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“เมืองแห่งภาพถ่าย  ฮงิาชิคาวะ คือ? 
ด้วยความตัง้ใจของเมืองฮิงาชิคาวะท่ีจะพิสจูน์ให้ทัว่โลกได้เห็นวา่ “เราสามารถฟืน้ฟพูฒันา 

เมืองได้ โดยน าความงามของธรรมชาตมิาผสมให้ลงตวักบัวิถีการด าเนินชีวิต ผา่นการแลกเปล่ียน 
วฒันธรรมภาพถ่ายกบันานาชาต”ิ  จงึประกาศตนเป็น  “เมืองแหง่ภาพถ่าย” แหง่แรกขึน้ตัง้แต ่ 
มิถนุายน  ค.ศ.1985 เป็นต้นมา 
วัตถุประสงค์การจัดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาต ิคือ? 

ปี 2015 เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด ในฐานะ “เมืองแหง่ภาพถ่าย” ได้จดังานเทศกาลประกวดภาพถ่ายขึน้   
ด้วยวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เยาชนระดบัมธัยมปลายได้สานสมัพนัธ์ไมตรีข้ามเชือ้ชาตผิ่านวฒันธรรมการถ่ายภาพ  เพ่ือสง่เสริม
ให้เกิดสนัตขิึน้ทัว่โลก   

ทีมท่ีผา่นการคดัเลือกจากผลงานภาพถ่ายในหวัข้อเดียวกนั จะได้เป็นตวัแทนจากประเทศหรือเมืองท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบั 
ฮิงาชิคาวะ มาร่วมงานเทศกาลภาพถ่ายนีท่ี้เมืองฮิงาชิคาวะเพื่อแลกเปล่ียนสมัพนัธไมตรีตอ่กนั 

 โรงเรียนจากตา่งประเทศ  *ผู้จดังานเป็นผู้ก าหนดเมือง เขต หรือจงัหวดั 

ประเทศ / พืน้ท่ี เมือง / เขต / จังหวัด 

จีน ปักก่ิง, เซ่ียเหมิน 
เกาหลีใต้ ยองวอล 
ไต้หวนั (ไมก่ าหนด) 
ไทย (ไมก่ าหนด) 

เวียดนาม (ไมก่ าหนด) 
อซุเบกิสถาน ทาชเคนต์ 
อินโดนีเซีย (ไมก่ าหนด) 
ออสเตรเลีย (ไมก่ าหนด) 
แคนาดา แคนมอร์ 
ลตัเวีย วอลมีเอลา่  

สหรัฐอเมริกา นิวยอร์ก 
พมา่ ตนูเต 

มาเลเซีย กวัลาลมัเปอร์ 
สิงคโปร์ สิงคโปร์ 
ฟินแลนด์ คงักาซาลา 
มองโกเลีย อลูานบาตาร์ 
รัสเซีย อานีวา 
ฝร่ังเศส (ไมก่ าหนด) 
ลาว เวียงจนัทร์ 

ลกัเซมเบร์ิก (ไมก่ าหนด) 
โคลอมเบีย โบยากา 

                      *ทีมโรงเรียนท่ีอยูน่อกเขตพืน้ท่ีท่ีระบ ุ ไมส่ามารถสมคัรเข้าร่วมงานได้ 
*ส าหรับประเทศไทย รับสมคัรและประกวดรอบคดัเลือกโดยตวัแทน 
ผู้ประสานงานในไทย กรุณาตดิตอ่สอบถามรายละเอียดการสมคัรเข้าร่วมงาน
ยงัตวัแทนโดยตรง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
 ต้องสมคัรเป็นทีม  และทกุคนมาจากโรงเรียนมธัยมปลายเดียวกนั  ซึง่โรงเรียนต้องสงักดัอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีก าหนด 

 ต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษาสงักดัโรงเรียนเดียวกนักบันกัเรียน  1 คนท่ีสามารถร่วมงานได้ตลอดระยะเวลาท่ีก าหนด 
 สามารถสง่ผลงานเข้าร่วมคดัเลือกได้เพียงโรงเรียนละ 1 ชดุผลงานเทา่นัน้ 

