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หลักการและเหตุผล 

 เราก้าลังอยู่ในยุคเทคโนโลยีก้าวกระโดด  ปัญหาใหญ่ของประเทศไทยคือ ช่องว่างและความเหลื่อมล า้ของเศรษฐกิจ 

สังคมและการศึกษาของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ การศึกษาคือรากฐานท่ีส้าคญัที่จะลดความเหลื่อมล า้ในทุกมิติ  สังคม

การศึกษาโลกก้าลังเดินหน้าสู่ The 21st Century Learning เราจะเตรียมเยาวชนเด็กไทยอย่างไร  และพัฒนาทักษะอะไร  

วัตถุประสงค ์

 เป็นเวทีส้าคญัในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทย ในการก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษท่ี 21 อย่างเท่าทัน ท่ัวถึงและเท่าเทียม 

โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะข้อที่ 3 คือ digital skills  เกิดการเรยีนรู้ เกิดการสังเคราะห์ ร่วมสร้างนวัตกรรม ด้วยการใช้ digital 

technology ร่วมกันระหว่าง นักเรียน ครู โรงเรียน ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม 

 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ซึ่งเป็นสอง

องค์กรหลัก ในการพัฒนา และดูแล การมี การใช้ การเข้าถึง ICT ของประเทศไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่อง Digital Economy ไดร้่วมมือกันผลักดันหลายกลุ่มยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแกนหลักส้าคญัในการพัฒนา

ประเทศในศตวรรษท่ี 21 โดยหนึ่งในนั นคือ Education หรือ ภาคการศึกษา ระดับพื นฐาน จึงไดด้้าริจดัท้าโครงการ Thailand ICT 

Youth Challenge 2016 ซึ่งจัดขึ นเป็นปีท่ี 3 ภายใต้แนวคิดหลัก Digital Literacy for 21st Century Education เพื่อเป็น

เวทีส้าคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทย ในการก้าวเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างรู้ใช้  รู้เข้าใจ  รู้สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นใน

การพัฒนาทักษะข้อท่ี 3 คือ ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี  ทั งนี เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของ 

Thailand ICT Youth Challenge 2017 ที่จะ 

• เพิ่มการเรียนรู้ทักษะดิจิทัลให้กับเด็กและเยาวชนไทย สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างโอกาสการ

เรียนรู้  ลอดช่องว่างและความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 

• เพิ่มทักษะการคดิเชิงวิเคราะห์  เนน้ความสามารถในการวเิคราะห์และประเมินข้อมลูดจิิทัล เพื่อน้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิต  

แก้ไขวิกฤติการศึกษาชาติ ที่ระบุวา่  เด็กไทยคดิไมเ่ป็น 

• เพิ่มทักษะในการท้างานร่วมกัน  โดยใช้ดิจิทัลเป็นสื่อกลาง  รู้วิธีการกระท้าอย่างสมเหตสุมผล  ออนไลน์อย่างปลอดภัย

และเหมาะสม 

• สร้างการตระหนักรู้ทางสังคมให้กบัเด็กและเยาวชนไทย  ให้เข้าใจว่าจะใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีใด กับใคร เมื่อใด 

แนวทางการด าเนินโครงการ  

Thailand ICT Youth Challenge 2017 ภายใต้แนวคิด Digital Literacy for 21st Century Education การแข่งขันแนวคิด 

การใช้ การฝึกทักษะของเยาวชนไทย ระดับประเทศ ซึ่งเป็นทักษะทีมุ่่งเน้นการน้าเอา ทักษะส้าคัญข้อที่ 3 คือ ทักษะสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลยี โดยแบ่งการพฒันาความรู้ ความสามารถ (Literacy) ออกเป็น 3 เป้าหมาย คือ 



เป้าหมายท่ี 1 : เป้าหมายด้านสารสนเทศ (Information) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะในการเข้าถึง และรู้แหล่งสารสนเทศได้อยา่ง

รวดเร็ว มีทักษะในการประเมินความน่าเช่ือถือของสารสนเทศ และสามารถใช้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 

เป้าหมายท่ี 2 : เป้าหมายด้านสื่อ (Media) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสารในรปูแบบของสื่อ

