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ประกวดภาพถ่ายชิงทนุค่าโครงการ    WORK & TRAVEL USA 2014 
 

ศนูย์แนะแนวศกึษาตอ่ตา่งประเทศ Inter Academic  แจกทนุสนบัสนนุโครงการ Work and 
Travel เพืFอเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้ไปท่องเทีFยวและทํางานแบบมีรายได้ระหวา่งปิดเทอมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  โดยมีเงืFอนไขการเข้าร่วมชิงทนุง่ายๆ ดงันี N 

หัวข้อที,ประกวด 

ประกวดภาพถ่ายเกีFยวกบัเรืFองราว Work and Travel USA 

กตกิาและ เงื,อนไขการสมัคร 
1. เพศหญิงหรือชาย  อายรุะหว่าง 18 – 26 ปี และยงัคงสภาพเป็นนกัศกึษาในมหาวิทยาลยั แหง่ใด

แหง่หนึFงในประเทศไทย  (โปรดดคูณุสมบตัขิองผู้ ทีFสามารถเข้าร่วมโครงการ Work and Travel ได้
ทีF www.inter-academic.com) 

2. ผู้ ทีFเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายจะต้องเป็นผู้ ทีFสมคัรเข้าร่วมโครงการ Work    & Travel กบั Inter 
Academic เทา่นั Nน  

3. กําลงัศกึษาในมหาวิทยาลยั ไมจํ่ากดัสาขา แตสื่Fอสารภาษาองักฤษได้ 
4. ภาพถ่ายทีFสง่เข้าประกวดต้องผา่นการตรวจสอบโดยคณะกรรมการ  
5. ผู้ เข้าชิงทนุสามารถเดนิทางเข้าร่วมโครงการได้ระหวา่งมีนาคม- มิถนุายน 2557 
6. ภาพถ่ายเน้นความคิดสร้างสรรค์ สามารถสืFอถึงเรืFองราวทีFเกีFยวข้องกบัโครงการ work and travel 

อีกทั Nงสมัพนัธ์กบัเมืองและลกัษณะงานทีFเลือก   
7. ผู้ เข้าร่วมประกวดสามารถโพสภาพทา่แปลกใหมที่Fดงึดดูความสนใจ แตต้่องไมก่่อความเสียหาย มี

ผลกระทบตอ่ภาพ สถานทีF และบคุคลอืFนในเชิงลบหรือผิดกฎหมาย 
8. ภาพถ่ายต้องไมเ่คยสง่เข้าประกวดมาก่อน ไมเ่คยทําขึ NนเพืFอจําหนา่ย และห้ามนําผลงานของผู้ อืFน

สง่เข้าประกวด 
9. ผู้ เข้าประกวดสามารถถ่ายด้วยกล้องมือถือ หรือกล้องดจิิตอล นามสกลุของภาพเป็น JPEG 
10. เขียนคําบรรยายภาพสั NนๆทีFเกีFยวข้องกบัโครงการ work and travel (บรรยายทั Nงภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ) 
11. สง่ผลงานได้ตั Nงแตว่นันี N จนถึงวนัทีF 30 พฤศจิกายน เท่านั Nน ประกาศผลวนัทีF 5 ธนัวาคม  2556 
12. รางวลัไมส่ามารถเปลีFยนเป็นเงินสด และภาพถ่ายทีFสง่ประกวดถือเป็นลิขสิทธิcของบริษัท 
13. Account ทีFกด LIKE ภาพถ่ายต้องสามารถใช้งานได้จริง ห้ามใช้บริการรับจ้างกด LIKE 
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วิธีการสมัครและขั 6นตอน 

1. กรอกใบสมคัรเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย โหลดได้จาก www.inter-acdemic.com 

หรือขอมาทาง facebook : IntarAcademic Chiangmai 

2. ถ่ายภาพตนเองทีFสามารถเล่าเรืFองสอดคล้องกบัโครงการ work and travel  อีกทั Nงสมัพนัธ์
กบัเมือง และประเภทงานทีFสนใจ 

