
โครงการ “ปนเพือ่สุขภาพ เกษตรศาสตร กําแพงแสน” คร้ังท่ี 4 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

ประกวดภาพถาย “Bike for Love และ Bring it Back” 
 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร รวมกับ คณะวิทยาศาสตรการกีฬา องคการบริหารองคการนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สภาผูแทนนิสิตองคการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
วิทยาเขตกําแพงแสน และชมรมศิลปการถายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน  
ขอเชิญนิสิต และบุคลากรท่ีสนใจ สงผลงานเขารวมการประกวดถายภาพ ในโครงการ “ปนเพื่อสุขภาพ 
เกษตรศาสตร กําแพงแสน” ครั้งท่ี 4 
 
ประเภทภาพถายท่ีสงเขาประกวด 

1. หัวขอ Bike for Love (เท่ียวไมไกลไปกําแพงแสน) 
2. หัวขอ Bring it Back (ภาพถายชุดนิสิตกับจักรยาน) 
 

สถานท่ีถายรูป 
1. บริเวณรอบสระพระพิรุณ 
2. ถนนแปลงลางขวด 
3. ถนนเสนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (ตนชมพูพันทิพย) 
4. สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (สวน Dream World) 
5. สะพานแขวน 
6. ถนนตนยูคาลิปตัส หลังโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
7. บริเวณบอหนึ่ง 

 
หลักเกณฑ และกฎกติกาในการสงภาพประกวด 

1. ภาพท่ีสงเขาประกวดจะตองเขากับแนวคิด Bike for Love (เท่ียวไมไกลไปกําแพงแสน)  
หรือ Bring it Back (ภาพถายชุดนิสิตกับจักรยาน) 

2. ทุกภาพท่ีสงเขาประกวด จะตองมีจักรยานเปนองคประกอบในภาพ 
3. ตองเปนภาพท่ีถายระหวางวันท่ี 8 – 19 กุมภาพันธ 2559 เทานั้น 
4. ภาพถายท่ีสงเขาประกวดสามารถสงไดท้ังภาพท่ีถายโดยการใชกลองถายรูป โทรศัพทมือถือ  

หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ 
5. สามารถตกแตงภาพไดแตอยาใหเกินจากความเปนจริง (ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของคณะกรรมการ) 
6. ผูประกวดแตละคนสามารถสงภาพถายไดไมเกิน 3 ภาพ พรอมระบุช่ือภาพ และสถานท่ี 
7. ผูท่ีสงภาพเขาประกวดตองรักษาตนฉบับไว ในกรณีท่ีคณะกรรมการตัดสินภาพ มีขอสงสัยสามารถเรียกให

ผูเขารวมประกวดแสดงภาพตนฉบับได 
8. ผูท่ีผานเขารอบ แตละประเภท 5 อันดับสุดทายตองรวมปนจักรยาน ในวันพฤหัสท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 

(ถาไมเขารวมกิจกรรมถือวาสละสิทธิ์ในการรับรางวัล) 
 



การสงภาพเขาประกวด 
1. Upload ไฟลภาพผานทางขอความ หรือ โพสตภาพถาย ในหนา Wall ของ 

www.facebook.com/photo.KPS พรอมคําบรรยายใตภาพ และระบุช่ือ – นามสกุล  
2. พรอมท้ัง #woodyworld #bikeforlove หรือ #bringitback 

 
กําหนดวันสงภาพ เปดรับภาพถาย ต้ังแตวันท่ี 8 – 19 กุมภาพันธ 2559 
 
ประกาศผลผูเขารอบ การประกวดภาพถาย 5 อันดับสุดทาย วันท่ี 24 กุมภาพันธ 2559 
 
หมายเหตุ  สําหรับผูท่ีไมผานเขารอบภาพถาย ขอความรวมมือเขาปนจักรยาน วันพฤหัสท่ี 25 กุมภาพันธ  
          2559 เพื่อลุนรับรางวัล 
 
รางวัล 

1. หัวขอ Bike for Love (เท่ียวไมไกลไปกําแพงแสน)  
- รางวัลท่ี 1 เงินสด 2,000 บาท และเส้ือ พรอมลายเซ็นนักฟุตบอล สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี 
- รางวัลท่ี 2 เงินสด 1,500 บาท 
- รางวัลท่ี 3 เงินสด 1,000 บาท 

2.  หัวขอ Bring it Back (ภาพถายชุดนิสิตกับจักรยาน) 
- รางวัลท่ี 1 เงินสด 2,000 บาท และเส้ือ พรอมลายเซ็นนักฟุตบอล สโมสรฟุตบอลสุพรรณบุรี 
  นักฟุตบอล สโมสรสุพรรณบุรี 
- รางวัลท่ี 2 เงินสด 1,500 บาท 
- รางวัลท่ี 3 เงินสด 1,000 บาท 

3. Popular Vote (ดูจากยอดไลคท่ีมากท่ีสุด) 1 รางวัล : ของท่ีระลึก (เส้ือวอลเลยบอลทีมชาติหญิง 
และของรางวัลอื่น ๆ) 

 
 
 
 

 
  



กําหนดการโครงการ “ปนเพือ่สุขภาพ เกษตรศาสตร กําแพงแสน” คร้ังท่ี 4 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 
 

16.30 - 17.00 น. ลงทะเบียนผูเขารวมปนจักรยาน ณ สระพระพิรุณ 
17.00 - 17.30 น  พิธีเปดโดย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกําแพงแสน 
17.30 - 18.30 น. เริ่มกิจกรรมปนจักรยาน (ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร) 
18.30 - 19.30 น. นําเสนอภาพถายในโครงการ “ปนเพื่อสุขภาพ เกษตรศาสตร กําแพงแสน” ครั้งท่ี 4 

- หัวขอ Bike for Love (เท่ียวไมไกลไปกําแพงแสน)  
- หัวขอ Bring it Back (ภาพถายชุดนิสิตกับจักรยาน) 

19.30 - 20.15 น. ประกาศผลการประกวดภาพถาย มอบรางวัล และแจกรางวัลผูเขารวมปนจักรยาน 
20.15 - 20.30 น. ปดโครงการ 
 
หมายเหตุ  
  1. กําหนดการสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 


