
 

โครงการประกวดภาพยนตร์สัน้ (หนังสัน้) ระดับอุดมศึกษา 2561 

SmartHeart Me-O Student Short Film Contest 2018 

ภายใต้แนวคิด “สัตว์เลีย้งสุขสันต์ ครอบครัวหรรษา” 

หลักการและเหตุผล 

 จากการท่ีผู้คนในสงัคมปัจจบุนั มีอายยืุนยาวมากขึน้ มีลกูน้อยลง ท าให้ผู้คนนิยมเลีย้งสตัว์เลีย้ง เป็น

เสมือนหนึง่สมาชิกในครอบครัวมากขึน้ มีความรัก ความผกูพนั มีความส าคญัตอ่จิตใจของสมาชิกในครอบครัว  

และมีการดแูลเอาใจใส ่เร่ืองสขุภาพและการเลีย้งดเูป็นอยา่งดี  ดงัจะเห็นได้จากการหาความรู้เก่ียวกบัสขุภาพ

สตัว์เลีย้งเพิ่มขึน้อยา่งกว้างขวาง และตลาดกลุม่ธุรกิจสตัว์เลีย้ง ได้แก่ อาหารสตัว์ โรงพยาบาลสตัว์ คลินิก

รักษาสตัว์ ฟาร์มเพาะพนัธุ์ สปา อาบน า้ตดัขน โรงเรียนฝึก  โรงแรม สถานท่ีรับฝากสตัว์เลีย้ง และสินค้าอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัสตัว์เลีย้ง มีการเตบิโตอยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั เป็นผู้ผลิตอาหารสตัว์เลีย้ง ได้แก่ สนุขั แมว ม้า นก หน ู

กระตา่ย ปลา ฯลฯ ได้เห็นถึงความส าคญัของสตัว์เลีย้ง อยา่งมีคณุภาพ ด้วยความรักความผกูพนัเสมือน

สมาชิกในครอบครัว จงึได้จดัให้มีโครงการประกวดภาพยนตร์สัน้ (หนงัสัน้) ระดบัอดุมศกึษา 2561  ภายใต้

แนวคิด “สตัว์เลีย้งสขุสนัต์ ครอบครัวหรรษา” ขึน้ เพ่ือให้กลุม่คนรุ่นใหม ่นิสิต นกัศกึษาในระดบัอดุมศกึษาได้มี

พืน้ท่ี และเวที ในการแสดงความริเร่ิมสร้างสรรค์ เข้าร่วมประกวด สง่ผลงานผลิตภาพยนตร์สัน้ เพ่ือ

ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทัว่ไปทราบถึง ความส าคญัของการเลีย้งสตัว์เลีย้งเสมือนหนึง่สมาชิกในครอบครัว 

ตอ่ไปในวงกว้าง 

 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเชิญชวนให้ นิสิต นกัศกึษา ในระดบัอดุมศกึษา ได้ร่วมกนัใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต

ภาพยนตร์สัน้ เพ่ือสง่เสริมการเลีย้ง และดแูลสตัว์เลีย้งเสมือนหนึง่สมาชิกในครอบครัว 

2. เพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างแรงบนัดาลใจ และสร้างความตระหนกั เร่ืองการเลีย้งสตัว์ และการดแูล

สขุภาพสตัว์อยา่งถกูต้อง เหมาะสม 

3. เพ่ือคดัเลือกภาพยนตร์สัน้ท่ีได้จากการประกวดมาใช้เป็นส่ือสนบัสนนุและเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ 

ของบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั 



 

 

แนวคิดการประกวด 

 “สตัว์เลีย้งสขุสนัต์ ครอบครัวหรรษา” ผู้สมคัรต้องท าเป็นวิดีโอ ความยาวไมเ่กิน 7 นาที โดยมีเนือ้หา

ส่ือถึง ความรักความผกูพนัระหวา่งสตัว์เลีย้ง และคนในครอบครัว รวมถึงการดแูลสขุภาพท่ีถกูต้อง ท่ีสามารถ

ดงึดดูความสนใจจากบคุคลทัว่ไป และในเครือขา่ยออนไลน์ได้เป็นอยา่งดี โดยชนิดสตัว์เลีย้งได้แก่ สนุขั แมว 

ม้า ปลา นก หน ูกระตา่ย ภายใต้แนวคิด (Mood and Tone) อารมณ์สนกุสนาน เฮฮา ร่าเริง นา่รัก 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 นิสิต นกัศกึษา ในระดบัอดุมศกึษา 

