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 ดຌวยอุทยานการรียนรูຌ TK park ป็นหลงรียนรูຌละหຌองสมุดมีชีวิต มีภารกิจสงสริมการอานการรียนรูຌดຌวย
การจัดกิจกรรมอยางสรຌางสรรค์฿หຌกับยาวชนละประชาชนทัไวเป 
 ดังนัๅน พืไอด านินงานตามภารกิจการสงสริมการรียนรูຌ ทางดຌานศิลปวัฒนธรรม อุทยานการรียนรูຌ               
TK park เดຌจัดครงการ ดูป็น คิดป็น ท าป็น ฿นรูปบบกิจกรรมละนิทรรศการภาพถาย ดยรวมมือกับภาคี
ครือขาย อุทยานการรียนรูຌ ยะลา น านิทรรศการภาพถาย ยล. ยะลา : The Origin @ ฮาลา บาลา ทีไดินทาง ขຌา
ป่าถายภาพพืไอรียนรูຌธรรมชาติ฿นขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา บาลา มาจัด กิจกรรมละนิทรรศการภาพถาย ทอด 
ภาพ ป่า พืไอถายทอดประสบการณ์ ทางความคิดผานภาพถาย รวมถึงกิจกรรมตางโ อาทิ การสวนากับนักดินทาง 
อบรมการถายภาพ สรຌางสรรค์ผลงานศิลปะจากธรรมชาติ ละการสดงจากยาวชนละศิลปิน  ณ อุทยานการรียนรูຌ 
TK park ชัๅน 8 ศูนย์การคຌาซในทรัลวิลด์ ฿นวันสาร์ทีไ 27 กันยายน – วันพฤหัสบดีทีไ  2 ตุลาคม 2557 

 

ชิญรวมสงภาพถายขຌารวมประกวดหัวขຌอ ทอด ภาพ ป่า ผานมุมมองพืๅนทีไสีขียว฿กลຌตัว  
ชิงกลຌอง Mirrorless ละของรางวัลดน฿จนักดินทางมากมาย  
ภาพทีไผานการคัดลือกจะน ามาจัดสดงรวมกับภาพจากครงการ  

ยล. ยะลา : The Origin @ ฮาลา บาลา  

ดยอุทยานการรียนรูຌ ยะลา ทีไดินทางขຌาป่า ถายภาพพืไอรียนรูຌธรรมชาติ  
 

 สงผลงานพรຌอมขียนบรรยายรงบันดาล฿จภาพถายเดຌตัๅงตวันนีๅ - วันศุกร์ทีไ 12 กันยายน 2557   

ทีไ  E-mail: tkphoto@tkpark.or.th หรือสงผลงานดຌวยตัวองเดຌทีไอุทยานการรียนรูຌ TK park ชัๅน 8 

ศูนย์การคຌาซในทรัลวิลด์ ฿นวันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดบริการทุกวันจันทร์) วลา 10.00 - 20.00 น.  

 ประกาศผลภาพถายทีไผานการคัดลือกวันศุกร์ทีไ 19 กันยายน 2557 ทาง www.tkpark.or.th ละ
www.facebook.com/tkparkclub   

 ประกาศผลละมอบรางวัลวันสาร์ทีไ 27 กันยายน 2557  

 

ติดตามกติกา ละรายละอียดพิไมติมทีไ www.tkpark.or.th 

สอบถามรายละอียดพิไมติมเดຌทีไฝ่ายกิจกรรม 02 - 257 - 4300 ตอ 226 
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รายละเอียด กฏกติกาการประกวด และแบบฟอร์มการส่งภาพถ่าย “ทอด ภาพ ป่า”  
กติกา 

1. รวมสงภาพถายขຌาประกวด฿นหัวขຌอ ทอด ภาพ ป่า ผานมุมมองพืๅนทีไสีขียว฿กลຌตัว ระบุสถานทีไถายภาพ  
    พรຌอมขียนบรรยายรืไองราวรงบันดาล฿จ฿นการถายภาพทีไสงขຌาประกวดเมกิน 2 บรรทัด 

2. สงภาพถาย พรຌอมชืไอ-นามสกุล / ทีไอยู / บอร์ติดตอ / E-mail / ตามบบฟอร์มการสงภาพถาย  
   ทอด ภาพ ป่า (ดาวน์หลดเดຌทีไ www.tkpark.or.th) 

3. สามารถ฿ชຌกลຌองถายรูปชนิด฿ดกใเดຌทีไมีขนาดความละอียดตัๅงต 5 ลຌานพิกซลขึๅนเป 

4. เมจ ากัดทคนิคการถายภาพ สามารถปรับสี ตกตงกຌเขดຌานทคนิค  
    พืไอ฿หຌภาพมีคุณภาพดีขึๅน ตทัๅงนีๅภาพยังตຌองดูป็นธรรมชาติหมือนภาพถายปกติ  
    (ปรดกใบภาพตຌนฉบับเวຌพืไอตรวจสอบ฿นกรณีเดຌรับรางวัล) 

