ระเเบียบการแข่งขั
ง น
การประกวดภาพถ่าย งานโลลกทะเลชุมพรร ครั้งที่ ๒8 ประจําปี ๒๕๕61
วัตถุประะสงค์
ข
งการท่องเที่ยวและกี
ว
ฬา
จังหวัดชุมพร ถูกบรรจุอยูใน
่ใ ๑๒ จังหวัด (เมืองต้องห้ห้าม...พลาด) ของกระทรวง
ภายใต้ชื่ออว่า “ชุมพร...หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้” จั งหวัดชุมพร ร่วมกับ สํานัักงานการท่องงเที่ยวและกีฬาจั
ฬ งหวัด
ชุมพร จััดการแข่งขันการประกวดภาพถ่าย เพื่ออนําภาพไปใชช้ในการประชชาสัมพันธ์ แลละเพื่อจัดแสดงในงาน
โลกทะเลลชุมพร ครั้งที่ ๒8 ประจําปีี ๒๕61 โดยยมีหัวข้อในกาารส่งภาพถ่าย ภาพชุด ดังมี รายละเอียดต่อไปนี้
๑. ภาพชชุด หัวข้อ “สสะพายกล้อง ท่อง 8 อําเภอ @ชุมพร”
๑.๑ ภภาพชุดต้องมีมีทั้งหมด 8 ภาพ ต่อหนึ่งชุ ด โดยทั้ง 8 ภาพต้
ภ องมีภาพทุกอําเภอๆๆละ 1 รูปในกการส่งเข้า
ประกวด
๑.๒ ภภาพชุดทั้งหมมดจะถูกตัดสินร่
น วมกัน แต่จะเข้าสู่รอบสุดท้
ด ายเพื่อเรียงลํ
ง าดับรางวัล
1.3 ผผู้ส่งภาพเข้าร่วมการประกววดต้องมีภาพสส่งครบทุกอําเภอ
เ ถ้าส่งไม่ครบจะโดนตั
ค
ดดสิทธิ์
๑.4 รรางวัลประเภทท ภาพชุด
รรางวัลชนะเลิศ
เงินนรางวัล 6,๐๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลแและเกียรติบัตร
รรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
เงินนรางวัล 4,๐๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลแและเกียรติบัตร
รรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เงินนรางวัล 2,๐๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลแและเกียรติบัตร
รรางวัลชมเชย 3 รางวัล
รางงวัลละ 1,๐๐๐๐ บาท พร้้อมโล่รางวัลแและเกียรติบัตร
รางวัลภาพยออดเยี่ยม
เงินนรางวัล 3,๐๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัลแและเกียรติบัตร
2. การส่ส่งภาพประกววด
2.๑ สส่งที่ สํานักงานการท่องเทียวและกี
ย่
ฬาจังงหวัดชุมพร
ศาลากลางชัน้ 4 ถนนไตรรัตน์
ต ตําบลนาชชะอัง อําเภอเมืมืองชุมพร จังหวั
ห ดชุมพร
โโทรศัพท์/แฟ็ก ๐๗๗ -511 – 730 วันแลละเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
สส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษษณีย์ (ทางไปรรษณีย์นับวันประทั
ป บตราส่งเป็
ง นสําคัญ)
2.๒ คคุณสมบัติผ้สู งภาพเข้
ง่
าประกวด : ประชาาชนทั่วไป ไม่จํจากัดเพศ วัย สัญชาติ หรืออที่พํานัก

