
ระเบียบการประกวดภาพถ่าย 

นิทรรศการเสียงเพรียก จากพงไพร 

โครงการสืบสาน วนัสืบ นาคะเสถียร ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

........................................................................... 

หัวข้อการประกวด  ธรรมชาติสร้างชีวติ (Nature Creates Life) 

คาํอธิบายหัวข้อ 

แบ่งเป็น ๒ ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทภาพถ่ายของสตัวป่์าและประเภทของป่าธรรมชาติหรือวิว 

ทิวทศัน์ ท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นวา่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติหรือถูกสร้างข้ึนจากธรรมชาติ เพื่อให้

คุณประโยชนแ์ก่ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศยัโดยรอบ  

๑.คุณสมบตัิผู้เข้าประกวด 

 ๑.๑) บุคคลทัว่ไปไม่จาํกดัอาย ุ

๒.กติกาการส่งภาพเข้าประกวด 

 ๒.๑) ผูส่้งภาพเขา้ประกวดมีสิทธ์ิส่งไดไ้ม่จาํกดัจาํนวน 

 ๒.๒) ภาพถ่ายท่ีจะส่งเขา้ประกวดจะตอ้งเป็นภาพถ่ายดิจิทลั และถ่ายดว้ยกลอ้งดิจิทลัท่ีมีความ

ละเอียดของภาพไม่ตํ่ากวา่ ๑๐ ลา้นพิกเซล 

 ๒.๓) ผูท่ี้ส่งภาพเขา้ประกวดจะตอ้งถ่ายภาพดว้ยตนเอง หา้มมิใหน้าํผลงานผูอ่ื้นส่งเขา้ประกวดและ

ภาพท่ีส่งมานั้นตอ้งไม่เคยไดรั้บรางวลัจากการประกวดใดๆ มาก่อน 

 ๒.๔) ภาพท่ีส่งเขา้ประกวดสามารถปรับสี ตกแต่งแกไ้ขในดา้นเทคนิค เพื่อใหภ้าพมีคุณภาพดีข้ึน 

แต่ทั้งน้ีภาพยงัตอ้งดูเป็นธรรมชาติเหมือนภาพถ่ายปกติ พร้อมบรรยายเร่ืองราว หรือเหตุการณ์ความ

ประทบัใจ ๔-๕ บรรทดั ลงในใบสมคัรหรือสาํเนาใบสมคัรใหค้รบถว้น และจะตอ้งมีรายละเอียดการ

ถ่ายภาพ สถานท่ีถ่ายภาพแนบมาดว้ย  

 ๒.๕) ส่งภาพเป็นภาพสี โดยอดัขยายรูป ขนาด ๘*๑๒ น้ิว ติดภาพลงบนกระดาษ ๑๐๐ ปอนด ์

(ดา้นหลงัติดใบสมคัร) พร้อมส่ง 

  ๒.๕.๑ ไฟลภ์าพท่ีส่งเขา้ประกวด 

  ๒.๕.๒ ไฟลภ์าพตน้ฉบบัส่งเขา้ประกวด 



 ทั้ง ๒ ไฟลภ์าพตอ้งส่งไฟลใ์นแบบมาตรฐาน Raw File และ JPEG ท่ีมีคุณสมบติักาํหนดคุณภาพท่ี 

Maximum Quality โดยบนัทึกใส่แผน่ CD หรือ DVD 

 ๒.๖) กรอกขอ้มูลในใบสมคัรใหส้มบูรณ์พร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน บตัรประจาํตวั

นิสิต/นกัศึกษา หรือบตัรประจาํตวันกัเรียน 

 ๒.๗) ภาพท่ีส่งประกวดทุกภาพ ผูจ้ดังาน มีสิทธ์ินาํไปเผยแพร่ได ้โดยไม่ตอ้งจ่ายค่าตอบแทนใดๆ 

ของภาพแก่เจา้ของภาพ 

 ๒.๘) ทั้งน้ีขอสงวนสิทธ์ิไม่ส่งไฟลแ์ละภาพสีคืน 

 ๒.๙) คณะกรรมการตดัสินภาพมีสิทธ์ิกาํหนดวิธีการตดัสิน และการตดัสินของคณะกรรมการถือ

เป็นท่ีส้ินสุด ผูส่้งภาพเขา้ประกวดไม่มีสิทธ์ิอุทธรณ์ใดๆ ทั้งส้ิน 

 ๒.๑๐) คณะกรรมการตดัสิน ไม่มีสิทธ์ิส่งภาพเขา้ประกวด  

๓.เกณฑ์การตัดสิน (๑๐๐ คะแนน) 

 ๓.๑ พิจารณาจากความสอดคลอ้งและสะทอ้นถึงหวัขอ้    ๓๐ คะแนน 

 ๓.๒ องคป์ระกอบของภาพ      ๒๕ คะแนน 

 ๓.๓ ความสวยงาม        ๒๐ คะแนน 

 ๓.๔ ความคิดสร้างสรรค ์       ๑๕ คะแนน 

 ๓.๕ การบรรยายถึงเน้ือหาและความหมายของภาพ    ๑๐  คะแนน 

๔.ขั้นตอนการรับสมัครและวธีิการส่งผลงาน 

 ผูส้นใจกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรียน บตัรประจาํตวันิสิต/นกัศึกษา 

หรือบตัรประชาชน นาํมาส่งดว้ยตนเองหรือส่งมาท่ี “สโมสรนิสิตคณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เลขที ่๕๐ ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐” โดยเขยีนระบุทีมุ่ม

ด้านขวาล่างของซองไปรษณย์ีว่า “ประกวดภาพถ่าย” 

*หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ ฝ่ายจดัการประกวด  นางสาวรัตนพร เจริญชาติ                    

โทร ๐๘๙-๖๒๐-๖๒๗๒   หรือ Line: aomdoty                           

 

 

 



พิธีมอบรางวลั 

 พิธีมอบรางวลัและทุนการศึกษาแก่ทีมนกัเรียนท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั

หน่ึง รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง จะจดัข้ึนในวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ในงานนิทรรศการ        

เสียงเพรียก จากพงไพร ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

๕.รางวลั 

 รางวลัชนะเลิศระดบัเหรียญทอง 

  -โล่รางวลั พร้อมเงินรางวลั จาํนวน ๓,๐๐๐ บาท 

 รางวลัชนะเลิศระดบัเหรียญเงิน 

  - เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวลั จาํนวน ๒,๐๐๐ บาท 

 รางวลัชนะเลิศระดบัเหรียญทองแดง 

  - เกียรติบตัร พร้อมเงินรางวลั จาํนวน ๑,๐๐๐ บาท 

๖.กาํหนดการ 

 เร่ิมส่งภาพเขา้ประกวด  วนัท่ี ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 ส้ินสุดการส่งภาพเขา้ประกวด วนัท่ี ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 **ทั้งน้ีการส่งทางไปรษณียใ์หถื้อวนัท่ีประทบัตราไปรษณียเ์ป็นสาํคญั 

 ประกาศผลอยา่งเป็นทางการ วนัท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๗.ประกาศผลการตัดสิน 

 ฝ่ายจดัการประกวดจะแจง้ผลการตดัสินไปยงัผูท่ี้ไดรั้บรางวลัทางช่องทางต่อไปน้ี 

 ๗.๑) แจง้ผลทางเบอร์โทรศพัทท่ี์ผูส้มคัรเขียนไวใ้นใบสมคัรการประกวด 

 ๗.๒) สามารถมาดูผลงานไดใ้นวนัท่ี ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   ณ บริเวณหนา้ตึก ๖๐ ปี         

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

 

 

 



 

ใบสมัครการประกวดภาพถ่าย  

นิทรรศการเสียงเพรียก จากพงไพร คร้ังท่ี ๒๕ 

โครงการสืบสาน วนัสืบ นาคะเสถียร ประจาํปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

................................................................................... 

ช่ือผลงาน.......................................................................................................................................................... 

ช่ือเจา้ของผลงาน.............................................................................................................อาย.ุ........................ปี 

ท่ีอยูท่ี่ติดต่อไดส้ะดวก....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

Email................................................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท.์................................................................................(สามารถติดต่อไดส้ะดวก) 

เร่ืองราวความประทบัใจ 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

       ลงช่ือ.................................................................. 

        (.......................................................) 

             เจา้ของผลงาน 

หมายเหตุ :  ใบสมคัรสามารถถ่ายเอกสารได ้ส่งใบสมคัรพร้อมแนบสาํเนาบตัรประจาํตวันกัเรียน บตัร

ประจาํตวันิสิต/นกัศึกษา หรือบตัรประจาํตวัประชาชนพร้อม CD/DVD ภาพถ่ายไดท่ี้ “สโมสรนิสิตคณะวน

ศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เลขท่ี ๕๐ ถนนงามวงศว์าน จตุจกัร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐” 

สอบถามเพิ่มเติมไดท่ี้ ฝ่ายจดัการประกวด นางสาวรัตนพร เจริญชาติ โทร ๐๘๙-๖๒๐-๖๒๗๒  หรือ Line 

ID : aomdoty  หรือ นางสาวพชัราภรณ์ ศรีพรม โทร ๐๙๐-๐๕๓-๐๙๖๐ หรือ Line ID : joelric 

รูปถ่าย ๑ นิว้ 


