
 

 
Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครัง้ที่ 9) 

รายละเอียดการจัดกจิกรรมการประกวดออกแบบเสือ้ผ้าและแผนการตลาด 
 
กิจกรรมการประกวดออกแบบเสือ้ผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 (ครัง้ท่ี 9) 

ภายใต้แนวคิด   “Show Me Your Brand  ป้ันให้ปัง”  โดยศนูย์การค้าไชน่าเวิลด์มุ่งมัน่ท่ีจะสนบัสนนุ   
นกัออกแบบหน้าใหม ่ท่ีมีแบรนด์เป็นของตวัเองและพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงานแบรนด์ของตนให้เป็นท่ีรู้จกั
มากยิ่งขึน้ โดยแสดงศกัยภาพในการออกแบบน าเสนอมุมมองและแผนการตลาด  เพ่ือพัฒนาต่อยอด     
แบรนด์ของตนสูอ่ตุสาหกรรมแฟชัน่อยา่งแข็งแกร่ง  

โดยผู้ ท่ีสนใจสามารถร่วมส่งผลงานการออกแบบแบรนด์เสือ้ผ้าท่ีมีอยู่ของตนเอง  จ านวน             
1 คอลเลคชั่น พร้อมแผนการตลาดท่ีทางแบรนด์ได้วางแผนไว้ ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ   
ตามเง่ือนไขการประกวดดงันี ้

 

เง่ือนไขการประกวด 

1. ประชาชนทัว่ไป ท่ีมีแบรนด์เสือ้ผ้า จ าหนา่ยในโลกออนไลน์ (อาทิ Facebook , Instagram) 

2. ผู้ ท่ี เ ข้าประกวดต้องส่งผลงานการออกแบบเสือ้ผ้าตามคอลเล็คชั่น ในแบรนด์ของตนเอง      

จ านวน 1  คอลเลคชัน่ 

3. เปิดรับสมคัรผู้สนใจเข้าประกวด วนัท่ี 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562  

4. ปิดรับสง่ผลงานการเข้าประกวดภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562  

5. ผลงานทัง้หมดต้องเป็นผลงานการออกแบบจากแบรนด์ของตนเอง หากพบว่าท าซ า้ หรือ

ลอกเลียนแบบมาจากผู้ อ่ืนจะถกูตดัสิทธ์ิทนัที 

6. ผู้ เข้าประกวดจะต้องยินยอมให้บริษัทฯ ถ่ายท ารายการเป็นวิดีโอเพ่ือเผยแพร่ในช่องทาง Social 

Media อาทิ  Youtube และ Facebook  ของโครงการโดยไมมี่เง่ือนไข  

7. สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรทางเว็บไซต์ www.chinaworldphahurat.com หรือ Facebook Page  

Chinaworld Phahurat  และส่งผลงานมาท่ีศนูย์การค้าไชน่าเวิลด์ พาหรัุด ส านกังานชัน้ 7 ท่ีอยู ่

677-681 ถ.จกัรเพชร แขวงวงับรูพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

8. ในรอบสุดท้ายของการประกวด สามารถใช้ผ้าหลักในการตัดเย็บจากร้านผ้าในศูนย์การค้า          

ไชนา่เวิลด์ พาหรัุด ท่ีสนบัสนนุสดัส่วน 50% และผ้าท่ีทางแบรนด์เลือกให้เข้ากบัการออกแบบของ

ตวัเอง 50% 

http://www.chinaworldphahurat.com/


 

ขัน้ตอนการคดัเลือก 
1. สง่ใบสมคัรเพ่ือเข้าร่วมการประกวด โดยมีรายละเอียดทัง้หมด 2 สว่น 

 
ส่วนที่ 1 : ประวัตขิองผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ระบช่ืุอแบรนด์สินค้าท่ีใช้ในส่ือออนไลน์ 

 ระบช่ืุอ-นามสกลุ, เบอร์โทรศพัท์, ท่ีอยู ่และอีเมล์  

 ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยสินค้า 

 

ส่วนที่ 2 : ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบ / ข้อมูลเก่ียวกับแบรนด์ / แผนธุรกิจโดยย่อ 

 ภาพสเก็ตผลงานการออกแบบ 

 ภาพรวมของธุรกิจ 

 ข้อมลูเก่ียวกบัแบรนด์ 

 การตลาดและการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 

 ข้อมลูคอลเลคชัน่และกลยทุธ์การขาย 

 
2. สง่ใบสมคัรและผลงาน ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562* โดยสง่ด้วยตนเองหรือจดัสง่ไปรษณีย์ โดย

