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หนังสอืแสดงเจตจ ำนง 

กำรสมคัรเป็นนำยกสมำคมถำ่ยภำพแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์

 

เลขที ่๒๐๗ ช ัน้ ๒ 

หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหำนคร 

๙๓๙ ถ.พระรำม ๑ แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั 

กรงุเทพมหำนคร ๑๐๓๓๐ 

                          วนัที ่๘ มนีำคม ๒๕๖๒ 

 

เร ือ่ง  ขอสมคัรเป็นนำยกสมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

เรยีน  เลขำธกิำร สมำคมถำ่ยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์

 

 ตำมทีส่มำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์ไดป้ระกำศใหผู้ท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรเขำ้

รบัเลอืกตัง้เป็นนำยกสมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์ในวำระ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ 

ตอ้งด ำเนินกำรยืน่หนังสอืแสดงเจตจ ำนงเขำ้รบักำรคดัเลอืกตัง้ตอ่คณะกรรมกำรบรหิำรสมำคมฯ ตำมระเบยีบ

ของสมำคมฯ น้ัน 

 ขำ้พเจำ้ นำยดำว วำสกิศิร ิสมำชกิสมำคมฯ แบบถำวร หมำยเลข ๕๗๖๕ ขอแสดงเจตจ ำนงเขำ้รบั

กำรเลอืกตัง้ เป็น นำยกสมำคมถำ่ยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔  

 ทัง้นี้ คุณสมบตัิของขำ้พเจำ้ถูกตอ้งตำมระเบียบขอ้บงัคบัของสมำคมฯ ว่ำดว้ยคุณสมบตัิของผูท้ี่

ตอ้งกำรสมคัรเลอืกตัง้เป็นนำยกสมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์ทุกประกำร โดยขอ

อนุญำตเสนอรำยนำมคณะกรรมกำรบรหิำรในสมยัวำระ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ โดยไดค้ดัเลอืกจำกบุคลำกร ที่

มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ ทำงดำ้นกำรถำ่ยภำพ ดงัมรีำยนำมตอ่ไปนี ้

๑.  นำยดำว วำสกิศริ ิ    นำยกสมำคมฯ     

๒.  นำยวสนัต ์ผึง่ประเสรฐิ   อปุนำยก 

๓. นำยณภชัป์ รตัศกัดิ ์   เลขำธกิำร 

๔. นำยสมศกัดิ ์อศัวธรีำกลุ   เหรญัญกิ 

๕. นำยวรรณพงษ ์สรุโรจนป์ระจกัษ ์  กรรมกำร 

๖. นำงสำวอรอนิท ์เรอืงวฒันสขุ    กรรมกำร 

๗.  นำยอดลุ ตณัฑโกศยั   กรรมกำร 

๘.  นำยพยนต ์รตันกลุ    พสัด ุ  
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 ในกำรนี ้ขำ้พเจำ้ขอเสนอแผนนโยบำยส ำหรบักำรบรหิำรสมำคมถำ่ยภำพแห่งประเทศไทย ในพระ

บรมรำชปูถมัภ ์ส ำหรบัวำระ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วสิยัทศัน-์นโยบำย 

 

 ๑. เพิม่พูนควำมรูท้ำงดำ้นกำรถำ่ยภำพในแขนงตำ่งๆ ใหแ้กส่มำชกิ 

 ๒. น ำสมำคมถำ่ยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์ออกสูเ่วทโีลก 

 ๓. สรำ้งมูลคำ่เพิม่ใหแ้กผ่ลงำนภำพถำ่ย 

 ๔. สง่เสรมิกจิกรรมทีก่อ่ใหเ้กดิควำมรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

กจิกรรมใดๆ ทีเ่คยท ำในหอ้งท ำกำรของสมำคมฯ ทกุเดอืนก็จะยงัมตีอ่ไป อำท ิ

  

๑. กจิกรรมกำรแลกเปลีย่นภำพถำ่ย (Photo Exchange) 

 

 ใหส้มำชกิรวมกลุ่มกนัประมำณ ๑๕-๒๐ ท่ำน ต่อคร ัง้ น ำภำพถ่ำยของตนที่มีอยู่ จ ำนวนกีภ่ำพก็ 