-22.๓ กกําหนดการส่งภาพเข้
ง
าประกวดตั้งแต่บัดดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม ๒๕611
ววันคัดเลือกภาาพ : วันที่ 133 มีนาคม ๒๕๕61 เวลา 9.000 น.
ววันตัดสินภาพพ : วันที่ 13 มีนาคม ๒๕61 เวลา 13.000 น.
ปประกาศผลกาารตัดสิน : วันที
น ่ 14 มีนาคคม ๒๕61
ททางเว็บไซต์ จังหวั
ง ดชุมพร : www.chumph
w
hon.go.th และะ facebook : สํานักงานการทท่องเที่ยวและกีกีฬาจังหวัด
ชุมพร
รับรางวัล: ในนวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 22561 ณ เวททีกลางงานโลกทะเลชุมพร เวลา 18.300 น.
3. กติกาาและการตัดสิน
3.๑ การตัดสินเป็นไปตามมเกณฑ์ที่กําห นด เน้นภาพทที่สามารถนําไปใช้
ไ ประโยชนน์ต่อได้ และกการตัดสิน
ของกรรมมการถือเป็นทีสิส่ ้นิ สุด
3.๒ ภาพถ่ายที
ย ่ส่งเข้าประะกวดต้องถ่ายยด้วยกล้อง Digital
D
และะเป็นภาพสี ปปรับแต่งสีได้ตามความ
ต
เหมาะสมมเท่านั้น
3.๓ เป็นภาพพที่ถ่ายในจังหวัดชุมพรเท่านนั้น และต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้
ย ไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันหมมดเขตรับ
ภาพ วันจจันทร์ที่ 12 มีนาคม ๒๕61
3.๔ ไฟล์ภาพพที่ส่งต้องมีขนาดไม่
ข
ต่ํากว่ว่า ๖ ล้านพิกเซล และพิมพ์เป็นภาพสีขขนาด ๑๐ x ๑๕ นิ้ว
ติดบนฟิววเจอร์บอร์ดสีดําขนาด ๑๒๒ x ๑๗ นิ้ว พพร้อมเขียนราายละเอียด ชือภาพ
่
ชื่อผู้สส่่ งและสถานทีที่ถ่ายภาพ
(ระบุอําเภอ) และวันเดือนปีที่ถ่ายภภาพ ใส่กระดาาษติดข้างหลัังภาพ (ไฟล์ภาพเป็นแผ่นซี ดี และส่งไฟลล์ JPG ให้
สํานักงานนการท่องเที่ยวแและกีฬาจังหวัดชุ
ด มพร โดยจัดดส่งไฟล์ต้นฉบบับและไฟล์ทประกวด
ี่
ไปใน
ในคราวเดียวกักัน)
3.๕ ผู้ส่งภาพพเข้าประกวดจจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริริง ที่อยู่ และหหมายเลขโทรรศัพท์อย่างครรบถ้วน
ในใบสมัคครที่กําหนดใหห้ ทั้งนี้ ผู้จัดฯ จะยึดข้อมูลกการสะกดชื่อ-นามสกุ
ล ตามมที่ผู้สมัครแต่ต่ละคนระบุในการสมั
น
คร
สําหรับใช้ช้ในกรณีที่ภาพพได้รับการคัดเลือกและจัดพิมมพ์ในเอกสารแและงานแสดงตต่าง ๆ
33.๖ ผู้ที่ส่งภาาพเข้าประกวดดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเองง
33.๗ ผู้ส่งภาพพเข้าประกวดดจะต้องตั้งชื่ออภาพถ่าย แลละระบุสถานทีที่ที่ถ่ายภาพ และระบุ วันเดื
น อนปีที่
ถ่ายภาพ หากภาพถ่ายใดข้
ย อมูลไม่ครบถ้
ค วนจะถูกกตัดสิทธิ์การสส่งเข้าประกวดด
3.๘ ภาพที่ส่งเข้
ง าประกวดสสามารถตัดส่วนนของภาพได้ โดยสามารถต
โ
ตกแต่งภาพได้ด้เพียงการปรับสี
บ - แสง
และ น้ําหหนักของภาพ และการลบรรอยฝุ่น หรือรรอยสกปรกเทท่านั้น ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้ออสงสัยให้เป็นดุ
น ลยพินิจ
ของ คณะกรรมการตัดสิ
ด น และกรรมการสามารถถเรียกดูไฟล์ได้ด
33.๙ ผู้เข้าประะกวดแต่ละคนสามารถส่งผผลงานภาพถ่ายได้
า ไม่จํากัดจํานวน แต่ล ะคนมีสิทธิ์รบรางวั
ับ ลได้
มากกว่า ๑ รางวัลทั้งนี้ ถือเอาลําดับคะแนนภาพ
บ
พเป็นสําคัญ
3.๑๐ ภาพถ่ายที
า ่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เเคยได้รับรางวัวัลจากการประะกวดใด ๆ มาาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการ
ณะ หรือการปประกวดภายใในของสมาคมม ชมรม หรือองค์
อ กรอื่นใด
ประกวดใในเวทีสาธารณ
33.๑๑ ผู้ทสี่ ่งภาพเข้
ภ าประกวดต้องรักษาภภาพต้นฉบับไว้
ไ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตตัดสินภาพมีข้ขอ้ สงสัย
สามารถ เรียกให้ผู้เข้าร่
า วมประกวดดแสดงภาพต้นนฉบับได้

