ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช
๔๖๐/๒ ซอย ๑๐ ถนน ๓๐ กันยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐๘๑-๘๗๘๘-๒๗๕, ๐๘๑-๗๑๘-๗๔๕๔

เรื่อง

กิจกรรมประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”

ด้วยชมรมรักการถ่ายภาพโคราชและวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามีความประสงค์จัดกิจกรรม
ประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”แก่ผู้รักการถ่ายภาพทั้งบุคคลทั่วไปและนักเรียน
นิสิต นักศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2561 – 3 เมษายน 2561 ณ บริเวณที่จัด
ในงานฉลองชัย 190 ปี ท้าวสุรนารี ซึ่งถือเป็นวันที่คุณหญิงโมได้รับชัยชนะจากข้าศึก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อนาเสนอราลึกถึงวีระสตรีของจังหวัดนครราชสีมาและส่งเสริมกิจกรรมเมืองศิลปะ เพิ่มพูนคุณค่าทางด้าน
ศิลปะร่วมสมัยให้กับผู้ที่สนใจงานศิลปะด้านการถ่ายภาพ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
2. เพื่อการรวมกลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจด้านการถ่ายภาพ ทั้งคนที่ชอบการถ่ายภาพอยู่แล้วและกาลังจะชอบการ
ถ่ายภาพ ให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกและสังคมโดยส่วนรวม
3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้แก่จังหวัดนครราชสีมา
ในกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าแข่งขันจะต้องถ่ายภาพตามหัวข้อที่กาหนด โดยไม่จากัดประเภทกล้อง ยี่ห้อและอุปกรณ์ที่ใช้
ถ่ายภาพ (กล้องโทรศัพท์มือถือ, กล้องคอมแพคและกล้อง DSLR) การแข่งขันเป็น 2 ประเภท ประเภททั่วไป และนักเรียน
นิสิต/นักศึกษา ผู้เข้าแข่งขันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น และยังเป็นการเพิ่มพูนคุณค่าทางด้านศิลปะร่วมสมัย
ให้กับผู้ที่สนใจงานศิลปะด้านการถ่ายภาพโดยทั่วไป
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์ ศรีสว่าง)
ประธานชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช

ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช
๔๖๐/๒ ซอย ๑๐ ถนน ๓๐ กันยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐๘๑-๘๗๘๘-๒๗๕, ๐๘๑-๗๑๘-๗๔๕๔

รายละเอียดกติกาและรางวัล
ประกวดถ่ายภาพงานฉลองชัย 190 ปี ท้าวสุรนารี
ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”
กติกาการแข่งขัน
1. ผู้ประกวดถ่ายภาพในบริเวณที่จัดในงานฉลองชัย 190 ปี ท้าวสุรนารี กาหนดช่วงเวลาถ่ายภาพ 22 มีนาคม 2561
– 3 เมษายน พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”
2. ประกวดถ่ายภาพไม่จากัดประเภทกล้อง ยี่ห้อและอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพ (กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องคอมแพคและ
กล้อง DSLR) แบ่งประเภทการแข่งขัน เป็น 2 ประเภท คือ บุคคลทั่วไป และประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใน
การประกวดครั้งนี้ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าแข่งขันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครใดๆ ทั้งสิ้น
3. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด สามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่จากัดจานวนภาพ แต่สามารถรับ
รางวัลได้เพียง 1 รางวัล
4. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องมีความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล พร้อมอัดขยายภาพสีหรือขาวดา
ขนาด 8x12 นิ้วและติดลงบนกระดาษแข็งสีดา(ไม่รับฟิวเจอร์บร์อด) ขนาด 10x14 นิ้ว (เท่านั้นหากผิดไปจาก
นี้จะไม่รับการพิจารณา) พร้อมทั้งเขียนระบุ ประเภทของการส่งประกวด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
E-mail ของผู้ส่งภาพเข้าประกวดติดไว้ด้านหลังของภาพให้ชัดเจน พร้อมทั้งส่ง ดิจิตอลไฟล์ JPEG ที่มีคุณสมบัติ
HIGH REESOLUTION ไม่ต่ากว่า 300 dpi โดยบันทึกลงแผ่น ซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมเขียนชื่อลงบนซีดีของท่านที่ส่ง
เข้าประกวด ด้วยภาษาไทยให้ชัดเจน ส่งมาพร้อมภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดให้เรียบร้อย(เอกสารข้างท้าย)
5. การส่งผลงานการประกวดกาหนดส่งภาพ 4 - 8 เมษายน 2561
-ส่งด้วยตนเองได้ที่
ร้านศรีชัยดิจิตอล (หน้าโรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์ มัลติเพล็กซ์) โทร 086-4484259 เวลา 11.00 – 17.00 น.
ร้าน Smartcam Korat 1988 เลขที่ 1195/45 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
(ใกล้ ธกส.สาขาสามแยกปักธงชัย) โทร. 086-8677337
ร้าน World Camera สาขา Terminal 21 Korat เวลา 10.00 - 22.00 น.
ร้าน World Camera สาขา เซ็นทรัล จ.นครราชสีมา เวลา 10.00 - 22.00 น.
- ส่งทางไปรษณีย์ที่ได้
ร้านศรีชัยดิจิตอล เลขที่ 281/4 ถนนไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 086-4484259
วงเล็บมุมซองว่า (ประกวดถ่ายภาพมหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง) โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็น
สาคัญ
6. ผู้ถ่ายภาพส่งประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตัวเอง ห้ามนาภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งใน
นามผู้อื่นโดยเด็ดขาด และเป็นเจ้าของภาพลิขสิทธิ์คนเดียวเท่านั้น หากมีบุคคลมากล่าวอ้างว่าภาพ
ของ ผู้ประกวดละเมิดสิทธิ์ต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ทางชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช

ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช
๔๖๐/๒ ซอย ๑๐ ถนน ๓๐ กันยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐๘๑-๘๗๘๘-๒๗๕, ๐๘๑-๗๑๘-๗๔๕๔

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมไป
ถึงค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว
7. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่จัดองค์ประกอบขณะการกดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถไดคัท
ตัดปะ เพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพได้ แต่สามารถตัดบางส่วนของภาพ (Crop)
และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับแสง-สี และน้าหนักของภาพ เท่านั้น
8. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ได้เคยได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเวทีสาธารณะหรือเวที
ภายในชมรม สมาคม องค์กรใดๆก็ตาม
9. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเก็บรักษาภาพต้นฉบับไว้ หากมีข้อสงสัยจะได้แสดงต่อคณะกรรมการได้
10. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ Fan Page Facebook : ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช
คุณเอ 081-7188454, คุณโอ 086-7263691
11. ผู้ส่งภาพเข้าสรรหาและประกวดจะต้องอนุญาตให้ผู้จัดโครงการฯ สามารถทาสาเนาภาพถ่ายเพื่อนา
มาจัดนิทรรศการหรือใช้เพื่อเป็นเอกสารค้นคว้า วิจัยหรืออ้างอิงทางวิชาการต่อไปได้
การพิจารณาภาพถ่ายโดยคณะกรรมการผู้ทรงนายวุฒิด้านต่าง ๆ คาตัดสินให้ถือเป็นที่ยุติ อุทธรณ์ไม่ได้
12. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดและไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการ
พิจารณา และแม้ว่าจะได้รับการพิจารณาได้รับรางวัลใดรางวัลหนึ่งไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการ
ทาผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทาผิดกติกา
ผู้จัดฯ สามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสินรวมทั้งขอคืนรางวัลทั้งหมดได้ ภายใน 30 วัน
นับจากประกาศผลการตัดสิน

ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช
๔๖๐/๒ ซอย ๑๐ ถนน ๓๐ กันยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐๘๑-๘๗๘๘-๒๗๕, ๐๘๑-๗๑๘-๗๔๕๔