แลว้แต ่น ำไปอดั-ขยำย จำกน้ันใหส้มำชกิแตล่ะทำ่นน ำมำแลกเปลีย่นกนั เพือ่สรำ้งมูลคำ่เพิม่แกภ่ำพถำ่ย 

 

๒. กจิกรรมกำรวจิำรณผ์ลงำน (Portfolio Review)  

 

 โดยกำรน ำผลงำนของสมำชกิสมำคมฯ คร ัง้ละ ๑๐ ท่ำน จ ำนวนท่ำนละ ๑๕-๒๐ ภำพ (ภำพทัง้หมด

ของแต่ละท่ำนจะมีเนือ้หำหรอืเร ือ่งรำวต่อเน่ืองกนั หรอืสือ่ถึงเร ือ่งรำวเดียวกนั) มำใหว้ิทยำกรรบัเชญิชว่ย

วจิำรณ ์และแนะแนวทำงใหค้ ำแนะน ำเพือ่พฒันำงำนถำ่ยภำพตอ่ไป 

 

๓. กจิกรรมกำรบรรยำยใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัภำพถำ่ย 

 

 โดยรปูแบบของกจิกรรมจะเป็นกำรจดับรรยำยใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัภำพถำ่ยในแขนงต่ำงๆ โดยจะท ำ

กำรเรยีนเชญิวทิยำกรผูท้รงควำมรูใ้นดำ้นน้ันๆ เขำ้มำบรรยำยกำรถำ่ยภำพในหวัขอ้ตำ่งๆ ใหแ้กส่มำชกิ 

 

 ส ำหรบัวำระ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ทีก่ ำลงัจะมำถงึน้ัน ขำ้พเจำ้ประสงคจ์ะเสนอกจิกรรมทีจ่ะท ำ

เพิม่เตมิจำกเดมิดงัตอ่ไปนี ้

 

 ๑. โครงกำรภำพถำ่ยแห่งแผ่นดนิ 

 ๒. จดัท ำคลงัส ำหรบัเก็บขอ้มูล (Archive) ของศลิปินแห่งชำตแิละภำพถำ่ยเกำ่ๆ ของสมำชกิ 

  ของสมำคมฯ 

 ๓.   พฒันำกำรสือ่สำรระหวำ่งสมำคมฯ กบัสมำชกิผ่ำนเฟซบุก๊และเว็บไซตข์องสมำคมฯ 

 ๔.  สง่เสรมิและสนับสนุนผลงำนของสมำชกิใหส้มำชกิน ำภำพถำ่ยไปประกวดเวทอีืน่ๆ 

 ๕.  เปิดโอกำสใหส้มำชกิไดถ้ำ่ยภำพในสถำนทีห่รอืงำนพธิสี ำคญัตำ่งๆ 
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 ส ำหรบักจิกรรมเดมิของสมำคมฯ ยงัคงด ำรงไวอ้ยำ่งตอ่เน่ืองในวำระ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔  คอื 

 

 ๑. โครงกำรประกวดถว้ยรำงวลัของ ศลิปินแห่งชำต ิ๒ ถว้ย และโครงกำรประกวดถว้ยรำงวลั 

  ของอำจำรย ์รงัสรรค ์ตนัตวิงศ ์

 ๒. ทรปิภำพถำ่ย 

 ๓. จดัประกวดภำพถำ่ยทรปิสมำคมฯ 

 ๔. โครงกำร Master Series 

 ๕. โครงกำร RPST Yours 

 ๖. โครงกำร One Shot Knockout 

 ๗. โครงกำรประกวดภำพถำ่ย Chang Fine Art International  

 ๘. กำรจดัประกวดภำพถำ่ยรว่มกบัองคก์รอืน่ๆ 

 ๙. โครงกำร RPST Master class 

 ๑๐. กำรจดัประกวดภำพถำ่ย RPST SALON Photo Circuit 

 

พรอ้มกนันีข้ำ้พเจำ้ไดแ้นบประวตัสิ่วนตวั ผลงำนส่วนตวั  และกจิกรรมต่ำงๆ ทีข่ำ้พเจำ้ไดม้ีส่วนรว่มกบัทำง

สมำคมฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถงึปัจจบุนั ปรำกฏตำมเอกสำรแนบทำ้ยหนังสอืแสดงเจตจ ำนงหมำยเลข ๑

นี ้

 

 

จงึเรยีนมำเพือ่ทรำบและโปรดพจิำรณำตอ่ไป 

 

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

 

 
นำยดำว วำสกิศริ ิ  
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เอกสำรแนบทำ้ยหนังสอืแสดงเจตจ ำนงหมำยเลข ๑ 

 

กจิกรรมตำ่งๆ ทีข่ำ้พเจำ้ไดม้สีว่นรว่มกบัทำงสมำคมฯ ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๒ จนถงึปัจจบุนั 

 

 ๑. ด ำรงต ำแหน่งนำยกสมำคมถำ่ยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์(พ.ศ. ๒๕๖๐- 

  ๒๕๖๒)  

๒. ด ำรงต ำแหน่งอปุนำยกสมำคมถำ่ยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์๒ สมยั (พ.ศ. 

 ๒๕๕๒-๒๕๕๖) 

๓. เป็นวิทยำกรในหัวขอ้กำรมองกบัมุมมองในกำรถ่ำยภำพเชงิสรำ้งสรรค ์ที่มหำวิทยำลยั

 เทคโนโลยรีำชมงคลรตันโกสนิทร ์ศำลำยำ มนีำคม ๒๕๖๒  

๔. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถ่ำย One Shot Knockout ทีโ่รงพยำบำลสถำบนัโรค

 ไต มนีำคม ๒๕๖๒  

๕. เป็นกรรมกำรตัดสินกำรประกวดภำพถ่ำย One Shot Knockout โขนศำลำเฉลิมกรุง        

 ชดุหนุมำน (ปฐมบทแห่งจนิตนำกำร) กมุภำพนัธ ์๒๕๖๒  

๖. เป็นกรรมกำรตดัสินกำรประกวดภำพถ่ำย Chang Fine Art International คร ัง้ที ่๗ หวัขอ้ 

 illusion มกรำคม ๒๕๖๒ 

๗. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถำ่ย คณุคำ่ของขำ้วไทย คร ัง้ที ่๒ มกรำคม ๒๕๖๒  

๘. เป็นวิทยำกรในหัวขอ้ กำรมองกบัมุมมองในกำรถ่ำยภำพเชงิสรำ้งสรรค ์ที่หอ้งสมำคม

 ถำ่ยภำพแห่งประเทศไทย หอศลิปะและวฒันธรรมกรงุเทพมหำนคร  มกรำคม ๒๕๖๒                          

๙. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถ่ำย One Shot Knockout ศูนยก์ำรประชมุแห่งชำติ

 สริกิติิ ์ธนัวำคม ๒๕๖๑ 

๑๐. เป็นวิทยำกรในหัวขอ้ กำรมองกบัมุมมองในกำรถ่ำยภำพเชงิสรำ้งสรรคท์ี่มหำวิทยำลยั 

 ธรรมศำสตร ์พฤศจกิำยน ๒๕๖๑   

๑๑. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถ่ำย One Shot Knockout River festival พฤศจกิำยน 

 ๒๕๖๑ 

๑๒. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถำ่ย ผำ้ขำวมำ้ทอใจ พฤศจกิำยน ๒๕๖๑  

๑๓. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถำ่ยไทยออยล ์มนเสน่หแ์ห่งศรรีำชำ สงิหำคม ๒๕๖๑ 

๑๔. เป็นกรรมกำรตดัสินกำรประกวดภำพถ่ำย One Shot Knockout ย่ำนนวตักรรม ๓ คร ัง้ 

 กรกฎำคม-สงิหำคม ๒๕๖๑ 

๑๕. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถ่ำย มหศัจรรยเ์มอืงไทย เก๋ไก๋ทุกมุมมอง โดย ท.ท.ท 

 พฤษภำคม ๒๕๖๑ 

๑๖. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถ่ำย ชำ้งไฟนอ์ำรต์ โฟโต ้คอนเทสต ์คร ัง้ที ่๖ หวัขอ้ 

