท ซากรุะ คัลเลอร ์โปรดัคส ์คอรป์อเรชั่น (SAKURA COLOR PRODUCTS CORP.) จะแจง้ผลการประกวดใหผู้ช้นะ
ทราบผา่นทางอเีมล โดยจะแจง้ผลไปยงัอเีมลแอดเดรสทีผู่เ้ขา้ประกวดไดแ้จง้ไวเ้มือ่ตอนสมคัรเขา้รว่มประกวด หากผูช้นะ
ไมม่กีารตอบกลับภายใน 7 วัน รางวัลจะถกูยกเลกิ





การสมคัรเขา้รว่มการประกวด

☑ ขา้พเจา้ไดอ้า่นและยอมรับหลักเกณฑใ์นการสมคัรเขา้รว่มประกวดและ “Privacy Policy” แลว้

https://www.craypas.com/global/privacy_policy


ขอ้มลูสว่นบคุคล

ขอ้มลูดังตอ่ไปนีจ้ะไมถ่กูเผยแพรต่อ่สาธารณะ

ชือ่เต็ม

อเีมลแอดเดรส

อเีมลแอดเดรสทีย่นืยนั

อายุ
ไมเ่กนิ 19 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี

40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป

URL เว็บไซต์

ชือ่ผูใ้ช ้Facebook

ชือ่ผูใ้ช ้Instagram

ขอ้มลูผูว้าด / ผลงานศลิปะ

ขอ้มลูดังตอ่ไปนีอ้าจถกูเผยแพรต่อ่สาธารณะ

ชือ่ผูว้าด

การสมคัรเขา้รว่มการประกวดทางเว็บไซต์

กรอกขอ้มลู > ยนืยนั > เสร็จสิน้

โปรดกรอกแบบฟอรม์สมคัรเขา้รว่มการประกวดนีเ้ป็นภาษาองักฤษ



ประเทศ / พืน้ที่
เลอืกประเทศ

ชือ่ผลงานศลิปะ

ความคดิเห็น (เชน่ คอนเซป็ตง์าน เทคนคิ และอืน่ๆ)

PIGMA ทีใ่ช ้

ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ของซากรุะทีใ่ช ้

อพัโหลดงาน



เลอืกไฟล ์

ความกวา้งและความสงูอยา่งนอ้ย 1,080 พกิเซล ขนาดไมเ่กนิ 10MB / JPEG, JPG, PNG หรอื PDF

แบบสอบถาม

คณุรูข้า่วการประกวดพกิมา่ มงังะ คอนเทสต ์
(Pigma Manga Contest) จากทีใ่ด

รา้นคา้
ครอบครัวหรอืเพือ่น
Instagram, Facebook หรอืบรกิารเครอืขา่ยสงัคม 

(SNS) อืน่ๆ 

YouTube, Vimeo หรอืบรกิารแชรว์ดิโีออืน่ๆ

เว็บไซตข์องซากรุะ
อืน่ๆ

คณุรูจ้ักผลติภณัฑข์อง Pigma ไดอ้ยา่งไร

โรงเรยีน / มหาวทิยาลัยแนะน า
ครอบครัวหรอืเพือ่นแนะน า
พนักงานประจ ารา้นแนะน า
พบเองทีร่า้น
คน้หาจากทางอนิเทอรเ์น็ต (Google หรอือืน่ๆ)

อืน่ๆ

คณุซือ้ผลติภณัฑข์อง Pigma จากทีใ่ด

โปรดเลอืก
ชือ่รา้น



การสมคัรเขา้รว่มการประกวดทาง Instagram

ขอ้มลูดังตอ่ไปนีจ้ะไมถ่กูเผยแพรต่อ่สาธารณะ

ชือ่เต็ม

อเีมลแอดเดรส

อเีมลแอดเดรสทีย่นืยนั

อายุ
ไมเ่กนิ 19 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี

40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป

URL เว็บไซต์

ชือ่ผูใ้ช ้Facebook

ชือ่ผูใ้ช ้Instagram

กรอกขอ้มลู > ยนืยนั > เสร็จสิน้

การระบตุัวตน

รหัสนีจ้ะถกูสง่ใหค้ณุในขอ้ความ Instagram ของซากรุะ

รหัสประจ าตัว

โปรดกรอกแบบฟอรม์สมคัรเขา้รว่มการประกวดนีเ้ป็นภาษาองักฤษ



ขอ้มลูผูว้าด / ผลงานศลิปะ

ขอ้มลูดังตอ่ไปนีอ้าจถกูเผยแพรต่อ่สาธารณะ

ชือ่ผูว้าด

ประเทศ / พืน้ที่
เลอืกประเทศ

ชือ่ผลงานศลิปะ

ความคดิเห็น (เชน่ คอนเซป็ตง์าน เทคนคิ และอืน่ๆ)

PIGMA ทีใ่ช ้

ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ของซากรุะทีใ่ช ้



เลอืกไฟล ์

ความกวา้งและความสงูอยา่งนอ้ย 1,080 พกิเซล ขนาดไมเ่กนิ 10MB / JPEG, JPG, PNG หรอื PDF

อพัโหลดงาน

แบบสอบถาม

คณุรูข้า่วการประกวดพกิมา่ มงังะ คอนเทสต ์
(Pigma Manga Contest) จากทีใ่ด

รา้นคา้
ครอบครัวหรอืเพือ่น
Instagram, Facebook หรอืบรกิารเครอืขา่ยสงัคม 

(SNS) อืน่ๆ 

YouTube, Vimeo หรอืบรกิารแชรว์ดิโีออืน่ๆ

เว็บไซตข์องซากรุะ
อืน่ๆ

คณุรูจ้ักผลติภณัฑข์อง Pigma ไดอ้ยา่งไร

โรงเรยีน / มหาวทิยาลัยแนะน า
ครอบครัวหรอืเพือ่นแนะน า
พนักงานประจ ารา้นแนะน า
พบเองทีร่า้น
คน้หาจากทางอนิเทอรเ์น็ต (Google หรอือืน่ๆ)

อืน่ๆ

คณุซือ้ผลติภณัฑข์อง Pigma จากทีใ่ด

โปรดเลอืก
ชือ่รา้น


