
เทศกาลภาพถ่าย

นกัเรยีนมธัยมปลายนานาชาติครงัที 5

มาร ูจ้กัเพือนใหม่จาก ม.ปลายทวัโลก ผ่านการถ่ายภาพดว้ยกนันะ!

ชือยอ่:  HIGASHIKAWA Youth Fest

【ผูจั้ด】
คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพถา่ยนักเรยีนมัธยมปลายนานาชาติ

<องคก์รทเีขา้รว่ม>  เทศบาลเมอืงฮงิาชคิาวะ/การทอ่งเทยีวเมอืงฮงิาชคิาวะ/คณะกรรมการการศกึษาเมอืงฮงิาชคิาวะ/
โรงเรยีนฮอกโกกกัคเุอ็น/บรษัิทฮงิาชคิาวะชนิโคโคชะ/บรษัิทนชิคิาวะโชะคฮุงิ/บรษัิทโตโยไฮยา

-สํานักงาน ฝ่ายคณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพถา่ยนักเรยีนมัธยมปลายนานาชาต-ิ
1-1-1 Higashimachi, Higashikawacho, Kamikawagun, Hokkaido Japan 071-1426 TEL：0166-74-6801 FAX：0166-82-4141

Festival HP URL: <https://higashikawa-youth-fest.jp/> Higashikawa town HP URL: <http://town.higashikawa.hokkaido.jp/> 
E-mail: kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp
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“เมืองแห่งภาพถ่าย  ฮิงาชิคาวะ”  คือ?
ฮิงาชิคาวะมุง่มนัทีจะสร้างเมืองเพือพิสจูน์ให้ทวัโลกได้เหน็วา่  “เราสามารถฟืนฟพูฒันาเมืองได้โดย  ดงึเอาความงามของธรรมชาติมา
ผสมให้เข้ากนัอย่างลงตวักบัวิถีการดําเนินชีวิต  ผา่นการแลกเปลยีนวฒันธรรมการถ่ายภาพกบันานาชาติ”  จึงประกาศตนเป็น  “เมือง
แหง่ภาพถ่าย” แหง่แรกขึนตงัแต ่มิถนุายน  ค.ศ.1985  เป็นต้นมา

วตัถปุระสงค์การจดังานเทศกาลภาพถ่ายนกัเรียนมธัยมปลายนานาชาติ คือ?
กวา่ 30 ปีแล้วทีฮิงาชิคาวะได้ประกาศตนเป็น “เมืองหลวงวฒันธรรมภาพถ่าย” และในฐานะทีเป็นศนูย์กลางของวฒันธรรมการ
ถ่ายภาพ  ทางเมืองจึงมุง่มนัพฒันาเมืองให้มีความพร้อมและเหมาะสมทีสดุสําหรับเยาวชนมธัยมปลายผู้ซงึจะเป็นกําลงัสําคญัของ
ประเทศและของโลกในอนาคต  ให้พวกเขาได้มาเรียนรู้ทีจะสือสารกบัเพือนจากนานาชาติทีมีความแตกตา่งทงัเชือชาติ  ภาษา และ
วฒันธรรม  ผา่นทางกิจกรรมถ่ายภาพ ด้วยหวงัให้เกิดมิตรภาพแผก่ว้างตอ่ยอดสูส่นัติภาพอนัยงัยืนบนโลกใบนี

รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนกัเรียนมธัยมปลายนานาชาติ มีอะไรบ้าง?
ทีมทีเข้าร่วมมาจากเมืองพีเมืองน้อง หรือประเทศพนัธมิตรของเมืองฮิงาชิคาวะ โดยจะมีการคดัเลือกผลงาน (ภาพถา่ยของทีม) เพือ
เป็นตวัแทนจากเมืองหรือประเทศนนัๆ (ประเทศ/พืนทีละ 1โรงเรียน) ซงึทีมทีเข้ารอบจะได้มาร่วมแข่งในงานเทศกาลภาพถ่าย (จดัขึนที 
“เมืองแหง่ภาพถ่าย” ฮิงาชิคาวะ) ซงึประกอบด้วยทีมจากตา่งประเทศ  21 โรงเรียน และทีมจากในประเทศญีปุ่ นเองอีก 3 โรงเรียน

ทีมจากตา่งประเทศ  21 โรงเรียน

ประเทศ/พนืที เมือง/ เขต/ จังหวัด
ประเทศจีน ปักกิง

ประเทศเกาหลีใต้ ยองวอล
ไต้หวนั ไทเป  ซินเป่ย์  จีหลง  เถาหยวน  อีหลาน

ประเทศไทย
ประเทศเวียดนาม

ประเทศอซุเบกิสถาน ทาชเคนต์
ประเทศอินโดนีเซีย เขตพิเศษยกยาการ์ตา
ประเทศออสเตรเลีย แคนเบอร์รา

ประเทศแคนาดา แคนมอร์
ประเทศลตัเวีย รูเจียน่า
สหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก
ประเทศพม่า ตนูเต

