แบบแสดงความจานงส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก @ยานากาวา
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนมัธยมยานากาวา ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
---------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. โรงเรียน .................................................................................................................... .......................
เลขที่................................ถนน.......................................ตำบล..............................................
อำเภอ...................................................จังหวัด......................................................................
โทรศัพท์.......................................................อีเมล์ ................................................................
๒. มีควำมประสงค์ นำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็ก @ยำนำกำวำ ในวันเสำร์ที่ ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๑ ดังนี้
๒.๑ นักเรียนระดับชั้น ป.๑-๓
จำนวน .................... คน
๒.๒ นักเรียนระดับชั้น ป.๔-๖
จำนวน .................... คน
๒.๓ นักเรียนระดับชั้น ม.๑-๒
จำนวน .................... คน
รวมทั้งหมด
จำนวน.....................
คน
๓. มีควำมประสงค์จัดส่งนักเรียนเข้ำร่วมประกวดแข่งขัน รำยกำรต่ำงๆ ดังนี้
๓.๑ รำยกำรประกวดแข่งขันร้องเพลง Karaoke เพลงญี่ปุ่น จำนวน .............. คน รำยชื่อตำมใบสมัคร (ดังแนบ)
๓.๒ รำยกำรประกวดเต้นประกอบเพลงญี่ปุ่น Cover Dance จำนวน ............. ทีม รำยชื่อตำมใบสมัคร (ดังแนบ)
๓.๓ รำยกำรประกวดแต่งกำยเลียนแบบดำรำกำร์ตูนญี่ปุ่น Cosplay จำนวน .............. คน
รำยชื่อตำมใบสมัคร (ดังแนบ)
รวมทั้งหมด จำนวน ................... คน
รวมนักเรียน (ข้อ ๑ + ๓ ) จำนวน .................. คน

ลงชื่อ.................................................. ผู้อำนวยกำร/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
(.................................................)
............./ ........... /...........

การประกวดร้องเพลงคาราโอะเกะไทย-ญี่ปุ่น ในกิจกรรมวันเด็ก @ยานากาวา
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนมัธยมยานากาวา ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.วัตถุประสงค์ในกำรจัดงำน
๑) เพื่อเสริมสร้ำงและกระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงไทย-ญี่ปุ่น
๒) เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของประเทศญี่ปุ่น
๓) เพื่อส่งเสริมกำรกล้ำแสดงออกของเด็กและเยำวชนที่สนใจรักกำรขับร้องเพลง
๔) เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่สนใจและถนัดกำรใช้ภำษำญี่ปุ่นผ่ำนกำรขับร้องเพลง
๒.เงือ่ นไขกำรสมัครเข้ำประกวดกำรร้องเพลงคำรำโอะเกะ
๑) เป็นคนไทย สัญชำติไทย
๒) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕- ๖ หรือ กำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ในโรงเรียนทุกสังกัด
๓) เพลงที่เข้ำประกวดต้องเป็นเพลงภำษำญี่ปุ่นเท่ำนั้น
๔) ผู้เข้ำประกวดสำมำรถนำ CD เพลงประกอบกำรขับร้องมำด้วยตนเองหรือแนบมำพร้อมใบสมัคร
๕) ผู้เข้ำประกวดต้องมำลงทะเบียน ในวันงำนก่อนเวลำ ๐๙.๕๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์
๖) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นกำรสิ้นสุด
๓. รำงวัลกำรประกวด
๑) รำงวัลที่ ๑ เงินสด ๑,๐๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
๒) รำงวัลที่ ๒ เงินสด ๕๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
๓) รำงวัลที่ ๓ เงินสด ๓๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
**ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนจะได้รับของที่ระลึกในกำรเข้ำประกวด
๔. เกณฑ์กำรตัดสิน
๑) กำรแสดงออก ท่ำทำง (Power of Expression, Attitude) ๒๐ คะแนน
๒) ควำมถูกต้องในกำรออกเสียงภำษำญี่ปุ่น (Correct Japanese expression) ๓๐ คะแนน
๓) ควำมเข้ำกันของท่วงทำนอง และจังหวะดนตรี (Tune, Sense of Rhythm) ๒๕ คะแนน
๔) เครื่องแต่งกำยเข้ำกับเพลงที่เข้ำประกวด (Costume) ๒๕ คะแนน
๕. วิธีกำรสมัคร
๑) สมัครผ่ำนโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ตำมแบบฟอร์มที่โรงเรียนจัดส่งให้
๒) ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ yanagaw.ac.th
๒.๑) ส่งทำงอีเมล์ที่ yanagawa.th@gmail.com
๒.๒) ส่งทำงไปรษณีย์ ที่ ๑๒๔/๘ หมู่ที่ ๑ ซอยยำนำกำวำ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ๘๐๐๐๐
** สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๗๕๘๐-๐๘๔๙ สำนักงำนวิชำกำร

