
 

 

 

 

โครงการประกวดถ่ายภาพ 

“ AIM STAR BUILDING INSPIRATION ” 

 สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพร่วมกบั บรษิทั เอม สตาร ์เน็ทเวริค์ จ ากดั จดัประกวดถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 
(Architecture and Interior Photography) หรอืซติี ้สเคป ( City Scape) ในโครงการ “ AIM STAR BUILDING 
INSPIRATION ”โดยถ่ายภาพอาคารเอมสตารท์ัง้ภายในและภายนอกอาคาร ในมุมมองของชา่งภาพ  เพือ่
น าเสนอภาพลกัษณ์ความสวยงามของตกึบนถนนสุขมุวทิ ใจกลางกรุงเทพมหานคร สู่สายตาชาวไทยและ
ชาวต่างชาต ิ

 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิการถ่ายภาพARCHITECTURE & INTERIOR PHOTOGRAPHY และแนว CITY SCAPE ให้
กวา้งขวางยิง่ขึน้ 

2. เพื่อประชาสมัพนัธเ์อกลกัษณ์อนัโดดเด่นของอาคารประหยดัพลงังาน ( ENERGY FRIENDLY BUILDING) 

3. เพื่อเน้นใหเ้หน็ถงึ ความสวยงามทัง้ภายในและภายนอกอาคารภายใตส้โลแกนวา่  

“ความสุขทุกส่ิงเป็นจริงท่ี...เอมสตาร์” 

“ AIMSTAR...Where happiness comes true...” 

4. เพื่อน าภาพทีไ่ดไ้ปใชใ้นการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์

5. เพื่อจดัแสดงนิทรรศการผลงานทีช่นะเลศิ ในตกึ AIM STAR 

กติกาการส่งภาพ 

1. ภาพทีส่่งเขา้ประกวดตอ้งเป็นภาพทีส่รา้งสรรคใ์นแนวสถาปัตยกรรม (Architecture Photography) และ 
ภาพถ่ายภายในตกึ( Interior Photography) หรอืภาพทวิทศัน์ของตกึ ( City Scape) 

2. ผลงานภาพถ่ายสามารถสรา้งสรรค ์โดยใชเ้ทคนิคใดๆกไ็ดไ้ม่จ ากดัรปูแบบ แต่ตอ้งไม่เกนิจากความเป็นจรงิ 

3. ผูป้ระกวดตอ้งลงทะเบยีนสมคัรประกวด ใน “ www.facebook.org/bpsthai ”เพื่อรบับตัรทีต่กึเอมสตารก์อ่น
ขึน้ตกึเพื่อถา่ยภาพ 



4. สามารถสง่ภาพไดท้่านละไม่ต ่ากวา่ 3 ภาพ แต่ไม่เกนิ 5 ภาพ 

5. ภาพทีส่่งเป็นภาพ Print ลงบนกระดาษขนาด 8"x12" และ บนัทกึไฟลภ์าพลงในรปูแบบ jpeg.ความละเอยีด
ตัง้แต่ 6 ลา้นพกิเซลเป็นตน้ไป ลงในแผน่ CD หรอื DVD พรอ้มตัง้ชือ่ไฟล ์(ชือ่นามกุลชา่งภาพ_ภาพที_่ชือ่
ภาพ.jpeg)  

  ตวัอย่าง  สมศกัดิ ์รปูสวย_01_รุ่งอรุณ เอมสตาร.์jpeg 

**** ภาพท่ีส่งประกวดต้องปร้ินทติ์ดการฟิ์วเจอรบ์อรด์(สีขาว) 
ขนาดด้านยาวไม่เกิน 15 น้ิว*(เว้นขอบด้านละ 1.5 น้ิว) พร้อมแนบ CD หรือ DVD ข้อมูล *** 

6. ผูส้่งผลงานภาพถ่าย ตอ้งกรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูใหช้ดัเจน พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนมาดว้ย 