จะนบัจากวนัท่ีเอกสารสง่ถึงส านกังานเทา่นัน้ จดัสง่ผลงานได้ท่ี ส านกังานชัน้ 7 ศนูย์การค้า       

ไชนา่เวิลด์ พาหรัุด เลขท่ี 677-681 ถ.จกัรเพชร แขวงวงับรูพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 วงเล็บมมุซอง สง่ผลงานเข้าประกวดเสือ้ผ้า Chinaworld Fashion Design Contest 2019 

(ครัง้ท่ี 9) โทร. 02-226-3000 ตอ่ 203 – 205 

3. คณะกรรมการจะคดัเลือกผลงานให้เหลือ 20 ทีม ใน วันท่ี 2 กันยายน 2562 ผู้สง่ผลงานเข้า

ประกวดสามารถตรวจสอบรายช่ือได้ทางเว็บไซต์ www.chinaworldphahurat.com / Facebook 

Page Chinaworld Phahurat 

4. ผู้ ท่ีผ่านเข้ารอบทัง้ 20 ทีมจะต้องน าเสนอผลงานด้วยตวัเองในรอบออดิชัน่ เพ่ือคดัเลือกหา 8 ทีม

สดุท้าย วันท่ี 5 กันยายน 2562 

5. ผู้ ท่ีผ่านเข้ารอบทัง้ 8 ทีมจะต้องน าเสนอผลงานและอธิบายถึงแผนการตลาดท่ีทางแบรนด์ของตน

ได้เตรียมไว้ด้วยตวัเองในรอบ Head To Head  เพ่ือคดัเลือกหา 4 ทีมสดุท้าย วันที่ 18 กันยายน  

2562 

http://www.chinaworldphahurat.com/


 

6. ผู้ ท่ีผ่านเข้ารอบทัง้ 4 ทีมสดุท้ายจะต้องสร้างสรรผลงานท่ีท าการออกแบบขึน้ใหม่ 1 คอลเลคชัน่  

(จ านวน 4 ชิน้งาน) และน าเสนอผลงานในรอบสดุท้าย พร้อมแฟชัน่โชว์ร่วมกบันายแบบ นางแบบ

มืออาชีพตอ่หน้าคณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ ใน วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 

 
 
การประกวดรอบตดัสิน : วนัจนัทร์ท่ี 28 ตลุาคม 2562 
ในวนัท่ี 28 ตลุาคม  2562 ผู้ เข้ารอบ จ านวน 4 ทีม ต้องเตรียมชดุท่ีตดัเย็บเสร็จเรียบร้อยโดยใช้วสัดผุ้าตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีทางศนูย์การค้าไชนา่เวิลด์ พาหรัุด ก าหนด 
 
เงินรางวลั 
1. รางวลัท่ี 1 รางวลัเงินสด 100,000 บาท จ านวน 1 รางวลั  

และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World 
2. รางวลัท่ี 2 รางวลัเงินสด  50,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 

และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World 
3. รางวลัท่ี 3 รางวลัเงินสด 30,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 

และ Pop-Up Store ภายใน ZEN department store @ Central World 
4. รางวลัท่ี 4 รางวลัเงินสด 20,000 บาท จ านวน 1 รางวลั 
 
 
 *หมายเหต ุทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ก าหนดการประกวด  
วนัท่ี   1  กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 เปิดรับสมคัรผู้สนใจเข้าร่วมประกวด 
วนัท่ี   31  สิงหาคม 2562  ปิดรับผลงานท่ีสง่เข้าประกวด 
วนัท่ี   2  กนัยายน  2562   คณะกรรมการคดัเลือกผลงานเพ่ือหา 20 แบรนด์สดุท้าย 
วนัท่ี   5  กนัยายน  2562   รอบออดชิัน่ เพ่ือคดัเลือกผู้ เข้ารอบ 8 แบรนด์สดุท้าย 
วนัท่ี   18  กนัยายน 2562  รอบ Head To Head เพ่ือคดัเลือก 4 แบรนด์สดุท้าย  
วนัท่ี   19  กนัยายน – 20 ตลุาคม  2562 เตรียมความพร้อมสูร่อบชิงชนะเลิศ 
วนัท่ี   21  ตลุาคม 2562   ซ้อมควิการประกวด / Fitting  
วนัท่ี   28  ตลุาคม 2562   การประกวดรอบตดัสินและแฟชัน่โชว์จากผู้ เข้ารอบ 4 แบรนด์  

สดุท้าย 


