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ใบสมัครประกวดภาพถ่าย
โครงการ ”สืบสานตานานศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย” (หน้าค่าย-หัวถนน)
ข้อมูลผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ..................................................................................................................
เลขที่ .............................. หมู่ .................... ถนน ................................................................... .................
แขวง/ตาบล ................................................ เขต/อาเภอ ......................................................... .................
จังหวัด ....................................................... รหัสไปรษณีย์ ................................................... ....................
โทรศัพท์ .................................................... โทรสาร ............................................................... .................
อีเมล์ ..................................................................................................................................... .................
เว็บไซท์.................................................................................................................................... ................
FACEBOOK……………https://www.facebook.com/..................................................................................
ประเภทที่ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชน นักศึกษา ช่างภาพ นักท่องเที่ยวชาวไทย ทั่วไป
อาชีพ .................................................................................. ................................. อายุ ............... ปี
สถานที่ทางาน ....................................................................... ..........................................................

ถ้าเป็นนักศึกษา ระดับการศึกษา ………...................................................................... อายุ ............. ปี
สถานศึกษา ................................................................................ .....................................................
หมายเหตุ ระบุระดับการศึกษา เช่น ปวส. ปี 2 หรือ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 4 เป็นต้น
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ผลงานและหลักฐาน ชื่อภาพ................................................................................ ..................... ...............
ใช้กล้อง DSLR ยี่ห้อ/Brand.......................หน้ากล้อง.F.................ความเร็ว................ISO………/…………
ใช้โทรศัพท์มือถือ/Smartphone/Brand…………..ยีห้อ...............................................พิคเซล.........................
ภาพถ่าย ขนาด 8 x 12 นื้วจานวน ................. ภาพ
แผ่น CD ไฟล์ต้นฉบับหรือ USH จานวน .......... .......แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ............. ......ฉบับ

ข้าพเจ้าได้รับทราบกฎกติกาการประกวดอย่างชัดเจนแล้ว และยินดีปฏิบัติตามทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ลงชื่อ....................................................................
(............................................................................)
ผู้สมัคร
วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ...............
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ขอเชิญประกวดภาพถ่าย “สืบสานตานานศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย” (หน้าค่าย-หัวถนน)
ความเป็นมาของโครงการ
ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย (หน้าค่าย-หัวถนน) ได้จัดสร้างรูปหล่อ มหาเทพกวนอูสาริด ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเกาะ สมุย
และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง จึงได้มีกิจกรรมต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความรัก ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ตลอดจนเห็นถึงคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้จัดดาเนินงาน การประกวดภาพถ่าย เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบ ซึ่งมุ่งหวังให้ผลที่ได้นามาซึ่ง ความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวบน
เกาะสมุย ซึ่งเป็นรายได้หลักของเกาะสมุย จึงได้จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “สืบสานตานาน
ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย” (หน้าค่าย-หัวถนน) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา ความ
เป็นมาของศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย ถ่ายภาพความสวยงาม เก็บภาพความประทับใจ ส่งเข้ามาร่วม
ประกวดในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าไป เยี่ยมชม ศึกษา เรียนรู้และท่องเที่ยว
2 .เพื่อสร้างเสริมภาพลักษณ์ และ วัฒนธรรมที่ดีของเกาะสมุยให้เกิดขึ้นในสายตา นักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไป
3 .เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักถ่ายภาพ และประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจในการ
ถ่ายภาพ ได้มีเวทีที่จะแสดงออกถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน
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คุณสมบัติของผู้สมัคร :
นิสิต นักศึกษา (ตั้งแต่ระดับ ปวส. แต่ไม่เกินระดับปริญญาตรี และอายุต้องไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ส่ง
ผลงาน)
ประชาชนชาวไทย ทั่วไป ไม่จากัดเพศและวัย
แนวทางของการประกวด
1. ภาพความสวยและสง่างามของ เทพกวนอู และ อาคารศาลเจ้า ในมุมต่างๆ ที่
ประกอบด้วยศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย(หน้าค่าย-หัวถนน)
2. ภาพความสวยงามของ พิธีกรรม และความเชื่อ ในแง่มุมต่างๆ เช่นพิธีเบิกเนตร พิธีการแห่
กงเป็นต้น
3. ภาพวิถีชีวิตของผู้คน ตามความเชื่อ ในแง่มุมศิลป หรือความสุขใจ ของประชาชนที่ได้
สัมผัสและเยี่ยมชม
ประเภทของรางวัล แบ่งออกเป็น 2ประเภท:
ประเภทที่ 1 ให้ใช้กล้อง DSLR หรือ กล้อง คอมแพค(Compact Mirrorless) ความละเอียดต้อง
ไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิคเซล( 5 megapixel) บันทึกลงแผ่น CD หรือ USB ความละเอียดของไฟล์รูป ไม่
ต่ากว่า 300 DPI ลงชื่อผู้สง่ ให้ชัดเจนในแผ่นCD หรือ USB
ประเภทที่ 2 ใช้กล้องจากสมาร์โฟน ความละเอียด ไม่ต่ากว่า 5 ล้านพิคเซล ( 5 megapixel)
บันทึกลงแผ่น CD หรือ USB ลงชื่อผู้ส่งให้ชัดเจน
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1. ประเภท 1 (ใช้กล้อง DSLR หรือ กล้อง คอมแพค(Compact Mirrorless)
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล) เงินรางวัล 2,000 บาท
2. ประเภท 2 (กล้องจากสมาร์โฟน / Tablet / Ipad / ความละเอียด ไม่ต่ากว่า 5 ล้านพิคเซล
5 megapixel)
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ เงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ ลาดับที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
- รางวัลชมเชย (มี 5 รางวัล) เงินรางวัล 1,000 บาท
กติกาการส่งภาพเข้าประกวด ( ***กรุณาอ่านกฎ-กติกาให้ละเอียด***)
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีอัดขยายขนาด

8 x 12 นิ้ว = ติดลงบนแผ่น ฟิว

เจอร์บอร์ดสีดา เว้นเหลือขอบข้างละ2 นิ้ว นาใบสมัครและแผ่นCD หรือ USB ติดด้านหลังของฟิว
เจอร์บอร์ด (ใบสมัคร 1 แผ่นและ CD หรือ USB 1 แผ่น ต่อ 1 ผลงาน)
2. บันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่น CD หรือ USB ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล
อย่างชัดเจนลงบนแผ่น CD หรือ USB
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3. ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล หรือ สมาร์ทโฟน ความละเอียด
ของภาพไม่ต่ากว่า 5ล้านพิกเซล ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน Tiff หรือ JPEG
เท่านัน้ ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น
4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวน และต้องตั้งชื่อ
ภาพ
5. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพ
จะต้องแลดูเป็น ธรรมชาติ เหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตัดต่อ ตัดแปะ หรือตกแต่งให้ผิดไปจากความ
เป็นจริง
6. เป็นภาพที่ถ่ายในช่วง ตั้งแต่ 2558 เป็นต้นไป ต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น
ห้ามมิให้นาผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคย
ได้รับการตีพิมพ์/ เผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงาน
ของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลจาก การประกวด หรือเคยตีพิมพ์/เผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัด
สิทธิ์ทันที
7. ผู้ส่งภาพประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น/***ใช้รูปถ่ายของ
คนอื่นมาแอบอ้างในการส่งผลงาน เราจะตัดสิทธ์ทันที***
8. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
9. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่น CD หรือ USB และภาพถ่ายคืน โดยจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
สมาคมศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย (หน้าค่าย-เกาะสมุย) ซึ่งเป็นผู้จัด สามารถ นาผลงานออกแสดง
เผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของผู้จัดได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ และขออนุญาต จาก
เจ้าของผลงาน
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10. ผู้ชนะจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น ในแต่ละประเภท
11.พนักงาน ลูกจ้างของศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุยหน่อวงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ
ตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพ เข้าประกวด
หลักเกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
การตัดสินภาพจะพิจารณาจากการสื่อความหมายตามหลักเกณฑ์ของการประกวด เป็นเกณฑ์ใน
การ ตัดสิน ดังต่อไปนี้
เทคนิคในการถ่ายภาพ
1. ความสวยงามมีคุณค่าทางศิลป
2. สีสรรค์สวยงาม ตามธรรมชาติ
3. แสง- เงา
4. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ
5. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย
6. การสื่อความหมายของภาพและอารมย์ของภาพ ที่ทาให้ผู้ชมคล้อยตาม
7.ความคมชัดและคุณภาพของภาพ
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ประกาศผลการตัดสิน
ผลการตัดสินจะประกาศทางเว็บไซต์ www.saljaohuathanon.com ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559
และ จะแจ้งผลให้ผู้ชนะการประกวดทราบทางโทรศัพท์หรือ อีเมล์ ให้ติดต่อรับรางวัลพร้อมกัน ณ
ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย (หน้าค่าย- ถนน) ตาบลมะเร็ต อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84310
ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
กาหนดเวลาส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2559
1. ส่งทางไปรษณีย์ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสาคัญ ) ส่งที่ศาลเจ้ากวนอูเกาะส
มุย (หน้าค่าย-หัวถนน) อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84310 วงเล็บมุมซองว่า ประกวดภาพถ่าย
“สืบสานตานานศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย” (หน้าค่าย-หัวถนน)
2. ส่งด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ) ที่ศาลเจ้ากวนอู (หน้าค่าย+หัวถนน)
พิธีมอบรางวัล
กาหนดจัดพิธีมอบรางวัล ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลเจ้ากวนอูเกาะสมุย
หมายเหตุ : ช่วงเวลาจัดพิธีมอบรางวัล และสถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทางศาลเจ้ากวนอู
จะมีการแจ้งยืนยันอีกครั้ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.saljaohuathanon.com หรือสอบถาม
ข้อมูล เพิ่มเติมที่โทร 077-418854 หรือ
https://www.facebook.com/KohSamuiweddingphotography