 

คุณสมบัตผู้ิเข้าประกวด 

  1. นิสิต นกัศกึษา ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเทา่ จากสถาบนัอดุมศกึษาใน

ประเทศไทย  

 2. สง่ผลงานเด่ียว หรือทีม ๆ ละไมเ่กิน 5 คน ไมจ่ ากดัชัน้ปี และคณะ โดยแตล่ะทีมจะสง่ผลงานได้ 1 

ชิน้ 

 

หลักฐานการสมัคร 

1. ส าเนาบตัร นิสิต นกัศกึษา ทกุคนในทีม โดยต้องเห็นรูปชดัเจน 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาขน 

3. กรอกใบสมคัรการประกวดอยา่งครบถ้วนและชดัเจน 

4. สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้ท่ี www.perfectcompanion.com 

หมายเหต ุส าหรับนิสิต นกัศกึษาชัน้ปีสดุท้าย  วนัท่ีจบการศกึษานบัจากวนัรับปริญญา 

http://www.perfectcompanion.com/


 

กตกิาการประกวด 

1. เนือ้หาภาพยนตร์สัน้ ส่ือถึง การดแูลสตัว์เลีย้งเสมือนหนึ่งสมาชิกในครอบครัว ภายใต้แนวคิด 

“สตัว์เลีย้งสขุสนัต์ ครอบครัวหรรษา” 

2. รูปแบบการน าเสนอ ภาพยนตร์สัน้ ความยาวไมเ่กิน 7 นาที โดยรวม Title, Intro และ End Credit 

แล้ว โดยไมจ่ ากดั เทคนิคการผลิต รูปแบบการน าเสนอ ไมว่า่จะเป็นภาพยนตร์ แอนนิเมชัน่ 

การ์ตนู สี ขาว ด า หรือ เทคนิคผสม  และต้องมีความชดัเจน ก าหนดให้มีสดัสว่นภาพ 16 : 9  

ขนาดไฟล์ขัน้ต ่า  720 p  และบนัทกึไฟล์ท่ีมีนามสกลุ MP4 

3. ตัง้ช่ือเร่ืองได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบัหวัข้อการประกวด 

4. ผลงานท่ีสง่เข้าประกวดต้องมีผลิตภณัฑ์ของบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั ปรากฏอยู่

ในผลงาน ตามแตล่ะชนิดสตัว์ เชน่ สนุขั  คือ SmartHeart, SmartHeart Gold, LuvCare  นก หน ู

กระตา่ย คือ SmartHeart  แมว คือ  Me-O, Me-O Gold ม้า คือ  MaxWin ปลา คือ Optimum 

HiPro, Saiteki โดยศกึษารายละเอียดของผลิตภณัฑ์ได้จาก www.perfectcompanion.com หาก

มีข้อสงสยัสามารถติดตอ่สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิได้ท่ี 02-800-9090 

5. ผลงานท่ีสง่เข้าประกวด ต้องเป็นผลงานท่ีผู้สมคัรจดัท าผลงานขึน้มาใหมเ่อง โดยไมเ่คยโฆษณา 

หรือ ไมเ่คยเผยแพร่ลงในส่ือใด ๆ มาก่อน ไมเ่คยได้รับรางวลัใดมาก่อน และเป็นผลงานท่ีไมไ่ด้

ละเมิดลิขสิทธ์ิ สิทธิทางปัญญาและทรัพย์สิน หรือสิทธ์ิใด ๆ ของบคุคล 

6. ในกรณีท่ีผู้สมคัรน าเพลง ภาพ ท่ีมาประกอบ ไมว่่าจะเป็นภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว กราฟิก อปุกรณ์

ประกอบฉาก และสิ่งอ่ืนใด ท่ีบคุคลอ่ืนเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ ลิขสิทธ์ิ สิทธิทางปัญญาและ

ทรัพย์สิน หรือสิทธ์ิใด ๆ ของบคุคลมาใช้ในผลงาน หากพบวา่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิในภายหลงั 

ผู้สมคัรต้องรับผิดชอบตอ่ความเสียหายและสิ่งท่ีเกิดขึน้ทัง้หมด 

7. ในกรณีท่ีผลงานได้มาโดยมิชอบ หรือคดัลอก หรือละเมิดลิขสิทธ์ิ ขอสงวนสิทธ์ิในการตดัสิทธ์ิออก

จากการประกวด หรือหากได้รับรางวลัแล้วก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวลั  