 เป็นนกัเรียนมธัยมปลายท่ีสนใจแลกเปล่ียนวฒันธรรมผ่านการถ่ายภาพกบัเพ่ือนนานาชาตจิากประเทศท่ีเข้าร่วม   
Ｂ ธีมผลงาน   “เสน่ห์ท้องถิ่น” 
Ｃ กตกิาการส่งผลงาน 

1) จ ากดัการสง่ผลงานแบบดจิิตอลเท่านัน้ 
2) เป็นผลงานท่ีไมเ่คยถกูเผยแพร่ท่ีใดมาก่อน (ไมเ่คยได้รับการคดัเลือกจากงานประกวดใดๆ) (หากพบว่ามีการน า

ผลงานท่ีเข้าขา่ยวา่เคยน าเสนอท่ีอ่ืนมาแล้วแม้เพียงรูปเดียว จะขอตดัสิทธ์ิจากการเข้าร่วมงานเทศกาลครัง้นี)้ 
3) 1 โรงเรียนสามารถสง่ทีมตวัแทนสมคัรร่วมงานได้เพียง 1 ทีมเทา่นัน้ 
4) ผลงาน 1 ชิน้ให้ประกอบด้วยภาพถ่าย 6 รูป 
5) ถ่ายภาพด้วยโหมด RGB และบนัทกึไฟล์สกลุ JPEG โดยมีขนาดภาพแนวยาวมากกวา่ 1024 พิกเซล และความ

ละเอียด (Resolution) มากกวา่ 72 ppi 
6) การสง่ผลงานให้สง่ทางอีเมลเทา่นัน้ กรณีท่ีขนาดไฟล์ใหญ่ให้สง่ไฟล์ผา่น online storage ท่ีเช่ือถือได้ 
7) กรุณาตัง้ช่ือไฟล์ผลงานแตล่ะภาพ ด้วยตวัเลขเรียงตามล าดบั 1-6 
8) กรุณากรอกข้อมลูใน “ใบสมคัร” ให้ครบถ้วน พร้อมลายเซ็นรับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียน สแกนเป็น PDF และ

สง่มาพร้อมผลงาน 
9) โปรดทราบวา่ ผลงานท่ีสง่มาเพ่ือรับการคดัเลือก ผู้จดัอาจมีการน าไปใช้แสดงในงานนิทรรศการ เว็บไซต์ หรือ

สิ่งพิมพ์ตา่งๆ  โดยไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทน 
Ｄ ปิดรับผลงาน  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ.2023  เวลา 17:00 น. (เวลาท้องถิ่นญ่ีปุ่น) 
Ｅ อีเมลส าหรับส่งผลงาน 

1) อีเมลส านกังาน  kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp 
2) อีเมลตวัแทนผู้ประสานงานในไทย okunoy@me.com (Mr.Okuno Yasuhiko คณะกรรมการตวัแทนผู้จดัประกวด 

ภาพถ่ายมธัยมปลาย TENKAWA) 
*กรุณาตัง้ช่ืออีเมลเป็น “สมคัรเข้าร่วมงานเทศกาลภาพถ่ายนกัเรียนมธัยมปลายนานาชาติ” และให้สง่ผลงาน 
พร้อมใบสมคัรมายงัอีเมลทัง้ 1-2 ข้างต้น 

         *ผู้จดัอาจตอบกลบัเพ่ือยืนยนัการสมคัรจาก <@town.higashikawa.lg.jp> กรุณาตัง้คา่ให้สามารถรับอีเมลจาก 
โดเมนดงักลา่วได้ด้วย 

Ｆ วิธีการคัดเลือกผลงาน 
      จะมีกรรมการ 3 คนเป็นผู้คดัเลือกและตดัสินหาทีมตวัแทนจากแตล่ะท้องถ่ิน/ประเทศนัน้  
        *ส าหรับบางท้องถ่ิน/ประเทศ  วิธีการตดัสินขึน้อยูก่บัตวัแทนผู้ประสานงานประจ าประเทศ 

