
โครงการงานประกวดภาพถาย 
“หนึ่งในน้ําพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี” 

       
 
๑. ช่ือโครงการ  

งานประกวดภาพถาย “หนึ่งในน้ําพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี” 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยในป พ.ศ. ๒๕๕๔ นับเปนปมหามงคลแหงการเฉลิมฉลองในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว จึงเห็นควรรวมจัดงาน “เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  ปวงประชาเปนสุขศานต”  ในป พ.ศ. ๒๕๕๔  
เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ท้ังยังเปนการเผยแพรพระเกียรติคุณ
และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานตางๆ   โดยเฉพาะแนวพระราชดําริการศึกษาและ
พัฒนาดานการประมงและเกษตรในเขตพ้ืนท่ีดินชายฝงทะเลจังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงเปนรูปแบบการจัดการทรัพยากร
ชายฝงจากยอดเขาสูทองทะเล  ในดานการศึกษา คนควา ทดลองวิจัย และสงเสริมพัฒนา  ตลอดจนการอนุรักษ
ทรัพยากรชายฝงอยางยั่งยืน  ซ่ึงจากการดําเนินการตามแนวพระราชดําริและประสบความสําเร็จอยางตอเนื่อง  
ทําใหเกิดศูนยเรียนรูในรูปแบบ “พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต”  ซ่ึงไดเผยแพรการดําเนินงานตามรูปแบบบูรณา
การแกนักทองเท่ียวและผูศึกษาดูงานเพ่ือนําไปปฏิบัติในหนาท่ีการงานและชีวิตประจําวันตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการปรับประยุกตโครงการหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาเปนการทองเท่ียวเชิงพัฒนา
เพ่ือใหประชาชนท่ีสนใจไดรับความเพลิดเพลินแตแฝงดวยความรูท่ีสามารถนําไปประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมอันจะ
เกิดประโยชนตอตนเอง สังคม และประเทศชาติตอไป 
 เพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกับแผนการจัดโครงการการจัดนิทรรศการดังกลาว  ศูนยฯ จึงไดจัดทํา
โครงการประกวดภาพถาย “หนึ่งในน้ําพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี” ข้ึน เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติและประชาสัมพันธผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนจากการสนองพระราชดําริของศูนยฯ จากภาพถายท่ีแสดง
ถึงน้ําพระหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ท่ีมีตอชาวจันทบุรี  จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัด
จันทบุร ี

๓. เปาหมายและวัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  ๗  รอบ  ๕  ธันวาคม ๒๕๕๔  
 ๒. เพ่ือประชาสัมพันธการดําเนินงานพระราชดําริศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
 ๓. เพ่ือประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

๔. ระยะเวลาดําเนินการ 
 เดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 
 
 



๕. คาใชจายในโครงการ 
 เงินงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน กปร. ภายใตแผนงานงบประมาณศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําป ๒๕๕๔ โครงการท่ี ๒ โครงการ นิทรรศการวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 
“๘๔ พรรษา ปวงประชาเปนสุขศานต” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔ 

๖. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นายทวี  จินดามัยกุล   ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

๗. การดําเนินงาน 
 - แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกาดภาพถาย 
 - ประชุมหารือ วางแผนและดําเนินการ 
 - จัดทําประชาสัมพันธเชิญชวนทางสื่อตางๆ 
 - จัดการประกวดจนถึงพิธีมอบรางวัล 
 
ตารางและวิธีการดําเนินงานการประกวดภาพถาย 
 

 
กิจกรรม 

ป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการ 
๒. ประชุมหารือ วางแผนและดําเนินการ 
๓. ประชาสัมพันธ 
๔. รับสมัคร 
๕. คัดเลือกการประกวด 
๖. ประกาศผล มอบรางวัล 

 

    

 
๘. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ๑. มีผูสนใจสงภาพเขาประกวดจํานวนมาก 
 ๒. ผลงานท่ีสงเขามาประกวดเปนท่ีพอใจ ไดภาพท่ีสวยงาม ประทับใจ ผูสงภาพมีความคิดสรางสรรค  ได
ผลงานโดดเดนสื่อคําวา “หนึ่งในน้ําพระหฤทัย  จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกรเบน จังหวัดจันทบุรี” 
 ๓. ภาพท่ีไดสามารถนํามาประชาสัมพันธโครงการพระราชดําริ 
 ๔. มีผูสนใจเขามาดูงานทองเท่ียวในโครงการพระราชดําริศูนยฯ คุงกระบน ไมนอยกวา ๕๐๐,๐๐๐ คน/ป 

