โครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๖๑
ส ำนั ก งำนศิล ปวัฒ นธรรมร่ว มสมั ย กระทรวงวัฒ นธรรม ด ำเนิ น งำนสนองนโยบำยรัฐ บำล
ด้ำนวัฒนธรรมอำเซียนในกำร “ขับเคลื่อนให้ไทยเป็นศูนย์กลำงกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมของอำเซียน”
โดยส่งเสริมภำคประชำสังคมให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ สืบสำน ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงำมของอำเซียน
เพื่อสร้ำงควำมตระหนักในประชำคมอำเซียนที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่ำนผลงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสำขำ
ภำพถ่ ำ ยที่ ส ะท้ อ นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ที่ ดี ง ำม กอปรกั บ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงวั ฒ นธรรม
ได้ จั ด งำนเฉลิ ม ฉลองวั น คล้ ำ ยวั น สถำปนำกรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ ภำยใต้ ชื่ อ งำน "ใต้ ร่ ม พระบำรมี ๒๓๖ ปี
ก รุ ง รั ต น โก สิ น ท ร์ " (The 236 th Year of Rattanakosin City under Royal Benevolence) เพื่ อ
เทิดพระเกียรติและน้อมรำลึก ในพระมหำกรุณำธิคุณของพระมหำกษัตริย์แห่งรำชวงศ์จักรี โดยจัดกิจกรรม
ส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบทอดมรดกทำงศิลปะและวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทยให้เป็นที่แพร่หลำย
ดังนั้น สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จึงกำหนดจัดกำรประกวดภำพถ่ำย
ทำงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ประกอบด้วย กำรประกวดภำพถ่ำยทำงวัฒนธรรมอำเซียน และกำรประกวด
ภำพถ่ำยทำงวัฒนธรรม เนื่องในโอกำสกรุงรัตนโกสินทร์ จะมีวำระครบรอบ ๒๓๖ ปี ในเดือนเมษำยน ๒๕๖๑
โดยแบ่งออกเป็น ๒ หัวข้อ ดังนี้
๑. โครงกำรประกวดภำพถ่ำยทำงวัฒนธรรมอำเซียน ภำยใต้หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ร้อยใจไทยอำเซียน”
๒. โครงกำรประกวดภำพถ่ำยทำงวัฒนธรรม งำน “ใต้ร่มพระบำรมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ”
ภำยใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบำรมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต เทศกำล ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย”
กาหนดการ
1. รั บ ผลงำนกำรประกวดภำพถ่ ำ ย ระหว่ ำ งวั น จั น ทร์ ที่ ๓๐ เมษำยน – วั น พฤหั ส บดี
ที่ ๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๑
2. ตัดสินภำพเข้ำประกวด วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนำยน 256 (แจ้งผลกำรพิจำรณำผู้ได้รับรำงวัล
แบบไม่เป็นทำงกำร)
3. ประกำศผลกำรตัดสิน วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ทำง www.ocac.go.th
4. มอบรำงวัล / โล่รำงวัล วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑
5. จัดนิทรรศกำร
ระหว่ ำงวัน พฤหั ส บดี ที่ ๑๒ กรกฎำคม – วั น พุ ธ ที่ ๘ สิ งหำคม
๒๕๖๑
* กำหนดกำรสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
คณะกรรมการตัดสิน
1. นำงสำวศิริพรรณ ทองเจิม
๒. นำยวรนันทน์ ชัชวำลทิพำกร
๓. นำยธีรภำพ โลหิตกุล
๔. นำยดำว วำสิกศิริ
๕. นำยบุญเลิศ คำดี

รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ศิลปินแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์)
ภำพถ่ำย ปี 2552
ศิลปินแห่งชำติ สำขำทัศนศิลป์ (วิจิตรศิลป์) ปี 2558
นำยกสมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ผู้อำนวยกำรศูนย์หอศิลป์

