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ผู้เข้าแข่งขันจากต่างประเทศ10โรงเรียนและในประเทศญี่ปุ่น3โรงเรียนมารวมตัวกันที่เมืองฮิกาชิคาว่า 
และใช้กล้องดิจิตัลถ่ายรูปจุดที่น่าสนใจรอบเมืองฮิกาชิคาว่า
*รายละเอียดของงานเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2558 – จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 (6คืน7วัน)

                         พุธที่ 5 สิงหาคม 2558 – เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2558

1) Asahikawa Welfare Special School 　2)พื้นที่ถ่ายรูปรอบเมืองฮิกา

4 สิงหาคม (อังคาร)   ถึงเมืองฮิกาชิคาว่า
5สิงหาคม (พุธ) 
　　■ปฐมนิเทศน　์■เยี่ยมชมเมือง　■พิธีเปิด　■งานเลี้ยงต้อนรับ     ■เยี่ยมชมสถานที่จัดงาน
6 สิงหาคม (พฤหัส)
　　■ถ่ายรูป1    ■เลือกผลงาน1    ■ชมงานJapanese High school students photo competition
7 สิงหาคม (ศุกร์)
　　■ถ่ายรูป2    ■เลือกผลงาน2　■ชมพิธีปิดงานJapanese High school students photo competition
8 สิงหาคม (เสาร์)
　　■ถ่ายรูป3 ■เลือกผลงาน3　■ชมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ    ■พูดคุยแลกเปลี่ยน
9 สิงหาคม (อาทิตย์)　■อิสระ　■ประกาศผลรางวัล พิธีปิด
10 สิงหาคม (จันทร์)　■แยกย้าย

　　ถ่ายรูปตามหัวข้อ, สถานที่, เวลา ที่กำหนดในแต่ละวัน จำนวน3วัน (ใช้อุปกรณ์ถ่ายรูปที่ผู้จัดงานเตรียมให้ทั้งหมด)
 หลังจากถ่ายรูปแล้ว จะต้องเลือกรูปถ่าย6รูปภายในเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแบบทีม และ คนละ2
รูปสำหรับแบบเดี่ยว จากนั้นตั้งชื่อภาพแล้วส่ง 
(ผู้จัดงานเตรียมคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นสำหรับเลือกภาพไว้ให้)

ผลการคัดเลือกขึ้นอยู่กับกรรมการต่างประเทศและกรรมการในญี่ปุ่นรวม5คน

วันเวลางานB

สถานที่จัดงานC

กรรมการคัดเลือกF

กำหนดการ(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)D

รางวัลG

รายละเอียดงานเทศกาลE

*รางวัลยอดนิยมมาจากการโหวตจากอินเตอร์เนต (ตามแต่ละวันที่ถ่ายรูป)

高校生国際交流
写真フェスティバル
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 Photo Festival Exchange

The 1st 
International High School Students’ 
Photo Festival Exchange

 ระยะเวลาที่เข้าร่วมA

รางวัล

รางวัลฮิกาชิคาว่า “เมืองแห่งภาพถ่าย”

รางวัลHigashikawa tourism association

รางวัลHokko Gakuen

รางวัลผู้เข่าแข่งขัน ครูที่ปรึกษา ยอดเยี่ยม

รางวัลยอดนิยม 

ทีม

1 โรงเรียน

1 โรงเรียน

1 โรงเรียน

2 โรงเรียน

2 โรงเรียน

ส่วนบุคคล

1คน

1คน

1คน

3คน

3คน

หมายเหตุ

ใบประกาศ, ของรางวัล

ใบประกาศ, ของรางวัล

ใบประกาศ, ของรางวัล

ใบประกาศ

รางวัลชนะเลิศ

เทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนา
นาชาติ ครั้งที่1

เอกสารแนะนำการสมัคร

ภูเขาไฟอาซาฮีดาเกะ（2,291m）

หัวข้อผลงาน “สิ่งที่อยากอวดจากเมืองของชั้น”
ปิดรับผลงาน  17.00 (เวลาญี่ปุ่น) วันศุกร์ 29 พฤษภาคม 2558

【ผู้จัดงาน】
คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ

<องค์กรที่เข้าร่วม>เมืองฮิกาชิคาว่า／การท่องเที่ยวเมืองฮิกาชิคาว่า／คณะกรรมการการศึกษาเมืองฮิกาชิคาว่า／
โรงเรียนฮอกโคกะคุเอ็ง／บริษัทฮิกาชิคาว่าชินโคเคียวไค／บริษัทนิชิคาว่าโชะคุฮิง／บริษัทโตโยไฮยา

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ แผนกพัฒนาท้องที่
1-16-1 Higashimachi, Higashikawa-cho,Kamikawa-gun,Hokkaido 071-1492

