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“เมืองแห่งภาพถ่าย  ฮงิาชิคาวะ”  คือ? 

ฮิงาชิคาวะตัง้ใจพิสจูน์ให้ทัว่โลกได้เหน็วา่  “เราสามารถฟืน้ฟพูฒันาเมืองได้โดย  ดงึเอาความงามของธรรมชาติมาผสมให้เข้ากนัอยา่ง
ลงตวักบัวิถีการด าเนินชีวิต  ผา่นการแลกเปลี่ยนวฒันธรรมการถ่ายภาพกบันานาชาติ”  จงึประกาศตนเป็น  “เมืองแหง่ภาพถ่าย” แหง่
แรกขึน้ตัง้แต ่มิถนุายน  ค.ศ.1985  เป็นต้นมา 

วัตถุประสงค์การจัดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาต ิคือ? 
กวา่ 30 ปีแล้วท่ีฮิงาชิคาวะได้ประกาศตนเป็น “เมืองหลวงวฒันธรรมภาพถ่าย” และในฐานะที่เป็นศนูย์กลางของวฒันธรรมการ
ถ่ายภาพ  ทางเมืองจงึมุง่มัน่พฒันาให้มีความพร้อมและเหมาะสมท่ีสดุส าหรับเยาวชนมธัยมปลายผู้ซึง่จะเป็นก าลงัส าคญัของ
ประเทศและของโลกในอนาคต  ให้พวกเขาได้มาเรียนรู้ท่ีจะสื่อสารกบัเพ่ือนจากนานาชาติท่ีมีความแตกตา่งทัง้เชือ้ชาติ  ภาษา และ
วฒันธรรม  ผา่นทางกิจกรรมถ่ายภาพ ด้วยหวงัให้เกิดมิตรภาพแผก่ว้างตอ่ยอดสูส่นัติภาพอนัยัง่ยืนบนโลกใบนี ้

รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาต ิมีอะไรบ้าง? 
ทีมท่ีเข้าร่วมมาจากเมืองพี่เมืองน้อง หรือประเทศพนัธมิตรของเมืองฮิงาชิคาวะ โดยจะมีการคดัเลือกผลงาน (ภาพถ่ายของทีม) เพ่ือ
เป็นตวัแทนจากเมืองหรือประเทศนัน้ๆ (ประเทศ/พืน้ท่ีละ 1โรงเรียน) ซึง่ทีมท่ีเข้ารอบจะได้มาร่วมแข่งในงานเทศกาลภาพถ่าย (จดัขึน้ท่ี 
“เมืองแหง่ภาพถ่าย” ฮิงาชิคาวะ) ซึง่ประกอบด้วยทีมจากต่างประเทศ  20 โรงเรียน และทีมจากในประเทศญ่ีปุ่ นเองอีก 2 โรงเรียน 

ทีมจากต่างประเทศ  20  โรงเรียน โดยผู้จดังานเป็นผู้ก าหนดเมือง เขต หรือจงัหวดั 

※  ทีมโรงเรียนท่ีอยูน่อกเขตหรือเมืองที่ระบ ุไมส่ามารถสมคัรเข้าร่วมงานได้ 

※  ส าหรับประเทศไทย  ติดตอ่สอบถามรายละเอียดการสมคัรได้ท่ีอีเมล์ผู้ประสานงานในประเทศไทย okunoy@me.com  
(Mr.Okuno Yasuhiko คณะกรรมการผู้จดัประกวดภาพถ่ายมธัยมปลาย TENKAWA  และสมาคมญ่ีปุ่ นเชียงใหม่) 

ประเทศ/พืน้ที่ เมือง/ เขต/ จังหวัด 
ประเทศจีน ปักก่ิง 

ประเทศเกาหลีใต้ ยองวอล 

ไต้หวนั ไทเป  ซินเป่ย์  จีหลง  เถาหยวน  อีห้ลาน 

ประเทศไทย   
ประเทศเวียดนาม   
ประเทศอซุเบกิสถาน ทาชเคนต์ 
ประเทศอินโดนีเซีย บาหลี 
ประเทศพมา่ ยา่งกุ้ง 