-2คุณสมบัติของผู้สมัคร
นั ก ถ่ ำ ยภำพทั้ ง มื อ อำชี พ และสมั ค รเล่ น รวมทั้ ง นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษำ และประชำชนทั่ ว ไป
ที่มีสัญชำติไทย ไม่จำกัดเพศ และวัย และมีภูมิลำเนำอยู่ในประเทศไทย
หลักฐานประกอบการสมัคร
1.ใบสมัครที่กรอกรำยละเอียดเข้ำร่วมประกวดให้ ครบถ้ว น โดยสำมำรถดำวน์โหลดใบสมั คร
ที่ www.ocac.go.th
2. สำเนำบัตรประชำชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
หมำยเหตุ : ทั้ งนี้ ห ากผู้ ร่ ว มประกวดกรอกเอกสาร หรื อ ส่ งเอกสารไม่ ค รบถ้ ว นตามที่ ก าหนด
หรือหากเกิดความเสีย หายกับ CD หรือ DVD หรือ Flash Drive ไม่สำมำรถเปิดอ่ำนไฟล์ภำพได้ สำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะตัดสิทธิ์ไม่รับพิจำรณำโดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้ำของผลงำนทรำบ
เกณฑ์การตัดสิน
๑. โครงกำรประกวดภำพถ่ำยทำงวัฒนธรรมอำเซียน ภำยใต้หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ร้อยใจไทยอำเซียน”
- เป็ น ภำพแสดงออกถึงศิล ปวัฒ นธรรม ประเพณี ของไทย หรือศิ ล ปวัฒ นธรรม ประเพณี
ที่แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยและกลุ่มประเทศอำเซียน เพื่อสร้ำงกำรมีส่ วนร่วมของประชำชน
ในกำรรวบรวมภำพเหตุกำรณ์ หรือกิจกรรมทำงศิลปวัฒนธรรมของไทย หรือศิลปวัฒนธรรมในมิติสำยสัมพันธ์
กับประเทศอำเซียน
- เป็นภำพที่ถ่ำยไว้ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ เมษำยน 25๕๙ – วันที่ ๓๑ พฤษภำคม 256๑
- ภำพถ่ ำยต้ อ งไม่ ขัด ต่ อ กฎหมำย ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และต้ อ งไม่ ขั ด ต่ อ ควำมสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
- มีคุณค่ำควำมงำม และกำรสร้ำงสรรค์ในเชิงศิลปะ
๒. โครงกำรประกวดภำพถ่ำยทำงวัฒนธรรม งำน“ใต้ร่มพระบำรมี ๒๓๖ ปีกรุงรัตนโกสินทร์”
ภำยใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบำรมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต เทศกำล ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย”
- เป็นภำพที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย หรือภูมิปัญญำท้องถิ่นไทยที่งดงำม
สมควรแก่กำรอนุรักษ์ สืบทอด
- เป็นภำพที่ถ่ำยไว้ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ เมษำยน 2560 – วันที่ ๓๑ พฤษภำคม 256๑
- ภำพถ่ ำยต้องไม่ขั ดต่อกฎหมำย ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี และต้องไม่ขัด ต่อควำมสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
- มีคุณค่ำควำมงำม และกำรสร้ำงสรรค์ในเชิงศิลปะ
กติกาและเงื่อนไขในการประกวด
1. ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภำพเข้ำประกวดได้ทั้ง ๒ หัวข้อ คือ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ร้อยใจไทยอำเซียน” และ “ใต้ร่มพระบำรมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต เทศกำล ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ไทย” หรือ หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หัวข้อละไม่เกิน ๕ ผลงำน
๒. ภำพถ่ำยที่ส่งเข้ำร่วมโครงกำรต้องเป็นภำพถ่ำยที่ถ่ำยด้วยตนเอง ห้ำมเลียนแบบ คัดลอก หรือ
กระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้อื่น