8. เนือ้หาในภาพยนตร์สัน้ จะต้องไมมี่การพาดพิง เร่ืองการเมือง และต้องไมล่บหลูต่อ่สถาบนั ชาต ิ

ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไมใ่ช้ถ้อยค า ท่ีเป็นการดถูกูดหูมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความ

ขดัแย้ง แตกแยกในสงัคม ตลอดจนไมข่ดัตอ่กฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม 

จริยธรรมอนัดี อนึง่ จะต้องไมแ่สดงถึงการทารุณกรรมสตัว์ไมว่า่ในกรณีใด ๆ ก็ตาม 

http://www.perfectcompanion.com/


 

9. ทกุผลงานท่ีสง่เข้าประกวดถือเป็นสิทธ์ิของบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั ไมว่า่จะเป็น

ผลงานท่ีได้รับรางวลัหรือไมก็่ตาม  สามารถน าเสนอหรือไมน่ าเสนอได้ สามารถน ามาแก้ไข 

เพิ่มเตมิ หรือ จดัท าซ า้ และเผยแพร่สูส่าธารณะได้ โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และไมส่ามารถ

ขอรับคืนไมว่า่กรณีใด  

10. ผู้สง่ผลงานเข้าประกวดต้องไมเ่ป็นพนกังานและบคุคลในครอบครัวของบริษัท เพอร์เฟค คอมพา

เนียน กรุ๊ป จ ากดั 

11. การสง่ผลงาน  สง่ Link YouTube โดย Set เป็น Unlisted เทา่นัน้ โดยต้องสง่พร้อมใบสมคัร และ

เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีระบไุว้  ทาง email: shortfilm@perfectcompanion.com  

12. คณะกรรมการจะคดัเลือกผลงานท่ีถกูต้องตามกตกิา และมีความโดดเดน่ เข้ารอบ 10 ผลงาน  

เพ่ือหารางวลั Popular vote โดย Upload ผลงานท่ีเข้ารอบ ทางชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้

- YouTube channel: PCGPerfectcompanion  

- https://www.facebook.com/smartheartthailand 

- https://www.facebook.com/meothailand 

- https://www.facebook.com/maxwinthailand 

- https://www.facebook.com/optimumclubthailand 

- https://www.facebook.com/Starpics 
13. ผลคะแนนจาก Popular Vote ไมมี่สว่นเก่ียวข้อง หรือ สง่เสริมในการตดัสินรางวลัชนะเลิศ รอง

ชนะเลิศอนัดบั 1 และรองชนะเลิศอนัดบั 2  

14. รางวลัชนะเลิศ รองชนะเลิศอนัดบั 1 และรองชนะเลิศอนัดบั 2 มีสิทธ์ิได้รับรางวลั Popular Vote  

หากมีคะแนนโหวตเป็นอนัดบัสงูสดุ 

15. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิน้สดุ 
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ก าหนดการ 

 

ก าหนดการ ระยะเวลา 
เปิดรับสมัครและส่งผลงาน   

- ใบสมคัร 

- ช่ือผลงานและแนวคิด 

- ภาพยนตร์สัน้ (Link YouTube) 

บดันี ้– 31 กรกฎาคม 2561 

การส่งผลงาน 

- สง่ Link YouTube (set เป็น Unlisted)  
ทาง email: shortfilm@perfectcompanion.com เทา่นัน้ 

ภายในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 24.00 น. 

การตัดสินโดยคณะกรรมการ 
      -    ผู้มีประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์ 
      -    ตวัแทนบริษัท สตาร์พิคส ์จ ากดั 
      -    ตวัแทนบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั  

วนัท่ี 1- 15 สงิหาคม 2561  

ประกาศผลงานที่ผ่านการคดัเลือก 10 เร่ือง 

- http://www.perfectcompanion.com  

- https://www.facebook.com/smartheartthailand 

- https://www.facebook.com/meothailand 

- https://www.facebook.com/maxwinthailand 

- https://www.facebook.com/optimumclubthailand 

วนัท่ี 15 สงิหาคม 2561 

Upload ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 10 เร่ือง และนับยอดรางวัล 
Popular Vote  

- นบัยอด Like จาก YouTube channel: 
PCGPerfectcompanion  

- นบัยอด Reaction จาก Facebook 

https://www.facebook.com/smartheartthailand 
https://www.facebook.com/meothailand 
https://www.facebook.com/maxwinthailand 
https://www.facebook.com/optimumclubthailand 
https://www.facebook.com/Starpics 

วนัท่ี 15 - 20 สงิหาคม 2561 เวลา 13.00 น. 