ประเทศมาเลเซีย กวัลาลมัเปอร์ 
ประเทศฟินแลนด์ กงัซาลา 
ประเทศมองโกเลีย อลูานบาตอร์ 
ประเทศลาว เวียงจนัทร์ 
ประเทศลตัเวีย รูเจียน่า 
ประเทศรัสเซีย เอนิวา 
ประเทศฝร่ังเศส 

ประเทศลกัเซมเบิร์ก ลกัเซมเบิร์ก 
ประเทศออสเตรเลีย แคนเบอร์รา 
ประเทศแคนาดา แคนมอร์ 
สหรัฐอเมริกา รัฐนิวยอร์ก 

ประเทศโคลอมเบีย จงัหวดัโบยากา 



Ａ คุณสมบัตผู้ิเข้าแข่งขัน 
○ ต้องสมคัรเป็นทีมรวม 3 คนจากโรงเรียนระดบัมธัยมปลายท่ีสงักดัอยูใ่นพืน้ท่ีท่ีก าหนด 

・ ต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษาซึง่สงักดัอยูใ่นสถาบนัเดียวกนักบันกัเรียน  1 คนท่ีสามารถเช้าร่วมงานเทศกาลได้ตลอดระยะเวลาที่ก าหนด 
・ สามารถสง่ผลงานเข้าร่วมคดัเลือกได้เพียงสถาบนัละ 1 ชดุผลงานเท่านัน้ 

○ เป็นนกัเรียนมธัยมปลายท่ีสนใจร่วมแลกเปลี่ยนวฒันธรรมกบัเพื่อนนานาชาติจากประเทศท่ีเข้าร่วม  ผา่นการถ่ายภาพ 

Ｂ ธีมผลงาน เสน่ห์ท้องถิ่น  

Ｃ กตกิาการส่งผลงาน 

Ｄ  ปิดรับผลงาน วันพฤหสับดีที่ 23 เมษายน ค.ศ. 2020 เวลา 17:00 น. (เวลาท้องถิ่นญ่ีปุ่น) 

Ｅ  ช่องทางการรับสมัคร 

Ｆ  วิธีการคัดเลือกผลงาน 

ส าหรับผลงานท่ีสมคัรเข้าร่วม จะมีกรรมการ 3 คนเป็นผู้คดัเลือกและตดัสินหาทีมตวัแทนจากแตล่ะท้องท่ี หรือ ประเทศ 

Ｇ การประกาศผลการคัดเลือก 

Ｈ ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน 
ผู้จดังานรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายคา่เดนิทางไป-กลบัจากสนามบนินานาชาตหิลกัในประเทศของผู้ผา่นการคดัเลือกมายงัเมืองท่ีจดั ส าหรับผู้ เข้าร่วมแข่งขนัในทีม 3 คน 
และครูผู้ดแูล 1 คน รวมถึงคา่ใช้จ่ายจ าเป็นตลอดระยะเวลาท่ีร่วมงาน (ได้แก่คา่ท่ีพกั และอาหาร) 

1) อีเมล สนง.ผู้จดั  kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp 
2) อีเมล ตวัแทนผู้ประสานงานในไทย okunoy@me.com (Mr.Okuno Yasuhiko คณะกรรมการผู้จดัประกวดภาพถ่ายมธัยมปลาย TENKAWA) 
※กรุณาตัง้ช่ืออีเมลวา่ “สมคัรเข้าร่วมงานเทศกาลภาพถ่ายนกัเรียนมธัยมปลายนานาชาติ” และให้สง่ผลงานพร้อมใบสมคัรมายงัอีเมลล์ทัง้ 1-2 ข้างต้น 
※ผู้จดัอาจตอบกลบัท่านเพื่อยืนยนัการสมคัรจาก <@town.higashikawa.lg.jp> กรุณาตัง้คา่ให้สามารถรับอีเมลจากโดเมนดงักลา่วได้ด้วย 
※ผู้จดัจะตอบกลบัท่านเม่ือได้รับผลงาน เพ่ือยืนยนัวา่ท่านได้สมคัรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  หากไมไ่ด้รับอีเมลยืนยนัดงักลา่ว  กรุณาติดตอ่สอบถามมาท่ี สนง.ผู้จดั  
     (หมายเหต ุอาจตอบกลบัลา่ช้าได้ในบางกรณี) 

