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ตราสัญลัักษณ์์ ตราสัญลัักษณ์์
Primary Logo

ตราสััญลัักษณ์์ TK Park ถูกูออกแบบใน
ลัักษณ์ะเคร่�องหมายท่ี่�มทั่ี่�งภาพแลัะตัวอกัษร
รวมอยู�ในเคร่�องหมายชิ้้�นเด่ียวกัน (Combi-
nation Mark) ประกอบไปด้ีวยตัว TK Boy 
(Pictorial Mark) ส่ัแดีง แลัะชิ้่�อ TK Park 
(Wordmark) ส่ัดีำา 

ตัวอกัษรมค่วามโค้งมน เพ่�อใหส้ัอดีคล้ัองกับ
สััญลัักษณ์์ TK Boy ท่ี่�มลั่ักษณ์ะเป็น 
รูปกราฟิกิแคปซููลั (Capsulate) ตัวอกัษร TK 
เปน็ตัวหนากว�า (Bold) เพ่�อสัรา้ง
ความแตกต�างใหอ้�านชิ้่�อ TK Park 
แยกจากกันได้ีง�าย

รูปสััญลัักษณ์์ TK Boy (Pictorial Mark) 
ออกแบบบนพ่�นฐานของรูปที่รงเรขาคณ้์ต 
แขน ขา แลัะลัำาตัวที่ำามุม 15 องศา แลัะ 45 
องศา ความหนาของเส้ันเที่�ากัน ปลัายจบ
โค้งมน เว้นพ่�นท่ี่�ว�าง (Negative Space)
เพ่�อแยกแขน ขาหวั แลัะ หนังส่ัอ ใหเ้หน็
ระยะหน้าแลัะหลัังของตัว TK Boy

ส่ัแดีงของรูปสััญลัักษณ์์ TK Boy เป็นส่ัท่ี่�
แสัดีงออกถึูงความเคล่ั�อนไหว มพ่ลััง
ขบัเคล่ั�อน แลัะมแ่รงดึีงดีดูี ในขณ์ะเด่ียวกัน
ก็ส่ั�อสัารถึูงความเจรญ้ก้าวหน้า เป็นส่ัท่ี่�ม่
ความสัว�างสัดีใสั เหมาะกับองค์กรเพ่�อ
การศึกษา ใชิ้เ้ปน็ตัวแที่นภาพจำาขององค์กร

Brand Assets/ Logo
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พ่ื้�นทีี่�ปลัอดภััย่
Clear Space

กำาหนดีพ่�นท่ี่�ปลัอดีภัย (Clear 
Space) ในการวางตราสััญลัักษณ์์ 
เพ่�อไม�ใหถู้กูรบกวนหรอ่ทัี่บซูอ้นด้ีวย
องค์ประกอบอ่�นๆ ในงานออกแบบ 
ซูึ�งจะลัดีที่อนความชิ้ดัีเจนของ
ตราสััญลัักษณ์์ได้ี

Brand Assets/ Logo

ตราสัญลัักษณ์์
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ตราสัญลัักษณ์์บนพ่ื้�นสีแลัะรปูภัาพื้
Logo on Color & Photo Backgrounds

Brand Assets/ Logo

ตราสัญลัักษณ์์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์องค์กรบนพ่�นส่ั
ควรยดึีตามหน้า ส่ัของตราสััญลัักษณ์์ 
(หน้า 13) 

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนชุิ้ดีกราฟิกิ
องค์กร ไม�ควรใหชุ้ิ้ดีกราฟิกิรบกวน
พ่�นท่ี่�ปลัอดีภัย (Clear Space) ของ 
ตราสััญลัักษณ์์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนรูปภาพ ควร
เล่ัอกใชิ้รู้ปภาพท่ี่�เหมาะสัม แลัะมพ่่�นท่ี่�
เพ่ยงพอ โดียรูปภาพต้องไม�รบกวน
ความชิ้ดัีเจนของตราสััญลัักษณ์์

ให้ใ้ชุต้้ราสััญลัี่กษณ์ห้ลัี่ก (Primary Logo) บน์พ้่ื่น์สีัขาวิ,
บน์พ้่ื่น์สีัอ่อน์ แลี่ะรป้็ภาพื่โทัน์อ่อน์ ไมี่เกิน์ 10% เท่ัาน้ั์น์
เพ่่ื่อให้ม้ีองเห้น็์สีัแดงของ TK Boy ได้ชุดัเจึน์
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ตราสัญลัักษณ์์ ตราสัญลัักษณ์์บนพ่ื้�นสีแลัะรปูภัาพื้
Logo on Color & Photo Backgrounds

ใน์กรณีท่ีัต้้องพิื่มีพ์ื่ 1 สีั แน์ะน์ำาให้ใ้ชุ้
ต้ราสััญลัี่กษณ์สีัแดงบน์พ้่ื่น์สีัขาวิ ห้รอ่ สีัขาวิบน์พ้่ื่น์สีัแดง

ต้ราสััญลัี่กษณ์สีัดำาบน์พ้่ื่น์สีัขาวิ ห้รอ่ สีัขาวิบน์พ้่ื่น์สีัดำา

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์องค์กรบนพ่�นส่ั
ควรยดึีตามหน้า ส่ัของตราสััญลัักษณ์์ 
(หน้า 13) 

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนชุิ้ดีกราฟิกิ
องค์กร ไม�ควรใหชุ้ิ้ดีกราฟิกิรบกวน
พ่�นท่ี่�ปลัอดีภัย (Clear Space) ของ 
ตราสััญลัักษณ์์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนรูปภาพ ควร
เล่ัอกใชิ้รู้ปภาพท่ี่�เหมาะสัม แลัะมพ่่�นท่ี่�
เพ่ยงพอ โดียรูปภาพต้องไม�รบกวน
ความชิ้ดัีเจนของตราสััญลัักษณ์์
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ตราสัญลัักษณ์์ ตราสัญลัักษณ์์บนพ่ื้�นสีแลัะรปูภัาพื้
Logo on Color & Photo Backgrounds

ต้ราสััญลัี่กษณ์สีัขาวิ 
ควิรใชุบ้น์พ้่ื่น์สีักลี่าง-เข้มีเท่ัาน้ั์น์

ต้ราสััญลัี่กษณ์สีัดำา 
ควิรใชุบ้น์พ้่ื่น์สีัอ่อน์เท่ัาน้ั์น์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์องค์กรบนพ่�นส่ั
ควรยดึีตามหน้า ส่ัของตราสััญลัักษณ์์ 
(หน้า 13) 

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนชุิ้ดีกราฟิกิ
องค์กร ไม�ควรใหชุ้ิ้ดีกราฟิกิรบกวน
พ่�นท่ี่�ปลัอดีภัย (Clear Space) ของ 
ตราสััญลัักษณ์์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนรูปภาพ ควร
เล่ัอกใชิ้รู้ปภาพท่ี่�เหมาะสัม แลัะมพ่่�นท่ี่�
เพ่ยงพอ โดียรูปภาพต้องไม�รบกวน
ความชิ้ดัีเจนของตราสััญลัักษณ์์
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ตราสัญลัักษณ์์ ตราสัญลัักษณ์์บนพ่ื้�นสีแลัะรปูภัาพื้
Logo on Color & Photo Backgrounds

ใน์กรณีท่ีัต้ราสััญลัี่กษณ์ถื้กน์ำาไป็ใชุกั้บองค์กรอ่่น์ๆ 
ห้รอ่ส่่ัออ่่น์ๆ น์อกเห้น่์อจึากส่่ัอของ TK Park 
ให้ใ้ชุต้้ราสััญลัี่กษณ์ห้ลัี่ก (Primary Logo) บน์พ้่ื่น์สีัขาวิ-สีัอ่อน์

แลี่ะให้ใ้ชุต้้ราสััญลัี่กษณ์สีัขาวิบน์พ้่ื่น์สีักลี่าง-เข้มี เท่ัาน้ั์น์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์องค์กรบนพ่�นส่ั
ควรยดึีตามหน้า ส่ัของตราสััญลัักษณ์์ 
(หน้า 13) 

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนชุิ้ดีกราฟิกิ
องค์กร ไม�ควรใหชุ้ิ้ดีกราฟิกิรบกวน
พ่�นท่ี่�ปลัอดีภัย (Clear Space) ของ 
ตราสััญลัักษณ์์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนรูปภาพ ควร
เล่ัอกใชิ้รู้ปภาพท่ี่�เหมาะสัม แลัะมพ่่�นท่ี่�
เพ่ยงพอ โดียรูปภาพต้องไม�รบกวน
ความชิ้ดัีเจนของตราสััญลัักษณ์์
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ตราสัญลัักษณ์์ ตราสัญลัักษณ์์บนพ่ื้�นสีแลัะรปูภัาพื้
Logo on Color & Photo Backgrounds