วธีิการสมัครร่วมงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาต ิ



Ｇ การประกาศผลการคัดเลือก 
1) จะท าการคดัเลือกผลงานปลายเดือนมิถนุายน 
2) ประกาศผลทีมท่ีได้รับการคดัเลือกต้นเดือนกรกฎาคมผา่นทางเว็บไซต์  พร้อมทัง้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดยตรง  
3) โรงเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุและประกาศนียบตัร 
4) ผลงานท่ีสง่มาสมคัรจะถกูน ามาจดัแสดง ณ สถานท่ีจดังานตลอดระยะเวลาท่ีจดัเทศกาลภาพถ่ายนี  ้

 
รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ 

Ａ ภาพรวม 

  ทีมตวัแทนผู้ เข้าแขง่ขนัทัง้จากในและตา่งประเทศ จะเดนิทางมารวมกนัท่ี “เมืองแหง่ภาพถ่าย” ฮิงาชิคาวะ  และใช้กล้อง
ดจิิตอลตระเวณถ่ายรูปจดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจรอบเมืองฮิงาชิคาวะ  โดยในแตล่ะวนัจะก าหนดธีมของภาพถ่าย  และผู้ เข้า
แขง่ขนัจะออกถ่ายภาพตามท่ีแจ้ง  พร้อมท าการคดัเลือกภาพเพ่ือสง่ประกวด 2 รายการคือ (1)แบบทีม สง่ภาพ 6 รูป พร้อม
ตัง้ช่ือให้กบัภาพชดุนัน้  (2) แบบเด่ียว สง่ภาพถ่าย 2 รูป/คน    

*รายละเอียดของงานเทศกาลอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า 
Ｂ ระยะเวลาเชิญผู้เข้าแข่งขันร่วมงาน (วันงานเทศกาลจริง) 
       วนัท่ี 21-27 สิงหาคม ค.ศ. 2023 (งานจริงเร่ิมวนัท่ี 22-26 สิงหาคม 2023) 
Ｃ  สถานที่จัดงาน 

1) Cultural Exchange Center CentPureⅠ 
2) พืน้ท่ีถ่ายรูปรอบเมืองฮิงาชิคาวะ 

Ｄ   ก าหนดการ (อาจมีการเปล่ียนแปลง) 
   21 (จ) ■เดนิทางถึงเมืองฮิงาชิคาวะ 

22 (องั) ■ถ่ายรูปรวมทีม ■พิธีเปิด ■เรียนภาษาญ่ีปุ่ น ■โอเรียนเทชัน่ ■เลีย้งต้อนรับ ทานมือ้ค ่าด้วยกนั 
23 (พ) ■ออกถ่ายรูป/ เลือกผลงาน/ จดัแสดงผลงาน① 
24 (พฤ) ■ออกถ่ายรูป/ เลือกผลงาน/ จดัแสดงผลงาน➁  ■สร้างเพื่อนใหมด้่วยการถ่ายรูป   

■กรรมการคอมเม้นต์  ■ ลงคะแนน①   
25 (ศ) ■ลงคะแนน ➁  ■ออกถ่ายรูป/ เลือกผลงาน/ จดัแสดงผลงาน③  ■สร้างเพื่อนใหมด้่วยการถ่ายรูป 
  ■คืนอปุกรณ์  (เฉพาะผู้ ท่ียืม)  ■ลงคะแนน③ 
26 (ส) ■ทศันศกึษารอบเมือง ■พิธีมอบรางวลั -ปิดงาน   ■กิจกรรมแลกเปล่ียนวฒันธรรม 
27 (อา) ■เดนิทางกลบั 

Ｅ กรรมการผู้ตัดสิน 

  ตดัสินผลงานโดยกรรมการจากตา่งประเทศ 2 คน และกรรมการในญ่ีปุ่ น 5 คน รวม 7 คน  

Ｆ ประเภทรางวัล 

  ประเภทรางวลั ทีม เด่ียว รางวลั 
รางวลั “เมืองแห่งภาพถ่าย” ฮิงาชิคาวะ (เหรียญทอง) 1 โรงเรียน 1 คน ใบประกาศ  ของรางวลั 
รางวลัการท่องเท่ียวเมืองฮิงาชิคาวะ (เหรียญเงิน) 1 โรงเรียน 1 คน ใบประกาศ  ของรางวลั 
รางวลัโรงเรียนฮอกโกกะคเุอง็ (เหรียญทองแดง) 1 โรงเรียน 1 คน ใบประกาศ  ของรางวลั 