๙. สถานท่ีดําเนินงาน 
 สถานท่ีรับสมัคร  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ต.คลองขุด  อ.ทาใหม  
จ.จันทบุรี  ๒๒๑๒๐ 
 สถานท่ีตัดสินภาพท่ีสงเขาประกวด   หองประชุมศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ   
 สถานท่ีจัดงานมอบรางวัล   เวทีงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ศูนยศึกษา
การพัฒนาอาวคุงกระบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   



เง่ือนไขการประกวดภาพถาย 
หนึ่งในน้ําพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

The Photo Contest :  The Royal Kindness : from Hilltop to Sea Base,  Kungkrabaen Bay, 
Chanthaburi Province 

 

ผูมีสิทธิ์สงภาพถายเขาประกวด 
 นักเรียน นักศึกษา ประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศ ท่ีพํานักอยูในประเทศไทย ทุกเพศ ทุกวัย โดยไมเสีย
คาสมัครใดๆ  

กติกาการสงภาพถายเขาประกวด 
1. ภาพถายท่ีสงเขาประกวด ตองเปนภาพถายในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ ท่ีแสดงถึงน้ําพระหฤทัยของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีมีตอชาวจันทบุรี  จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี  ซ่ึงอาจเปนสถานท่ี
แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติเชิงนิเวศน เชิงประวัติศาสตร หัตถกรรม  สถาปตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา วิถีชีวิต
พอเพียง ชุมชน เกษตรวิถีไทย สวนผลไม สัตวตางๆ เชิงเขาและทะเล  ท่ีมีทิวทัศนสวยงามในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ 
อําเภอทาใหม และอําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี  ทุกแนวของภาพท่ีเปนเอกลักษณแสดงถึงความสวยงาม การรักษ
โลก ความเปนอยูอยางพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของน้ําพระหฤทัย 

2. ภาพถายท่ีสงเขาประกวด  ตองเปนภาพสีหรือขาวดํา  ขนาดภาพดานกวาง 12 นิ้ว ดานยาว 18 นิ้ว ถายจาก
กลองฟลมสามารถอัดขยายจากตนฉบับท่ีเปนฟลม ฟลมขาวดํา ฟลมสไลด หรือถายจากกลองดิจิตอล  ท่ีมีความละเอียด
ไมต่ํากวา 10 ลานพิกเซล  โดยผูสงเขาประกวดหามตัดตอภาพ แตสามารถตกแตงภาพไดบาง  โดยไมผิดไปจากความเปน
จริง (อางอิงท่ี FILE RAW) 

3. ภาพถายท่ีสงเขาประกวด  ตองติดบนการดแข็งสีดํา  กําหนดใหเหลือขอบภาพโดยรอบดานละ 2 นิ้ว พรอมคํา
บรรยายใตภาพ  ดานหลังระบุชื่อ-สกุล ผูถายภาพ  ระบุท่ีอยูตามกฎหมายท่ีตรวจสอบได  เพ่ือยืนยันความถูกตอง หรือท่ี
อยูท่ีติดตอไดโดยสะดวกและสถานท่ีถายภาพ ชื่อภาพ รูปแบบการถายภาพและลักษณะของภาพ 

4. ผูสงภาพถายเขาประกวด  ตองลงทะเบียนสมัครพรอมสงภาพถาย ฟลม หรือไฟลตนฉบับ บันทึกลงแผน CD-R  
เปน JPG file  จํานวนหนึ่งภาพตอหนึ่งแผน (พรอม file ท่ีสมบูรณมิฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์) 

5. ผูสงภาพถายเขาประกวดทางไปรษณีย  ตองไมกระทําผิดเง่ือนไขขางตนและจะถือวันท่ีไปรษณียประทับตราเปน
สําคัญ 

6. ภาพท่ีสงเขาประกวด  ตองถายโดยผูสงภาพเขาประกวดเทานั้น  ตองเปนภาพถายท่ีไมเคยเผยแพรในท่ี
สาธารณะ ไมเคยไดรับรางวัลจากการประกวดใดๆ มากอน  หากพิสูจนไดภายหลังวาผูสงภาพเขาประกวดกระทําผิด
เง่ือนไขขางตน  ผูจัดการประกวดสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลท่ีไดรับไปแลวกลับคืนหรือตัดสิทธิในการรับรางวัล 

7. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กําหนดวิธีการตัดสิน  โดยยึดถือแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานสากลและผลการตัดสิน
ของกรรมการถือเปนท่ีสุด 

