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โครงการ Software Park – WealthMagik เงนิออมสร้างชาต ิAwards Season 7 

ตอน “ ออมลงทุน คุณท าได้” 

 

เก่ียวกบัโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสรา้งชาติ Awards  โดยเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร์

ประเทศไทย รว่มกบั บริษัทเว็ลธ ์แมเนจเมน้ท ์ซิสเท็ม จ ากดั จดัขึน้ครัง้แรกในปี พ.ศ.2559  เพื่อเป็นเวทีใหก้บั

นกัเรียน นกัศกึษา ตลอดจนบคุคลทั่ว  ไปไดแ้สดงศกัยภาพ ในการใชเ้ทคโนโลยี น าความรู ้ทกัษะ และความคิด

สรา้งสรรคม์าพฒันาผลงาน เพื่อเผยแพรค่วามรูท้างดา้นการเงินที่เขา้ใจยาก ใหเ้ป็นสื่อการต์นูแอนิเมชนั และ

วิดีทศันเ์รื่องสัน้ที่สนกุ และเขา้ใจง่าย สามารถเขา้ถึงไดใ้นทกุช่วงวยั  ทัง้ยงัไดเ้รียนรูก้ารน าเทคโนโลยีมาเป็น

เครื่องมือช่วยบรหิารเงินออมใหง้อกเงยเพื่ออนาคตยามเกษียณ 

 

หลกัการ และเหตผุล 

     ตลอดระยะเวลา 6 ปี ของการด าเนินโครงการ Software Park – WealthMagik เงนิออมสรา้งชาติ Awards 

โดยความร่วมมือระหว่าง เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ ส านกังานพฒันา

วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.  หน่วยงานที่ใหก้ารสนบัสนนุ และผลกัดนัอตุสาหกรรม

ซอฟตแ์วรไ์ทยใหเ้ติบโตอย่างต่อเนื่อง  ตลอดจนมุ่งสนบัสนนุการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรไอที  กบับริษัท เว็ลธ ์แมเนจเมน้ท ์ซิสเท็ม จ ากดั  ผูพ้ฒันาเว็บไซต ์www.WealthMagik.com  

เครื่องมือที่ใหบ้ริการขอ้มลูความรูด้า้นการเงิน การลงทนุผ่านกองทนุรวม และตราสารหนี ้มาอย่างยาวนาน   

ถือไดว้่ามีสว่นช่วยผลกัดนั และสรา้งความตระหนกัรูใ้หก้บัสงัคมไทยในเรื่องการบรหิารเงินออมเพื่ออนาคต       

ดว้ยเล็งเห็นว่า คนไทยยงัขาดความรู ้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนบริหารการเงินสว่นบุคคล ซึ่งควรเป็น

ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัทกุครอบครวั  โครงการฯ จึงมุ่งมั่นถ่ายทอดความรูด้า้นการวางแผนบรหิารเงินออม และ

เป็นสื่อกลางความรูส้ง่ต่อไปยงัทกุกลุม่สงัคม ผ่านการประกวดพฒันาการต์นูแอนิเมชนั และวิดิทศันเ์รื่องสัน้  

ซึ่งเป็นสื่อความรูท้ี่เขา้ถึง และเขา้ใจง่ายมาอย่างต่อเนื่อง 

http://www.wealthmagik.com/
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     ส  าหรบัโครงการ Software park – WealthMagik เงินออมสรา้งชาติ Awards Season 7 นี ้ไดก้ าหนดหวัขอ้

การประกวดคือ “ออมลงทุน คุณท าได้” เพื่อเป็นการกระตุน้เตือนใหท้กุคนในสงัคมไดรู้ว้่าการบรหิารเงินออม

ใหง้อกเงยนัน้ ใครๆ ก็สามารถท าได ้และการออมเงินอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ตอ้งรูจ้กัน าเงินออมนัน้มา

บรหิารโดยการ “ออมลงทนุ” เพื่อขยายต่อยอดเงินออมของเราใหง้อกเงย และสรา้งอนาคตที่ดียามเกษียณดว้ย 

วตัถุประสงค ์

1. เพื่อถ่ายทอดความรูเ้รื่องการวางแผนบรหิารเงินออมในรูปแบบออมลงทนุเพื่ออนาคต  

2. เพื่อเป็นสื่อกลางการประชาสมัพนัธใ์หท้กุสงัคมตระหนกัถึงความส าคญัของการบรหิารเงินออมดว้ย

วิธีการออมลงทนุผ่านกองทุนรวม พนัธบตัร หุน้กู ้หรือตราสารหนี ้

3. เพื่อพฒันาศกัยภาพ  ความคิดสรา้งสรรค ์และประสบการณด์า้น IT ใหก้บันกัเรียน นกัศึกษา และ

บคุคลทั่วไปในมิติความรูด้า้นการเงิน และการบริหารเงินออม  

 

ระยะเวลาด าเนินการ 

                 กมุภาพนัธ ์- กนัยายน 2565 

 

หมวดการประกวด    ผูส้นใจสมคัรเขา้รว่มโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสรา้งชาติ 

Awards Season 7   ตอน “ออมลงทุน คุณท าได้”  สามารถรว่มสง่ผลงานเขา้ประกวดไดต้ามหมวดที่ระบุ 

ดงันี ้

หมวดที ่1 พัฒนาการต์ูนแอนิเมชัน  ความยาวไม่เกิน 3 นาที    

              แบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท   ไดแ้ก่ 

                 ประเภทนกัเรียน นกัศกึษา  ไดแ้ก่  ผูท้ี่ก  าลงัศึกษาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ,  

                                                                    อาชีวะ , ปรญิญาตรีทั่วประเทศ 
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           ประเภทบคุคลทั่วไป           ไดแ้ก่  ผูท้ี่สนใจทั่วไป ไม่จ ากดัอาย ุเพศ การศกึษา และอาชีพ 

 

หมวดที ่2 พัฒนาวิดีทัศน ์เร่ืองส้ัน (Short Video) ความยาวไม่เกิน 3 นาที 

           ประเภทบคุคลทั่วไป       ไดแ้ก่ ผูท้ี่สนใจทั่วไป ไม่จ ากดัอายุ เพศ การศึกษา และอาชีพ 

 

ขัน้ตอนการประกวด 

1. ลงทะเบียนออนไลน ์ผ่านเว็บไซต ์www.WealthMagik.com/AnimationAward ไดต้ัง้แต่วนัที่  

  1 กมุภาพนัธ ์- 30 เมษายน 2565  ปิดรบัลงทะเบียนวนัที่ 30 เมษายน 2565  เวลา 17.00 น. 

2. ผูส้มคัรฯ สามารถสง่ผลงานในรูปแบบทีม (ก าหนดทีมไดต้ัง้แต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน ) โดยตอ้ง 

  ระบเุลือกหมวดการประกวดผลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้ 2 หมวด หากประสงคจ์ะสง่ผลงาน 

 เขา้ประกวดทัง้ 2 หมวด 

3. ผูส้มคัรฯ สามารถ Download เนือ้หาความรูด้า้นการเงิน การลงทนุไดจ้าก Link ที่ก าหนดให ้หรือจาก

เว็บไซต ์www.WealthMagik.com  และ www.WealthMagik.com/AnimationAward เพื่อเป็นขอ้มลู

ประกอบการพฒันาผลงาน 

4. ผูส้มคัรฯ จะไดเ้ขา้ค่ายกิจกรรม (Boot Camp Online) เพื่อแบ่งปันความรูด้า้นการเงิน และเทคนิค

การเลา่เรื่อง เป็นเวลา 1 วนั จากโคช้มืออาชีพของโครงการฯ 

5. ผูส้มคัรที่ผ่านเขา้รอบ 5 ทีมสดุทา้ยของการประกวดทัง้ 2 หมวดการแข่งขนั และผูท้ี่ไดร้บัรางวลั

ชนะเลิศ Popular Vote ของการประกวดแต่ละประเภทจะตอ้งเขา้รว่มประชมุเพื่อน าเสนอผลงาน 

 ของตน และรว่มรบัฟังการประกาศผลรางวลัชนะเลิศในวนัปิดโครงการ  ( บังคับ มิฉะนัน้จะถือว่า  

 ผูส้มคัรฯ สละสิทธิ์ในการรบัรางวลั ) 

รายละเอียดการประกวด 

1. สง่ใบสมคัร 

ผูส้มคัร จะตอ้งระบหุมวดการประกวดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทัง้ 2 หมวด  หากผูส้มคัรประสงค ์

http://www.wealthmagik.com/
http://www.wealthmagik.com/Animation
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จะสง่ผลงานเขา้ประกวดทัง้ 2 หมวด ไดแ้ก่ 