7. ผลงานทีไ่ดร้บัรางวลั ภาพถ่ายและตน้ฉบบัจะตกเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทั เอม สตาร ์เน็ทเวริค์ จ ากดั แต่
ลขิสทิธิภ์าพยงัเป็นของเจา้ของภาพอยา่งสมบูรณ์ 

8. ภาพถ่ายทีส่ง่เขา้ประกวด บรษิทั เอม สตาร ์เน็ทเวริค์ จ ากดั เป็นผูม้สีทิธิค์ดัเลอืกน าไปจดัแสดงและสทิธิ ์
การพมิพเ์ผยแพร่ลงบนสื่อสิง่พมิพท์ุกประเภท 

9. ผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ CD หรอื DVD ขอ้มลูไฟลภ์าพทัง้หมด 

10. ก าหนดระยะเวลาการถ่ายภาพ ประมาณ 1 เดอืน (ตัง้แต่วนัที ่15 มกราคม ถงึวนัที ่15 กุมภาพนัธ ์2560) 

 

รางวลัส าหรบัผู้ชนะการประกวด 
รางวลัชนะเลิศท่ี 1 

เงนิสดจ านวน 30,000 บาท พรอ้ม ผลติภณัฑเ์อมสตาร ์มลูค่า 10,000 บาท 
รางวลัชนะเลิศท่ี 2 

เงนิสดจ านวน 20,000 บาทพรอ้ม ผลติภณัฑเ์อมสตาร ์มลูค่า 7,500 บาท 
รางวลัชนะเลิศท่ี 3 

เงนิสดจ านวน 10,000 บาทพรอ้ม ผลติภณัฑเ์อมสตาร ์มลูค่า 5,000 บาท 
รางวลัชมเชย (จ านวน 10 รางวลั) 

เงนิสดจ านวน 2,000 บาท พรอ้ม ผลติภณัฑเ์อมสตาร ์มลูคา่ 3,000 บาท 
 

 

 

 

 

 



 

ก าหนดการ 

การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 

ภายในวนัท่ี 15 – 22 กมุภาพนัธ ์2560 (เวลา 20.00 น.) 

โดยส่งดว้ยตวัเองหรอืส่งทางไปรษณียท์ี ่

“ บจก. เอม สตาร ์เน็ทเวิรรค์ 

1191 ถนนสุขวิุท ซอย 59 

แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา 

กรงุเทพมหานคร 10110 ” 

 

หรอืที ่

 

"สมาคมถ่ายภาพกรงุเทพ"  

(ร้านอาหารเลอปลาแดก) 

ห้อง 403 ชัน้ 4  หอศิลปและวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร (BACC) 

เลขท่ี 939 ถนนพระรามท่ี 1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั 

กรงุเทพมหานคร 10330 

 

วนัตดัสินภาพถ่าย 

วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2560  

ณ เอมสตาร ์คอนเวนชัน่ ฮอลล ์ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ 

วนัประกาศภาพท่ีชนะการประกวด 

วนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2560 ทีเ่วบ็ไซตข์องสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ (www.bpsthai.org) 

และ Facebook : aimstarnetwork.official 



พิธีมอบรางวลั 

วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2560 เวลา 13.00 น. 

ณ เอมสตาร ์คอนเวนชัน่ ฮอลล ์ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ 

 

รายนามคณะกรรมการตดัสินภาพถ่าย 

1. อาจารยด์าว  วาสกิศริ ิ   ทีป่รกึษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 

    และ สมาคมถ่ายภาพกรงุเทพ 

2. นายนพคุณ กุลสจุรติ   นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ 

3. นายวสิฏิฐ ์ ธ ารงหวงั   เลขาธกิารสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ 

4. ทญ.ลพา วชัรศรโีรจน์   ประธานกรรมการบรษิทั เอม สตาร ์เน็ทเวริค์ จ ากดั 

5. นพ.พนินทร ์ชนเลอเกยีรติ ์ กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั เอม สตาร ์เน็ทเวริค์ จ ากดั 