การประกาศผลการประกวด และมอบรางวัล 

- บธู SmartHeart เซ็นทรัล พลาซา่ ลาดพร้าว   
วนัท่ี 26 สงิหาคม 2561 เวลาจะแจ้งให้ทราบ
ภายหลงั 

mailto:film@perfectcompanion.com
https://www.facebook.com/smartheartthailand
https://www.facebook.com/meothailand
https://www.facebook.com/maxwinthailand
https://www.facebook.com/smartheartthailand
https://www.facebook.com/meothailand
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เกณฑ์การตัดสินรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 

 

 

 

 

หัวข้อพิจารณา ประเด็นพิจารณา เกณฑ์การให้คะแนนของกรรมการ 

1.เนือ้หาในภาพรวม เนือ้หาในภาพรวม ความถูกต้อง  
เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ ค ว า ม
เหมาะสมของเนือ้หา การร้อยเรียง
เ ร่ืองราว ล าดับเนื อ้ เ ร่ือง  ตาม
แ น ว คิ ด ท่ี ก า ห น ด  ส า ม า ร ถ
ถ่ายทอดเนือ้หาได้น่าสนใจ และ
ตรงตามวตัถปุระสงค์ของโครงการ
ประกวด 

30 คะแนน 

2. ความคิดสร้างสรรค์ / แนวคิด
ในการจดัท าภาพยนตร์สัน้    

ความคดิสร้างสรรค์ ความโดดเดน่
ท่ีท าให้ภาพยนตร์สัน้น่าติดตาม 
เกิดความประทับใจ สร้างการ
จดจ า และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อ
สตัว์เลีย้งและครอบครัว 

30 คะแนน 

3.  ความเหมาะสมในการน า
ภาพยนตร์สัน้ ไปเผยแพร่เป็นส่ือ
ประชาสมัพนัธ์ 

ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ เ ป็ น ส่ื อ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ 
ของบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน 
กรุ๊ป จ ากัด ได้ โดยมีผลิตภัณฑ์
ของบริษัทอยูใ่นผลงาน 

30 คะแนน 

4. คณุภาพของการผลิต คุณภาพของภาพและเสียง การ
ตัดต่อ และความ สวยงามของ
ผลงาน 

10 คะแนน 

รวม 100 คะแนน 



 

ตัดสินโดยคณะกรรมการ 3 ท่าน 

            1.ผู้ มีประสบการณ์ทางด้านภาพยนตร์ 

 2.ตวัแทนบริษัท สตาร์พิคส์ จ ากดั 

3.ตวัแทนบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั  

 

การตัดสินรางวัล  Popular Vote (1 รางวัล) 

1. ตดัสินจาก ผลงานท่ีผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการ 10 เร่ือง และได้ยอด Like ใน YouTube 

channel: PCGPerfectcompanion รวมกบั ยอด Reaction ใน Facebook ทัง้ 5 เพจ รวมกนัมากท่ีสดุ 

เป็นผู้ได้รับรางวลั Popular Vote 

2. เร่ิม Vote วนัท่ี 15 สิงหาคม จนถึง 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. 

3. การนบัคะแนน 

- ยอด Like ใน YouTube channel: PCGPerfectcompanion  

- ยอด Reaction จาก Facebook เพจ ดงัตอ่ไปนี ้

           https://www.facebook.com/optimumclubthailand 

         https://www.facebook.com/Starpics 

4. กรณีคะแนน Popular Vote เทา่กนัหลายผลงาน จะแบง่เงินรางวลัออกเป็นสดัสว่นท่ีเทา่ ๆ กนั  

5. ผลคะแนนจาก Popular Vote ไมมี่สว่นเก่ียวข้อง หรือ สง่เสริมในการตดัสินรางวลัชนะเลิศ รอง

ชนะเลิศอนัดบั 1 และรองชนะเลิศอนัดบั 2  
 

 

 

 

 

           https://www.facebook.com/smartheartthailand 

           https://www.facebook.com/meothailand 

           https://www.facebook.com/maxwinthailand 

https://www.facebook.com/optimumclubthailand
https://www.facebook.com/smartheartthailand
https://www.facebook.com/meothailand
https://www.facebook.com/maxwinthailand


 

รางวัล   

1. รางวลัชนะเลิศ                   เงินรางวลั       100,000  บาท   พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ  

2. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1           เงินรางวลั          50,000 บาท   พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 

3. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2           เงินรางวลั          30,000 บาท   พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 