-33. ภำพถ่ำยที่จะส่งเข้ำประกวดจะต้องไม่มีลำยน้ำ เครดิตภำพ ตัวอักษร หรือกรำฟฟิกใด ๆ ลงบนภำพ
โดยมีรำยละเอียดกำรถ่ำยภำพดังต่อไปนี้
3.1 กรณี ถ่ ำ ยภำพกล้ อ งดิ จิ ทั ล ไฟล์ ภ ำพต้ อ งมี ค วำมละเอี ย ดของภำพไม่ ต่ ำกว่ ำ
10 ล้ำนพิกเซล
3.2 กรณี ถ่ ำ ยภำพกล้ อ งบรรจุ ฟิ ล์ ม จะต้ อ งน ำฟิ ล์ ม ไปสแกนเป็ น ไฟล์ ภ ำพดิ จิ ทั ล
ควำมละเอียดของภำพไม่ต่ำกว่ำ 300 dpi
3.3 กำรส่ งภำพถ่ ำยต้ องเป็ นไฟล์ ภำพในแบบมำตรฐำน .JPEG หรือ TIFF ที่ มีคุณสมบั ติ
กำหนดคุณภำพที่ Maximum Quality โดยมีขนาดด้านยาวที่สุดไม่ต่ากว่ำ 1,920 พิกเซล
๓.๔ ภำพที่ ส่ ง เข้ ำ ประกวดไม่ ส ำมำรถเพิ่ ม เติ ม หรื อ ลบองค์ ป ระกอบของภำพ
แต่ ส ำมำรถตั ด ส่ ว นของภำพได้ และสำมำรถตกแต่ ง ภำพได้ เพี ย งกำรปรั บ สี -แสง, น้ ำหนั ก ของภำพ
และกำรลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่ำนั้น ทั้งนี้ หำกมีปัญหำข้อสงสัยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมกำร
ตัดสิน
3.๕ กำรตั้งชื่อไฟล์ภำพที่ส่งเข้ำประกวด ดังนี้
ชื่อผู้สมัคร_นามสกุล_ชื่อภาพผลงาน .JPEG หรือ TIFF
ตัวอย่ำงเช่น ไมตรี_รักดี_บุญพรรษำสำนสำยใยอำเซียน .JPEG หรือ TIFF
4. ภำพถ่ำยที่ส่ งเข้ำประกวดต้องถ่ำยโดยผู้ ส่ งภำพเข้ำประกวดเท่ำนั้น และเป็นภำพที่ไม่เคย
ได้ รั บ รำงวั ล จำกกำรประกวดใด ๆ มำก่ อ น ทั้ ง นี้ ภ ำพถ่ ำ ยดั งกล่ ำว หมำยรวมถึ งภำพที่ ถ่ ำยองค์ ประกอบ
ที่ใกล้เคียงกัน เช่น กำรถ่ำยภำพในครั้งเดียวกันหลำยภำพ โดยเปลี่ยนองค์ประกอบเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ให้ถือเป็น
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรตัดสิน
5 ภำพถ่ ำ ยที่ ส่ ง เข้ ำ ประกวดต้ อ งไม่ มี ข้ อ ผู ก มั ด ในเรื่ อ งลิ ข สิ ท ธิ์ ภ ำพจำกหน่ ว ยงำนต่ ำ ง ๆ
รวมไปถึงต้องไม่ใช้ภำพที่ส่งขำยตำม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดงำนจะไม่รับผิดชอบเรื่องกำรละเมิด
ลิขสิทธิ์ที่เจ้ำของผลงำนมีสัญญำผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงำนใด ๆ ซึ่งเจ้ำของผลงำนต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ในกรณีนี้เอง
6. หำกปรำกฏว่ ำภำพที่ ส่ งเข้ ำประกวดไม่ เป็ นไปตำมกติ กำข้ อใดข้ อหนึ่ งที่ ก ำหนดไว้ ข้ ำงต้ น นี้
ผู้ส่งภำพเข้ำประกวดไม่มีสิทธิ์อ้ำงว่ำกระทำผิดเพรำะอ่ำนกติกำไม่ครบถ้วน คณะกรรมกำรฯ มีอำนำจในกำรตัดสิทธิ์
ผู้ส่งภำพเข้ำประกวดและกำรตัดสินของคณะกรรมกำรฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ ส่งภำพเข้ำประกวดไม่มีสิ ทธิ์อุทธรณ์
ใด ๆ ทั้งสิ้น
7. ไฟล์ ภ ำพถ่ ำยทุ ก ไฟล์ ที่ ส่ ง เข้ ำ ประกวด ส ำนั ก งำนศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย จะไม่ ส่ งคื น
ให้ ผู้ เข้ ำร่ วมประกวด และไฟล์ ภ ำพดั งกล่ ำวจะตกเป็ น กรรมสิ ท ธิ์ ของกระทรวงวั ฒ นธรรม และส ำนั กงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่ลิขสิทธิ์ของภำพยังคงเป็นของเจ้ำของภำพอย่ำงสมบูรณ์
8. กระทรวงวั ฒ นธรรม และส ำนั ก งำนศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย มี สิ ท ธิ์ น ำภำพถ่ ำยทุ ก ภำพ
ที่ได้รับรำงวัล หรือเข้ำร่วมแสดงนิทรรศกำร ไปใช้ในกำรเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร กำรจัดพิมพ์
ภำพผลงำน กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรในสื่อต่ำง ๆ ตลอดจนกำรจัดแสดงนิทรรศกำรโดยไม่ต้องเสียค่ำลิขสิทธิ์
แก่เจ้ ำของภำพ และไม่ต้องแจ้ งให้ เจ้ ำของภำพทรำบล่ วงหน้ำ ภำยในระยะเวลำ ๒ ปี นั บจำกวันประกำศ
ผลรำงวัล
๙. กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ส่งภำพเข้ำประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

