ชมรม เอซีหัวใจศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ฐาณัฐร์ วิจิตรวรานนท์ 52424 ม.5/8 เลขที่ 7 ด้วยครับที่คว้า
รางวัลประกวดการวาดการ์ตูนดิจิตอล Blue Archive award
- Blue Archive award หัวข้อ ศิลปินแห่งคิโวทอส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในชื่อ TheX ART
รางวัลที่ได้รับ (รางวัล: เพชรฟ้า x2,400, TrueMoney Card มูลค่า 5,300 บาท)
- street Monthly Illustration Contest Theme for May: Glass ลงประกวดในชื่อ
xskull2005@gmail.com แต่ไม่ได้รับรางวัล
- ART street Monthly Illustration Contest Theme for June: Strike a pose ลงประกวดในชื่อ
xskull2005@gmail.com ยังไม่ประกาศผ]

🥈 รางวัลรองชนะเลิศ
- รางวัล: เพชรฟ้า x2,400, TrueMoney Card มูลค่า 5,300 บาท
ประเภท

สุ ดยอดนักตกแต่ง

ศิลปิ นแห่ งคิโวทอส

เซริ ฟ
์ เวอร์

UID

ื่ เล่น
ชอ

ื่ ผลงานทีส
่ ประกวด
ชอ
่ ง

2002***

Elma

Interior Expert From Elma Sens

Global

1623***

Chi

SUMMER TIME

TW

5109***

白炎凜．空音

白炎遊泳池！！ 繼續邁向1週年

TH

2748***

Taaon

Blue

1541***

Rvida

Bunny Karin

Global

373***

Shinako

Izuna Bread

TW

8454***

摆烂King

hifumi

TH

4367***

TheX

Arona!!

Global

2628***

Niitsu

Blue Archive in a Nutshell.

557***

wijen

Cold Noodle + Peanut Butter

TW

386***

海岩青茶

特愛白洲梓 白梓賽高!!!!

TH

100***

สิ ญจน์

คือ…

Global

7***

Felix

Our Lives in Kivotos

222***

Ackerly

How to basic

TW

203***

Plo北極

響兔詩

TH

1780***

StarLost

วันๆของเซ็นเซก็เป็ นงี้แหละ

หัวหน้าความประพฤ
แห่ งชาเล่ต์

สุ ดยอดนักกวี












รายละเอียดการประกวดระยะเวลา
ระยะเวลาส่งผลงาน: 10 พ.ค. 2022 (อ) - 22 พ.ค. 2022 (อา) 09:59 PM (UTC+7)
ระยะเวลาสรุปผล: 23 พ.ค. 2022 (จ) - 27 พ.ค. 2022 (ศ)
ระยะเวลาแสดงผลงาน: 27 พ.ค. 2022 (ศ) - 31 ธ.ค. 2022 (ส)
คาแนะนาการส่งผลงานประกวด
คุณสามารถส่งได้เพียงผลงานที่คุณจัดทาเองขึ้นเท่านั้น
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยใช้บัญชีเกม Blue Archive ของคุณ
เมื่อส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับ 200 เพชรฟ้าต่อผลงานหนึ่งประเภท โดยสามารถรับได้สูงสุด 800 เพชรฟ้า
สามารถรับรางวัลเข้าร่วมการประกวดได้เพียง 1 ครั้ง/ประเภท
รางวัลเข้าร่วมการประกวดจะส่งไปยังบัญชีที่ใช้เข้าร่วมกิจกรรม หลังคัดเลือกผู้ชนะการประกวดแล้ว
หากชื่อเล่นหรือชื่อผลงานมีการละเมิดกฎของคอมมูนิตี้ อาจถูกปรับให้ไม่แสดงสาธารณะโดยไม่แจ้งล่วงหน้าได้



