 Memories มกรำคม ๒๕๖๑ 

๑๗. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถ่ำย One Shot Knockout ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมรำช 

 กนัยำยน ๒๕๖๐ 

๑๘. เป็นกรรมกำรตัดสินกำรประกวดภำพถ่ำย One Shot Knockout FYI Center มิถุนำยน 

 ๒๕๖๐ 

๑๙. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถำ่ย เสน่หอ์ำเซยีน คร ัง้ที ่๒ มนีำคม ๒๕๖๐ 
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๒๐. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถำ่ย รกัษเ์อกรงค ์มนีำคม ๒๕๖๐ 

๒๑. เป็นวิทยำกร ในหัวขอ้ Street Photography ของ RPST Yours Photo Camp ที่จ ันทบุร ี

 ระหวำ่งวนัที ่๘-๑๑ มกรำคม ๒๕๖๐ 

๒๒. เป็นวทิยำกร ในหวัขอ้ Street Photography ของ RPST Yours ทีก่ระบี ่ในปี ๒๕๕๙ 

๒๓. เป็นกรรมกำรตดัสนิกำรประกวดภำพถ่ำย ในโครงกำร ภำพถ่ำยแห่งแผ่นดนิ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 

 ๒๕๕๒-๒๕๕๙ ของสมำคมถำ่ยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์

๒๔. เป็นกรรมกำรตดัสินกำรประกวดภำพถ่ำย One Shot Knockout ที่วดัประยุรวงศำวำสวร

 วหิำร วนัที ่๓ ธนัวำคม ๒๕๕๙ 

๒๕. เป็นประธำนกำรประกวดภำพถำ่ย Chang Fine Art International คร ัง้ที ่๕ ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

๒๖. เป็นกรรมกำรตดัสนิประกวดภำพถำ่ย เสน่หอ์ำเซยีน ประจ ำปี ๒๕๕๙ 

๒๗. เป็นกรรมกำรตดัสินประกวดภำพถ่ำย One Shot Knockout ทีภู่เก็ต วนัที่ ๑๔ กุมภำพนัธ ์

 ๒๕๕๙ 

๒๘. เป็นกรรมกำรตดัสนิประกวดภำพถำ่ย Bike For Mom เดอืนสงิหำคม ๒๕๕๘ 

๒๙. เป็นประธำนกำรประกวดภำพถำ่ย Chang Fine Art International คร ัง้ที ่๔ ประจ ำปี ๒๕๕๘  

๓๐. เป็นกรรมกำรตัดสินประกวดภำพถ่ำยทรปิสมำคมฯ จังหวดัพระนครศรอียุธยำ เดือน 

 กรกฎำคม ๒๕๕๘ 

๓๑. เป็นกรรมกำรตดัสนิประกวดภำพถำ่ยทรปิสมำคมฯ จงัหวดัจนัทบุร ีเดอืนมถินุำยน ๒๕๕๘ 

๓๒. เป็นกรรมกำรตดัสนิประกวดภำพถ่ำยขำ้วคอืชวีติ วฒันธรรมขำ้ว ในประเทศอำเซยีน เดอืน

 กมุภำพนัธ ์๒๕๕๘ 

๓๓. เป็นกรรมกำรตัดสินประกวดภำพถ่ำย หัวขอ้ France In My Memory เดือน มกรำคม

 ๒๕๕๘ 

๓๔. เป็นกรรมกำรตดัสนิประกวดภำพถ่ำยทรปิสมำคมฯ จงัหวดัเชยีงรำย เดอืนธนัวำคม พ.ศ. 

 ๒๕๕๗ 

๓๕. เป็นกรรมกำรตดัสนิประกวดภำพถ่ำยทรปิสมำคมฯ จงัหวดัสมุทรสงครำม-เพชรบุร ีเดอืน

 พฤศจกิำยน ๒๕๕๗ 

๓๖. เป็นวิทยำกรรว่มกิจกรรม “ปล่อยของ” ของสมำคมฯ ในหัวขอ้ Portrait เดือน ตุลำคม 

 ๒๕๕๗ 

๓๗. เป็นวทิยำกรรว่มกบัคณุธวชัชยั สมคง ในกำรเสวนำเร ือ่ง “กำรสรำ้งมูลคำ่ทำงภำพถำ่ย วนัที ่