8. ผูสงภาพเขาประกวดคนหนึ่ง  มีสิทธิ์สงภาพเขาประกวดไดไมจํากัดจํานวนภาพ  และมีสิทธิ์ไดรับรางวัลไดหลาย
รางวัล  ซ่ึงรางวัลท่ีไดรับเปนเงินสด ตองหักภาษี ณ ท่ีจาย รอยละ 5 ของเงินรางวัลท่ีไดรับ 

9. ภาพถายท่ีสงเขาประกวดทุกภาพ  รวมท้ังฟลมหรือไฟลตนฉบับใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูจัดการประกวด โดย
สงวนสิทธิ์ไมสงคืนแกผูสงภาพเขาประกวด และผูจัดการประกวดสามารถใชงานภาพถายดังกลาว  ไมวาจะเปนภาพท่ี
ไดรับรางวัลหรือไมก็ตาม โดยไมตองจายคาตอบแทนใดๆ แตผูสงภาพถายเขาประกวด คงมีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 มีสิทธิ์ในการแสดงตัววาเปนผูสรางสรรคงาน และมีสิทธิ์ในการหามไมใหผูอ่ืนเอางานของ
ตนไปดัดแปลงใหเกิดความเสียหายแกชื่อเสียงของผูสรางสรรคงานตลอดไป 

10. ผูสงภาพถายเขาประกวดทุกคนตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวขางตนทุกประการ  หากฝาฝนจะถูกตัดสิทธิ์ใน
การเขาประกวดหรือรับรางวัล  รวมท้ังผูจัดการประกวดอาจเรียกรางวัลท่ีไดรับไปแลวกลับคืน 

11. คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดําเนินงานการประกวดภาพถาย หนึ่งในน้ําพระหฤทัย จากยอดเขาสู
ทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี  ไมมีสิทธิ์สงภาพเขาประกวด 



 

ข้ันตอนการสงภาพถายเขาประกวด 
หน่ึงในนํ้าพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

The Photo Contest :  The Royal Kindness : from Hilltop to Sea Base,  
Kungkrabaen Bay, Chanthaburi Province 

 
1. ลงทะเบียนสมัครและสงภาพถายตั้งแตวันท่ี  1  มีนาคม ถึง 30 เมษายน  2554   

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี 22120 
ผูสมัครทางไปรษณีย  จะถือเอาวันท่ีไปรษณียประทับตราเปนสําคัญ 

2. ตัดสินภาพถายท่ีไดรางวัลในวันท่ี  10  พฤษภาคม  2554 ณ หองประชุมศูนยฯ คุงกระเบน 

3. ประกาศผลการประกวดภาพถายวันท่ี  11 พฤษภาคม  2554  ทางเว็บไซต 
www. fisheries.go.th/cf_kung-krabaen  และบอรดหนาศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 

4. มอบรางวัลในวันท่ี  24  พฤษภาคม  25554  ณ เวทีงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอาวคุงกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี    เวลา 10.00 น. โดย 
ฯพณฯองคมนตรี   

สอบถามรายละเอียดขอมูลและสงภาพไดท่ี ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
อําเภอทาใหม  จังหวัดจันทบุรี  22120  โทรศัพท 039-388116-8  (สามารถ Download ใบสมัครฯ และเง่ือนไขการ
ประกวดไดจาก เว็บไซต www. fisheries.go.th/cf_kung-krabaen  หรือสอบถามไดท่ี 

1. นายทวี  จินดามัยกุล  หมายเลขโทรศัพท 081-8654229 
2. นายมีศักดิ์  จันทรชุม  หมายเลขโทรศัพท 081-7579001 
3. นายฐกร  คาขายกิจธวัช หมายเลขโทรศัพท 089-0373188 



เอกสารประกอบการสมัครและสงภาพถาย งานประกวดภาพถาย 
  

 
 
 
 

1.) ใบสมัครผูถายภาพสงเขาประกวด “หนึ่งในน้ําพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน 
จังหวัดจันทบุรี” 

 
2.) ภาพถายท่ีสงเขาประกวด (ไมจํากัดจํานวนภาพ) 

- เปนภาพสี หรือภาพขาวดําพรอมคําบรรยายใตภาพ ขนาดดานกวาง 12 นิ้ว ดานยาว 
18 นิ้ว  ติดบนการดแข็งสีดํา  เหลือขอบภาพโดยรอบดานละ 2 นิ้ว 

