
 

 

กตกิาการประกวดถ่ายภาพโครงการ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ”  

โดยส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัชลบุรี 

 

สักครัง้ในชีวติที่คุณต้องไปให้ได้และเก็บความประทับใจไว้ด้วยภาพถ่าย..... 

ส ำนกังำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจงัหวดัชลบรีุ เชิญชวนผู้ที่รักกำรถำ่ยภำพทกุทำ่น ถำ่ยภำพสถำนที่ทอ่งเที่ยว วถีิชีวิต  งำนประเพณีที่

งดงำมของจงัหวดัชลบรีุ ที่จดัเป็น Bucket List ที่คณุจะต้องมำสมัผสัด้วยตวัเองให้ได้สกัครัง้ ทัง้หมด 30 รำงวลั เงินรำงวลัสงูสดุมีมลูคำ่ 

50,000 บำท และรำงวลัรวมทัง้หมด 171,000 บำท 

 

ประเภทการประกวดและรายละเอียดภาพประกวด 

• จดักำรประกวดประเภทภำพถำ่ยทัว่ไปที่ถ่ำยด้วยกล้องดจิิตอลเทำ่นัน้ โดยไมจ่ ำกดัเพศและอำย ุและไมจ่ ำกดัจ ำนวนภำพที่สง่

เข้ำประกวดแตส่ำมำรถรับรำงวลัสงูสดุได้เพยีงหนึง่รำงวลั ในหวัข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถำ่ยภำพ” เพื่อตำมหำภำพถ่ำย

ในกำรน ำมำท ำ Bucket List แนะน ำสถำนที่ทอ่งเทีย่วของชลบรีุที่คณุต้องมำให้ได้สกัครัง้ในชีวิต ไมว่ำ่จะเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว

ตำมธรรมชำติ วิถีชีวิต งำนประเพณี เทศกำลหรืองำนกิจกรรมตำ่งๆที่นำ่สนใจ 

• พร้อมตัง้ช่ือภำพ และเขยีนค ำบรรยำยใต้ภำพสัน้ ๆ  วำ่ถำ่ยจำกทีใ่ด เวลำใด มกิีจกรรมอะไรที่นำ่สนใจ และท ำไมสถำนที่หรืองำน

นัน้ๆควรเป็นหนึง่ใน “Chonburi Bucket List ทริปถ่ำยภำพ” ที่ต้องมำให้ได้สกัครัง้ในชีวติ    เขียนบรรยำยด้วยตวัอกัษร Cordia 

New ขนำด 16 Point ตวัปกติ จ ำนวน 2-3 บรรทดั 

• ภำพท่ีสง่เข้ำประกวด เป็นภำพท่ีถ่ำยด้วยกล้องดจิิตอล ควำมละเอียดไมต่ ำ่กวำ่  10 ล้ำนพิกเซล  

• ภำพถ่ำยที่สง่เข้ำประกวดต้องระบหุรือมีข้อมลูทำงเทคนิคกำรถำ่ยภำพ ได้แก่ กล้อง รุ่น เลนส์ทีใ่ช้ และมีข้อมลูกำร

ถ่ำยภำพ เช่น shutter speed f-stop ระยะควำมยำวโฟกสัของเลนส์ สถำนท่ีถ่ำยภำพ วนั เวลำถำ่ยภำพ โดยจะต้อง

เป็นภำพท่ีถ่ำยไว้ไมเ่กิน 1 ปี นบัจำกวนัท่ีถำ่ยจนถึงวนัหมดเขตรับภำพประกวด(หมดเขตรับผลงำน วนัท่ี 22 

กมุภำพนัธ์  2562) 

• ภำพถ่ำยที่สง่เข้ำประกวด จะต้องไม่ตอ่เติม เปลีย่นแปลง หรือบิดเบือนภำพไปจำกเดมิ ยกเว้นกำรปรับส ีและแสงของ

ภำพอยำ่งสมเหตสุมผลเทำ่นัน้ พร้อมตัง้ช่ือภำพและบรรยำยสัน้ๆ ตำมข้อก ำหนดที่แจ้งไว้ด้ำนบน เพื่อสะท้อนถึง

ควำมเช่ือมโยงระหวำ่งภำพและหวัข้อกำรประกวดนัน้ๆ 

• ภำพถ่ำยที่สง่เข้ำประกวด จะต้องเป็นภำพท่ีไมเ่คยได้รับรำงวลัใดๆ มำก่อน และไมเ่คยท ำขึน้เพื่อกำรจ ำหนำ่ยหรือเพื่อ

โฆษณำมำก่อน หรือลงภำพขำยผำ่นทำงเว็บไซต์ขำยภำพใดๆ โดยผู้สง่ภำพถ่ำยเข้ำประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ำยภำพที่