 ๑๒ ตลุำคม ๒๕๕๗ 

๓๘. เป็นกรรมกำรตดัสนิประกวดภำพถำ่ย Chang Fine Art International คร ัง้ที ่๓ หวัขอ้ “แสง” 

 เดอืน สงิหำคม ๒๕๕๗ 

๓๙. เป็นวทิยำกรรว่มกจิกรรม “ปลอ่ยของ” หวัขอ้ Street Photo เดอืน พฤษภำคม ๒๕๕๗ 

๔๐. เป็นกรรมกำรตดัสินประกวดภำพถ่ำย One Shot Knockout ที่หอศิลปวฒันธรรม แห่ง

 กรงุเทพมหำนคร เดอืน เมษำยน ๒๕๕๗ 

๔๑. เป็นกรรมกำรตดัสนิประกวดภำพถำ่ย หวัขอ้ Thai Fight Spirit Photo Contest ๒๕๕๗ 

 

๔๒. เป็นกรรมกำรตดัสนิ ประกวดภำพถ่ำย ทรปิสมำคมฯ จงัหวดันครศรธีรรมรำช-พทัลุง เดอืน 

 กมุภำพนัธ ์๒๕๕๗ 



๖ 
 

๔๓. เป็นกรรมกำรตดัสนิประกวดภำพถำ่ย หวัขอ้ ๖ ทำ่น ำ้ ๖ อำรมณ ์๒๕๕๗ 

 ๔๔. เป็นกรรมกำรตดัสนิประกวดภำพถำ่ยทรปิของสมำคมถำ่ยภำพแห่งประเทศไทย ในพระบรม 

  รำชปูถมัภ ์ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๒ ทกุทรปิ 

  



๗ 
 

เอกสำรแนบทำ้ยหนังสอืแสดงเจตจ ำนงหมำยเลข ๒ 

 

หนังสอืแสดงเจตจ ำนงรบัรอง 

กำรสมคัรเป็นนำยกสมำคมถำ่ยภำพแหง่ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภ ์

ของนำย ดำว วำสกิศริ ิ 

วนัที ่๘ มนีำคม ๒๕๖๒ 

 

 ขำ้พเจำ้ (๑) นำยสมศกัดิ ์อศัวธรีำกุล (๒) นำยณภชัป์ รตันศกัดิ ์(๓) นำงสำวอรอนิทร ์เรอืงวฒันสุข 

(๔) นำงสำวศศิรนิทร ์ขำวเขยีว (๕) นำยฑิฆมัพร เสนียว์ำสน ์(๖) นำยอดุล ตณัฑโกศยั (๗) นำยพงษศ์กัดิ ์

ตัง้ตวิำจำ (๘) นำยชฤต ภูศ่ริ ิ(๙) นำงสำวอรุชำ จกัรคชำพล และ (๑๐) นำยภทัตนัินท ์ภทัรำนวชั  

 

 ทัง้หมดลว้นมสีถำนะเป็นสมำชกิสำมญั หรอืสมำชกิตลอดชพี ของสมำคมถ่ำยภำพแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมรำชปูถมัภ ์มีควำมประสงคท์ี่จะแสดงเจตจ ำนงรบัรองกำรสมคัรเป็นนำยกสมำคมถ่ำยภำพแห่ง

ประเทศไทย ในพระบรมรำชปูถมัภข์องนำย ดำว วำสกิศริ ิประจ ำวำระปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

ขอแสดงควำมนับถอื 

       

นำยสมศกัดิ ์อศัวธรีำกลุ  นำยณภชัป์ รตันศกัดิ ์  นำงสำวอรอนิท ์เรอืงวฒันสขุ 

     

นำงสำวศศรินิทร ์ขำวเขยีว นำยฑฆิมัพร เสนียว์ำสน ์ นำยอดลุ ตณัฑโกศยั 

       

นำยพงษศ์กัดิ ์ตัง้ตวิำจำ  นำยชฤต ภูศ่ริ ิ   นำงสำวอรุชำ จกัรคชำพล 

 

นำยภทัตนัินท ์ภทัรำนวชั 