ประเทศมาเลเซีย กวัลาลมัเปอร์
ประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์

ประเทศฟินแลนด์ กงัซาลา
สาธารณรัฐหมูเ่กาะมาร์แชลล์ มาจโูร

ประเทศมองโกเลีย อลูานบารตาร์
ประเทศรัสเซีย ยจโน ซาฮาลินสค์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เวเวย์่
ประเทศฝรังเศส แคว้นเบรอตาญ

ประเทศลาว เวียงจนัทร์

โดยผู้จดังานเป็นผู้ กําหนดเมือง เขต หรือจงัหวดั

※  ทีมโรงเรียนทีอยู่นอกเขตหรือเมืองทีระบ ุไมส่ามารถสมคัรเข้าร่วมงานได้

※  สําหรับประเทศไทย  รับสมคัรและประกวดรอบคดัเลือกในไทยโดยตวัแทนผู้ประสานงานในประเทศไทย  กรุณาติดตอ่สอบถาม
รายละเอียดการสมคัรเข้าร่วมงานยงัตวัแทนโดยตรงได้ที

อีเมล์ผู้ประสานงานในประเทศไทย okunoy@me.com
(Mr. Okuno Yasuhiko คณะกรรมการผู้จดัประกวดภาพถ่ายมธัยมปลาย TENKAWA  และสมาคมญีปุ่ นเชียงใหม)่



รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ

Ａ ระยะเวลาเชิญผู้เข้าแข่งขันร่วมงาน

ตวัแทนผู้ เข้าแข่งขนัจากตา่งประเทศ 21 โรงเรียนและจากในประเทศญีปุ่ นอีก 3 โรงเรียน จะมารวมกนัที “เมืองแหง่ภาพถ่าย” ฮิงาชิคาวะ  
และใช้กล้องดจิิตอลตระเวณถ่ายรูปจดุทอ่งเทียวทีน่าสนใจรอบเมืองฮิงาชิคาวะ  *รายละเอียดของงานเทศกาลอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า

วนัพฤหสัที 1 - พฤหสัที 8 สิงหาคม  2019  (7 คืน 8 วนั)

Ｂ วันเวลาทจีดัเทศกาล
วนัศกุร์ที 2  - พธุที 7 สิงหาคม  2019

Ｃ สถานทจีดังาน
1)  Cultural Exchange Center CentPure Ⅰ

  2)  พืนทีถ่ายรูปรอบเมืองฮิงาชิคาวะ

Ｄ  กาํหนดการ (อาจมีการเปลยีนแปลง)
1  สิงหาคม (พฤ)  ■  เดินทางถงึเมืองฮิงาชิคาวะ 
2  สิงหาคม (ศ) ■  ถ่ายรูปรวมทีม ■ พิธีเปิด  ■ เลียงต้อนรับ พร้อมรับประทานอาหารกลางวนั ■โอเรียนเทชนั
3  สิงหาคม (ส) ■  เรียนภาษาญีปุ่ น  ■ โอเรียนเทชนั  ■ ชมภาพยนตร์ “Shashin Koshien ฤดรู้อนแสนสนั 0.5 วิ” ■ ออกถ่ายรูป 1 

■ ทศันศกึษางานเทศกาลท้องถิน Photo Festa และ Dontokoi Festival
4  สิงหาคม (อา)   ■  เลือกผลงาน  1 ■ รับคําแนะนําจากคณะกรรมการ
5  สิงหาคม (จ) ■  ออกถ่ายรูป  2 ■ เลือกผลงาน  2 ■ กิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรมญีปุ่ น
6  สิงหาคม (องั)   ■  ออกถ่ายรูป 3 ■ เลือกผลงาน  3
7  สิงหาคม (พธุ)  ■  ทศันศกึษารอบนอกเมือง ■พิธีมอบรางวลั-ปิดงาน ■กิจกรรมแลกเปลียนวฒันธรรม
8  สิงหาคม (พฤ)  ■  เดินทางกลบั

Ｅ  รายละเอียดการแข่งขัน
ถ่ายรูปตามหวัข้อและสถานทีภายในเวลาทีกําหนดแต่ละวนั รวม 3 วนั (โดยใช้อปุกรณ์ถ่ายรูปและเม็มโมรีการ์ดทีผู้จดังานเตรียมให้ทงัหมด) หลงัจากถ่ายรูปแล้วจะต้องเลือกรูป
ถ่ายภายในเวลาทีกําหนดเพือส่งประกวดจํานวน 6 รูป สําหรับแบบทีม และ คนละ 2 รูปสําหรับแบบเดยีว ตงัชือภาพให้ครบแล้วนําส่ง (ผู้จดังานเตรียมคอมพิวเตอร์และเครืองปริน
เตอร์ใช้สําหรับเวลาเลือกภาพไว้ให้)

Ｆ  กรรมการผู้ตัดสิน
ตดัสินผลงานโดยกรรมการจากต่างประเทศ 2 คน และกรรมการในญีปุ่ น 5 คน รวม 7 คน