1) จ ากดัการสง่ผลงานแบบดิจิตอลเท่านัน้ 
2) เป็นผลงานท่ีไม่เคยน าเสนอท่ีไหน (เช่น เป็นงานท่ีไม่เคยสง่ประกวดท่ีไหน) (หากพบวา่มีการน าผลงานท่ีเข้าขา่ยวา่เคยน าเสนอท่ีอ่ืนมาแล้ว จะขอตดัสทิธ์ิจากการเข้าร่วมงาน 
    เทศกาลครัง้นี)้ 
3) 1โรงเรียนสามารถสง่ทีมตวัแทนสมคัรร่วมงานได้เพียง 1 ทีมเท่านัน้ 
4) ผลงาน 1 ชิน้ให้ประกอบด้วยภาพถ่าย 6 ใบ 
5) ถ่ายภาพด้วยโหมด RGB และบนัทกึไฟล์สกลุ JPEG โดยมีขนาดภาพแนวยาวมากกวา่ 1024 พิกเซล และความละเอียด (Resolution) มากกวา่ 72 ppi 
6) การสง่ผลงานให้สง่ทางอีเมลเท่านัน้ กรณีท่ีขนาดไฟล์ใหญ่ให้สง่ไฟล์ผา่น online storage ท่ีเช่ือถือได้ 
7) กรุณาตัง้ช่ือไฟล์ผลงานแตล่ะภาพ ด้วยตวัเลขเรียงตามล าดบั (เช่น 1, 2, 3, ... ) 
8) กรุณากรอกข้อมลูใน “ใบสมคัร” ให้ครบถ้วน พร้อมลายเซน็รับรองจากผู้อ านวยการโรงเรียน สแกนเป็น pdf และสง่มาพร้อมผลงาน 
9) โปรดทราบวา่ ผลงานท่ีสง่มาเพื่อรับการคดัเลือก ผู้จดัอาจมีการน าไปใช้แสดงในงานนิทรรศการ เว็บไซต์ หรือสิ่งพิมพ์ตา่งๆ  โดยไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทน 

※ คา่ใช้จ่ายท่ีพกั  ผู้จดัจะรับผิดชอบเฉพาะในสว่นท่ีจ าเป็นเพื่อเข้าร่วมงานเทศกาลโดยตรงเท่านัน้ 

1)  จะท าการคดัเลือกผลงานปลายเดือนพฤษภาคม 
2)  ประกาศผลโรงเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกช่วงต้นเดือนมิถนุายน ผา่นทางเว็บไซต์  พร้อมทัง้แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดยตรง ส าหรับโรงเรียนท่ีไม่ได้รับการคดัเลือก  
     ทางผู้จดัก็จะแจ้งผลให้ทราบด้วยเช่นกนั 
3)  โรงเรียนท่ีได้รับการคดัเลือกจะได้รับโลป่ระกาศเกียรติคณุและประกาศนียบตัร 
4)  ผลงานท่ีสง่มาสมคัรจะถกูน ามาจดัแสดง ณ สถานท่ีจดังานตลอดระยะเวลาที่จดัเทศกาลภาพถ่ายนี ้

รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ 



Ａ  ระยะเวลาเชิญผู้เข้าแข่งขันร่วมงาน 

ตวัแทนผู้ เข้าแข่งขนัจากตา่งประเทศ 20 โรงเรียนและจากในประเทศญ่ีปุ่ นอีก 2 โรงเรียน จะมารวมกนัท่ี “เมืองแห่งภาพถ่าย” ฮิงาชิคาวะ   
และใช้กล้องดจิิตอลตระเวณถ่ายรูปจดุท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจรอบเมืองฮิงาชิคาวะ  *รายละเอียดของงานเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า 