ใบสมัคร ๑
YANAGAWA KARAOKE CONTEST
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๕.๐๐ น
ณ โรงเรียนมัธยมยานากาวา ตาบลโพธิ์เด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ชื่อ-สกุล ................................................................................................................................... ..........
๒. โรงเรียน ..............................................................................................................................................
๓. กำลังศึกษำอยู่ในระดับชัน...................................................
๔. มีควำมประสงค์สมัครประกวดร้องเพลงคำรำโอะกะเพลงญี่ปุ่น
๔.๑ ชื่อเพลง ...................................................................................................................................
๔.๒ ศิลปิน ......................................................................................................................................
๕.เงื่อนไขในกำรสมัคร
๑) เป็นคนไทย สัญชำติไทย
๒) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕- ๖ หรือ กำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ในโรงเรียนทุกสังกัด
๓) เพลงที่เข้ำประกวดต้องเป็นเพลงภำษำญี่ปุ่นเท่ำนั้น
๔) ผู้เข้ำประกวดสำมำรถนำ CD เพลงประกอบกำรขับร้องมำด้วยตนเองหรือแนบมำพร้อมใบสมัคร
๕) ผู้เข้ำประกวดต้องมำลงทะเบียน ในวันงำนก่อนเวลำ ๐๙.๕๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์
๖) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นกำรสิ้นสุด

ลงชื่อ............................................................. ผู้สมัคร
(............................................................)
ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับรอง
(.............................................................)
( ) ครูที่ปรึกษำหรือ ( ) ผู้ปกครองนักเรียน

** สำมำรถถ่ำยเอกสำรเพิ่มเติม **

การประกวดการเต้นประกอบเพลงญี่ปุ่น [COVER DANCE JAPANESE SONG]
ในกิจกรรมวันเด็ก @ยานากาวา วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนมัธยมยานากาวา ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์ในกำรจัดงำน
๑) เพื่อเสริมสร้ำงและกระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงไทย-ญี่ปุ่น
๒) เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของประเทศญี่ปนุ่
๓) เพื่อส่งเสริมกำรกล้ำแสดงออกของเด็กและเยำวชนที่สนใจรักกำรเต้นและกำรขับร้องเพลง
๔) เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่สนใจและถนัดกำรใช้ภำษำญีป่ ุ่นผ่ำนกำรเต้นและขับร้องเพลง
๒. เงื่อนไขกำรสมัครเข้ำประกวดกำรเต้นประกอบเพลงญีป่ ุ่น [COVER DANCE JAPANESE SONG]
๑) เป็นคนไทย สัญชำติไทย
๒) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕- ๖ หรือ กำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ในโรงเรียนทุกสังกัด
๓) เพลงและศิลปินต้นแบบที่เข้ำประกวดต้องเป็นเพลงและศิลปินญีป่ ุ่นเท่ำนัน้
๔) ผู้เข้ำประกวดต้องนำ CD เพลงประกอบกำรกำร Cover Dance มำด้วยตนเองหรือแนบมำพร้อมใบสมัคร
๕) ผู้เข้ำประกวดต้องมำลงทะเบียน ในวันงำนก่อนเวลำ ๐๙.๕๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์
๖) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นกำรสิ้นสุด
๓. รำงวัลกำรประกวด
๑) รำงวัลที่ ๑ เงินสด ๑,๐๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
๒) รำงวัลที่ ๒ เงินสด ๕๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
๓) รำงวัลที่ ๓ เงินสด ๓๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
**ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนจะได้รับของที่ระลึกในกำรเข้ำประกวด
๔. เกณฑ์กำรตัดสิน
๓.๑ ทักษะกำรเต้น, ระเบียบร่ำงกำย และควำมพร้อมเพรียง ๒๕ คะแนน
๓.๒ กำรถ่ำยทอดอำรมณ์และบุคลิกภำพของนักแสดง ๒๐ คะแนน
๓.๓ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
๑๕ คะแนน
๓.๔ เครื่องแต่งกำย
๑๕ คะแนน
๓.๕ ภำพรวมกำรแสดง ๑๐ คะแนน
๓.๖ กำรให้ควำมบันเทิงผู้ชม ๑๐ คะแนน
๓.๗ กำรรักษำเวลำ
๕ คะแนน
๕.วิธีกำรสมัคร
๑) สมัครผ่ำนโรงเรียนทีน่ ักเรียนกำลังศึกษำอยู่ตำมแบบฟอร์มที่โรงเรียนจัดส่งให้
๒) ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ yanagaw.ac.th
๒.๑)ส่งทำงอีเมล์ที่ yanagawa.th@gmail.com
๒.๒) ส่งทำงไปรษณีย์ ที่ ๑๒๔/๘ หมู่ที่ ๑ ซอยยำนำกำวำ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมรำช
๘๐๐๐๐
** สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๗๕๘๐-๐๘๔๙ สำนักงำนวิชำกำร