สง่เข้ำประกวดด้วยตวัเอง ห้ำมมใิห้น ำผลงำนของผู้ อื่น สง่เข้ำประกวดอยำ่งเดด็ขำด 



 

 

 

รางวัล 

• รำงวลัจำกกำรประกวดถ่ำยภำพโดรงกำร “Chonburi Bucket List ทริปถ่ำยภำพ” มีทัง้หมด 30 รำงวลั รวมเป็นเงินรำงวลั

ทัง้สิน้ 171,000 บำท  พร้อมเกียรตบิตัรจำกจงัหวดัชลบรีุ โดยมีรำยละเอียดรำงวลัตำ่ง  ๆดงันี ้

1. รำงวลัชนะเลศิ   มลูคำ่  50,000 บำท   จ ำนวน 1 รำงวลั 

2. รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึง่ มลูคำ่  30,000 บำท จ ำนวน 1 รำงวลั 

3. รำงวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง มลูคำ่  10,000 บำท  จ ำนวน 1 รำงวลั 

4. รำงวลัชมเชย   มลูคำ่   3,000 บำท จ ำนวน 27 รำงวลั 

• ผู้สง่ผลงำนเข้ำประกวด สำมำรถสง่ผลงำนได้ไมจ่ ำกดัจ ำนวน  แตส่ำมำรถรับรำงวลัสงูสดุได้เพียงหนึง่รำงวลัเทำ่นัน้ 

• ภำพถ่ำยท่ีผำ่นกำรคดัเลอืกในรำงวลัตำ่งๆ ทำงจงัหวดัชลบรีุขอสงวนสทิธ์ิในกำรน ำภำพถ่ำยดงักลำ่วไปจดัแสดงยงั

สถำนท่ีตำ่งๆ รวมทัง้สำมำรถน ำไปใช้เพื่อเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์สถำนท่ีทอ่งเทีย่วของจงัหวดัชลบรีุทำงสือ่สิง่พิมพ์ 

สำรสนเทศทกุประเภท ตลอดจนสือ่ออนไลน์ขององค์กรโดยไมต้่องเสยีคำ่ใช้จำ่ย แตล่ขิสิทธ์ิและเครดิตของภำพถ่ำย

นัน้ๆ จะยงัเป็นของเจ้ำของภำพดงัเดมิ 

 

ขัน้ตอนการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด 

• ผู้สง่ผลงำนประกวดจะต้องเป็นสมำชิกของ www.facebook.com/ส ำนกังำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจงัหวดัชลบรีุ 

• ภำพถ่ำยที่สง่ประกวด จะต้องสง่ผลงำนทำงสือ่ออนไลน์ โดยกำรโพสต์ภำพถ่ำยพร้อมค ำบรรยำยใต้ภำพตำมก ำหนด 

ในสือ่ออนไลน์สว่นตวัของผู้เข้ำประกวดผำ่นสือ่ออนไลน์ช่องทำงใดช่องทำงหนึง่ ระหวำ่ง Facebook หรือ Instagram 

โดยเผยแพร่แบบสำธำรณะ(ภำพที่เผยแพร่ในสือ่ออนไลน์สำมำรถใสล่ำยน ำ้ได้) พร้อมตดิ #chonburibucketlist   

#ทริปถ่ำยภำพ หลงัจำกนัน้สง่ลิง้ค์ผลงำนหรือ URL ตำมที่ได้แชร์ไว้ในสือ่ออนไลน์สำธำรณะของตนเอง พร้อมแจ้งช่ือ 

นำมสกลุ ช่ือภำพ แนวคิดหรือควำมประทบัใจ หมำยเลขโทรศพัท์ติดตอ่กลบั และไฟล์ต้นฉบบัที่ไมใ่สล่ำยน ำ้ พร้อมค ำ

บรรยำยใต้ภำพตำมทีก่ ำหนด มำยงัอีเมล์ของโครงกำร chonburibucketlist@gmail.com 

• หลงัจำกนัน้ให้ผู้สง่ผลงำนเข้ำประกวด สง่ผลงำนเป็นภำพถ่ำยที่อดัขยำยขนำด 8x12 นิว้ ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสดี ำ 

สเีทำหรือสขีำว ที่มีพืน้กรอบวดัจำกขอบรูป ด้ำนละ 1 นิว้ โดยใต้ภำพ ให้ติดกระดำษทีพ่ิมพ์ค ำบรรยำยใต้ภำพขนำด 

2-3 บรรทดัตำมที่ก ำหนดด้วย สว่นด้ำนหลงัให้ติดใบสมคัร 1 แผน่ตอ่ 1 ผลงำน (ไมต้่องสง่ไฟล์ต้นฉบบัด้วย CD 