รางวลัพิเศษ (ภาพถ่ายยอดเย่ียม) 
*โดยผู้สนบัสนนุคดัเลือก 

2 โรงเรียน  ใบประกาศ  ของรางวลั 

รางวลัขวญัใจผู้ เข้าแข่งขนัและครูท่ีปรึกษา 2 โรงเรียน 3 คน ของรางวลั 
รางวลัป็อปปลูา่โหวต (โหวตทางอินเตอร์เน็ต) 2 โรงเรียน 3 คน ของรางวลั 



Ｇ รางวัลป็อปปูล่าโหวต 

  รางวลัป็อปปลูา่โหวต  จะนบัคะแนนจากการโหวตทางอินเตอร์เน็ตจากทัว่โลก  ตามก าหนดการดงันี ้
 เปิดรับโหวตส าหรับผลงานรอบท่ี 1 วนัพธุท่ี 23 สิงหาคม ตัง้แตเ่วลา 20:00 
 เปิดรับโหวตส าหรับผลงานรอบท่ี 2 วนัพฤหสัท่ี 24 สิงหาคม ตัง้แตเ่วลา 20:00 
 เปิดรับโหวตส าหรับผลงานรอบท่ี 3 วนัศกุร์ท่ี 25 สิงหาคม ตัง้แตเ่วลา 20:00 
 ปิดโหวตพร้อมกนัถึงวนัเสาร์ท่ี 26 สิงหาคม เวลา 12:00 (ท้องถ่ินญ่ีปุ่ น) 

Ｈ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน 

  ผู้จดังานรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในดารเดนิทางไป-กลบัจากสนามบนินานาชาตหิลกัในประเทศของผู้ผา่นการคดัเลือก
มายงัเมืองท่ีจดั ส าหรับผู้ เข้าร่วมแขง่ขนัในทีม 3 คน และครูผู้ดแูล 1 คน รวมถึงคา่ใช้จา่ยจ าเป็นตลอดระยะเวลาท่ีร่วมงาน 
(ได้แก่คา่ท่ีพกั และอาหาร) 
           *คา่เดนิทาง  อาหารและท่ีพกัอ่ืนๆ จากโรงเรียนถึงสนามบนินานาชาติหลกั  ผู้ เข้าร่วมต้องรับผิดชอบเอง 

*คา่ใช้จา่ยท่ีพกั  ผู้จดัจะรับผิดชอบเฉพาะในสว่นท่ีจ าเป็นเพ่ือเข้าร่วมงานเทศกาลโดยตรงเทา่นัน้ 
Ｉ อ่ืนๆ 

1) ผู้จดัออกคา่ใช้จา่ยกรณีจ าเป็นต้องใช้ผลตรวจ PCR ก่อนการเดนิทางเข้า-ออกประเทศญ่ีปุ่ น 72 ชม. กรุณาเก็บ
ใบเสร็จช าระเงินไว้  และน ามาย่ืนให้ฝ่ายผู้จดังานภายหลงั 

2) ตลอดระยะเวลาท่ีพ านกัในเมืองฮิงาชิคาวะ  ทา่นสามารถใช้ Free Wi-fi ได้เม่ืออยูภ่ายในท่ีพกัและอาคารตา่งๆ 
กรณีต้องการใช้งานอินเตอร์เน็ตนอกสถานท่ี  กรุณาจดัเตรียม SIM card หรือ Pocket wifi มาเอง 

3) ทกุทีมจะมีลา่มคอยชว่ยส่ือสารและดแูลตลอดระยะเวลาร่วมงาน  แตผู่้จดัอาจหาล่ามให้ครบทกุภาษาไมไ่ด้ 

ซึง่อาจเป็นลา่มภาษากลางอ่ืนๆ (ภาษาองักฤษ) แทน 

4) ระหวา่งพ านกัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่ น  กรุณาสวมหน้ากากอนามยัและหมัน่ท าความสะอาดมืออยูเ่สมอ  และ
หลีกเล่ียงไมไ่ปในท่ีแออดัพลกุพลา่น  เพ่ือปฎิบตัิตามมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควิด-19 