วนัพฤหสับดีท่ี 30 กรกฏาคม - พฤหสับดีท่ี 6 สิงหาคม  2020  (7 คืน 8 วนั) 

Ｂ  วันเวลาที่จัดเทศกาล 
วนัศกุร์ท่ี 31 กรกฎาคม  - พธุที่ 5 สิงหาคม  2020 

Ｃ  สถานที่จัดงาน 
1)  Cultural Exchange Center CentPure Ⅰ    

2)  พืน้ท่ีถ่ายรูปรอบเมืองฮิงาชิคาวะ 
Ｄ ก าหนดการ (อาจมีการเปล่ียนแปลง) 

30  กรกฎาคม (พฤ)  ■เดินทางถงึเมืองฮิงาชิคาวะ  
31  กรกฎาคม (ศ)  ■ถ่ายรูปรวมทีม  ■พิธีเปิด  ■เลีย้งต้อนรับ พร้อมรับประทานอาหารกลางวนั  ■เรียนภาษาญ่ีปุ่ น  ■โอเรียนเทชัน่ (แจ้งก าหนดการ) 
1    สิงหาคม (ส)       ■โอเรียนเทชัน่ (วิธีใช้อปุกรณ์) ■ออกถ่ายรูป 1  ■เลือกผลงาน  1 ■จดัแสดงผลงาน  1 
                               ■ทศันศกึษางานเทศกาลท้องถ่ิน Photo Festa และ Dontokoi Festival 
2    สิงหาคม (อา)  ■สร้างเพ่ือนใหมด้่วยการถ่ายรูป  ■รับค าแนะน าจากคณะกรรมการ 
3    สิงหาคม (จ)    ■ออกถ่ายรูป  2  ■เลือกผลงาน  2  ■จดัแสดงผลงาน  2 ■ชมภาพยนตร์ “Shashin Koshien ฤดรู้อนแสนสัน้ 0.5 วิ”  

4    สิงหาคม (องั)  ■ออกถ่ายรูป 3 (สมัผสัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น) ■เลือกผลงาน  3 ■จดัแสดงผลงาน  3 ■ คืนอปุกรณ์  

5    สิงหาคม (พ)    ■ทศันศกึษารอบเมือง   ■พิธีมอบรางวลั-ปิดงาน   ■กิจกรรมแลกเปลี่ยนวฒันธรรม  
6    สิงหาคม (พฤ)  ■เดินทางกลบั 