3. สง่ภาพถ่ายจํานวน 3 ภาพให้กรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนโพสใน Facebook 
4. เลือกโพสภาพถ่าย 1 ใน  3 ทีFผา่นการตรวจสอบ ลง Facebook สว่นตวั โดยพิมพ์ข้อความ 

“โครงการ Work and Travel USA + Inter Academic เชียงใหม่” และตามด้วย
ข้อความอืFนๆ เพืFอเชิญชวนให้เพืFอนกด LIKE รูป 

5.  Tag ภาพถ่ายทีFสง่เข้าประกวด มาทีF Facebook “Inter Academic Chiangmai” 
6. เชิญชวนเพืFอนคณุมากด LIKE และแจ้งเจ้าหน้าทีF Inter Academic เพืFอทําการเช็ค LIKE 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1. ความสอดคล้องภาพถ่ายกบัเมืองและอาชีพทีFสนใจ  25% 
2. ความคดิสร้างสรรค์ 40% 
3. ยอด LIKE 30% 
4. อืFนๆ เชน่ ความสวยงามของภาพถ่าย  5% 

ทุนรางวัล  

รางวัล รายละเอียด มูลค่า จาํนวนรางวัล 

รางวลัทีF 1  Free คา่โครงการ  47,900 1 รางวลั 

รางวลัทีF 2 สว่นลดคา่โครงการ 10,000 1 รางวลั 

รางวลัทีF 3 สว่นลดคา่โครงการ 5,000  3 รางวลั 
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 เคล็ดไม่ลับการถ่ายภาพประกวด: หากผู้ เข้าร่วมต้องการให้ภาพถ่ายสะท้อนและสามารถบอกเรืFองราว
เกีFยวกบั work and travel  คณุควรให้ภาพถ่ายมีความสมัพนัธ์กบัเมืองและอาชีพทีFเลือก เชน่ 
***หากผู้ เข้าร่วมต้องการไป NEW YORK  และสนใจงานด้าน  FAST FOOD คณุอาจจะเลือกสญัลกัษณ์ 
NEW YORK อยา่งเทพีเสรีภาพเป็น background หรือนําเอกลกัษณ์ตา่งๆของ NEW YORK เป็น
สว่นประกอบหนึFงของภาพถ่าย   มากกว่านั Nนคณุอาจจะสวมเสื NอเกีFยวกบังาน fast food หรือนําอาหาร fast 
food มาร่วมฉาก เพืFอสืFอว่าคณุต้องการไป work and travel ทีF NEW YORK  
***คณุอาจมีการบรรยายประกอบภาพถ่ายทีFเกีFยวข้องกบั work and travel  หรือสร้างสรรค์ทา่โพสแปลก
ใหมที่FดงึดดูใจกรรมการและเพืFอคณุให้กด LIKE เชน่ ถ่ายภาพสนกุสนาน เฮฮา  หรือในมมุเชิงบวก เพืFอ
แสดงให้เห็นว่าคณุใฝ่ฝันอยากเทีFยวและใช้ชีวิตในอเมริกาชว่งปิดเทอม 
 
 
รายละเอียดโครงการ work and travel สามารถศกึษาเพิFมเตมิได้จาก www.inter-academic.com 
สอบถามทีFศนูย์แนะแนวศกึษาตอ่ตา่งประเทศทีFเบอร์ 053-218722,080-7698500,081-9871965 
 

หมายเหตุ: Inter Academic ขอสงวนสิทธิcในการเปลีFยนแปลรายละเอียดของชิงทนุโครงการ Work and 

travel USA  โดยไมต้่องแจ้งลว่งหน้าและถือการตดัสินของคณะกรรม Inter Academic ถือเป็นทีFสิ Nนสดุ 

 

 

 


