โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้ างชาติ Awards Season 3
ตอน “ สนุก และ ง่ าย กับกองทุนรวม ”

เกี่ยวกับโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้ างชาติ Awards Season 3 โดย
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้ นท์ ซิสท็ม จากัด จัดขึ ้นเพื่อเปิ ด
โอกาสให้ นกั เรี ยน นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปได้ ใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ นาความรู้ ทักษะ และ
ความคิดสร้ างสรรค์ด้านแอนิเมชันมาพัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน เรี ยนรู้การนาเทคโนโลยีมา
เป็ นเครื่ องมือช่วยบริ หารเงินออมผ่านกองทุนรวม ตลอดจนได้ เรี ยนรู้ทกั ษะการทางานเป็ นทีม เพื่อเป็ น
แนวทางการทางานในอนาคต ตอบสนองแนวนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั ยุคใหม่ Thailand 4.0 ของ
รัฐบาล
หลักการ และเหตุผล
จากโครงการ Software Park – WealthMagik Animation Award สุดยอดแอนิเมชันเงินออม
สร้ างชาติ Season 1 ที่ม่งุ ผลักดันให้ เยาวชนไทยได้ ตระหนักถึงคุณค่าของการออมเพื่ออนาคต และในปี
ที่ 2 ที่ต้องการส่งเสริมให้ คนไทย ได้ เรี ยนรู้การใช้ เครื่ องมือและเข้ าถึงรูปแบบการบริหารเงินออมผ่าน
กองทุนรวม ภายใต้ ชื่อโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้ างชาติ Awards Season 2
ตอน “กองทุนรวม..เรื่ องง่ายแค่ปลายนิ ้ว” ด้ วยคานึงคุณภาพของสังคมสูงวัยที่กาลังขยายตัวมากขึ ้นใน
ปั จจุบนั ที่เป็ นแรงผลักดันให้ เกิดการพัฒนาสื่อ เพื่อเป็ นองค์ความรู้ และเป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน สาหรับการ
วางรากฐานทางการเงิน และเตรี ยมความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมสูงวัยได้ อย่างมัน่ คง
ผลของความสาเร็จที่ได้ รับจากโครงการทัง้ 2 ปี ที่ผ่านมา ได้ มีส่วนช่วยให้ สงั คมเกิดการตระหนัก
รู้ในมุมของการวางแผนออมเงินเพื่ออนาคต และเข้ าถึงเครื่ องมือที่ช่วยบริ หารเงินออมให้ งอกเงยด้ วย
กองทุนรวมผ่านสื่อซอฟต์แวร์ ในรูปการ์ ตนู แอนิเมชัน
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย
หน่วยงานภาครัฐที่ม่งุ สนับสนุนการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ เป็ นสื่อ เพื่อเสริมสร้ างคุณค่า และพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย จึงได้ ร่วมกับบริษัท
เว็ลธ์ แมเนจเม้ นท์ ซิสเท็ม จากัด ผู้พฒ
ั นาเว็ปไซต์ www.WealthMagik.com เครื่ องมือที่ให้ บริการข้ อมูล
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ความรู้ด้านบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม จัดโครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ ตูนแอนิเมชัน ต่อเนื่อง
เป็ นปี ที่ 3 ภายใต้ ชื่อโครงการ Software park – WealthMagik เงินออมสร้ างชาติ Awards Season 3
ตอน “สนุก และ ง่ายกับกองทุนรวม” เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้ คนไทยได้ เรี ยนรู้ และเข้ าใจการวางแผน
การเงินว่าเป็ นเรื่ องสนุก และง่าย ทังยั
้ งรู้จกั นาเทคโนโลยี ตลอดจนเครื่ องมือด้ านการเงินมาช่วยบริ หาร
การออมลงทุนอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อเป็ นการเตรี ยม
ความพร้ อมเข้ าสู่สงั คมสูงวัยได้ อย่างมัน่ คง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องการใช้ เครื่ องมือบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม ว่าเป็ น
เรื่ องสนุก และง่าย ด้ วยสื่อการ์ ตนู แอนิเมชัน
2. เพื่อให้ นกั เรี ยน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทัว่ ไปได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารเงิน
ออมด้ วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวมอย่างสม่าเสมอ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิม่ พูนประสบการณ์ด้าน IT ให้ กบั นักเรี ยน นักศึกษา และบุคคล
ทัว่ ไปในมิติ ความรู้ด้านการเงิน และการบริหารเงินออม ด้ วยวิธีการออมลงทุนผ่านกองทุนรวม
อย่างสม่าเสมอ
4. เพื่อประยุกต์ใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนการสอนให้ กบั นักเรี ยน นักศึกษาในอนาคต
ผู้สมัครเข้ าร่วมโครงการ
ผู้สนใจ สามารถร่วมส่งผลงานเข้ าประกวดได้ ตามประเภทที่ระบุ ดังนี ้
ประเภทที่ 1 นักเรี ยน นักศึกษา ได้ แก่ ผู้ที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย , อาชีวะ , ปริ ญญาตรี
ทัว่ ประเทศ
ประเภทที่ 2 บุคคลทัว่ ไป
ระยะเวลาดาเนินการ
มี.ค – กันยายน 2561
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ขันตอนการประกวด
้
1.