Ｅ รายละเอียดการแข่งขัน 
ถ่ายรูปตามหวัข้อและสถานท่ีภายในเวลาท่ีก าหนดแตล่ะวนั รวม 3 วนั (ผู้จดังานจะเตรียมอปุกรณ์จ าเป็นส าหรับถ่ายภาพไว้ให้  และผู้ เข้าแข่งขนัก็สามารถใช้อปุกรณ์สว่นตวัท่ีน ามาเอง (กล้อง, Memory 
Card และ Card reader) ได้ด้วย 
หลงัจากถ่ายรูปแล้วจะต้องเลือกรูปถ่ายภายในเวลาท่ีก าหนดเพ่ือสง่ประกวดจ านวน 6 รูป ส าหรับแบบทีม และ คนละ 2 รูปส าหรับแบบเดี่ยว ตัง้ช่ือภาพให้ครบแล้วน าสง่ (ผู้จดังานเตรียมคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองปริน้เตอร์ใช้ส าหรับเวลาเลือกภาพ และอปุกรณ์จ าเป็นในการจดับอร์ดน าเสนอผลงานไว้ให้) 
  ※ กล้องถ่ายรูปท่ีน ามาเองส าหรับใช้ถ่ายรูปประกวด  อนญุาตให้ใช้ได้เฉพาะแบบดิจิตอลเท่านัน้ 
  ※ ไมจ่ ากดัรุ่นหรือย่ีห้อของอปุกรณ์กล้องถ่ายรูปท่ีน ามาเองส าหรับใช้ถ่ายรูปประกวด  แตต้่องสามารถตัง้คา่บนัทกึภาพขนาด middle fine ด้วยสกลุ JPEG และใช้ aspect 4:3 ได้ 
   ※ กรุณาน า Card reader (หรือสายต่อ USB)  ท่ีสามารถอ่าน Memory card ส าหรับใช้ถ่ายรูปประกวด ท่ีน ามาเองได้ด้วย 
    เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีผู้จดัเตรียมให้ส าหรับใช้ในการคดัเลือกภาพถ่าย  ใช้ OS ของ Windows เทา่นัน้ 
   ※ หากเกิดกรณีช ารุดสญูหายใดๆ ขึน้กบัอปุกรณ์ถ่ายภาพและข้อมลูภาพถ่ายท่ีบนัทกึไว้ใน Memory Card ท่ีผู้ เข้าแข่งขนัน ามาเอง  ทางผู้จดัจะไมรั่บผิดชอบความเสียหายใดๆ ทัง้สิน้ 

Ｆ กรรมการผู้ตัดสนิ 
ตดัสินผลงานโดยกรรมการจากตา่งประเทศ 2 คน และกรรมการในญ่ีปุ่ น 5 คน รวม 7 คน 

Ｇ  ประเภทรางวัล 

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

รางวลัการท่องเท่ียวเมืองฮิงาชิคาวะ (เหรียญเงิน) 1 โรงเรียน 1 คน ใบประกาศ, ของรางวลั 

รางวลัโรงเรียนฮอกโกกะคเุอ็ง (เหรียญทองแดง) 1 โรงเรียน 1 คน ใบประกาศ, ของรางวลั 

รางวลัพิเศษ (ภาพถ่ายยอดเย่ียม) 3 โรงเรียน ใบประกาศ, ของรางวลั 

รางวลัขวญัใจผู้ เข้าแขง่ขนัและครูท่ีปรึกษา 2 โรงเรียน 3 คน ของรางวลั 

รางวลัป็อปปลูา่โหวต (โหวตทางอินเตอร์เน็ต) 2 โรงเรียน 3 คน ของรางวลั 

※ รางวลัป็อปปลูา่โหวต  จะนบัคะแนนจากการโหวตทางอินเตอร์เน็ตตามก าหนดการดงันี ้
  เปิดรับโหวตส าหรับ  ผลงานรอบที่ 1 วนัอาทิตย์ท่ี 2 สิงหาคม เวลา 13:00 เป็นต้นไป  
  เปิดรับโหวตส าหรับ  ผลงานรอบที่ 2 วนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม  เวลา 20:00 เป็นต้นไป  
  เปิดรับโหวตส าหรับ  ผลงานรอบที่ 3   วนัองัคารท่ี 4 สิงหาคม  เวลา 20:00 เป็นต้นไป     

  ☆ปิดรับโหวตพร้อมกนัส าหรับทกุผลงาน  วนัพธุที่ 5 สิงหาคม เวลา 12:00 น. 
  ☆อิงตามเวลาท้องถ่ินญ่ีปุ่ นทัง้หมด 

รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ 



    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  ) 

ช่ือ (ไทย) 

(องักฤษ) 

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

แพ้อาหาร
โปรดระบ ุ  

EMAIL                                                                                                   @ 

นกัเรียนคนที่ 1 
 

(ม.ปลายชัน้ปีที่      ) 

(  ช  /  ญ  ) 

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  ) 

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  ) 

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    *○ล้อมรอบเพียง 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. กรณีไมม่กีารกรอกข้อมลูระบช่ืุอรุ่นอปุกรณ์ถา่ยภาพที่น 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 
 

 

 

 

 