ใบสมัคร ๒
การเต้นประกอบเพลงญี่ปุ่น [COVER DANCE JAPANESE SONG]
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ -๑๕.๐๐ น
ณ โรงเรียนมัธยมยานากาวา ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. ชื่อ-สกุล .............................................................................................................................................
๒. โรงเรียน ..............................................................................................................................................
๓. กำลังศึกษำอยู่ในระดับชัน...................................................
๔. มีควำมประสงค์สมัครประกวดกำรเต้นประกอบเพลงญี่ปุ่น [COVER DANCE JAPANESE SONG]
๔.๑ ชื่อชุดกำรเต้น...............................................................................................................................
๔.๒ จำนวนสมำชิก............................. คน
๔.๓ ศิลปินต้นแบบ .............................................................................................................................
๕. เงื่อนไขในกำรสมัคร
๑) เป็นคนไทย สัญชำติไทย
๒) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕- ๖ หรือกำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ในโรงเรียนทุกสังกัด
๓) เพลงและศิลปินต้นแบบที่เข้ำประกวดต้องเป็นเพลงและศิลปินญี่ปุ่นเท่ำนั้น
๔) ผู้เข้ำประกวดต้องนำ CD เพลงประกอบกำรกำร Cover Dance มำด้วยตนเองหรือแนบมำพร้อมใบสมัคร
๕) ผู้เข้ำประกวดต้องมำลงทะเบียน ในวันงำนก่อนเวลำ ๐๙.๕๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์
๖) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นกำรสิ้นสุด
ลงชื่อ............................................................. ผู้สมัคร
(............................................................)
ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับรอง
(.............................................................)
( ) ครูที่ปรึกษำหรือ ( ) ผู้ปกครองนักเรียน