 -  หมวดการต์นูแอนิเมชนั (Animation) 

 -  หมวดวิดีทศัน ์เรื่องสัน้ (Short  Video) 

* กรณีเลือกหมวด การต์นูแอนิเมชนั ตอ้งระบปุระเภทที่สมคัรใหช้ดัเจนอย่างใดอย่างหนึ่ง ไดแ้ก่ 

      -  ประเภทนกัเรียน นกัศึกษา 

      -  ประเภทบุคคลทั่วไป 

จากนัน้จะตอ้งกรอกใบสมคัรพรอ้มทัง้ใหข้อ้มลูตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด โดยสมคัรผ่านเว็บไซต ์

www.WealthMagik.com/AnimationAward ไดต้ัง้แต่วนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์- 30 เมษายน 2565                             

(ปิดรบัลงทะเบียนวนัที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.) และประกาศรายชื่อทีมผูส้มคัรที่เขา้อบรม 

Boot Camp Online ผ่านทางเว็บไซต ์www.WealthMagik.com/AnimationAward และ 

www.swpark.or.th Facebook : SoftwarePark WealthMagik Animation Awards  ในวนัที่  

4 พฤษภาคม 2565 

หมายเหต ุ ส าหรบัประเภทนกัเรียนนกัศกึษา ใชเ้ลข และส าเนาบตัรประจ าตวันกัเรียน นกัศึกษาแทน

บตัรประชาชน 

2. กิจกรรม Boot Camp 

ผูส้มคัรฯ ทัง้ 2 หมวดการประกวด จะไดร้บัการอบรม (Boot Camp Online) เพื่อพฒันาความรูท้าง

การเงิน การออมลงทนุ , เทคนิคการเลา่เรื่องที่สมบรูณ ์(Story Telling) และการบรหิารเวลาจากโคช้

มืออาชีพของโครงการฯ ตลอดจนสามารถขอรบัค าปรกึษา และแนะแนวทางการพฒันาผลงานใน    

วนัเสารท์ี่ 14  พฤษภาคม 2565   ผ่านระบบ Zoom Online 

3. การคดัเลือกผลงาน หมวดวิดีทัศนเ์ร่ืองส้ัน (Short Video) หัวข้อ “ออมลงทุน คุณท าได้” 

           เงื่อนไขการประกวด 

           ผูส้มคัร สามารถสง่ผลงานวิดีทศันเ์รื่องสัน้ (Short Video) โดยมีเนือ้หาที่สื่อใหผู้ช้มไดต้ระหนกัถึงการ     

http://www.wealthmagik.com/AnimationAward%20ได้
http://www.wealthmagik.com/AnimationAward%20และ
http://www.swpark.or.th/
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           บรหิารเงินออมว่ามีความส าคญั และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งเรียนรูเ้พื่อเป็นรากฐานในการวางแผน 

           บรหิารเงินออมเพื่ออนาคตที่ดีของตน และครอบครวั  ดว้ยวิธีการออมลงทนุผ่านกองทนุรวม พนัธบตัร  

           หุน้กู ้ หรือตราสารหนี ้ โดยมีเงื่อนไข ดงัต่อไปนี ้

     1.  ผลงานที่สง่เขา้ประกวดมีความยาวเนือ้หาไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) โดยผูส้มคัร         

           สามารถสง่ผลงานเขา้รว่มประกวดไดม้ากกว่า 1 เรื่องต่อทีม 

     2.  ไม่จ ากดัเทคนิคการผลิต รูปแบบการน าเสนอ ก าหนดใหม้ีความคมชดัแบบ Full HD หรือสงูกว่า   

           สดัสว่นภาพ 16 : 9  ในรูปแบบไฟล ์ .MP4 หรือ .MOV  

      3. ผลงานที่สง่เขา้ประกวดตอ้งเป็นผลงานที่สรา้งสรรคข์ึน้ใหม่ ไม่เคยสง่เขา้ประกวดที่ใดมาก่อน และ 

           ตอ้งไม่เคยไดร้บัการเผยแพรใ่นสื่อทุกประเภท (รวมทัง้สื่อสงัคมออนไลน ์เช่น Facebook, YouTube,  

           Line, Instagram เป็นตน้)  

      4.  ผลงานที่สง่เขา้ประกวดตอ้งเป็นผลงานที่ผูส้มคัรสรา้งสรรคด์ว้ยตนเอง ตอ้งไม่เป็นผลงานที่ท าซ า้  