- ดานหลังภาพ ใหระบุ 
- ชื่อ-สกุลของผูถายภาพ 

 - สถานท่ีถายภาพ 
 - ชื่อภาพ 
 - รูปแบบการถายภาพและลักษณะของภาพ 

  
3.) ฟลมหรือไฟลตนฉบับบันทึกลงแผน CD-R  เปน JPEG file จํานวนหนึ่งภาพตอหนึ่งแผน 

พรอม file ท่ีสมบูรณ  มิฉะนั้นจะโดนตัดสิทธ์ิ 
 
4.) ผูสมัครตองจัดสงเอกสารและพัสดุตามเง่ือนไข ขอท่ี 1.)  2.) และ 3.)  ทางไปรษณีย  

คณะกรรมการจัดงานจะถือวันประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ 
 
5.) สถานท่ีสงใบสมัครของผูสงภาพถาย  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  ต.คลองขุด  อ.ทาใหม  จ.จันทบุรี  22120 
 

หน่ึงในนํ้าพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 
The Photo Contest :  The Royal Kindness : from Hilltop to Sea Base,  

Kungkrabaen Bay, Chanthaburi Province 
ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 

In Kungkrabaen Bay Royal Development Study Centre Chanthaburi Province 



รางวัลการประกวดภาพถาย 
หนึ่งในน้ําพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

The Photo Contest :  The Royal Kindness : from Hilltop to Sea Base,  Kungkrabaen Bay, Chanthaburi Province 
 

ประเภทประชาชนทั่วไป 
1. รางวัลชนะเลิศ ถวยรางวัลพระราชทาน         1  รางวัล พรองรางวัลเงินสด  20,000 บาท 
 

2. รางวัลรองชนะเลิศ ถวยรางวัลจากนายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  เลขาธิการสํานักงาน กปร. 1  รางวัล พรอมรางวัลเงินสด  10,000 บาท 
   อันดับ 1   
 

3. รางวัลรองชนะเลิศ ถวยรางวัลจากนายธีระเทพ  ศรียะพันธ  ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี  1  รางวัล พรอมรางวัลเงินสด   7,000 บาท 
   อันดับ 2   
 

4. รางวัลชมเชย  ใบประกาศเกียรติคุณจากศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน  รวม   5  รางวัล พรอมรางวัลเงินสด   1,500 บาท 
 

ประเภทนักเรียน นักศึกษา 
1. รางวัลชนะเลิศ ถวยรางวัลพระราชทาน        1  รางวัล พรองรางวัลเงินสด  2,000 บาท 
 

2. รางวัลรองชนะเลิศ โลรางวัลจากนายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  เลขาธิการสํานักงาน กปร.  1  รางวัล พรอมรางวัลเงินสด   1,500 บาท 
   อันดับ 1   
 

3. รางวัลรองชนะเลิศ โลรางวัลจากนายธีระเทพ  ศรียะพันธ  ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี  1  รางวัล พรอมรางวัลเงินสด   1,000 บาท 
   อันดับ 2   
 

4. รางวัลชมเชย  ใบประกาศเกียรติคุณจากศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน  รวม  3  รางวัล พรอมรางวัลเงินสด รางวัลละ   500 บาท 
        

กําหนดรับรางวัล  ในวันอังคารท่ี  24  พฤษภาคม  2554  ณ เวทีงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธันวาคม  2554  ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี  เวลา 10.00 น. โดย 
ฯพณฯองคมนตรี   



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
.................................................. 
Date / วันเดือนป ท่ีสมัคร 
กรุณากรอกรายละเอียดดวยตัวบรรจง / ยกเวนชองท่ีมีเครื่องหมาย (*) 
Please fill in block letters / Do not fill in blank marked (*)      ผูสงผลงานชาวไทยใหกรอกชื่อ-นางสกุล ท้ังภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

ช่ือ – นามสกุล (นาย,นาง,นางสาว  

Name – Surname (Mr. / Mrs. / miss)  

Nationality 
สัญชาติ 

Country 
เชื้อชาติ 

Date of Birth 
วันเดือนปเกิด 

Age 
อาย ุ

  (    ) Male/ชาย    (    ) Female/หญิง 
  

Education 
การศึกษา 

Occupation 
อาชพี 

Organization 
สถานท่ีทํางาน  

Tel./Mobile Phone : 
โทรศัพท 

E-mail :  Fax :  

 

Address 
สถานท่ีติดตอ 

 

   

   
 