5. สงเฟล์ภาพป็นนามสกุล .JPEG หรือ .TIFF ทีไมีความละอียดเมตไ ากวา 300 dpi  

    หรือบันทึกภาพถายลง฿น CD/DVD กรณจีัดสงภาพถายประกวดดຌวยตัวอง 
6. สามารถสงภาพถายขຌาประกวดเดຌตัๅงตวันจันทร์ทีไ 18 สิงหาคม - วันศุกร์ทีไ 12 กันยายน 2557 

7. ประกาศผลภาพถายทีไผานการคัดลือก จ านวน 30 ภาพ วันศุกร์ทีไ 19 กันยายน 2557 ทาง ww.tkpark.or.th   

    ละ www.facebook.com/tkparkclub 

8. ประกาศผลการตัดสิน ละมอบรางวัลการประกวดภาพถาย วันสาร์ทีไ 27 กันยายน 2557  

     ฿นงาน ทอด ภาพ ป่า ณ อุทยานการรียนรูຌ TK park ชัๅน 8 ศูนย์การคຌาซในทรัลวิลด์  
 

ขຌอก าหนดละงืไอนเข 

1. ภาพถายทีไสงขຌาประกวดตຌองป็นผลงานการถายภาพของผูຌสงขຌาประกวด ทีไเมคยเดຌรับรางวัล  
   หรือตีพิมพ์ทีไ฿ดมากอน  
2. ผูຌสงภาพขຌาประกวดมีสิทธิ์สงเดຌทานละเมกิน 3 ภาพ  
3. ผูຌสงภาพขຌาประกวดมีสิทธิ์เดຌรับรางวัลสูงสุดพียงรางวัลดียวทานัๅน 

4. ภาพถายทีไสงขຌาประกวดทางอุทยานการรียนรูຌ TK park สามารถน าเปผยพร ฿ชຌประยชน์ หรือ                    
   จัดท าสิไงพิมพ์ประชาสัมพันธ์เดຌ ดยเมตຌองขออนุญาต ละจายคาตอบทน฿ดโ ทัๅงสิๅนกจຌาของผลงาน ตทัๅงนีๅจะ 

   มีครดิตจຌาของภาพทุกชิๅนงานมืไอน าเปผยพร 
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือป็นทีไสิๅนสุด 

 

กณฑ์การตัดสินการประกวดภาพถาย 

1. นืๅอหาภาพ (Subject Matter) 

2. การจัดองค์ประกอบ (Composition) 

http://www.tkpark.or.th/
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3. นวคิดสรຌางสรรค ์(Creation) 

สถานทีไสงภาพถายขຌาประกวด 

1. E-mail: tkphoto@tkpark.or.th 

2. สงภาพถายดຌวยตัวองเดຌทีไ อุทยานการรียนรูຌ TK park ชัๅน 8 ศูนย์การคຌาซในทรัลวิลด์  
   วันอังคาร - วันอาทิตย์ วลา 10.00 น. - 20.00 น. (ปิดบริการทุกวันจันทร์) 
 

รายละอียดของรางวัลการประกวดภาพถาย ทอด ภาพ ป่า 

รางวัลทีไ 1 จ านวน 1 รางวัล  
 กลຌองดิจิตอล Fuji Finepix X-M1 Kit+XC 16-50  

 ตในท์ Fortune III จากสนามดินป่า  
 ของทีไระลึกจากอุทยานการรียนรูຌ TK park 

รางวัลทีไ 2 จ านวน 1 รางวัล  
 มือถือ Samsung K Zoom  

 ตในท์ Awesom III  จากสนามดินป่า 

 ของทีไระลึกจากอุทยานการรียนรูຌ TK park 

รางวัลทีไ 3 จ านวน 1 รางวัล  
 กลຌองสองทางเกล BUSHNELL NATUREVIEW 6X 30MM  

 ถุงนอน Canary จากสนามดินป่า  

 ของทีไระลึกจากอุทยานการรียนรูຌ TK park 

รางวัลภาพถายดน฿จ จ านวน 2 รางวัล   

 ถุงนอน Swallow จากสนามดินป่า  

 ของทีไระลึกจากอุทยานการรียนรูຌ TK park 

รางวัลส าหรับผูຌหวตภาพถายดน฿จ จ านวน 2 รางวัล   

 กระป๋ากันนๅ า Proof 20 ลิตร จากสนามดินป่า 

 ของทีไระลึกจากอุทยานการรียนรูຌ TK park 

*รางวัลอาจมีการปลีไยนปลงดยเมตຌองจຌง฿หຌทราบลวงหนຌา ตมีมูลคาทียบทาตามรายการรางวัลขຌางตຌน  