5) กรณีพบวา่ตดิเชือ้  หรือเป็นผู้ใกล้ชิดผู้ตดิเชือ้โควิด-19 ในระหวา่งท่ีร่วมงาน  กรุณาปฏิบตัติามค าแนะน าของทาง
ผู้จดัซึง่จะแจ้งให้ทราบตอ่ไป 

*หากทีมของทา่นได้รับเลือกเข้าร่วมงาน  ผู้จดัจะน าสง่เอกสารให้ทา่นเซ็นยินยอมเพ่ือเข้าร่วมงานภายหลงั 

6) ผู้จดัจะดแูลท าประกนัภยัท่ีจ าเป็นให้ผู้ เข้าร่วมทกุคนเพ่ือร่วมงาน  แตห่ากเกิดความเสียหายท่ีนอกเหนือจากความ
คุ้มครองกรณีต้องพกัรักษาตวั  หรือเล่ือนเท่ียวบนิขากลบัออกไป  อนัเน่ืองจากพบว่าติดเชือ้โควิด-19 อาจต้องให้
ผู้ เข้าร่วมรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในสว่นท่ีเกินนัน้เอง (รายละเอียดของประกนัอาจเปล่ียนแปลงและแตกตา่งกนัไป
ส าหรับผู้ ถือประกนัท่ีมาจากแตล่ะประเทศ)  

   

 

   

 

 

 

 

 

 



    ใบสมคัรเข้าร่วมงานเทศกาลภาพถ่ายนกัเรียนมธัยมปลายนานาชาติ 

ช่ือโรงเรียน 

(ไทย) 

(องักฤษ) 

ช่ือ ผอ.โรงเรียน 

(พร้อมลายเซ็น) 

(ไทย) 
ยินยอมให้เข้าร่วมงานหรือไม ่  
□ยินยอม □ไมย่ินยอม 
※กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✔ลงในช่อง□ 

(องักฤษ) 
(ลายเซน็) 

ที่อยูโ่รงเรียน 
(กรุณากรอกเป็น 
ภาษาองักฤษ) 

 

ＴＥＬ：（            ）            －             
ＦＡＸ：（            ）            －             
Ｅｍａｉｌ：                    ＠ 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

(  ช  /  ญ  ) 

*ให้วงกลมล้อมรอบ 

ช่ือ (ไทย) 

(องักฤษ) 

เสือ้โปโล 
□ S □ M □ L    □ LL 
□ไซส์อ่ืนโปรดระบ(ุ    ) 

แพ้อาหาร
โปรดระบ ุ  

EMAIL                                                                                                   @ 

นกัเรียนคนที่ 1 

 

(ม.ปลายชัน้ปีที่      ) 

(  ช  /  ญ  ) 

*ให้วงกลมล้อมรอบ 

ช่ือ (ไทย) 

(องักฤษ) 

เสือ้โปโล 
□ S □ M □ L    □ LL 
□ไซส์อ่ืนโปรดระบ(ุ    ) 

แพ้อาหาร

โปรดระบ ุ  

ต้องการยืมใช้อปุกรณ์
ถ่ายภาพจากผู้จดั
หรือไม ่

       ต้องการ       /     ไมต้่องการ 
*ให้วงกลมล้อมรอบ 
*กรณี “ไมต้่องการ”ให้กรอกข้อมลูช่องขวามอื 

ระบช่ืุอรุ่น
อปุกรณ์
ถ่ายภาพท่ี
น ามาเอง 

□Camera                                                                                                                 

□Memory Card                                          
□Card Reader                                                                            

นกัเรียนคนที่ 2 

 

(ม.ปลายชัน้ปีที่      ) 

(  ช  /  ญ  ) 

*ให้วงกลมล้อมรอบ 

ช่ือ (ไทย) 

(องักฤษ) 

เสือ้โปโล 
□ S □ M □ L    □ LL 
□ไซส์อ่ืนโปรดระบ(ุ    ) 