-33.๑๒ คณะผู้จดั งานมีสิทธิคั์ ดเลือกภาพถถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื
ป
่อนําไปจัดแสดงใในที่ต่าง ๆ แลละมีสทิ ธิ์
ในการจัดดพิมพ์เผยแพรร่ผลงานและเอกสารสิ่งพิมพพ์ รวมทัง้ สารรสนเทศทุกปรระเภท
33.๑๓ ไฟล์ภาพจะตกเป็
า
นกรรมสิ
ก ทธิ์ของคณะผู้จัดงานน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาาพยังคงเป็นของผู้
ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
3.๑๔ หากปรรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้
ภ าประกววดเจตนาฝ่าฝนกติ
ฝื กาข้อใดข้อหนึ่งที่กําหหนดไว้ข้างต้นนี้
ป
้นั้นไม่
ไ ให้ส่งภาพเข
เข้าประกวด
คณะกรรรมการอํานวยการมีอํานาจใในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวดผู
สอบถามมข้อมูลเพิ่มเติติม : สํานักงาานการท่องเที่ยยวและกีฬาจัังหวัดชุมพร
ศาลากลาางชั้น 4 ถนนไไตรรัตน์ ตําบลลนาชะอัง อําเภภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
โโทรศัพท์/แฟ็ก ๐๗๗ - 5111 – 730 วันแและเวลาราชกาาร (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

** ตัวอย่าง “ข้างหลลังภาพ”
ชือ่ ภาพ ทะเลสวยยทรายงาม
อ.ปปะทิว(อําเภอที่ ถ่ายภาพ)
นาย ชุมพร ปากกน้ํา(ชื่อ-นามสกกุลผู้ถ่ายภาพ)
วันเดื
น อนปี ที่ถ่ายภภาพ
ภาพที่ /๘

ลําดับที่..................

ใบสมัคร
การแขข่งขันประกววดภาพถ่าย “สะพายกล้อง ท่อง 8 อําเภอ @ชชุมพร”
ชื่อ (Nam
me) ...........................................................................................................................................
นามสกุล (Surname) ............................................................................................................................
อายุ(Agees).................................ที่อยู่ (Address)) ............................................................. ...................
................................................................................................................................................................
เบอร์ติดตต่อ............................................................ออีเมล์....................................................... ....................
ประเภททที่ส่งประกวด
1. ภาพชุด(ต้องมีภาพพอําเภอละ 1 ภาพ)
(๑) อําเภอปะะทิว จํานวน ...................ภาพ
(๓) อําเภอเมือง จํานวน ...................ภาพ
ง
จํานวนน ...............ภาาพ
(๕) อําเภอทุ่งตะโก
(๗) อําเภอละะแม จํานวน ...................ภาพ

า
จํานววน ...................ภาพ
(๒) อําเภอท่าแซะ
(๔) อําเภอสวีวี
จํานววน ...................ภาพ
(๖) อําเภอหลลังสวน จํานว น ....................ภาพ
(๘) อําเภอพะะโต๊ะ จํานว น ...................ภาพ

ชื่อภาพ และสถานที่ ถ่ายภาพ (โปปรดระบุให้ตรรงกับที่เขียนขข้างหลังภาพ)
(๑) อําเภภอปะทิว
..................................................................................................................................................................
(๒) อําเภภอท่าแซะ
....................................................................................................................................................................
(๓) อําเภภอเมือง
....................................................................................................................................................................
(๔) อําเภภอสวี
....................................................................................................................................................................
(๕) อําเภภอทุ่งตะโก
....................................................................................................................................................................
(๖) อําเภภอหลังสวน
...................................................................................................................................................................
(๗) อําเภภอละแม
....................................................................................................................................................................
(๘) อําเภภอพะโต๊ะ
....................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
(

ผู้สมัคร
)
/

/