ไมี่ควิรใชุต้้ราสััญลัี่กษณ์ห้ลัี่ก (Primary Logo) บน์พ้่ื่น์สีักลี่าง-เข้มี 
แลี่ะรป้็ภาพื่ท่ีัรบกวิน์การมีองเห้น็์ของต้ราสััญลัี่กษณ์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์องค์กรบนพ่�นส่ั
ควรยดึีตามหน้า ส่ัของตราสััญลัักษณ์์ 
(หน้า 13) 

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนชุิ้ดีกราฟิกิ
องค์กร ไม�ควรใหชุ้ิ้ดีกราฟิกิรบกวน
พ่�นท่ี่�ปลัอดีภัย (Clear Space) ของ 
ตราสััญลัักษณ์์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนรูปภาพ ควร
เล่ัอกใชิ้รู้ปภาพท่ี่�เหมาะสัม แลัะมพ่่�นท่ี่�
เพ่ยงพอ โดียรูปภาพต้องไม�รบกวน
ความชิ้ดัีเจนของตราสััญลัักษณ์์
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ตราสัญลัักษณ์์ ตราสัญลัักษณ์์บนพ่ื้�นสีแลัะรปูภัาพื้
Logo on Color & Photo Backgrounds

ไมี่ควิรใชุต้้ราสััญลัี่กษณ์สีัแดงบน์พ้่ื่น์สีัดำา 
ห้รอ่ สีัดำาบน์พ้่ื่น์แดง

ไมี่ควิรลี่ดค่าควิามีทึับของชุุดสีัองค์กร
ท้ัังบน์ต้ราสััญลัี่กษณ์แลี่ะพ้่ื่น์ห้ลัี่ง

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์องค์กรบนพ่�นส่ั
ควรยดึีตามหน้า ส่ัของตราสััญลัักษณ์์ 
(หน้า 13) 

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนชุิ้ดีกราฟิกิ
องค์กร ไม�ควรใหชุ้ิ้ดีกราฟิกิรบกวน
พ่�นท่ี่�ปลัอดีภัย (Clear Space) ของ 
ตราสััญลัักษณ์์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนรูปภาพ ควร
เล่ัอกใชิ้รู้ปภาพท่ี่�เหมาะสัม แลัะมพ่่�นท่ี่�
เพ่ยงพอ โดียรูปภาพต้องไม�รบกวน
ความชิ้ดัีเจนของตราสััญลัักษณ์์
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ตราสัญลัักษณ์์ ตราสัญลัักษณ์์บนพ่ื้�นสีแลัะรปูภัาพื้
Logo on Color & Photo Backgrounds

ไมี่ควิรใชุต้้ราสััญลัี่กษณ์สีัขาวิ บน์พ้่ื่น์สีัอ่อน์ 
ไมี่ควิรใชุต้้ราสััญลัี่กษณ์สีัดำา บน์พ้่ื่น์สีักลี่าง-เข้มี

ไมี่ควิรใชุต้้ราสััญลัี่กษณ์สีัแดง 
บน์พ้่ื่น์สีัสััน์อ่่น์ๆ ท่ีัไมี่ได้กำาห้น์ดไว้ิ

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์องค์กรบนพ่�นส่ั
ควรยดึีตามหน้า ส่ัของตราสััญลัักษณ์์ 
(หน้า 13) 

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนชุิ้ดีกราฟิกิ
องค์กร ไม�ควรใหชุ้ิ้ดีกราฟิกิรบกวน
พ่�นท่ี่�ปลัอดีภัย (Clear Space) ของ 
ตราสััญลัักษณ์์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนรูปภาพ ควร
เล่ัอกใชิ้รู้ปภาพท่ี่�เหมาะสัม แลัะมพ่่�นท่ี่�
เพ่ยงพอ โดียรูปภาพต้องไม�รบกวน
ความชิ้ดัีเจนของตราสััญลัักษณ์์
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ตราสัญลัักษณ์์ ตราสัญลัักษณ์์บนพ่ื้�นสีแลัะรปูภัาพื้
Logo on Color & Photo Backgrounds