รางวัลการแข่งขัน
ประกวดถ่ายภาพงานฉลองชัย 190 ปี ท้าวสุรนารี
ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”
รางวัลในการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ประเภท บุคคลทั่วไป
1.1 รางวัลชนะเลิศ
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
1.4 รางวัลชมเชย 2 รางวัล

ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร
ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร
ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร
โล่รางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

10,000
5,000
3,000
1,500

2. ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา
2.1 รางวัลชนะเลิศ
2.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
2.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร
ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร
ถ้วยรางวัลพร้อมใบเกียรติบัตร

เงินรางวัล
เงินรางวัล
เงินรางวัล

3,000 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช
๔๖๐/๒ ซอย ๑๐ ถนน ๓๐ กันยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐๘๑-๘๗๘๘-๒๗๕, ๐๘๑-๗๑๘-๗๔๕๔

รายละเอียดกาหนดการ
กิจกรรมประกวดถ่ายภาพงานฉลองชัย 190 ปี ท้าวสุรนารี
ในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”
กาหนดการ
22 มีนาคม 2561
ถึง
3 เมษายน 2561
4 - 8 เมษายน 2561

กิจกรรม
ผู้ส่งประกวดภาพถ่ายภาพเที่ยวงานประเพณีย่าโมเนื่องใน
งานฉลองชัย 190 ปี ท้าวสุรนารี ถ่ายภาพใน
หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”
ส่งภาพถ่ายสาหรับตัดสินภาพถ่าย
- ส่งด้วยตนเองได้ที่
ร้านศรีชัยดิจิตอล (หน้าโรงภาพยนตร์ไฟว์สตาร์ มัลติเพล็ กซ์
เวลา 11.00-17.00 น. โทร 086-4484259
ร้ า น World Camera สาขา เซ็ น ทรั ล จ.นครราชสี ม า และ
สาขา Terminal 21 Korat เวลา 10.00-22.00 น.
ร้าน Smartcam Korat 1988 เลขที่ 1195/45 ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
(ใกล้ ธกส.สาขาสามแยกปักธงชัย) โทร. 086-8677337
- ส่งทางไปรษณีย์
“ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช” ร้านศรีชัยดิจิตอล
เลขที่ 281/4 ถนนไชยณรงค์ ต.ในเมือง อ. เมือง
จ.นครราชสีมา 30000 โทร 086-4484259
วงเล็บมุมซองว่า (ประกวดถ่ายภาพมหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่าน
เลนส์ด้วยมุมมอง) โดยยึดถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสาคัญ

21 - 22 เมษายน 2561 จัดแสดงภาพถ่าย หัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองย่าโม ผ่านเลนส์ด้วยมุมมอง”
22 เมษายน 2561
ประกาศผลและมอบรางวัลผู้เข้าแข่งขันถ่ายภาพ

หมายเหตุ

ชมรมคนรักการถ่ายภาพโคราช
๔๖๐/๒ ซอย ๑๐ ถนน ๓๐ กันยา ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร. ๐๘๑-๘๗๘๘-๒๗๕, ๐๘๑-๗๑๘-๗๔๕๔

กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจงระบุ ประเภทของการส่งประกวด ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ E-mail ติดด้านหลัง
กระดาษแข็งสีดาของผู้ส่งภาพเข้าประกวด (สามารถถ่ายเอกสารได้)
............................................................................................................................. .................................................
ประเภท บุคคลทั่วไป
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
ชื่อภาพ.......................................................................................................................... .................
ชื่อ.......................................นามสกุล.....................................โทร..................................................
ที่อยู่................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเภท บุคคลทั่วไป
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
ชื่อภาพ...........................................................................................................................................
ชื่อ.......................................นามสกุล.....................................โทร..................................................
ที่อยู่................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………….
ประเภท บุคคลทั่วไป
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา
ชื่อภาพ...........................................................................................................................................
ชื่อ.......................................นามสกุล.....................................โทร..................................................
ที่อยู่................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………….