Title of work 
ชื่อภาพ 

Picture amount 
จํานวนภาพท่ีสงเขาประกวด              ภาพ 

 The history briefly 
ประวัติโดยยอ                1. Reach contest / ผลงานท่ีเคยสงภาพเขาประกวด  (   ) ever / เคย    (    ) never / ไมเคย 
                                 2. Taking reward / การไดรับรางวัล                     (   ) ever / เคย    (    ) never / ไมเคย 

                                 3. What is a reward?  where, when / ถาไดรบัรางวัลเปนรางวัลอะไร ท่ีไหน เมื่อใด 

  

 
 
 

ใบสมัคร / letter of Application 

การประกวดภาพถาย 
หน่ึงในนํ้าพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

The Photo Contest :  The Royal Kindness : from Hilltop to Sea Base,   
Kungkrabaen Bay, Chanthaburi Province 

 Entry No* 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 
In Kungkrabaen Bay Royal Development Study Centre Chanthaburi Province 

……………………………………………………………………………………………..…. 

Photographic Owner’s Signature / ลายมือช่ือผูถายภาพ 
Date/…………………….. Month/……………………………….. 2554 

…………………………………………………………………………………………..…. 

        Chairman’s Signature / ลายมือช่ือประธานฯ 
Date/…………………….. Month/……………………………….. 2554 

ใบสงภาพถาย / Send The  Photographs 
          



การประกวดภาพถาย 
หน่ึงในนํ้าพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

The Photo Contest :  The Royal Kindness : from Hilltop to Sea Base,  Kungkrabaen Bay, Chanthaburi Province 

ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 
In Kungkrabaen Bay Royal Development Study Centre Chanthaburi Province 

 
 
 
 
 

 

 
No. 

Of Photo 
Title of Work 

ช่ือภาพ 
Type of Photography  
(รูปแบบการถายภาพ) 

Feature of Image 
ลักษณะของภาพถาย 

Name of Photo File 
(for CD) 

  Film Slide Digital 
  

Å Å Å 
Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

  
Å Å Å 

Å Vertical 
Å Horizontal 

 

 
 

 

 Entry No* 

……………………………………………………………………………………………..…. 

Photographic Owner’s Signature / ลายมือช่ือผูถายภาพ 
Date/…………………….. Month/……………………………….. 2554 

…………………………………………………………………………………………..…. 

        Chairman’s Signature / ลายมือช่ือประธานฯ 
Date/…………………….. Month/……………………………….. 2554 

Photographs Contest In Chantahburi 
          



กรุณากรอกรายละเอยีดดวยตัวบรรจง และติดดานหลังผลงาน  
Please fill in block letters and attach at the back of the works. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) / ช่ือ-สกุล....................................................................................................................................... 

Place takes photographs / ระบุสถานท่ีถายภาพ.............................................................................................................................. 

Title of Work / ช่ือภาพ......................................................................................................................................................................... 

Type of Photography / รูปแบบการถายภาพ    Å Film      Å Slide      Å Digital 

Feature of Image / ลักษณะของภาพ     Å Vertical / แนวตั้ง      Å Horizontal / แนวนอน 
 
 
                                                                  ............................................................ 
ชองท่ีมีเครื่องหมาย * เวนไวใหเจาหนาท่ีกรอก                  *Secretary’s Signature 
 
 
 
กรุณากรอกรายละเอยีดดวยตัวบรรจง และติดดานหลังผลงาน  
Please fill in block letters and attach at the back of the works. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Name-Surname (Mr./Mrs./Miss) / ช่ือ-สกุล....................................................................................................................................... 

Place takes photographs / ระบุสถานท่ีถายภาพ.............................................................................................................................. 

Title of Work / ช่ือภาพ......................................................................................................................................................................... 

Type of Photography / รูปแบบการถายภาพ    Å Film      Å Slide      Å Digital 

Feature of Image / ลักษณะของภาพ     Å Vertical / แนวตั้ง      Å Horizontal / แนวนอน 
 
 
                                                                  ............................................................ 
ชองท่ีมีเครื่องหมาย * เวนไวใหเจาหนาท่ีกรอก                  *Secretary’s Signature 
 

 

 Entry No* 

Photographs Contest In Chantahburi 
          

การประกวดภาพถาย 
หนึ่งในน้ําพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

The Photo Contest :  The Royal Kindness : from Hilltop to Sea Base,  
Kungkrabaen Bay, Chanthaburi Province 

 

No of Photo* 

 Entry No* 

การประกวดภาพถาย 
หนึ่งในน้ําพระหฤทัย จากยอดเขาสูทะเลอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี 

The Photo Contest :  The Royal Kindness : from Hilltop to Sea Base,  
Kungkrabaen Bay, Chanthaburi Province 

 

No of Photo* 
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