2.
3.

4.
5.

ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่
1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 ปิ ดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.)
ผู้สมัครสามารถส่งผลงานในรูปแบบทีม (กาหนดทีมได้ ตงแต่
ั ้ 1 คน และไม่เกิน 3 คน)
ผู้สมัครเข้ าประกวดผลงานสามารถ Download เนื ้อหาความรู้ด้านการเงิน การลงทุนได้ จาก
Link ที่กาหนดให้ หรื อจากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการพัฒนาผลงาน
ผู้สมัครจะได้ เข้ าค่ายกิจกรรมแบ่งปั นความรู้ ด้านการเงิน, การเล่าเรื่ อง การบริหารเวลา และ
เทคนิคด้ านแอนิเมชัน (Boot Camp) เป็ นเวลา 1 วัน จากโค้ ชของโครงการฯ
ผู้สมัครที่ผ่านเข้ ารอบ 10 ทีมสุดท้ าย และผู้ที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศ Popular Vote ของแต่ละ
ประเภทจะต้ องเข้ าร่วมประชุมเพื่อนาเสนอผลงานของตน และร่วมรับฟั งการประกาศผลรางวัล
ชนะเลิศในวันปิ ดโครงการ ( บังคับ มิฉะนั ้นจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์ในการรับรางวัล )

รายละเอียดการประกวด
1) ส่งใบสมัคร
ผู้สมัครทังประเภทนั
้
กเรี ยน นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไป จะต้ องกรอกใบสมัคร พร้ อมทังให้
้ ข้อมูล
ตามแบบฟอร์ มที่กาหนด โดยสมัคร Online ผ่านเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward
ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2561 (ปิ ดรับลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น.)
และประกาศ รายชื่อทีมผู้สมัครที่เข้ าอบรม Boot Camp ผ่านทางเว็บไซต์
www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th, Facebook : SoftwarePark
WealthMagik Animation Award ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
2) กิจกรรม Boot Camp
ผู้สมัครทัง้ 2 ประเภท จะได้ รับการอบรม (Boot Camp) เพื่อพัฒนาความรู้ทางการเงิน จาก
โค้ ชด้ านการวางแผนบริหารเงินออม, การเล่าเรื่ อง การบริหารเวลา และเทคนิคการพัฒนาแอนิเมชัน ,
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Motion graphic / Infographic จากโค้ ชด้ านแอนิเมชันของโครงการ ตลอดจนสามารถขอรับคาปรึกษา
และแนะแนวทางก่อนการสร้ าง Animatic Clip ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้ องประชุม
สัมนา ชัน้ 3 เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย ถนนแจ้ งวัฒนะ จ. นนทบุรี และสามารถชมวิดีโอ
การสอนย้ อนหลังได้ ที่ Facebook : Software Park WealthMagik Animation Award

3) คัดเลือก Animatic Clip พร้ อมเอกสารประกอบ ดังนี ้
ผู้สมัครส่งผลงาน Animatic ความยาวเรื่ อง ไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit)
รูปแบบไฟล์ .MOV หรื อ .MP4
-

ความละเอียด 1920 x 1080 pixel

-

ผลงานที่ส่งเข้ าประกวด สามารถส่งได้ ทงั ้ 2D และ 3D และสามารถผสมผสานแนวคิด
การนาเสนอในรูปแบบของ Motion graphic / Infographic ได้

-

ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดจะต้ องขึ ้น Title ที่เห็นได้ ชดั ประกอบด้ วย
- ชื่อทีม
- ชื่อเรื่ อง
- เครดิต ภาพ / เสียง (ถ้ ามี)