แพ้อาหาร

โปรดระบ ุ  

ต้องการยืมใช้อปุกรณ์
ถ่ายภาพจากผู้จดั
หรือไม ่

       ต้องการ       /     ไมต้่องการ 
*ให้วงกลมล้อมรอบ 
*กรณี “ไมต้่องการ”ให้กรอกข้อมลูช่องขวามอื 

ระบช่ืุอรุ่น
อปุกรณ์
ถ่ายภาพท่ี
น ามาเอง 

□Camera                                                                                                                 

□Memory Card                                          
□Card Reader                                                                            

นกัเรียนคนที่ 3 

 

(ม.ปลายชัน้ปีที่      ) 

(  ช  /  ญ  ) 

*ให้วงกลมล้อมรอบ 

ช่ือ (ไทย) 

(องักฤษ) 

เสือ้โปโล 
□ S □ M □ L    □ LL 
□ไซส์อ่ืนโปรดระบ(ุ    ) 

แพ้อาหาร

โปรดระบ ุ  

ต้องการยืมใช้อปุกรณ์
ถ่ายภาพจากผู้จดั
หรือไม ่

       ต้องการ       /     ไมต้่องการ 
*ให้วงกลมล้อมรอบ 
*กรณี “ไมต้่องการ”ให้กรอกข้อมลูช่องขวามอื 

ระบช่ืุอรุ่น
อปุกรณ์
ถ่ายภาพท่ี
น ามาเอง 

□Camera                                                                                                                 

□Memory Card                                          
□Card Reader                                                                            
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ส าหรับ ผอ.รร  



※ ช่องส ำหรับเจ้ำหน้ำทีก่รอกเท่ำนัน้ 

ช่ือผลงาน 
(ไทย) 

(องักฤษ) 

จ านวนผลงาน                                                        6 ใบ                                             *ภาพชดุธีม “เสนห์่ท้องถ่ิน” 

ประเภทผลงาน 1: ขาวด า        2 : ส ี         3 : ทัง้สแีละขาวด า    *○ล้อมรอบเพยีง 1 ตวัเลอืก 

ค าอธิบายเพิ่มเติม ≪กรณีต้องการอธิบายภาพหรือช่ือภาพเพิ่มเติม กรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องด้านลา่งนี≫้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1. กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 

※2. ใบสมคัรต้องมีลายเซ็น ผอ.โรงเรียนก ากบั พร้อมท าเคร่ืองหมาย 
    ลงช่อง “ยินยอม” มเิช่นนัน้จะถือเป็นโมฆะ 

※3. โปรดระบไุซส์เสือ้เพื่อกรณีทีผ่า่นการคดัเลอืก ครูและนร.ตวัแทน รร.  
     จะได้รับเสือ้โปโลส าหรับใสร่่วมการแขง่ขนั 

  ※4. ข้อมลูสว่นบคุคลข้างต้น จะถกูใช้ในงานนีเ้ทา่นัน้ จะไมม่กีารเผยแพร่สูบ่คุคลที่ 3 โดยมิได้รับอนญุาตก่อนเป็นอนัขาด 
   ※5. กรณีไมม่ีการกรอกข้อมลูระบช่ืุอรุ่นอปุกรณ์ถา่ยภาพที่น ามาเอง  ขอให้ใช้อปุกรณ์ถา่ยภาพที่ทางผู้จดัเป็นฝ่ายเตรียมไว้ให้ 
  ※6. ข้อมลูการแพ้อาหารให้กรอกตามความสมคัรใจ โดยทางผู้จดัจะน าข้อมลูที่ได้รับมาเพื่ออ้างองิในการจดัเตรียมอาหารบริการ 
           ตลอดช่วงเวลาจดังาน  
   ※7. กรุณากรอกข้อมลูอาจารย์ที่ปรึกษา และนกัเรียนผู้เข้าร่วมคนที่ 1-3 ให้ตรงกบัผู้ที่ได้รับการคดัเลอืกและเข้าร่วมงานได้ตามจริง 
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ประเทศ / พืน้ที่ จงัหวดั/อ าเภอ/ต าบล Entry Number 
 

 

 

 

 