TEL：0166-82-2111　　FAX：0166-82-3644
URL:http://i-hsspf-e.hjk.ne.jp(เว็บไซต์งานเทศกาล)

URL:http://town.higashikawa.hokkaido.jp/ (เว็บไซต์เมืองฮิกาชิคาว่า)
Facebook：https://www.facebook.com/higashikawa.hokkaido

E-mail:i-hsspf-e@town.higashikawa.lg.jp

2. รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ



1. การคัดเลือกผลงาน　เมืองฮิกาชิคาวาได้มุ่ง 
“เป็นเมืองที่พร้อมจะเผยให้โลกเห็นความสวยงามของธรรมชาติผ่านวัฒนธรรมภาพถ่าย” 
ตั้งแต่ มิถุนายน 2528 โดยประกาศตนเป็น “เมืองแห่งภาพถ่าย” 

 เมืองฮิกาชิคาวา “เมืองแห่งภาพถ่าย” คือ?

จุดประสงค์ของการจัดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ คือ?

 รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ คือ？

ประเทศ พื้นที่
ประเทศจีน

ประเทศเกาหลีใต้
ไต้หวัน

ประเทศไทย1
ประเทศเวียดนาม

ประเทศอุซเบกิสถาน
ประเทศอินโดนีเซีย
ประเทศออศเตรเลีย

ประเทศแคนาดา
ประเทศลัตเวีย

พื้นที่
ปักกิ่ง

ยองวอล
ไทเป

เชียงใหม่
ฮานอย

ทาชเคนต์
จาการ์ต้า

แคนเบอร์รา
เมืองแคนมอร์
เมืองรูเจียน่า

・ทีมนักเรียนมัธยมปลาย3คนจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ที่กำหนดในแต่ละประเทศ 
・เป็นนักเรียนภาคปกติไม่ใช่ภาคพิเศษ
・ไม่จำกัดว่าต้องเป็นชมรมถ่ายภาพ สามารถเป็นทีมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ได้
・กำหนด1ทีมต่อ1โรงเรียนเท่านั้น แต่หากต้องการส่งหลายทีมกรุณาติดต่อ

                          วข้อผลงาน “สิ่งที่อยากอวดจากเมืองของฉัน”

1) จำกัดการส่งผลงานแบบดิจิตัลเท่านั้น
2) เป็นผลงานที่ไม่เคยนำเสนอที่ไหน (เช่น เป็นงานที่ไม่เคยส่งประกวดที่ไหน) 
(หากพบว่ามีการนำผลงานที่เข้าข่ายว่าเคยนำเสนอที่อื่นมาแล้ว 
จะขอตัดสิทธิจากการเข้าร่วมงานเทศกาลครั้งนี้)
3)1ทีมตัวแทนจาก1โรงเรียนเท่านั้น
4)1ผลงานประกอบไปด้วยภาพถ่าย6ใบ
5) การส่งผลงานให้ส่งทางอีเมลเท่านั้น เป็นไฟล์สกุลJPEG ความละเอียดไฟล์มากกว่า6
ล้านพิกเซล กรณีที่ขนาดไฟล์ใหญ่ให้ส่งไฟล์ผ่านonline storageที่เชื่อถือได้
6) กรุณาตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขเรียงตามลำดับผลงานแต่ละแผ่น (เช่น 
ควรเปิดดูภาพตามลำดับอย่างไรในเซตนี้)
7) กรอก “เอกสารการสมัคร”ให้ครบ พร้อมลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน สแกนเป็นไฟล์pdf และส่งมาพร้อมผลงาน
8) โปรดทราบว่า ผลงานที่ส่งมาเพื่อรับการคัดเลือก เจ้าภาพอาจมีการนำไปใช้แสดงที่งานนิทรรศการ, เว็บไซต์, ตีพิมพ์ เป็นต้น 
โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

                         ปิดรับผลงาน  17.00 (เวลาตามประเทศญี่ปุ่น) วันศุกร์ 29 พฤษภาคม 2558

E-mail: i-hsspf-e@town.higashikawa.lg.jp
　　※ตอนที่ส่งให้ตั้งชื่อเมลว่า “สมัครเข้าร่วมงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ” 
เมื่อส่งเมลมาแล้วจะมีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการได้รับ โดยเป็นอีเมลจาก @town.higashikawa.lg.jp

　　สำหรับผลงานของโรงเรียนแต่ละประเทศ จะมีกรรมการ3คนเป็นคนคัดเลือกและตัดสินผลงาน

1)จะทำการคัดเลือกผลงานกลางเดือนมิถุนายน
2)การประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก 
จะทำการประกาศผลทางเว็บไซต์หรือแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดยตรง  นอกจากนี้ 
ยังมีการประกาศผลไปยังโรงเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกด้วย
3) โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร
4) ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำมาจัดแสดงที่พื้นที่จัดงานเทศกาล