โดยส่งผลงานดังกล่าวไม่เกินวันที่ 13 มิถนุ ายน 2561 (ปิ ดรับผลงานเวลา 17.00 น.)
เอกสารประกอบ
1. เอกสาร
ปกหน้ า ระบุชื่อทีม , ระบุหวั ข้ อที่นาเสนอ, ชื่อผลงาน , สถาบันการศึกษา
(กรณีนกั เรี ยน นักศึกษา) , รายชื่อสมาชิกในทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา (ถ้ ามี)
ภายใน 1 หน้ ากระดาษ A4
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2. เนื ้อเรื่ องย่อ
2.1 จานวน 1 หน้ ากระดาษ A4 ใช้ Font Cordia New 16 เท่านัน้
2.2 เนื ้อเรื่ อง
- อนุญาตให้ ใช้ ตวั การ์ ตนู พ่อมดน้ อย WealthMagik , นางฟ้ามันนี่ , ณภัทร, มอส และ
พี่อญ
ั จากหนังสือการ์ ตนู “คู่มือต้ านเกษี ยณจน” อยู่ในเนื ้อหาได้ (ไม่บงั คับ)
- กรณีที่ต้องการใช้ ตวั ละคร จากหนังสือการ์ ตนู คู่มือต้ านเกษี ยณจนในเนื ้อหา
(ไม่บงั คับ) สามารถ Download Character / Model / การ์ ตนู ต้ านเกษี ยณจน ได้ ที่
www.WealthMagik.com/AnimationAward
บุคลิกพิเศษพ่อมดน้ อย WealthMagik
- ฉลาด, น่ารัก, นิสยั ดี
- ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านบริหารจัดการ ด้ านการเงินการลงทุนในกองทุนรวม
ที่สามารถเนรมิตรให้ ทกุ ความฝั นด้ านการเงินของทุกคนเป็ นไปได้ ดงั ใจหวัง
หมายเหตุ 1. สามารถเปลี่ยนแปลงอิริยาบทของพ่อมด ฯ ได้ ยกเว้ น ลักษณะหน้ าตา /
ชื่อ / ตราสัญลักษณ์ต่างๆ บนตัวการ์ ตนู ที่แสดงความเป็ น พ่อมดน้ อยฯ
2.ทางโครงการ ฯ มี Model พร้ อม Rigging ของตัวการ์ ตนู พ่อมดน้ อย
เว็ลธ์ เมจิก โดยสามารถDownload ได้ ที่
www.WealthMagik.com/AnimationAward
บุคลิกพิเศษนางฟ้ามันนี่
- นางฟ้ามันนี่ ผู้ช่วยของพ่อมดน้ อยเว็ลธ์ เมจิก นางฟ้าสาวสวย สายฮา
อารมณ์ดี ตอบได้ ทกุ คาถามด้ านการลงทุนในกองทุนรวม
หมายเหตุ 1. สามารถเปลี่ยนแปลงอิริยาบทของนางฟ้าฯ ได้ ยกเว้ น ลักษณะหน้ าตา
ชื่อ / ตราสัญลักษณ์ต่างๆบนตัวการ์ ตนู ที่แสดงความเป็ นนางฟ้ามันนี่
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2. ทางโครงการ

ฯ มี Model พร้ อม Rigging ของตัวการ์ ตนู นางฟ้ามันนี่

โดยสามารถ Download ได้ ที่ www.WealthMagik.com/AnimationAward
บุคลิกพิเศษ ณภัทร
- Director โฆษณา หนุ่มอนาคตไกล ขี ้เล่น รักความ Hi Technology
เดิมไม่สนใจเรื่ องการลงทุน กระทัง่ ได้ พบกับพ่อมดน้ อยเว็ลธ์ เมจิก
พฤติกรรมด้ านการเงินของเขาก็เปลี่ยนไป
บุคลิกพิเศษ มอส
- เพื่อนสนิทของณภัทร หนุ่มเจ้ าสาราญ สร้ างเสียงหัวเราะให้ กบั ผู้คน ไม่สนใจ
เรื่ องการจัดการเงินทอง มีเท่าไหร่ใช้ หมด ไม่พอก็รูดบัตรเครดิตใช้ เงินอนาคต
บุคลิกพิเศษ พี่อญ
ั
- สาวใหญ่หวั ใจฟรุ้งฟริง้ รักการเดินทาง สนใจเรื่ องเงินๆ ทองๆ มักหาช่องทาง
ในการสร้ างรายได้ เสมอ ยินดีเปิ ดรับความรู้ใหม่ด้านการเงินเสมอ
2.3 กาหนดให้ ใช้ “เครื่ องมือ” ซึง่ ได้ แก่ ข้ อมูลประกอบการลงทุน และความรู้ด้านการเงิน
การลงทุนในกองทุนรวมได้ จากเว็บไซต์ www.WealthMagik.com เพื่อเป็ นข้ อมูล
ประกอบการพัฒนาผลงาน
โดยส่งเอกสารมาที่ บริ ษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้ นท์ ซิสเท็ม จากัด
เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้ า แขวงสมเด็จเจ้ าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 02 – 8614820 ต่อ 510 , 629
(โครงการ Software Park – WealthMagik Animation Award)
หรื อ ส่ง Link Download ผ่านทาง Email : info@wealthmagik.com
: thachasorn.kumi@wealthmagik.com
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ประกาศรายชื่อทีมที่เข้ ารอบ Animatic Clip
1. ประเภทนักเรี ยน นักศึกษา จานวน