ไมี่ควิรใชุต้้ราสััญลัี่กษณ์บน์รป้็ภาพื่
ท่ีัรบกวิน์การทัำางาน์ของต้ราสััญลัี่กษณ์

ไมี่ควิรใชุต้้ราสััญลัี่กษณ์บน์ภาพื่กราฟิิก
ท่ีัรบกวิน์การทัำางาน์ของต้ราสััญลัี่กษณ์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์องค์กรบนพ่�นส่ั
ควรยดึีตามหน้า ส่ัของตราสััญลัักษณ์์ 
(หน้า 13) 

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนชุิ้ดีกราฟิกิ
องค์กร ไม�ควรใหชุ้ิ้ดีกราฟิกิรบกวน
พ่�นท่ี่�ปลัอดีภัย (Clear Space) ของ 
ตราสััญลัักษณ์์

การใชิ้ต้ราสััญลัักษณ์์บนรูปภาพ ควร
เล่ัอกใชิ้รู้ปภาพท่ี่�เหมาะสัม แลัะมพ่่�นท่ี่�
เพ่ยงพอ โดียรูปภาพต้องไม�รบกวน
ความชิ้ดัีเจนของตราสััญลัักษณ์์
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ส่�งทีี่�ค์วรหลีักเลีั�ย่ง
Avoid

ไม�ควรเต้มแต�ง หรอ่ บด้ีเบอ่น
ตราสััญลัักษณ์์ ด้ีวยการกระที่ำาเหลั�าน่� 

Brand Assets/ Logo

ใชุสี้ท่ีี่ไม่ได้กำาหนดไว้

ที่ำาใหผ่้ดสัดส่วน ตกแต่งเพ่ื้�มเต่ม ปรบัองค์์ประกอบ

สลัับสี ใส่เงา ใส่เส้นขอบ

เอีย่ง/หมุน

ตราสัญลัักษณ์์
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ตราสัญลัักษณ์์ แลัะ ค์วามรว่มมอ่
Co-brand Logo Lockup

ระบบการวางชุิ้ดีตราสััญลัักษณ์์
TK Park กับองค์กรอ่�นๆ สัามารถู
ใชิ้ไ้ด้ีทัี่�งรูปแบบแนวตั�งแลัะแนวนอน 
ตามความเหมาะสัมกับพ่�นท่ี่�บนส่ั�อ
ต�างๆ

โดียมล่ัำาดัีบการจดัีวางตราสััญลัักษณ์์ 
TK Park มทั่ี่�งหมดี 2 รูปแบบ

1. Lead Agency 
TK Park เปน็องค์กรหลััก
ในการจดัีงาน หรอ่ก้จกรรม 
TK Park อยู�ลัำาดัีบท่ี่� 1 เสัมอ

2. Co-Leading
TK Park เปน็องค์กรร�วมจดัีงาน หรอ่
ก้จกรรม สัามารถูวาง Logo
 TK Park ได้ีตามตกลังกัน 
หรอ่ตามความเหมาะสัม

รปูแบบแนวตั�ง

รปูแบบแนวนอน

ตราสัญลัักษณ์์กับองค์์กรอ่�น
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พ่ื้�นทีี่�ปลัอดภััย่
Clear Space

รปูแบบแนวตั�ง

รปูแบบแนวนอน

ป็รบัขน์าดทักุต้รา
สััญลัี่กษณ์ ให้เ้ฉลีี่�ยกัน์
ต้ามีควิามีเห้มีาะสัมี

ป็รบัขน์าดทักุต้รา
สััญลัี่กษณ์ ให้เ้ฉลีี่�ยกัน์
ต้ามีควิามีเห้มีาะสัมี

กำาห้น์ดระยะห้า่ง
สัองชุอ่งเท่ัาๆ กัน์เสัมีอ

กำาหนดีพ่�นท่ี่�ปลัอดีภัย (Clear 
Space) ในการวางตราสััญลัักษณ์์ 
เพ่�อไม�ใหถู้กูรบกวนหรอ่ทัี่บซูอ้นด้ีวย
องค์ประกอบอ่�นๆ ในงานออกแบบ 
ซูึ�งจะลัดีที่อนความชิ้ดัีเจนของ
ตราสััญลัักษณ์์ได้ี

ตราสัญลัักษณ์์กับองค์์กรอ่�น
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