ผู้จัดงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พักและค่าเดินทางจากสนามบินที่ใกล้ที่สุดของโรงเรีย
น สำหรับตัวแทนทีม3คนและคุณครูผู้รับผิดชอบ1คนของแต่ละประเทศ 
(พร้อมเตรียมอาหารไว้ให้ในช่วงระยะเวลาจัดงาน)

คุณสมบัติการรับสมัครA

หัวข้อผลงาน B

ข้อกำหนดในการส่งผลงานC

ปิดรับผลงานD

วิธีการคัดเลือกผลงานF

การประกาศผลการคัดเลือกG

ค่าใช้จ่ายในการร่วมงานH

ช่องทางการรับสมัครE
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　※อาจมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนประเทศที่เข้าร่วม
　※ตามประเทศข้างต้น สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด ไม่สามารถเข้าร่วมได้
　1การคัดเลือกโรงเรียนจากประเทศไทย จะมีการจัดประกวดจากในพื้นที่เพื่อคัดเลือก กรุณาสอบถามจากพื้นที่โดยตรง

เข้าร่วมงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลา
ยนานาชาต

 เมืองฮิกาชิคาว่า29 พค. (ศ) 
17.00

ลาง มิย. ปลาย มิย.

เริ่มรับสมัคร ปิดรับผลงาน ตัดเลือกผล กำหนดโรงเรียน

ฉลองครบรอบ30ปีของการประกาศตนเป็นเมืองแห่งภาพถ่าย และถือเป็นการ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมปลายจากหลากหลายประเทศโดยการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, เชื่อมความกันสัมพันธ์ผ่านวัฒนธรรมการถ่ายรูป 

　นักเรียนมัธยมปลายแต่ละทีมจากแต่ละประเทศส่งผลงาน(ภาพถ่าย)

มาเพื่อคัดเลือก โรงเรียนจากต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือก10โรงเรียน(ประเทศละ

1โรงเรียน) และ โรงเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่นจำนวน3โรงเรียน จะได้เข้าร่วมเทศกาล 

＜โรงเรียนจากต่างประเทศ10โรงเรียน （พื้นที่ที่ผู้จัดงานกำหนด）＞



※ช่องน้ีไม่ตอ้งกรอก 

เอกสารการสมัครเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ 

  

ช่ือโรงเรียน  

  
อนุญาตให้โรงเรียนน้ีเชา้ร่วมเทศกาล 

□ใช่ □ไม่ใช่ 
ช่ือผูอ้  านวยการ 

（ลายเซ็น） 
 

  

ท่ีอยูโ่รงเรียน 
〒      －         

          

Ｔ Ｅ Ｌ 
Ｆ Ａ Ｘ 
Ｅ-メール 

ＴＥＬ：（            ）            －             
ＦＡＸ：（            ）            －             
Ｅ-ｍａｉｌ：                    ＠ 

  

เบอร์ติดต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

TEL（     ）    －   

Ｅ-ｍａｉｌ：                ＠ 

ช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 
 （ช・ญ ） 

ไซส์เส้ือยดื □Ｓ  □Ｍ  □Ｌ  
□อ่ืนๆ(    ) 

    
 

ช่ือนกัเรียน 
（ผูเ้ข่าแข่ง） 

 ชั้นปี          （ช・ญ ） ชั้นปี       （ ช・ญ ） ชั้นปี          （ช・ญ ） 

ไซส์เส้ือยดื □Ｓ  □Ｍ  □Ｌ  
□อ่ืนๆ(    ) 

□Ｓ  □Ｍ  □Ｌ  
□อ่ืนๆ(    ) 

□Ｓ  □Ｍ  □Ｌ  
□อ่ืนๆ(    ) 

 

หวัขอ้ผลงาน  

จ านวนภาพถ่าย 
6 ใบ 

ชนิดของผลงาน １:ขาวด า ２:สี ３:ขาวด าและสี  ※เลือกตวัเลือกเดียว 

ขอ้ความเพิม่เติม ≪หากมีขอ้ความเพิ่มเติมอธิบายเก่ียวกบัภาพหรือหวัขอ้≫ 

  

  

  

  

  

  

   

※１．กรุณากรอกให้ครบทุกช่อง 

※２．ตอ้งมีลายเซ็นรับรองและการอนุญาตจากผอ.โรงเรียน 

※３．ไซส์เส้ือใชก้รณีท่ีไดรั้บคดัเลือก  

  ※４．ขอ้มลูส่วนตวัจะไม่ถกูน าไปเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

ประเทศ จงัหวดั หมายเลข 

   

ผอ.กรอก 