           ดดัแปลงลอกเลียนแบบผลงานผูอ่ื้นอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ 

      5. หวัขอ้ “ออมลงทุน คุณท าได้” สามารถสื่อความหมายไดต้ามความคิดสรา้งสรรคข์องแต่ละทีม  

          ทัง้นีเ้นือ้หาตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ความสงบเรียบรอ้ย ตลอดจนศีลธรรม และพฤติกรรมอนัดีของสงัคม 

     6.  ผลงานที่สง่เขา้ประกวด ผูส้มคัรจะตอ้งเป็นผูเ้ตรียมอปุกรณ ์และด าเนินการผลิตเองทัง้หมด ทัง้นี ้ 

          ผูส้มคัรเป็นผูร้บัผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของขอ้มลู อนัไดแ้ก่ เนือ้หา ภาพ เสียง หรืออ่ืนๆ ที่ใชใ้นการสรา้งสรรค ์

          ผลงาน  ตอ้งไม่ละเมิดกฎหมาย  ทรพัยส์ินทางปัญญา และการกระท าผิดเก่ียวกบั พรบ.คอมพิวเตอร  ์

     7.  ผลงานท่ีสง่เขา้ประกวดทกุผลงานเป็นลิขสิทธิ์ของผูส้มคัร ทัง้นี ้ผูส้มคัรฯ ตอ้งใหส้ิทธิ์แก่บริษัทเว็ลธ ์ 

          แมเนจเมน้ท ์ ซิสเท็ม จ ากดั และเขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย ในการน าไปใช ้เผยแพร่ 



 

pg. 6 
 

          ประชาสมัพนัธ ์เพิ่ม หรือลดทอนเนือ้หาไดต้ามความเหมาะสม โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และไม่มี 

          ค่าใชจ้่ายใดๆ ตอบแทนทัง้สิน้ 

    การคดัเลือก 

    คดัเลือก Storyboard   พรอ้มเอกสารประกอบ 

    - ผูส้มคัรสง่ผลงาน Storyboard พรอ้มเนือ้เรื่องย่อ ความยาวเรื่องไม่เกิน 3 นาที (ไม่รวม Intro และ End  

      Credit) รูปแบบไฟล ์PDF หรือ JPEG พรอ้มเนือ้เรื่องย่อ จ านวน 1 หนา้  

      โดยสง่เอกสารหรือสง่ Link Download ผ่านทาง 

                            E-mail : info@wealthmagik.com   และ 

                                      : Thachasorn.kumi@wealthmagik.com  

      หรือสง่เอกสารมาที่ 

                               บริษัท เว็ลธ ์แมเนจเมน้ท ์ซิสเท็ม จ ากดั  

                              เลขที่ 383 ถนนลาดหญา้ แขวงสมเด็จเจา้พระยา  เขตคลองสาน  

                              กรุงเทพมหานคร 10600   โทร 02-8614820 ต่อ 5510 

                             (โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสรา้งชาติ Awards) 

       โดยสง่ผลงานดงักลา่วภายในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ปิดรบัผลงาน เวลา 17.00 น.) 

    - ประกาศรายชื่อทีมที่เขา้รอบ Storyboard (ไม่จ ากดัจ านวน) ผ่านทาง 

          เว็บไซต ์      :  www.WealthMagik.com/AnimationAward และ www.swpark.or.th 

          Facebook  :  SoftwarePark WealthMagik เงินออมสรา้งชาติ Awards  

          ภายในวนัศกุรท์ี่ 3 มิถุนายน 2565 

mailto:info@wealthmagik.com
mailto:Thachasorn.kumi@wealthmagik.com
http://www.wealthmagik.com/AnimationAward%20และ
http://www.swpark.or.th/
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    สง่ผลงานสมบูรณ ์

    รายละเอียด 

    1. ทีมผูผ้่านการคดัเลือกในรอบ Storyboard (ไม่จ ากดัจ านวน) จะตอ้งสง่ผลงานสมบรูณ ์ความยาวไม่เกิน        

        3 นาที (ไม่รวม Intro และ End Credit) ไม่เกินวนัพฤหสับดีที่ 5 สิงหาคม 2565 (ปิดรบัเวลา 17.00 น.)     