เนื่องจำกสง่ไฟล์ต้นฉบบัมำในอเีมล์เรียบร้อยแล้ว)  จดัสง่ผลงำนทำงไปรษณีย์มำที ่ โครงกำรประกวดภำพถ่ำย  

“Chonburi Bucket List ทริบถ่ายภาพ”  4/173  ซ.กรุงธนบรีุ 1 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กทม.10600 โดย

นบัจำกวนัประทบัตรำภำยในวนัที่  22 กมุภำพนัธ์ 2562  เป็นส ำคญั 
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ระยะเวลาในการส่งภาพเข้าประกวด 
ตัง้แตว่นัท่ี 27 ธนัวำคม 2561  – วนัท่ี 22  กมุภำพนัธ์  2562 โดยนบัจำกวนัประทบัตรำภำยในวนัที่ 22 กมุภำพนัธ์ 2562 เป็น
ส ำคญั (รวมระยะเวลำทิง้สิน้ 57 วนั) 
 
การตัดสิน 
ตดัสนิโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคณุวฒุิ ในวงกำรถำ่ยภำพ อยำ่งน้อย 5 ทำ่น ซึง่กำรตดัสนิของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิน้สดุ 
 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนจาก 100 คะแนน 

1. ควำมสวยงำมของภำพ     30  คะแนน 
2. กำรจดัองค์ประกอบภำพหรือควำมยำกง่ำยของภำพ  30 คะแนน 
3. แนวคิดหรือกำรสือ่ควำมหมำยของภำพที่สร้ำงสรรค์สอดคล้องกบัหวัข้อกำรประกวด 30 คะแนน 
4. ส ำนวนหรือค ำบรรยำยใต้ภำพทีส่ร้ำงสรรค์ วำ่ท ำไมสถำนทีห่รืองำนนัน้  ๆควรเป็นหนึง่ใน “Chonburi Bucket List  ทริป

ถ่ำยภำพ” ที่ต้องมำให้ได้สกัครัง้ในชีวิต     10 คะแนน 
 
ประกาศผลรางวัล 
วนัท่ี 1   มีนำคม  2562 ทำง www.facebook.com/ส ำนกังำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจงัหวดัชลบรีุ พร้อมทัง้จดัสง่ SMS ไป

ยงัหมำยเลขโทรศพัท์มือถือของผู้ที่ได้รับรำงวลัทัง้ 30 คน (หรืออำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม แตไ่มเ่กิน วนัท่ี 4 

มีนำคม 2562) 

 
มอบรางวัล 
เรียนเชิญผู้ที่ได้รับรำงวลัใหญ่ อนัดบัท่ี 1-3 มำรับรำงวลัยงัส ำนกังำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจงัหวดัชลบรีุ หรือสถำนท่ีอื่นตำม
ควำมเหมำะสมภำยหลงัประกำศผลรำงวลั สว่นผู้ที่ได้รับรำงวลัชมเชย สำมำรถแจ้งได้วำ่ สะดวกเดินทำงมำรับรำงวลัด้วย
ตนเองตำมวนัเวลำที่ก ำหนด หรือหำกไมส่ะดวก จะจดัสง่เกียรติบตัรทำงไปรษณีย์และด ำเนินกำรเร่ืองเงินรำงวลัด้วยกำรโอน
ผำ่นธนำคำร  สำมำรถติดตำมรำยละเอียดได้ทำง  www.facebook.com/ส ำนกังำนกำรทอ่งเทีย่วและกีฬำจงัหวดัชลบรีุ 
 
 
สอบถามเพิ่มเติม 
ติดตอ่ทำง chonburibucketlist@gmail.com หรือทำง inbox www.facebook.com/ส ำนกังำนกำรทอ่งเที่ยวและกีฬำจงัหวดั

ชลบรีุ หรือสอบถำมเพิ่มเติม ท่ีฝ่ำยประสำนงำนกำรประกวด  โทร  062-465-9444   
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***  ข้ำพเจ้ำขอรับรองวำ่ภำพถำ่ยที่ข้ำพเจ้ำน ำมำร่วมโครงกำร “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” เป็นภำพถ่ำยที่ข้ำพเจ้ำ
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เพื่อโฆษณำมำก่อน พร้อมทัง้ยินดีปฏิบตัิตำมเง่ือนไขกำรประกวด และขอรับรองวำ่ข้อมลูที่ข้ำพเจ้ำระบุในใบสมคัรนีเ้ป็นควำม
จริงทกุประกำร *** 

    ลงช่ือ ................................................................. ผู้สง่ผลงำนเข้ำประกวด 
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