20 ทีม

2. ประเภทบุคคลทัว่ ไป

20 ทีม

จานวน

ผ่านทางเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th ,
Facebook : SoftwarePark WealthMagik Animation Award ภายในวันที่ 20 มิถนุ ายน 2561

4) ส่งผลงานสมบูรณ์ และคัดเลือก Popular Vote
รายละเอียด
4.1 ทีมผู้ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม ทัง้ 2 ประเภท จะต้ องส่งผลงานที่สมบูรณ์ ความยาวไม่เกิน
3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ไม่เกินวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 (ปิ ดรับเวลา 17.00 น)
หมายเหตุ Animation หมายรวมถึง การพัฒนาผลงานในรูปแบบของ 2D , 3D , Motion
Graphic, Infographic หรื อการผสมผสาน
4.2 คัดเลือก Popular Vote ผ่านทางFacebook SoftwarePark - WealthMagik Animation
Award และเว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward โดยสามารถโหวต
ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561 ปิ ดโหวตเวลา 17.00 น.
หมายเหตุ ผลคะแนนของผู้ชนะ Popular Vote มิได้ มีผลต่อการตัดสินคัดเลือกผู้เข้ ารอบ 10 ทีม
สุดท้ ายจากคณะกรรมการ
4.3 ประกาศผลผู้เข้ ารอบสุดท้ าย 10 ทีม ของทัง้ 2 ประเภท และ Popular Vote ผ่านทาง
เว็บไซต์ www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th
ภายในวันที่ 5 กันยายน 2561

5) ตัดสินผลงานชนะเลิศ วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 โดยทุกทีมที่ผ่านเข้ ารอบสุดท้ าย
และทีมที่ชนะเลิศ Popular Vote จะต้ องเข้ าร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัลใน
วันจันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศุกรี ย์ แก้ วเจริญ ชัน้ 3 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เวลา 10.00 – 17.00 น.
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คุณสมบัติผ้ เู ข้ าแข่งขันประกวดผลงาน
1.

ประเภทนักเรี ยน นักศึกษา

ได้ แก่ ผู้ที่กาลังศึกษาในระดับมัธยมปลาย, อาชีวะ, ปริญญาตรี
ทัว่ ประเทศ

ประเภทบุคคลทัว่ ไป
3. มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และมีความสามารถในการพัฒนาการ์ ตน
ู แอนิเมชัน่ และ Motion
graphic / Infographic
2.

หมายเหตุ 1. ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดทุกผลงานเป็ นลิขสิทธิ์ของผู้เข้ าแข่งขัน ทังนี
้ ้ ผู้เข้ าแข่งขันต้ อง
ให้ สิทธิ์แก่ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้ นท์ ซิสเท็ม จากัด และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
ประเทศไทย ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพิม่ หรื อลดทอนเนื ้อหาได้ ตามความ
เหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า และไม่มีค่าใช้ จ่ายใดๆ ตอบแทนทังสิ
้ ้น
2.

Character และ Model ตัวการ์ ตนู พ่อมดน้ อยเว็ลธ์ เมจิก, นางฟ้ามันนี่, ณภัทร,
มอส และพี่อญ
ั เป็ นลิขสิทธิ์ของ บริ ษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้ นท์ ซิสเท็ม จากัด อนุญาตให้
ผู้เข้ าแข่งขันนาไปใช้ ประกอบการพัฒนาผลงานการประกวดในโครงการฯ นี ้เท่านัน้
ห้ ามมิให้ ตดั ต่อ ดัดแปลง หรื อละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ

เกณฑ์การตัดสิน
รอบที่ 1 คัดเลือกจากข้ อมูลในแบบฟอร์ มใบสมัคร เพื่อเข้ าร่วมกิจกรรม Boot Camp
(ไม่จากัดจานวน)
รอบที่ 2 คัดเลือกผลงานจาก Animatic Clip ประเภทละ 20 ทีม จากเกณฑ์ต่อไปนี ้
1. เนื ้อเรื่ อง และการเล่าเรื่ อง
2. ความสวยงาม
3. ความคิดสร้ างสรรค์ / ความน่าสนใจ
4. ความสมบูรณ์ของผลงาน / การใช้ เทคนิค
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รอบที่ 3 คัดเลือกผลงาน 10 ทีมสุดท้ ายของทัง้ 2 ประเภท จากเกณฑ์ต่อไปนี ้
1. เนื ้อเรื่ อง และการเล่าเรื่ อง
2. ความสวยงาม
3. ความคิดสร้ างสรรค์
4. ความสมบูรณ์ของผลงาน
รอบสุดท้ าย ตัดสินผลงานชนะเลิศ ของทัง้ 2 ประเภท โดยมีรางวัล ดังต่อไปนี ้
รางวัล ชนะเลิศ

1 รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1

1 รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 2

1 รางวัล

Popular Vote

1 รางวัล

เกณฑ์การตัดสินรอบสุดท้ าย
1. เนื ้อเรื่ อง และการเล่าเรื่ อง
2. ความสวยงาม
3. ความคิดสร้ างสรรค์ / ความน่าสนใจ
4. ความสมบูรณ์ของผลงาน / การใช้ เทคนิค
5.

การนาเสนอผลงาน / การตอบคาถาม

6.

รางวัล Popular Vote เป็ นรางวัลที่ได้ รับจากคะแนนโหวตจากบุคคลทัว่ ไปผ่านทาง
Facebook

หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินผลงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงทางผู้จดั โครงการฯ จะแจ้ งให้ ทราบก่อนการตัดสินผลงาน และคาตัดสิน
ของคณะกรรมการถือเป็ นที่เด็ดขาด และสิ ้นสุด ไม่สามารถโต้ แย้ งได้
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กรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้
1.

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย

2.

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้ นท์ ซิสเท็ม จากัด

3.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Animation จากสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชัน
และคอมพิวเตอร์ กราฟิ กส์ไทย

รางวัล
รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวดผลงาน Software Park – WealthMagik เงินออมสร้ างชาติ
Awards Season 3 หัวข้ อ “สนุก และ ง่ายกับกองทุนรวม”
ประเภทนักเรี ยน นักศึกษา
ทีมชนะเลิศ

- ทุนการศึกษา จานวน

40,000 บาท

- โล่รางวัลชนะเลิศและเกียรติบตั รการร่วมเข้ าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 1 - ทุนการศึกษา จานวน

20,000 บาท

- โล่รางวัลรองชนะเลิศและเกียรติบตั รการร่วมเข้ าแข่งขัน
ประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2 - ทุนการศึกษา จานวน

10,000 บาท

- โล่รองชนะเลิศ และเกียรติบต
ั รการร่วมเข้ าแข่งขันประกวดผลงาน

รางวัล Popular Vote - ทุนการศึกษา จานวน

5,000 บาท

- โล่รางวัล, เกียรติบต
ั รการร่วมเข้ าแข่งขันประกวดผลงาน

ประเภทบุคคลทัว่ ไป
ทีมชนะเลิศ

- เงินรางวัล จานวน

100,000 บาท

- โล่รางวัลชนะเลิศ และเกียรติบตั รการร่วมเข้ าแข่งขันประกวดผลงาน
10

รองชนะเลิศอันดับ 1 - เงินรางวัล จานวน

50,000 บาท

- โล่รองชนะเลิศ และเกียรติบตั รการร่วมเข้ าแข่งขันประกวดผลงาน
รองชนะเลิศอันดับ 2 - เงินรางวัล จานวน

30,000 บาท

- โล่รองชนะเลิศ และเกียรติบต
ั รการร่วมเข้ าแข่งขันประกวดผลงาน

รางวัล Popular Vote เงินรางวัล จานวน

5,000 บาท

- โล่รางวัล, เกียรติบตั รการร่วมเข้ าแข่งขันประกวดผลงาน
หมายเหตุ ทีมที่ได้ รับรางวัลมูลค่าตังแต่
้ 1,000 บาทขึ ้นไปต้ องเสียภาษี หกั ณ ที่จ่าย 5% ของ
มูลค่ารางวัล
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