Ｇ  ประเภทรางวัล

ประเภทรางวัล ทมี เดียว หมายเหตุ
รางวลั “เมืองแห่งภาพถ่าย” ฮิงาชิคาวะ (เหรียญทอง) 1 โรงเรียน 1 คน ใบประกาศ, ของรางวลั

รางวลัการท่องเทียวเมืองฮิงาชิคาวะ (เหรียญเงิน) 1 โรงเรียน 1 คน ใบประกาศ, ของรางวลั
รางวลัโรงเรียนฮอกโกกะคเุอ็ง (เหรียญทองแดง) 1 โรงเรียน 1 คน ใบประกาศ, ของรางวลั
รางวลัผู้ เข้าแข่งขนั และครูทีปรึกษา ยอดเยียม 2 โรงเรียน 3 คน ของรางวลั
รางวลัป็อปปลู่าโหวต (โหวตทางอินเตอร์เน็ต) 2 โรงเรียน 3 คน ของรางวลั

※ รางวลัป็อปปลูา่โหวต  จะนบัคะแนนจากการโหวตทางอินเตอร์เนต (คดัเลือกทกุวนัทมีีการถ่ายภาพ)

Ｈ  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
ผู้จดังานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเดินทางไป-กลบัจากสนามบินหลกัทีใกล้ทีสดุของโรงเรียนทีได้รับคดัเลือกมายงัเมืองทีจดั  สําหรับผู้ เข้าร่วมแข่งขนัในทีม 3 คนและครู
ผู้ดแูล 1 คน รวมถงึค่าใช้จ่ายจําเป็นตลอดระยะเวลาทีร่วมงาน (ได้แก่ค่าทีพกั และอาหาร)



※ ช่องสําหรับเจ้าหน้าทีกรอกเท่านนั 

    ใบสมคัรเข้าร่วมงานเทศกาลภาพถ่ายนกัเรียนมธัยมปลายนานาชาติ 

ชือโรงเรียน 
(ไทย) 

(องักฤษ) 

ชือ ผอ.โรงเรียน 

(พร้อมลายเซ็น) 

(ไทย) ยนิยอมให้เข้าร่วมงานหรือไม ่  
□ยินยอม □ไมยิ่นยอม 

※□กรุณาใสเ่ครืองหมาย ✔ ลงในช่อง□ 

(องักฤษ) 
(ลายเซน็) 

ทีอยูโ่รงเรียน 
(กรุณากรอกเป็นภาษาองักฤษ) 

 

Ｔ Ｅ Ｌ 
Ｆ Ａ Ｘ 
ＥＭＡＩＬ 

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

ชืออาจารย์ทปีรึกษา 

(ไทย) 

วิชาทีสอน: 
โทรศพัท์บ้าน TEL (       )            -      

EMAIL :               @ 

(องักฤษ) 

(ช・ญ) 

ไซส์เสือโปโล □ S  □ M  □ L  
□ไซส์อืนโปรดระบ(ุ    ) 

 
ชือนกัเรียน  
(ผู้ถ่ายภาพ) 

 

(ไทย)   

(องักฤษ) 

           ชนัปีที     (ช・ญ)         ชนัปีที     (ช・ญ)        ชนัปีที     (ช・ญ) 

ไซส์เสือโปโล □ S  □ M  □ L  
□ไซส์อืนโปรดระบ(ุ    ) 

□ S □ M □ L  
□ไซส์อืนโปรดระบ(ุ    ) 

□ S □ M □ L  
□ไซส์อืนโปรดระบ(ุ    ) 

 
ชือผลงาน  

จํานวนผลงาน  ใบ 

ประเภทผลงาน : ขาวดํา         2 : สี         3 : สีและขาวดํา     ※ ○ ล้อมรอบเพียง 1 ตวัเลือก 

คําอธิบายเพิมเติม ≪กรณีต้องการอธิบายภาพหรือชือภาพเพิมเติม กรุณากรอกรายละเอียดลงในชอ่งด้านลา่งนี≫ 

  

  

  

  

  

  

  

 

※１．กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน 

※２．ใบสมคัรต้องมีลายเซ็น ผอ.โรงเรียนกํากบั พร้อมทําเครืองหมายลงช่อง “ยนิยอม”  
    มเิชน่นนัจะถือเป็นโมฆะ 

※３．โปรดระบไุซส์เสือเพือกรณีทีผ่านการคดัเลือก ครูและนร.ตวัแทน รร. จะได้รับ 
    เสือโปโลสําหรับใส่ร่วมการแข่งขนั 

  ※４．ข้อมลูส่วนบคุคลข้างต้น จะนํามาใช้เกียวกับงานเทศกาลภาพถ่ายนีเทา่นนั  
      จะไมมี่การเผยแพร่สู่บคุคลที 3 โดยมไิด้รับอนญุาตก่อนเป็นอนัขาด 

ประเทศ / พืนที จงัหวดั/อําเภอ/ตําบล Entry Number 
 

 

 

  

สําหรับ ผอ.รร  