-4รางวัล
โครงกำรประกวดภำพถ่ำยทำงวัฒนธรรมอำเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ ภำยใต้หัวข้อ
“ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอำเซียน”
- รำงวัลชนะเลิศ
จำนวน ๑ รำงวัล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บำท
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำนวน ๑ รำงวัล ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บำท
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำนวน ๑ รำงวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บำท
- รำงวัลชมเชย
จำนวน ๒๐ รำงวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บำท
โครงกำรประกวดภำพถ่ ำ ยทำงวั ฒ นธรรม ภำยใต้ หั ว ข้ อ “ใต้ ร่ ม พระบำรมี ๒๓๖ ปี
กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต เทศกำล ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย”
- รำงวัลชนะเลิศ
จำนวน ๑ รำงวัล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บำท
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ จำนวน ๑ รำงวัล ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บำท
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ จำนวน ๑ รำงวัล ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บำท
- รำงวัลชมเชย
จำนวน ๒๐ รำงวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บำท
ช่องทางการสมัคร
- ส่งผลงำนด้วยตนเองหรือทำงไปรษณีย์ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (ในกรณีที่ส่งทำงไปรษณีย์จะยึดถือวันที่ปรำกฏ
บนตรำประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
- ใส่ผลงำนไฟล์ภำพลงใน CD หรือ DVD หรือ Flash Drive
- ใส่ชื่อ ศิลปิน และภำพ ด้วยภำษำไทย/ อังกฤษ พร้อมที่อยู่และช่องทำงกำรติดต่อ
- ใส่รำยละเอียด สถำนที่ และแนวคิดไม่เกินสองบรรทัด ต่อ ๑ ภำพ
เปิ ด รั บ ผลงำน ระหว่ ำงวั น จั น ทร์ ที่ ๓๐ เมษำยน – วั น พฤหั ส บดี ที่ ๓๑ พฤษภำคม 256๑
ตั้งแต่เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
อำคำรที่ทำกำรกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 3 เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กทม. 10310
โทร. ๐ ๒ ๒๐๙ ๓๗๕๗
ติดต่อสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่ นำงสำวจิรฐำ ปิ่นเวหำ โทร. ๐๘๒ ๔๒๕ ๖๔๙๕
นำยสุทธิศักดิ์ กำญจนกูล โทร. 085 317 6420
* ในกรณีที่ส่งทำงไปรษณีย์จะยึดถือวันที่เอกสำรและไฟล์ภำพส่งถึงสำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นสำคัญ
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ใบสมัคร
การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๖๑
๑. โครงกำรประกวดภำพถ่ำยทำงวัฒนธรรมอำเซียน ภำยใต้หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอำเซียน”
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร
ชื่อ..(ไทย)................................................................นำมสกุล (ไทย)..................................................................................
ชื่อ (อังกฤษ)........................................................... นำมสกุล (อังกฤษ).................................... .......................................
เพศ................................................................................อำยุ...........................................................................................
วัน เดือน ปีเกิด..............................................................................................................................................................
กำรศึกษำ..................................................................................................................... ...................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (สำมำรถติดต่อได้)....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

เบอร์โทร........................................................................................Email..............................................................................................
จำนวนภำพที่ส่งเข้ำประกวด..........................................................................................................................
ทรำบข่ำวกำรประกวดจำก
เว็บไซต์
แผ่นพับ
อื่นๆ (กรุณำระบุ)
ขอรับรองว่ำข้อมูลทั้งหมดในเอกสำรนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อกำหนดกติกำ เกณฑ์กำรตัดสินในกำรส่งภำพถ่ำย
เข้ำประกวดแล้ว และยินยอมปฏิบัติตำมข้อกำหนด และกติกำดังกล่ำวทุกประกำร

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
วันที่ ................./...................../.......................

