
ประกวดหนังสัน้ ภายใต้หวัข้อ “GOLDEN LAND…GOLDEN LIFE” 

 

บรษิทั สมารท์ แลนด ์บูรพา จ ากดั ขอเชญิ นิสติ นกัศกึษา และบุคคลทัว่ไป ส่งผลงานเขา้รว่มการ
ประกวดหนงัสัน้ ความยาว 3-5 นาท ีภายใตห้วัขอ้ “GOLDEN LAND…GOLDEN LIFE” มารว่มกนัถ่ายทอด
ความสุขในไลฟ์สไตลก์ารใชช้วีติทีบ่า้นในรปูแบบใหม่ๆ  ชงิเงนิรางวลัมลูค่ารวม 100,000 บาท  ใครมขีอง ใคร
มไีอเดยี ใครมคีวามคดิสรา้งสรรค ์“ไม ่ควร พลาด!!!” 

วตัถปุระสงค ์

o เพื่อเปิดโอกาสให ้นิสติ นกัศกึษา และบุคคลทัว่ไป ไดแ้สดงความสามารถและความคดิสรา้งสรรคใ์น
การน าเสนอทีอ่ยูอ่าศยั ในรปูแบบต่างๆ ทีน่่าสนใจ มาบอกเล่าหรอืถ่ายทอดในรปูแบบของหนงัสัน้ 
เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละจดจ า แก่บุคคลทีส่นใจ 

คณุสมบติัของผูส่้งผลงานเข้าประกวด 

o นิสติ นกัศกึษา บุคคลทัว่ไป 
o สามารถส่งผลงานเขา้รว่มประกวด ทัง้ประเภทเดีย่วหรอืประเภททมี 
o ผูส้นใจสามารถส่งผลงานไดม้ากกว่าหนึ่งผลงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

15 ม.ิย. – 31 ก.ค. 62 เปิดรบัสมคัร ( ยงัไมต่อ้งส่งผลงาน / รอชีแ้จงแนวคดิ ) 

1 ส.ค. 62  นดัพบผูส้มคัร ( ชีแ้จงแนวคดิ และพาเยีย่มชมโครงการ ) 

2 ส.ค. – 30 ส.ค. 62 ส่งแผนแนวคดิ และ Story Board เขา้ประกวด ( กรรมการผูท้รงคุณวุฒคิดัเลอืก ) 

1 ก.ย. – 14 ก.ย. 62 กรรมการฯ คดัเลอืก Story Board จ านวน 3 ทมี 

15 ก.ย. 62 ประกาศผลการคดัเลอืก Story Board จ านวน 3 ทมี ( เพื่อใหท้ัง้ 3 ทมี เตรยีมการ
ผลติหนงัสัน้ โดยสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการผลติหนงัสัน้ ทมีละ 10,000 บาท ) 

16 ก.ย. – 15 ต.ค. 62 ระยะเวลาด าเนินการผลติหนงัสัน้ 

25 ต.ค. 62  ประกาศผลการตดัสนิ พรอ้มมอบเงนิรางวลัและใบประกาศนียบตัร 

 

 



รายละเอียดการตดัสิน 

รอบคดัเลอืก 

1. ทมีทีเ่ขา้รว่มประกวดจะตอ้งส่ง 

- บทสรปุแนวคดิ / เรือ่งยอ่ / แรงบนัดาลใจหรอืทีม่า 

- Story Board ของหนงัสัน้ทีต่อ้งการถ่ายทอด พรอ้มค าบรรยายรายละเอยีดภาพ Story Board เป็น
ภาพเขยีน ภาพถ่าย หรอื Computer Graphic ทีส่ามารถสื่อสารใหเ้ขา้ใจเรือ่งราวทีน่ าเสนอได้ 

2.  Story board ทีส่่งเขา้ประกวดตอ้งเป็นเน้ือเรือ่งทีค่ดิขึน้มาใหม ่และยงัไมเ่คยส่งเขา้ประกวดทีใ่ดมา
ก่อน โดยคณะกรรมการฯ จะพจิารณาจากความถูกตอ้งของเนื้อหาทีส่ามารถถ่ายทอดเรือ่งราว ดา้น
ความคดิสรา้งสรรค ์ ความน่าสนใจ และความแปลกใหม่ (ไมจ่ ากดัประเภทภาพยนตร ์ เช่น Drama 
Movies, Family , Comedy เป็นตน้) 

เพื่อใหค้ณะกรรมการฯตดัสนิ ทมีทีเ่ขา้รอบเพื่อทีจ่ะด าเนินการผลติหนงัสัน้ จ านวน 3 ทมี 

รอบตดัสนิ 

1. ทมีทีเ่ขา้รอบ จ านวน 3 ทมี ( จะไดร้บัเงนิสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการผลติหนงัสัน้ ทมีละ 10,000 บาท 
) เพื่อด าเนินการผลติหนงัสัน้ตาม Story Board ของทมีตนเอง 

2. ระยะเวลาการผลติหนงัสัน้ รวม 1 เดอืน ( 16 ก.ย. – 15 ต.ค. 62 ) 
3. ทางบรษิทัฯ จะเอือ้อ านวยสถานทีใ่นการถ่ายท าภายในโครงการ แก่ทมีผูผ้ลติ 
4. คณะกรรมการจะท าการคดัเลอืกและตดัสนิผลการประกวดหนงัสัน้ และประกาศผล 

รางวลัประกวด 

o รางวลัชนะเลศิ   รบัเงนิรางวลั 50,000 บาท พรอ้มใบประกาศ 
o รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 รบัเงนิรางวลั 30,000 บาท พรอ้มใบประกาศ 
o รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 รบัเงนิรางวลั 20,000 บาท พรอ้มใบประกาศ 

เอกสารประกอบการสมคัร 

1. ใบสมคัร 
2. ส าเนาบตัรประชาชน หรอืส าเนาบตัรนกัศกึษา 
3. ส่งผลงาน ( Story board ) ทางอเีมล ์smartlandburapa@gmail.com 

 



ช่องทางในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

1. ส่งผลงานดว้ยตนเอง ณ ส านกังานขายโครงการสมารท์แลนดก์รนีพารค์ 
2. ทางไปรษณยี ์จ่าหน้าซองถงึ ฝ่ายการตลาด บรษิทั สมารท์ แลนด ์บูรพา จ ากดั 

เลขที ่ 88/155 หมู ่4  ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
3. ทางอเีมล ์ smartlandburapa@gmail.com 

 

สอบถามข้อมลูและรายละเอียด เพ่ิมเติม 

ฝ่ายการตลาด บรษิทั สมารท์ แลนด ์บรูพา จ ากดั 

เลขที ่ 88/155 หมู ่4  ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
โทร. 096-989-3287 
อเีมลล ์ smartlandburapa@gmail.com 

 

หมายเหตุ 

 ผลงานหนังสัน้ ภายใตห้วัขอ้ “GOLDEN LAND…GOLDEN LIFE” ของผูท้ีไ่ดร้บัรางวลั ถอืเป็นลขิ
สทิธข์อง บรษิทั สมารท์ แลนด ์ บรูพา จ ากดั (โครงการ โกลเดน้แลนด)์ ซึง่สามารถน ามาเผยแพรต่่อ
สาธารณชนและเพื่อประโยชน์ในการประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ หรอืใชใ้นโอกาสอื่นๆ ต่อไปได ้

mailto:smartlandburapa@gmail.com

