สมาคมธุรกิจการถายภาพ รวมกับ Jaymart
Bangkok International PHOTO FAIR 2017
จัดประกวดภาพถายในหัวขอ “Tell your story ”
การประกวดแบงออกเปน 3 ประเภท โดยตองเปนภาพถายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเทานั้น
1. ประเภทกลองดิจิตอล (DSLR, Mirrorless เทานั้น)
1.1 สงภาพถายขนาด 12x18 นิ้ว ติดบนฟวเจอรบอรดสีขาว เวนขอบดานละ 2 นิ้ว พรอมไฟลภาพ
ตนฉบับในรูปแบบสกุลไฟล JPEG บันทึกลง CD
1.2 ไมจํากัดจํานวนภาพที่สง
1.3 สามารถปรับสีและความสวางใหสมบรูณได แตหามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัด แปะ องคประกอบ
ในภาพ และหามทําการซอนภาพ (ทางผูจัดอาจขอไฟลภาพตนฉบับกอนปรับแตง ในกรณีที่ภาพของทาน
ไดรับรางวัล)
2.ประเภทกลองถายภาพจากโทรศัพท Smartphone
2.1 ถายดวยโทรศัพทมือถือเทานั้น
2.2 สงภาพไดไมเกิน 3 ภาพ ผานกลุมประกวดภาพถาย Tell your story ทาง Facebook
2.3 เริ่มสงไดตั้งแตวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ผานทางเฟสบุคแฟนเพจที่กําหนด
3. ประเภทภาพถายจากอากาศยานไรคนขับ (Drone)
3.1 สงภาพถายขนาด 12x18 นิ้ว ติดบนฟวเจอรบอรด สีขาวเวนขอบดานละ 2 นิ้ว พรอมไฟลภาพ
ตนฉบับในรูปแบบสกุลไฟล JPEG บันทึกลง CD
3.2 ไมจํากัดจํานวนภาพที่สง
3.3 สามารถปรับสีและความสวางใหสมบรูณได แตหามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัด แปะ องคประกอบใน
ภาพ และหามทําการซอนภาพ (ทางผูจัดอาจขอไฟลภาพตนฉบับกอนปรับแตง ในกรณีที่ภาพของทาน
ไดรับรางวัล)
3.4 ตองเปนภาพที่ถายโดยใชโดรนเทานั้น และกรุณาระบุยี่หอ รุน และหมายเลขเครื่องของโดรนที่ใช
รางวัล
ทั้ง 3 ประเภทจะไดรับ
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2
เงินรางวัล 20,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3
เงินรางวัล 10,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย 10 รางวัล เงินรางวัลๆละ 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร
และ
ประเภทกลองดิจิตอล : รางวัล กลองดิจิตอล DSLR Nikon D3400
ประเภทกลองถายภาพจากโทรศัพท Smartphone : รางวัล โทรศัพท Smartphone Huawei P10
ประเภทภาพถายจากอากาศยานไรคนขับ (Drone) : รางวัล Drone DJI รุน Spark

รางวัลพิเศษ เฉพาะประเภทโทรศัพทมือถือ (นับจากยอดไลท)
รางวัล Popular Vote : รางวัล โทรศัพท Smartphone Huawei GR5
*ทุกรางวัลตองหักภาษี ณ ที่จาย 5% ของรางวัลที่ไดรับ
ระยะเวลา
เริ่มสงภาพไดตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 กรณีสงทางไปรษณียจะยึดวัน
ประทับตราเปนสําคัญ
การสงภาพ
ประเภทที่1 และประเภทที่3 สงดวยตนเอง หรือทางไปรษณียมาที่
สมาคมธุรกิจการถายภาพ
เลขที่ 73/9-10 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
ประเภทที่ 2 สงทางเฟสบุคแฟนเพจ www.facebook/PhotoFairThailand
นิทรรศการและมอบรางวัล
ในงาน Bangkok International Photo Fair 2017 วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560
ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
สอบถามรายละเอียดไดที่
E-mail : photo.business.thai@gmail.com
สมาคมธุรกิจการถายภาพ
โทร 02-803-7570 – 1 , 02-061-1133
อาจารยพิสิฐ เสนานันทสกุล
โทร 093-324-6989
คุณกุสุมา พูนพิพัฒน
โทร 086-320-5326 , 085-344-0909

BANGKOK INTERANTIONAL PHOTO FAIR 2017
สมาคมธุรกิจการถายภาพ รวมกับ JAYCAMERA
หัวขอ TELL YOUR STORY
คณะกรรมการตัดสินภาพ
ประธานดําเนินการตัดสิน : อาจารยพิสิฐ เสนานันทสกุล
ประเภทกลอง DSLR – MIRRORLESS
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารยวรนันทน ชัชวาลทิพากร
คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ
ผศ.สมาน เฉตระการ
คุณสัมพันธ อัสรางชัย
คุณชาวุฒิ โพธิ์สอาด

ประเภทโทรศัพท SMARTPHONE
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารยสยมภูว เศตะพราหมณ
คุณสมโภช แตงไทย
อาจารยชิดชนก เสนานันทสกุล
คุณวีรพงศ ชปารังษี
คุณนราธิป วิรุฬชาตะพันธ

ประเภทถายภาพจากอากาศยานไรคนขับ (DRONE)
1.
2.
3.
4.
5.

อาจารยพิสิฐ เสนานันทสกุล
อาจารยสงคราม โพธิ์วิไล
อาจารยนพดล อาชาสันติสุข
คุณวันชัย สืบสมาน
คุณณัฐชนน ชีวะวัฒนากร

ใบสมัครการประกวดถายภาพ
หัวขอ TELL YOUR STORY
BANGKOK INTERANTIONAL PHOTO FAIR 2017
ประเภทสงเขาประกวด :

ประเภทกลอง DSLR – MIRRORLESS
ประเภทภาพถายจากอากาศยานไรคนขับ (DRONE)

ชื่อ – นามสกุล............................................................................................................................................ อายุ.............................ป
บานเลขที.่ ..........................หมูที่........................ถนน...............................................ตําบล/แขวง.........................................................
อําเภอ/เขต......................................................... จังหวัด.................................................... รหัสไปรษณีย...........................................
โทรศัพท................................................. LINE ID :....................................... E-mail :………………………………………………………………
อาชีพปจจุบัน............................................................................ สถานที่ทํางาน....................................................................................
ชื่อผลงาน..............................................................................................................................................................................................
คําบรรยายแนวคิดผลงาน (ไมเกิน 1 บรรทัด)
..............................................................................................................................................................................................................
สถานที่ถายภาพ............................................................................................ วัน/เดือน/ป ที่ถายภาพ..................................................
อุปกรณถายภาพ :

กลองยี่หอ..................................................................รุน......................................................................
เลนสยี่หอ..................................................................รุน........................................................................
ชองรับแสง.............................................................สปดชัตเตอร...........................................................
ISO : ..........................................................

อุปกรณอื่นๆ : ………………………………………………………………………………………………………………………................................................
ขาพเจาขอยืนยันวาผลงานภาพถายขางตนไดสรางสรรคดวยตนเอง โดยมิไดทําซ้ําหรือดัดแปลง ลอกเลียนภาพบุคคลอื่น มิได
ละเมิดสิทธิ์ตามกฎหมาย พรอมยอมรับกติกาการประกวดทุกประการ
ลงนาม...........................................................................ผูสงผลงาน
(..............................................................................)
วัน...................เดือน............................พ.ศ......................
หมายเหตุ : ใบสมัคร 1 ใบ ตอ 1 ผลงาน ติดดานหลังของภาพใหแนนหนา