ต่างๆ อาทิ มัลตมิีเดยี กราฟฟิค แอนนิเมชั่น เว็บไซต์ ฯลฯ ได้อย่างมีคุณภาพ 

เป้าหมายท่ี 3 : เป้าหมายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มุ่งให้เยาวชนมีทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยสีื่อสาร โดย

เชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ เพื่อเขา้ถึงฐานความรู้ในสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีคณุภาพและคณุธรรม  

1.  Thailand ICT Youth Challenge 2017 เป็นความร่วมมืออย่างบูรณาการของ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(MDE) ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ATCI) 

2. Thailand ICT Youth Challenge 2017 เป็นโครงการค่ายเยาวชน ICT ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีรายละเอียดของ

โครงการดังต่อไปนี  

๑. ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียน ครู และโรงเรยีน ในระดับการศึกษาพื นฐานทั งประเทศ  

๒. เน้นการมสี่วนร่วมและท้างานร่วมกัน Collaboration ระหว่าง ครู นักเรียน โรงเรียน และชุมชน  

๓. นักเรียนส่งผลงาน แนวคิดสร้างสรรค์ การน้า ICT ไปประยุกต์ใช้ เพื่อทักษะเป้าหมาย 3 ด้าน  

3. ระดับช่วงชั นท่ี 2 :  เพื่อทักษะเป้าหมายด้านสารสนเทศ (Information) นักเรยีนส่งผลงาน การท้า PowerPoint   เพื่อ

การเลา่เรื่องด้วยสื่อดิจิทลั โดยโปรแกรม PowerPoint เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ หรือ องค์กร แห่งอนาคต 

โดยใช้จินตนาการจากข้อมลูที่ไดร้บั Corporate or Brand Doing Good 

4. ระดับช่วงชั นท่ี 3 :  เพื่อทักษะเป้าหมายด้าน สื่อ (Media) เด็กนักเรยีนสร้างภาพยนตร์สั น   สรา้งสรรค์จินตนาการผ่าน

บทภาพยนตร์ ภาพ และ เสียง ถึงแบรนด์หรือองค์กรว่านี่คือ My Corporate : My Brand  

5. ระดับช่วงชั นท่ี 4 :  เพื่อทักษะเป้าหมายด้านสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อ Creative design ของ application 

ส้าหรับองค์กร หรือ แบรนด์ ในการสื่อสารองค์กร หรือ บริการ ให้กบัสังคมและลูกค้า สามารถน้าไปพัฒนาต่อ เพื่อ

ภาพลักษณ์ทีด่ี  Always Be With you  

6. โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 :  Digital Literacy for 21st Century Education  จะคดัเลือก

ผลงานท่ีผ่านเกณฑ์ เพื่อมาร่วมกิจกรรม ICT Youth Camp เพื่อบ่มเพาะทักษะในแต่ละด้านเพิ่มเตมิ เพื่อเตรียมความ

พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 และเดินหนา้สู่การใช้ทักษะนั นในการลดช่องว่าง ความเหลื่อมล ้า ทั งทางเศรษฐกิจ และสังคม  

สร้างโอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวิต 

7. ใน ICT Youth Camp จะประกอบไปด้วยกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทั ง 3 ด้าน ให้เยาวชนมีทักษะในการน้าไปประยุกต์ใช้

ในการเรียนรู้ เท่าทันและเข้าถึงองค์ความรู้ในโลกยุคดจิิทัลนี  

 

 



เจ้าภาพร่วมโดย 

• กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)   

• ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

จัดโดย 

• สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ATCI) 

สนับสนุนโดย 

• สถาบันส่งเสรมิการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ(สสวท.)  

• องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO)  

• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC สวทช.)  

• ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DIPA)  

• มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ  

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

• เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวรป์ระเทศไทย (Software Park Thailand)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดความส าเร็จของ Thailand ICT Youth Challenge 2017  

1. จ้านวนและสัดส่วนของนักเรียน ครู และโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ  การสร้างการตระหนักรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี และใช้

อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

2. จ้านวนผลงานท่ีได้ ตรงตามเกณฑ ์และวัตถุประสงค์  เพื่อทราบถึงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสูย่คุแห่งการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21   

3. หัวข้อในการเพิ่มทักษะดิจิทลั ในแค้มป์เยาวชน  ต้องมีความหลากหลาย  สะท้อนถึงความรู้ ดิจิทัล เพือ่น้ามาเป็น

มาตรฐานในการยกระดับเยาวชนไทยสู่มาตรฐานสากล 

• สามารถใช้ดิจิทัล ในการเสรมิสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

• สามารถใช้ดิจิทัลเพื่อเป็นสื่อการในการสื่อสารและการท้างานร่วมกนั 

• สามารถใช้ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมทักษะการวิจัยและเพิ่มความสามารถด้านสารสนเทศ 

• สามารถประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ 

• ตระหนักรู้ในความเป็นพลเมืองดจิทิัล 

 



เง่ือนไขการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

1. การส่งผลงาน ให้โรงเรียนส่งผลงานได้ไม่เกิน  10 ผลงานในแตล่ะช่วงชั น  

2. คุณครูที่ปรึกษา มีส่วนร่วมในการแนะน้า ให้แนวทางเท่านั น 

3. ผลงานท่ีส่งเข้าประกวด จะต้องประกอบด้วย 

o ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการ Thailand ICT  Youth  Challenge 2017 

o ผลงานส่งมาในรูปแบบดังนี   

▪ แผ่นซีดรีอม / ดีวดีี จ้านวน 2 ชุด  

▪ ส้าหรับพาวเวอพ้อย ปริ น A4  1 สไลด์ต่อหน่ึงแผ่น ภาพส ี

o ใบสมัครสามารถถ่ายส้าเนาจากเอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการฯ  และ ดาวน์โหลดได้ที่ 

www.thictyouth.com / facebook : thictyouth 

4. ผลงานท่ีเคยผ่านการประกวดและได้รับรางวัล ไม่อนุญาตให้ส่งเข้าประกวดใน โครงการ Thailand ICT  Youth 

Challenge 2017 หากทางคณะกรรมการตรวจพบ จะตดัสิทธ์ิในการเข้าแค้มป์ และเงินรางวัล 

5. ผลงานท่ีจัดท้าขึ นมา ต้องสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

6. ในการตัดสิน คณะกรรมการตัดสนิผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้พิจารณาผลงานท่ีส่งเข้ามา การพิจารณาตดัสินของ

คณะกรรมการฯ ถือเป็นทีส่ิ นสุด 

7. กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสัมคม และส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และบริษทัท่ีสนับสนุน

โครงการฯ มีสิทธ์ิในการเผยแพร่หรือจัดพิมพ์ผลงานทุกชิ นท่ีจัดส่งเขา้ประกวด  โดยปราศจากข้อผูกมดัใดๆ 

8. ซอฟต์แวร์ เนื อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอ่ืนใดที่ใช้ในการผลติ ต้องไม่ละเมดิทรัพยส์ินทางปัญญาของผู้อื่น และต้อง

ไม่เข้าข่ายการกระท้าอื่นใดท่ีเป็นความผิดตามพระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท้าความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 

ทั งนี  คณะผู้จดังาน ไม่มสี่วนรับผิดชอบในการกระท้าของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว 

9. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆ ทั งสิ น 

10. ส่งผลงานเขา้ร่วมประกวดและสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิได้ที่ :    

บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด (ผู้บริหารโครงการฯ)  

159/21 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั น 14  ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ   

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ 02-661-7750 แฟกซ์ 02-661-7757 E-mail : info@absolutealliances.com 

 

http://www.thictyouth.com/
mailto:info@absolutealliances.com


หัวข้อการแข่งขัน  

การประกวดผลงานและค่ายดจิิทัลส้าหรับเยาวชนระดับประเทศ ในการถ่ายทอดความคิดจินตนาการผ่านทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 โดยมีองค์กร หรือแบรนด์ ท่ีมีเรื่องราวดีๆพร้อมเป็นโจทย์ให้เยาวชน “เมื่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และองค์กรของ

คุณ จะกว้างไกลกว่าที่คิด และจนิตนาการ ผ่านการสร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาเป็น Digital Content”   

การแข่งขันจัดแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ตามระดับช่วงชั นการศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ และความคิด

สร้างสรรค์ของตน ออกมาอย่างเต็มที่ ด้วยโปรแกรมที่มีให้เลือกหลากหลายความถนัด โดยมีเง่ือนไขว่ากิจกรรมที่จัดท้าขึ นมา ต้อง

สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องใน อนาคต 

1. นักเรียนในระดับชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย  (ป.4-6) : Digital Storytelling  
การเลา่เรื่องด้วยสื่อดิจิทลั โดยโปรแกรม PowerPoint เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ หรือ องค์กร แห่งอนาคต 

โดยใช้จินตนาการจากข้อมลูที่ไดร้บั Corporate or Brand Doing Good 

• โปรแกรมเพาเวอร์พอย  

• จ้านวน 15 สไลด์  
 

เกณฑ์การตัดสินเพาเวอร์พอย 
1. ความถูกต้องและสมบรูณ์ของเนื อหา คือ การร้อยเรียงเนื อเรื่อง, การใช้ภาษา 40 คะแนน 
2. ความสร้างสรรค์และความสวยงาม คือ ความกลมกลืนของผลงาน, เฉดสี, แบบตัวอักษร และพื นหลัง  30 คะแนน  
3. การใช้เทคนิคของโปรแกรม คือ ความเชื่อมโยงของสไลด์, ลูกเล่น  30 คะแนน 

 
หมายเหตุ : ใช้ฟอนต์ตามที่ก้าหนดและส่งเป็นไฟล์ PPT เท่านั น  

 
รูปแบบการส่งผลงาน 

• ผลงานลงซดีี 1 แผ่น และปริ นเอกสาร  A4 1 สไลด์ ต่อ หน่ึงแผ่น ภาพสี 1 ชุด 
 

2. นักเรียนในระดับชัน้มัธยมศกึษาตอนต้น (ม.1-3)Short Film หนงัสั้นผ่านเลนส ์
สร้างสรรคจ์ินตนาการผ่านบทภาพยนตร์ ภาพ และ เสยีง ถึงแบรนด์หรือองค์กรว่านี่คือ My Corporate : My  Brand  

• ภาพยนตรส์ั น  

• ความยาวไม่เกิน 3 นาที 
 
เกณฑ์การตัดสินหนังสัน้ 

1. ความถูกต้องและสมบรูณ์ของเนื อหา คือ เนื อหาตรงตามประเด็นที่ก้าหนด ความเหมาะสมของเนื อหา การเรยีบเรยีง
เรื่องราว ตลอดจนการถ่ายทอดเนื อหาท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัตติามได้ง่าย  40  คะแนน 

2. ความสร้างสรรค์และความสวยงาม คือ ความคิดสร้างสรรค์ ความโดดเด่นที่ช่วยให้ผู้ชมเกิดความประทับใจ และเกิด
การจดจ้า 30 คะแนน 

3. ความสมบูรณ์ในการผลิต คือ คุณภาพของภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงามของผลงาน  30 คะแนน  



รูปแบบการส่งผลงาน 

• ผลงานลงซีดี 1 แผ่น  
 

3. นักเรียนในระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) Mobile Application  
Creative design ของ application ส้าหรับองค์กร หรือ แบรนด์ ในการสื่อสารองค์กร หรือ บริการ ให้กับสังคมและแบ

รนด์ สามารถน้าไปพัฒนาต่อ เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี Always Be With you  
 
เกณฑ์การตัดสิน Mobile Application  

1. ความสมบูรณ์ของข้อเสนอ คือ ด้านความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการมีรูปแบบและหัวข้อครบถ้วน 
สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ใช้ภาษาได้ถูกต้อง มีภาพ ตาราง หรือตัวอย่างประกอบท้าให้สื่อได้ชัดเจน  20 คะแนน 

2. ความเหมาสมในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา คือ ด้านความยากง่ายในการพัฒนา เทคนิคที่ใช้มีความซับซ้อน หรือ ขั น
สูง เทคโนโลยีใหม่และมีสิทธิภาพ มีคุณค่าในเชิงงานพัฒนาหรือการวิจัย หรือใช้เทคนิคที่ไม่ซับซ้อนมาก แต่ถ่ายทอดได้
น่าสนใจ  30 คะแนน 

3. ความคิดสร้างสรรค์ คือ เลือกหัวข้อที่น่าสนใจ แปลก ใหม่ ยังไม่มีผู้พัฒนาหรือคิดค้นมาก่อน หรือ มีผู้พัฒนามาแล้ว แต่
น้าเสนอหรือพัฒนาในแนวทางที่แตกต่างกันออกไป  20 คะแนน 

4. ประโยชน์ใช้งาน คือ ความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาต่อ สามารถน้าไปใช้งานได้จริง มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในวง
กว้าง สามารถน้าไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ สามารถน้าไปต่อยอดได้  30 คะแนน  
 

รูปแบบการส่งผลงาน 

• ซีดี 1 แผ่นหน้าสกรีนม็อคอัพของApp พร้อมประกอบค้าบรรยาย และปริ นออกมาเป็นเอกสาร 2 ชุด 
 

เข้าร่วมแค้มป์ : โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 

น้อง ๆ เจ้าของผลงานท่ีไดร้ับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในรอบที่หน่ึง พร้อมครูที่ปรึกษาจะได้ร่วมเข้า

แค้มป์ Thailand ICT Youth Challenge 2017 เพื่อการฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านไอที และท้ากิจกรรมร่วมกัน ของ

เยาวชน และคร ู

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : โครงการ Thailand ICT  Youth  Challenge 2017    

1. แนะน้าและเปิดตัวกิจกรรม     1 กรกฎาคม 2560 

2. เปิดรับใบสมัคร      1 กันยายน  2560 

3. ปิดรับใบสมัคร       30 กันยายน 2560 

4. แจกโจทยแ์บรนด์      6  ตุลาคม  2560 

5. ส่งผลงานรอบที่ 1      6 พฤศจิกายน 2560 

6. ประกาศผลทีมท่ีไดผ้่านการคดัเลือกรอบท่ี 1 ที่ www.thictyouth.com    20 พฤศจิกายน 2560 

7. เข้าร่วมค่ายเยาวชน ที่ สถาบันวิชาการ ทีโอที พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา       13-14-15 ธันวาคม 2560 

8. ปรับปรุงผลงานและส่งผลงานรอบที่ 2     5 มกราคม 2560  

9. ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล          26 มกราคม  2561 
 

หมายเหตุ : ก้าหนดการ วัน เวลาและสถานท่ี อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถตดิตามรายละเอียดได้ที่ www.thictyouth.com 

, facebook : ThailandICTYouthChallenge 

รางวัล ทุนการศึกษา Thailand ICT  Youth Challenge 2017 ระดับประเทศ 

ชนะเลิศ      

• ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จ้านวน  30,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (MDE)  และกระทรวงศึกษาธิการ 

• ครูที่ปรึกษาทีม พร้อมประกาศนยีบัตรจากกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)  และ

กระทรวงศึกษาธิการ 

• โรงเรียน  รบัถ้วยรางวัลจาก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE) และ กระทรวงศึกษาธิการ 

รองชนะเลิศอนัดับ 1    

• ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จ้านวน  20,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (MDE)  และกระทรวงศึกษาธิการ 

• ครูที่ปรึกษาทีม พร้อมประกาศนยีบัตรจากกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)  และ

กระทรวงศึกษาธิการ 

• โรงเรียน  รบัถ้วยรางวัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)  และกระทรวงศึกษาธิการ 

รองชนะเลิศอนัดับ 2    

http://www.thictyouth.com/


• ทีมนักเรียน รับทุนการศึกษา จ้านวน  10,000.00 บาท พร้อมประกาศนียบัตรกระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (MDE)  และกระทรวงศึกษาธิการ 

• ครูที่ปรึกษาทีม พร้อมประกาศนยีบัตรจากกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)  และ

กระทรวงศึกษาธิการ 

• โรงเรียน  รบัถ้วยรางวัลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDE)  และกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 
เลขานุการการจดังาน และบริหารการจัดงานโดย 
บริษัท แอ๊บโซลูทท์  อัลลายแอนซ ์(ประเทศไทย) จ้ากดั 
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2661-7750  โทรสาร 0-2661-7757 
โทรศัพท์มือถือ 086-339-4652 (คุณธัญญา   สิมมาวตัร) 
อีเมล์ : Tanya@absolutealliances.com,Info@absolutealliances.com 
เว็บไซต์ : http://www.thictyouth.com 
เฟซบุ๊ค : https://www.facebook.com/ ThailandICTYouthChallenge  
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