รางวัลเข้าร่วมการประกวดทุกประเภทจะจัดส่งพร้อมกันทั้งหมดหลังสิ้นสุดกิจกรรม อย่างไรก็ตาม กาหนดการส่งรางวัลและ
รายชื่อผู้ชนะการประกวดจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
หากคุณลบผลงานที่ส่งในระหว่างระยะเวลาการประกวด อาจไม่ได้รับรางวัลเข้าร่วมการประกวดได้
ผลงานที่ไม่ตรงตามหัวข้อกิจกรรมอาจถูกลบออกตามนโยบายของคอมมูนิตี้
ผลงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศหรือแสดงออกถึงความรุนแรง อาจถูกลบออกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ผู้ชนะจะได้รับบัตรกานัล Truemoney และเพชรฟ้า (ไม่สามารถรับรางวัลซ้าได้) การประกวดครั้งนีเ้ ป็นการจัดขึ้นสาหรับผู้
เล่นเซิร์ฟเวอร์ Global ทั้งหมด ทัง้ นี้หากตรวจสอบแล้วว่าประเทศของคุณไม่สามารถรับของรางวัลที่กาหนดได้ ของรางวัลที่
มอบให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากันได้ และอาจมีการปรับเปลี่ยนจานวนผูโ้ ชคดีในแต่ละประเทศตาม
สถานการณ์ของผู้ที่สมัครเข้าร่วมประกวดได้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในการประกาศรายชื่อผู้
โชคดี
ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทาตามขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและขั้นตอนการยินยอมรับของรางวัลในภายหลัง
หากไม่ยินยอมอาจไม่ได้รับรางวัลได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ชนะและการจัดส่งของรางวัลจะประกาศให้ทราบในภายหลัง
ทางประกาศในคอมมูนิตี้ทางการ
ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะต้องเป็นผู้ชาระค่าภาษีอากรเอง อย่างไรก็ตามอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ
รายละเอียดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ลบออกหรือยกเลิกได้ โปรดตรวจสอบประกาศอย่างใกล้ชิด
โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับของรางวัลกิจกรรมได้ที่ [ข้อกาหนดกิจกรรม]
ทางบริษัทอาจมีการร้องขอไฟล์ต้นฉบับสาหรับผลงานที่ชนะการประกวด
Nexon อาจนาผลงานที่ชนะการประกวดไปใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทา, การขาย และโปรโมตสินค้าสาหรับเกม Blue
Archive ในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ อีกทั้งยังอาจมีการแก้ไข ดัดแปลง หรือดาเนินการอื่นๆ ในกรณีที่จาเป็น และ
ทาง Nexon อาจดาเนินการหารือกับผู้ที่ได้รับรางวัลเกี่ยวกับผลงานเพื่อขอโอนลิขสิทธิ์ในผลงาน (รวมถึงลิขสิทธิ์ในการ
สร้างผลงานลาดับที่สอง) ได้
คาแนะนาการร่วมโหวตผลงาน
คุณสามารถร่วมโหวตได้วนั ละ 5 ครั้ง/บัญชี (จานวนครั้งการโหวตจะรีเซ็ตทุกวันเวลา 10:00 PM (UTC+7) น.)
คุณไม่สามารถโหวตผลงานที่โหวตไปแล้วซ้าได้ และสามารถโหวตได้ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น
ไม่สามารถโหวตให้ผลงานของตนเองได้
เมื่อยืนยันการโหวตแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะ
รางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศจะใช้จานวนการโหวตจากผู้เล่นเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ชนะ
รางวัลพิเศษจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลโดยทีมผู้พัฒนา Blue Archive
รางวัลผูโ้ ชคดีจะสุ่มเลือกจากผู้ที่สมัครเข้าประกวดทั้งหมด
คุณจะไม่สามารถรับรางวัลซ้าจากการประกวดได้






ผลงานที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่ 3 เช่น มีเนื้อหาที่ละเมิดข้อกาหนดในการให้บริการ หรือผลงานที่ลอกเลียนแบบผลงาน
ของผู้อื่นจะถูกเพิกถอนการรับรางวัลได้
กรณีที่ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยบัญชีเน็กซอนของบุคคลอื่น อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์การรับรางวัลได้
หากผู้เข้าประกวดละเมิดข้อกาหนดการใช้งานและนโยบายการให้บริการของเกม Blue Archive ในระยะเวลาส่งผลงาน
ประกวดหรือระยะเวลาตัดสินรางวัล อาจถูกเพิกถอนสิทธิ์การรับรางวัลได้

ครูที่ปรึกษาชมรม
ม.ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ

