ใบสมัคร การประกวดภาพถ่าย
ภายใต้โครงการ “ล้านนา...เล่าว่า”
1. ประเภทการสมัคร
 บุคคลทั่วไป
 นักเรียน/นักศึกษา
2. รายละเอียดผู้สมัคร

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)……………………….……………………………..นามสกุล......................................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน .................................................................อายุ...................................... ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์ : .............................................. เบอร์มือถือ : …………………………………………………………

E-mail: …………………………….………………………….. ID Line: ……………………………………………….………
3. ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน

ชื่อผลงาน
……………………………………………….………………………………………………………………….…………………….
สถานที่
..................................................................................................................................................
แนวคิด
…………………………………………………………………………………..………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
………….………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………..………….……………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………..……………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………….……………..…...…………………………………………………………

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่าย
ภายใต้โครงการ “ล้านนา...เล่าว่า”
วัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ภายใต้แนวคิด “ล้านนา...
เล่าว่า”
คุณสมบัติของผู้สมัคร
- สมัครเป็นรายบุคคล
- ระดับนักเรียน/นักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และอุดมศึกษา)
- ระดับบุคคลทั่วไป
ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด
1. เป็นภาพชุด จํานวน 5 ภาพ ที่มีความเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกันกับหัวข้อ “ล้านนา...เล่าว่า”
2. File ภาพแค่ละภาพต้องเป็น file TIFF หรือ JPEG ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร และมีความละเอียด
300 dpi หรือ 3,543 x 4,724 pixels เป็นอย่างน้อย
3. สามารถปรับสีและความสว่างให้สมบูรณ์ได้ แต่ห้ามเปลี่ยนแปลง ไดคัท ตัด แปะ องค์ประกอบใน
ภาพและห้าทําการซ้อนภาพ (ทางผู้จัดอาจขอไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนปรับแต่ง ในกรณีที่ภาพได้
รางวัล)
4. ตั้งชื่อของภาพถ่ายพร้อมคําบรรยาย เพื่อบอกเล่าแนวคิดของภาพถ่าย
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่ทําซ้ํา ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่
เคยนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกการประกวดในโครงการ “ล้านนา...เล่าว่า”
6. ทุกผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนี้ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ “ล้านนา...เล่าว่า”
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว
7. หากทางผู้จัดตรวจพบว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธ์ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในทุก
กรณี
8. ในกรณีที่ส่งผลงานมากกว่า 1 ภาพชุด/คน ทางผู้จัดจะพิจารณาคะแนนสูงสุดแค่หนึ่งรางวัล
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กําหนดการ
- เปิดรับสมัครและส่ง file ภาพผลงาน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2561

- เผยแพร่ทาง Social media เพื่อเปิดโหวต วันที่ 1 เมษายน 2561 – 7 เมษายน 2561
- ประกาศผลการประกวด

วันที่ 10 มิถุนายน 2561

- มอบรางวัลภายในเดือน มิถุนายน ภายในงาน Lanna Expo จ.เชียงใหม่
รายละเอียดการสมัครและส่งผลงาน
1. ทาง E-mail : tourism.sri.cmu@gmail.com โดยระบุ หั วข้อ “ประกวดภาพถ่าย” พร้อม File ภาพ
และใบสมัคร
2. ยื่น ใบสมั ครพร้อมส่งผลงานด้วยตนเองที่ศูนย์ วิจัยและพั ฒ นาการท่ องเที่ ยว สถาบั นวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พร้อม CD/DVD ภาพถ่าย)
3. ส่ ง ท างไป รษ ณี ย์ ร ะ บุ ที่ อยู่ ศู น ย์ วิ จั ย แ ล ะพั ฒ น าก ารท่ อ งเที่ ยว ส ถ าบั น วิ จั ย สั ง ค ม
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ 239 ถ.ห้ ว ยแก้ ว ต.สุ เทพ อ.เมื อ ง จ.เชี ย งใหม่ 50200 (วงเล็ บ มุ ม ซอง
“ประกวดภาพถ่าย” ) (พร้อม CD/DVD ภาพถ่าย)
(ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยนับวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
รางวัล
1. ระดับนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 3 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลละ 7,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

รางวัลละ 3,000 บาท

รางวัล Popular Vote
2. ระดับบุคคลทั่วไป จํานวน 3 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลละ 7,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

รางวัลละ 3,000 บาท

รางวัล Popular Vote

หลักฐานในการส่งผลงาน
1. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

(สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.facebook.com/CTRD.CMU และ
www.sri.cmu.ac.th/~ctrd)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา ของผู้สมัครพร้อม

ลงนามสําเนาถูกต้อง
3. ผลงานภาพชุด จํานวนชุดละ 5 ภาพ (ไม่จํากัดจํานวนชุด/คน)

ติดต่อสอบถาม/ประชาสัมพันธ์การประกวด
โทร. 053-942568, 053-942571 หรือ 084-6113169
Facebook: www.facebook.com/ctrd.cmu
www.sri.cmu.ac.th/~ctrd
ผลงานที่ชนะการประกวดแต่ละประเภท
1. จะได้รับรางวัลในงาน Lanna Expo เดือนมิถุนายน 2561
2. จะได้ รั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ Social media ของศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ทุกรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตร

