สมาพันธ์ สมาคมถ่ ายภาพแห่ งประเทศไทย
สมาคมถ่ ายภาพกรุงเทพ , นิตยสารคาเมราร์ ต และ IQ LAB

“Art for All” “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ”
เชิญร่ วมประกวดภาพถ่ ายการกุศล “Art for All” “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ”
การประกวดภาพถ่ายในครัง้ นี ้ได้ ดาริ ขึ ้นด้ วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิศลิ ปะเพื่อมวลมนุษย์ Art
for All เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู นใจและผู้รักการถ่ายภาพ และศิลปะที่มีจิตอาสาและใจกุศล บันทึกภาพถ่ายถึง
ความงาม ความสดใส ความสามารถ ของการเรี ยนรู้ศลิ ปะเด็กพิเศษให้ กว้ างไกลสูส่ าธารณะชน กิจกรรม
จะถูกจัดขึ ้นในวันเสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รี สอร์ ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา
ประเภทภาพถ่ าย

กล้ องถ่ายภาพดิจิตอล หรื อกล้ องฟิ ล์ม

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้ าประกวด

บุคคลทัว่ ไป ไม่จากัดเพศ และอายุ

เงื่อนไขและข้ อกาหนด
๑. เป็ นภาพสีหรื อขาวดา ที่ถ่ายด้ วยไฟล์ดจิ ิตอล หรื อสแกนจากฟิ ล์ม สามารถปรับสีเพื่อให้ คณ
ุ ภาพดีขึ ้น แต่
ทังนี
้ ้ภาพยังคงดูเป็ นธรรมชาติอย่างเหมาะสม
๒.ให้ สง่ เป็ นรูปแบบไฟล์ดจิ ิตอลเท่านัน้ โดยมีคา่ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ pixels ด้ านกว้ างสุดไม่ต่า
กว่า ๑,๘๐๐ pixels และด้ านยาวไม่ต่ากว่า ๒,๘๐๐ pixels พร้ อมแนบไฟล์ภาพสกุล JPG, TIFF (๑ไฟล์ ต่อ
๑ ผลงาน)
๓. ผู้สง่ ภาพต้ องตังชื
้ ่อภาพพร้ อมคาอธิบายพอสังเขป พร้ อมชื่อ ที่อยูผ่ ้ สู ง่ ผลงานด้ านหลังของภาพถ่าย
๔. ขนาดของภาพถ่ายมีขนาด ๘x๑๒ นิ ้ว ติดลงบนฟิ วเจอร์ บอร์ ดสีขาว เว้ นขอบขาวโดยรอบด้ านละ ๑.๕ นิ ้ว
๕. ภาพถ่ายที่สง่ เข้ าประกวด ต้ องเป็ นภาพที่ถกู รังสรรค์ขึ ้นในวันกิจกรรมที่กาหนดไว้ เท่านัน้ และห้ ามนา
ผลงานของบุคคลอื่นส่งประกวดโดยเด็ดขาด
๖. ผู้สง่ ภาพเข้ าประกวดทุกท่านต้ องเก็บภาพต้ นฉบับไว้ ในกรณีกรรมการได้ คดั เลือกภาพเข้ ารับรางวัล ต้ อง
ส่งไฟล์ต้นฉบับมายังผู้จดั การประกวด
๑

๗. ภาพถ่ายทุกภาพทางผู้จดั สามารถนามาใช้ ในกิจกรรมของมูลนิธิศลิ ปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ได้ โดย
ไม่ต้องมีคา่ ตอบแทนใดๆ เพื่อการกุศลมิใช่การค้ า และลิขสิทธิ์ยงั คงเป็ นของผู้ถ่ายภาพ
๘. มูลนิธิศลิ ปะเพื่อมวลมนุษย์ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานทุกชิ ้น
๙. คณะกรรมการตัดสินสามารถกาหนดวิธีการตัดสินแบบมาตรฐานสากลและถือว่าเป็ นที่สิ ้นสุด
๑๐. ผู้เข้ าประกวดรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเข้ าร่วมการประกวด
๑๑. เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิศลิ ปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All ไม่มีสิทธิสง่ ภาพประกวด
๑๒. ผู้จดั จะจัดรถให้ ไปถ่ายภาพ ในวันเสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๖.๓๐ น. ที่ปั๊ม ปตท.
วิภาวดีรังสิต ( ตรงข้ ามมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย ) โดยไม่คดิ มูลค่า สาหรับท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้ ากับ
สมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย โปรดแจ้ งชื่อเพื่อขึ ้นรถได้ ที่คณ
ุ ยงยุทธ ( เม้ ง ) อุปนายกสมาคม
ถ่ายภาพกรุงเทพ โทร. ๐๘๙ ๕๐๖ ๕๑๕๖
๑๓. ท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้ า เพื่อขึ ้นรถบัสกับ คุณยงยุทธ ( เม้ ง ) อุปนายก สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
โทร. ๐๘๙ ๕๐๖ ๕๑๕๖ จะได้ รับเหรี ยญ ที่ระลึก “ วันนักถ่ายภาพไทย “ จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพ
แห่งประเทศไทย จากัด เพียง ๓๕ ท่าน
รางวัลการประกวด
รางวัลที่หนึง่
ถ้ วยรางวัลเกียรติยศ จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และเหรี ยญทองที่ระลึก “วันนัก
ถ่ายภาพไทย” พร้ อม gift voucher ห้ องพักหนึง่ ห้ อง หนึ่งคืนพร้ อมอาหารเช้ าสองท่านที่ อาราญาน่า
ภูพิมาน รี สอร์ ท แอนด์ สปา (ใช้ ได้ ตงแต่
ั ้ กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 2560) และเกียรติบตั รจากมูลนิธิ Art
for All และคูปองอัดขยายภาพ มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท จาก IQ LAB
รางวัลที่สอง
ถ้ วยรางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิ Art for All พร้ อมเกียรติบตั ร และ และเหรี ยญเงินที่ระลึก “วันนักถ่ายภาพ
ไทย”จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย พร้ อมคูปองอัดขยายภาพ มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท จาก
IQ LAB

๒

รางวัลที่สาม
ถ้ วยรางวัลเกียรติยศจากมูลนิธิ Art for All พร้ อมเกียรติบตั รและเหรี ยญนาคที่ระลึก “วันนักถ่ายภาพไทย”
จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และคูปองอัดขยายภาพ มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท จาก IQ
LAB
รางวัลชมเชยห้ ารางวัล
เหรี ยญทองแดงที่ระลึก “วันนักถ่ายภาพไทย”จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และเกียรติ
บัตรจากมูลนิธิ Art for All พร้ อมคูปองอัดขยายภาพ มูลค่ารางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท จาก IQ LAB
กาหนดระยะเวลา
วันเสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รี สอร์ ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา
มีรถรับส่งฟรี รถออกเวลา ๖.๓๐ น. ที่ปั๊ม ปตท. วิภาวดีรังสิต ( ตรงข้ ามมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย )
๘.๐๐ – ๙.๐๐ น.

ผู้เข้ าประกวดแสดงตน ณ จุดลงทะเบียนประกวด

๙.๐๐ - ๙.๓๐ น.

ชี ้แจงรายละเอียด และกติกา

๙.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

ถ่ายภาพ หัวข้ อ ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์: ก้ าวข้ ามขีดจากัด

วันจันทร์ ที่ ๒๔ กรกฎาคม

ปิ ดรับผลงานประเภทถ่ายภาพ

วันอังคารที่ ๘ สิงหาคม

ประกาศผลการประกวด

เดือนกันยายน

จัดแสดงนิทรรศการ

สถานที่ส่งภาพ
มูลนิธิศลิ ปะเพื่อมวลมนุษย์ ๑๒/๗-๙ ชัน้ ๔ ถนนพลับพลาไชย เขตป้อมปราบศัตรูพา่ ย กรุงเทพฯ
๑๐๑๐๐ (กรณีสง่ ทางไปรษณีย์ ดูวนั ประทับตราเป็ นสาคัญ) หรื อส่งด้ วยตนเอง
กรรมการตัดสิน
๑. นายสวัสดิ์ ปฎิภาณประเสริ ฐ นายกสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
๒. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ สมาน เฉตระการ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
๓

๓. อาจารย์พิสิฐ เสนานันท์สกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
๔. นายสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน กรรมการผู้จดั การ IQ LAB
๕. นายนพดล อาชาสันติสขุ นิตยสาร คาเมราร์ ต
๖. อาจารย์ประสพ มัจฉาชีพ ที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
๗. นายนพคุณ กุลสุจริต นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
๘. ศิลปิ นจากมูลนิธิศลิ ปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All
๙. ศิลปิ นจากมูลนิธิศลิ ปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All
ติดต่ อสอบถามรายละเอียด
-นางสาวสมถวิล บุญน้ อม (โอเล่) มูลนิธิศลิ ปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All โทร. ๐๘ ๙๘๑๙ ๗๑๐๔
-อาจารย์พิสิฐ เสนานันท์สกุล สมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย โทร. ๐๙ ๓๓๒๔ ๖๙๘๙
-นายยงยุทธ ( เม้ ง ) สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ โทร. ๐๘๙ ๕๐๖ ๕๑๕๖
-นายนพดล อาชาสันติสขุ นิตยสาร คาเมราร์ ต โทร.๐๒ ๒๓๕ ๙๙๕๘
-นายสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน (IQ LAB) โทร. ๐๒ ๗๑๔ ๐๖๔๔

๔