หมำยเหตุ หำกส่งภำพเข้ำร่วมประกวดมำกกว่ำ 1 ภำพ ให้กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 แยกแต่ละภำพ ทุกภำพ

-6ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภำพถ่ำย (สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้)

แนบภาพสีผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
ขนาด ๔X๖.นิ ้ว

ชื่อผลงาน (ภาษาไทย/อังกฤษ) (กรุณำเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ส่งเข้ำประกวดเป็นชื่อเดียวกัน)
............................................................................................................................. .....................................................................
คาบรรยายประกอบ (ภาษาไทย/อังกฤษ)
(ใส่รำยละเอียดชื่อ เทศกำล กำรแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี / สถำนที่ และแนวคิดไม่เกินสองบรรทัด ต่อ ๑ ภำพ)
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. .....................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................ ....................................................................

กล้องถ่ำยภำพที่ใช้ ยี่ห้อ...................................................................................รุ่น................................................
เลนส์...............................................................................อุปกรณ์อื่น ๆ ............................................................................
วันที่ถ่ำย..............................................................................สถำนที่ ......... ...........................................................
รำยละเอียดอื่น ๆ ............................................................................................................ ....................................
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ใบสมัคร
การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรม ประจาปี ๒๕๖๑
๒. โครงกำรประกวดภำพถ่ำยทำงวัฒนธรรม ภำยใต้หัวข้อ “ใต้ร่มพระบำรมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิต เทศกำล
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย”
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัคร
ชื่อ..(ไทย)................................................................นำมสกุล (ไทย)..................................................................................
เพศ................................................................................อำยุ...........................................................................................
วัน เดือน ปีเกิด..............................................................................................................................................................
กำรศึกษำ........................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (สำมำรถติดต่อได้)....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

เบอร์โทร........................................................................................Email..............................................................................................
จำนวนภำพที่ส่งเข้ำประกวด..........................................................................................................................
ทรำบข่ำวกำรประกวดจำก
เว็บไซต์
แผ่นพับ
อื่นๆ (กรุณำระบุ)
ขอรับรองว่ำข้อมูลทั้งหมดในเอกสำรนี้เป็นควำมจริงทุกประกำร และข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อกำหนดกติกำ เกณฑ์กำรตัดสินในกำรส่งภำพถ่ำย
เข้ำประกวดแล้ว และยินยอมปฏิบัติตำมข้อกำหนด และกติกำดังกล่ำวทุกประกำร

ลงชื่อ..................................................................
(.................................................................)
วันที่ ................./...................../.......................

หมายเหตุ หากส่งภาพเข้าร่วมประกวดมากกว่า 1 ภาพ ให้กรอกข้อมูลส่วนที่ 2 แยกแต่ละภาพ ทุกภาพ

-8ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภำพถ่ำย (สำมำรถถ่ำยเอกสำรได้)

แนบภาพสีผลงานที่สง่ เข้ าประกวด
ขนาด ๔X๖.นิ ้ว

ชื่อผลงาน (ภาษาไทย/อังกฤษ) (กรุณำเปลี่ยนชื่อไฟล์ที่ส่งเข้ำประกวดเป็นชื่อเดียวกัน)
..................................................................................................................................................................................................
คาบรรยายประกอบ (ภาษาไทย/อังกฤษ)
(ใส่รำยละเอียดชื่อ เทศกำล กำรแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี / สถำนที่ และแนวคิดไม่เกินสองบรรทัด ต่อ ๑ ภำพ)
..................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................ .....................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ...................................................................

กล้องถ่ำยภำพที่ใช้ ยี่ห้อ...................................................................................รุ่น................................................
เลนส์...............................................................................อุปกรณ์อื่น ๆ ............................................................................
วันที่ถ่ำย..............................................................................สถำนที่ ............................. .......................................
รำยละเอียดอื่น ๆ ................................................................................................................................................