                     โดยสง่ Link Download ผ่านทาง E-mail : info@wealthmagik.com  และ 

                                                                                 : Thachasorn.kumi@wealthmagik.com 

       หมายเหต ุ  ผลงานที่สง่เขา้ประกวด ไม่จ ากดัเทคนิคการผลิต รูปแบบการน าเสนอ สง่ผลงานในรูปแบบ 

                         ไฟล ์.MOV หรือ .MP4 , Full HD หรือสงูกว่า ขนาด 16 : 9  

    2.  ประกาศผลผูผ้่านเขา้รอบ 5 ทีมสดุทา้ย ผ่านทาง  

                  Facebook : Software Park WealthMagik เงินออมสรา้งชาติ  Awards,  

                  เว็บไซต ์www.WealthMagik.com/AnimationAward  และ  www.swpark.or.th          

                  ภายในวนัศกุรท์ี่ 15 สิงหาคม 2565 

    3.  คดัเลือก Popular Vote จากผลงานผูเ้ขา้รอบ 5 ทีมสดุทา้ยผ่านทาง  

                 YouTube :  WealthMagik Channel   และ  

                 เว็บไซต ์  :  www.wealthmagik.com/AnimationAward       

                 Line@     :  WealthMagik 

                 สามารถโหวตได ้ตัง้แต่วนัที่ 19 สิงหาคม – 16 กนัยายน 2565  ปิดโหวตเวลา 17.00 น.     

mailto:info@wealthmagik.com
mailto:Thachasorn.kumi@wealthmagik.com
http://www.wealthmagik.com/AnimationAward
http://www.swpark.or.th/
http://www.wealthmagik.com/AnimationAward
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         โดยคะแนนโหวตจะนบัจากยอดไลค ์และยอดวิวที่เขา้มาทัง้หมดจาก YouTube ของ WealthMagik   

 

 

         ก าหนดคะแนนโหวต ดงันี ้

                                                    1 Like = 1 คะแนน 

                                                    1 View = 0.5 คะแนน  

         ประกาศผลทีมชนะเลิศ Popular Vote วนัที่ 20 กนัยายน 2565 

         หมายเหต ุ 1. ผลคะแนนของผูช้นะ Popular Vote มิไดม้ีผลต่อการตดัสินรอบสดุทา้ยจากคณะกรรมการ    

                           2. การนบัคะแนนจะนบัจากยอด Like และยอด View ที่เขา้มาตามเวลาที่ก าหนด และผ่าน     

                               การคดักรองจากระบบตรวจสอบของ YouTube แลว้เป็นเวลา 3 วนั   

                           3. ยอด Dislike ไม่มีผลต่อการนบัคะแนน 

                           4. ค าตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิน้สดุไม่สามารถโตแ้ยง้ได ้              

     4.  ตดัสินผลงานชนะเลิศ ในวนัพฤหสับดีที่ 22 กนัยายน 2565  โดยทุกทีมที่ผ่านเขา้รอบสดุทา้ย และ 

          ทีมที่ชนะเลิศ Popular Vote จะตอ้งเขา้รว่มงานประกาศผล และมอบรางวลั ในวนัดงักลา่ว ณ หอ้ง    

          Auditorium เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย เวลา 12.30 – 17.00 น. (บงัคบั มิฉะนัน้จะถือว่า                    

           ผูส้มคัรสละสิทธิ์ในการรบัรางวลั) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดังานประกาศผลฯ ทางโครงการ 

           จะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้   

     5.  คณุสมบติัผูส้มคัรเขา้แข่งขนัประกวดผลงาน 

          บุคคลทั่วไป ไม่จ ากดัอาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ  ก าหนดทีมไดต้ัง้แต่ 1 คน และไม่เกิน 3 คน 
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     6.  กรรมการตดัสิน 

          คณะกรรมการตดัสิน ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญ และผูท้รงคณุวฒุิจากหน่วยงานต่างๆ ดงันี  ้

1. ผูท้รงคณุวฒุิ จาก เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วร ์ประเทศไทย 

2. ผูท้รงคณุวฒุิ จาก บรษิัท เว็ลธ ์แมเนจเมน้ท ์ซิสเท็ม จ ากดั  

3. ผูท้รงคณุวฒุิ จากสมาคมผูป้ระกอบการแอนิเมชนัและคอมพิวเตอรก์ราฟิกสไ์ทย 

     7.  เกณฑก์ารตดัสิน 

          รอบที่ 1  คดัเลือกจากขอ้มลูแบบฟอรม์ใบสมคัร เพื่อเขา้รว่มกิจกรรม Boot Camp (ไม่จ ากดัจ านวน) 