4. รางวลั Popular Vote         เงินรางวลั          20,000 บาท   พร้อมใบประกาศเกียรติคณุ 

 

การประกาศผลและการรับรางวัล 

1. ผู้ ท่ีได้ผา่นการคดัเลือกเข้ารอบทัง้ 10 ผลงาน ต้องเข้าร่วมงานประกาศผลและรับรางวลัด้วยตนเอง 

ในวนัอาทิตย์ท่ี 26 สิงหาคม 2561 ท่ีบธู SmartHeart เซ็นทรัล พลาซา่ ลาดพร้าว  

2. หากไมม่ารับรางวลัตามก าหนดท่ีแจ้ง และไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า ถือวา่สละสิทธ์ิไมว่่าด้วยเหตผุล

ใดก็ตาม 

3. ผู้ ท่ีได้รับรางวลัทกุรางวลั จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจา่ย 5% ของมลูคา่รางวลั ณ วนัท่ีได้รับเงินรางวลั 

 

  แหล่งข้อมูล  

 เว็บไซด์ www.perfectcompanion.com 

 email : shortfilm@perfectcompanion.com 

 สอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ 02-800-9090 วนัจนัทร์ – ศกุร์ เวลา 8.30 -17.00 น. 

 

 

 

 

 

http://www.perfectcompanion.com/
mailto:film@perfectcompanion.com


 

ใบสมัคร 

โครงการประกวดภาพยนตร์สัน้ (หนังสัน้) ระดับอุดมศึกษา 2561 

SmartHeart Me-O Student Short Film Contest 2018 

ภายใต้แนวคิด “สัตว์เลีย้งสุขสันต์ ครอบครัวหรรษา” 

 

ช่ือผลงาน ............................................................................................................................................... 

แนวคิด.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

ประเภท             เด่ียว              ทีม………………  คน 

สมาชิก 

1. ช่ือ – นามสกลุ ............................................................................................................................ 

ชัน้ปี...................คณะ/สาขา ....................................................................................................... 

มหาวิทยาลยั .............................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท์............................................................... email ……………………………………… 

ท่ีอยู ่........................................................................................................................................... 

 

2. ช่ือ – นามสกลุ ............................................................................................................................ 

ชัน้ปี...................คณะ/สาขา ....................................................................................................... 

มหาวิทยาลยั .............................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท์............................................................... email ……………………………………… 

ท่ีอยู ่........................................................................................................................................... 

 



 

 

3. ช่ือ – นามสกลุ ............................................................................................................................ 

ชัน้ปี...................คณะ/สาขา ....................................................................................................... 

มหาวิทยาลยั .............................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท์............................................................... email ……………………………………… 

ท่ีอยู ่........................................................................................................................................... 

 

4. ช่ือ – นามสกลุ ............................................................................................................................ 

ชัน้ปี...................คณะ/สาขา ....................................................................................................... 

มหาวิทยาลยั .............................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท์............................................................... email ……………………………………… 

ท่ีอยู ่........................................................................................................................................... 

 

5. ช่ือ – นามสกลุ ............................................................................................................................ 

ชัน้ปี...................คณะ/สาขา ....................................................................................................... 

มหาวิทยาลยั .............................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท์............................................................... email ……………………………………… 

ท่ีอยู ่........................................................................................................................................... 

 

ทัง้นีไ้ด้สง่หลกัฐานการสมคัร มาพร้อมกนัด้วยดงันี  ้

1. ส าเนาบตัรนิสิต นกัศกึษา ของทกุคนในทีม 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาขน 

 

ท่านทราบข่าวการประกวด จากช่องทางใด 

…………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

ท่านรู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากัด หรือไม่ ผลิตภัณฑ์ใดบ้าง จาก
ช่องทางใด 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ข้าพเจ้า รับทราบ และเข้าใจ เง่ือนไขการสมคัร ตลอดจนกตกิาดีทกุประการ ข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้องหรือฟ้องร้อง

ตอ่บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั ภายใต้เง่ือนไข และกติกาท่ีก าหนด 

 

ลงช่ือ ..................................................... (ลายเซ็น) 

(............................................................) ตวับรรจง 

ตวัแทนทีม 

วนัท่ี ...................................................................... 

 

สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.perfectcompanion.com 

ส่งใบสมัครและผลงานมาที่ email: shortfilm@perfectcompanion.com 

หมดเขตรับสมัครและส่งผลงานภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

ตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ โทร 02-800-9090 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น.  

 

http://www.perfectcompanion.com/
mailto:film@perfectcompanion.com