          รอบที่ 2  คดัเลือกจากผลงาน Storyboard และเรื่องย่อ (ไม่จ ากดัจ านวน) จากเกณฑต่์อไปนี ้

1. เนือ้เรื่อง และความเหมาะสมของเนือ้หา 

2. ความคิดสรา้งสรรค ์

3. การเลา่เรื่องชดัเจน และสามารถเขา้ใจถึงคอนเซ็ปได ้

         รอบที่ 3   คดัเลือกผลงานสมบรูณ ์5 ทีมสดุทา้ย จากเกณฑต่์อไปนี ้

1. เนือ้เรื่อง ความเหมาะสมของเนือ้หา ตรงตามประเด็นที่ก าหนด        15 % 

2. การเลา่เรื่องชดัเจน สามารถตีความ และเลา่เรื่องใหผู้ช้มเขา้ใจ 

                               คอนเซ็ปของเรื่องได ้                                   25 % 

3. เนือ้หาสามารถดงึดดูความสนใจ และสามารถท าใหผู้ช้ม 

                               เกิดอารมณร์ว่มได ้                                   15 % 

4. เทคนิค และคณุภาพผลงาน              20 % 

5. ความคิดสรา้งสรรค ์            20% 
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6. การน าเสนอ                                                                                   5% 

         รอบสดุทา้ย  ตดัสินผลงานชนะเลิศ โดยมีรางวลั ดงัต่อไปนี ้

  รางวลัชนะเลิศ   1 รางวลั 

  รางวลัรองชนะเลิศ  2 รางวลั 

  รางวลัชนะเลิศ Popular Vote 1 รางวลั 

           หมายเหต ุ เกณฑก์ารตดัสินผลงานอาจมีการปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทัง้นี ้หากมีการ  

                เปลี่ยนแปลงทางผูจ้ดัโครงการจะแจง้ใหท้ราบก่อนการตดัสินผลงาน และค าตัดสิน 

                           ของคณะกรรมการถือเป็นทีเ่ด็ดขาด และสิน้สุดไม่สามารถโต้แย้งได้ 

     8. รางวลั 

         รางวลัส าหรบัผูช้นะการประกวดวิดีทศันเ์รื่องสัน้ (Short Video) โครงการ Software Park –     

         WealthMagik   เงินออมสรา้งชาติ Awards Season 7 หวัขอ้ “ออมลงทุน คุณท าได้” 

                   ทีมชนะเลิศ               -  เงินรางวลั    จ านวน   40,000 บาท 

                                                     -  โลร่างวลัชนะเลิศ และเกียรติบตัรรว่มเขา้แข่งขนัประกวดผลงาน 

                   ทีมรองชนะเลิศอนัดบั1     -  เงินรางวลั    จ านวน   20,000 บาท 

                                                         -  โลร่างวลัรองชนะเลิศ และเกียรติบตัรร่วมเขา้แข่งขนัประกวดผลงาน 

                   ทีมรองชนะเลิศอนัดบั2     -  เงินรางวลั    จ านวน   10,000 บาท 

                                            -  โล่รางวลัรองชนะเลิศ และเกียรติบตัรรว่มเขา้แข่งขนัประกวดผลงาน 

         ทีมชนะเลิศรางวลั Popular Vote  -  เงินรางวลั    จ านวน    5,000 บาท  

                                                                    -  โลร่างวลัชนะเลิศ popular Vote และเกียรติบตัรรว่มเขา้ 

                                                                       แข่งขนัประกวดผลงาน 
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                  หมายเหต ุทีมที่ไดร้บัรางวลัมลูค่าตัง้แต่ 1,000 บาท ขึน้ไปตอ้งเสียภาษีหกั ณ ที่จ่าย 5%  

                                  ของ มลูค่ารางวลั 

 

 

 

 

รายนามผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ 

 

 

 

 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยีแห่งชาติ                          บรษิัทเว็ลธ ์แมเนจเมน้ท ์ซิสเท็ม จ ากดั 

 

 

 

         เขตอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรป์ระเทศไทย                                                WealthMagik.com 

  

 

 

สมาคมผูป้ระกอบการแอนิเมชนัและคอมพิวเตอรก์ราฟิกสไ์ทย                    สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย 

 