** สำมำรถถ่ำยเอกสำรเพิ่มเติม **

การประกวดแต่งกายเลียนแบบดาราการ์ตูนญี่ปุ่น [COSPLAY]
ในกิจกรรมวันเด็ก @ยานากาวา วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนมัธยมยานากาวา ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. วัตถุประสงค์ในกำรจัดงำน
๑) เพื่อเสริมสร้ำงและกระชับควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงไทย-ญี่ปุ่น
๒) เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีของประเทศญี่ปุ่น
๓) เพื่อส่งเสริมกำรกล้ำแสดงออกของเด็กและเยำวชนที่สนใจรักกำรขับร้องเพลง
๔) เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่สนใจและถนัดกำรใช้ภำษำญี่ปุ่นผ่ำนกำรขับร้องเพลง
๒. เงื่อนไขในกำรสมัครแต่งกำยเลียนแบบดำรำกำร์ตูนญี่ปุ่น [COSPLAY]
๑) เป็นคนไทย สัญชำติไทย
๒) เป็ น นั ก เรี ย นที่ ก ำลั ง ศึ ก ษำระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษำปี ที่ ๕-๖ หรื อ ก ำลั ง ศึ ก ษำอยู่ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษำปี ที่ ๑
ในโรงเรียนทุกสังกัด
๓) ลักษณะกำรประกวด จะเป็นกำรเดินโชว์ตัวพร้อมโพสท่ำทำง ใช้เวลำไม่เกิน ๓ นำทีต่อคน
๔) ตัวละครต้นแบบที่ใช้ประกวด ต้องเป็นตัวละครที่มีต้นแบบจำก หนังสือกำร์ตูน หรือ อนิเมชั่น ที่มี ลิขสิทธิ์ในประเทศ
ไทย เท่ำนั้น
๕) ผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องเลือกเข้ำประกวดโดยใช้ ชุด "อย่ำงเป็นทำงกำร" ของตัวละครเท่ำนั้น ห้ำมมิให้นำชุดหรือตัว
ละครที่เป็นแฟนอำร์ต หรือสร้ำงชุดและตัวละครของตนเองเข้ำประกวด
๖) ผู้เข้ำประกวดจะต้องแต่งกำยอย่ำงเหมำะสม ไม่ล่อแหลม และไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงำม
๗) ผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องเตรียมกำรแนะนำตัวละคร และตอบคำถำมจำกทีมงำนและคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้
๗.๑ แนะนำตัวละคร เช่น ชื่อ, อุปนิสัย, มำจำกกำร์ตูน อนิเมชั่น เรื่องใด
๗.๒ อธิบำยควำมชอบ หรือควำมโดดเด่นของตัวละครดังกล่ำว ที่ทำให้เลือกคอสเพลย์เป็นตัวละครนั้นๆ
๘) ผู้แข่งขันแต่ละคนจะต้องขึ้นประกวดตำมลำดับหมำยเลขที่ได้รับ ตอบคำถำมเกี่ยวข้องกับตัวละครนั้นๆ หลังจำกนั้น
จะให้ผู้แข่งขันได้โพสท่ำให้ช่ำงภำพของผู้จัดงำนและผู้ชมได้บันทึกภำพเพื่อใช้ในกำรตัดสินด้วย โดยจะต้องทำให้กรรมกำรได้
เห็นเสื้อผ้ำในทุกมุม
๙) กรณีผู้เข้ำประกวด มีกำรใช้ดนตรีประกอบต้องนำ CD ดนตรี/เพลงประกอบ มำด้วยตนเองหรือแนบมำพร้อมใบสมัคร
๑๐) ผู้เข้ำประกวดต้องมำลงทะเบียน ในวันงำนก่อนเวลำ ๐๙.๕๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์
๑๑) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นกำรสิ้นสุด
๓. รำงวัลกำรประกวด
๑) รำงวัลที่ ๑ เงินสด ๑,๐๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
๒) รำงวัลที่ ๒ เงินสด ๕๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
๓) รำงวัลที่ ๓ เงินสด ๓๐๐ บำท พร้อมเกียรติบัตร
**ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนจะได้รับของที่ระลึกในกำรเข้ำประกวด

๔. เกณฑ์กำรตัดสิน
๑) ควำมสวยงำมของชุด
๓๐ คะแนน
๒) บุคลิกท่ำทำงตัวละคร
๓๐ คะแนน
๓) ควำมเหมือนต้นแบบ
๔๐ คะแนน
๕. วิธีกำรสมัคร
๑) สมัครผ่ำนโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษำอยู่ตำมแบบฟอร์มที่โรงเรียนจัดส่งให้
๒) ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.yanagaw.ac.th
๒.๑) ส่งทำงอีเมล์ที่ yanagawa.th@gmail.com
๒.๒) ส่งทำงไปรษณีย์ ที่ ๑๒๔/๘ หมู่ที่ ๑ ซอยยำนำกำวำ ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช ๘๐๐๐๐

** สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๗๕๘๐-๐๘๔๙ สำนักงำนวิชำกำร

ใบสมัคร ๓
การการแต่งกายเลียนแบบการ์ตูนญี่ปุ่น [COSPLAY]
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น
ณ โรงเรียนมัธยมยานากาวา ตาบลโพธิ์เด็จ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑.ชื่อ-สกุล ....................................................................................................................... ......................
๒. โรงเรียน .................................................................................................................... ..........................
๓. กำลังศึกษำอยู่ในระดับชัน...................................................
๔ .มีควำมประสงค์สมัครประกวดกำรแต่งกำยเลียนแบบดำรำกำร์ตูนญี่ปุ่น [COSPLAY]
๔.๑ ชื่อชุดกำรแต่ง .............................................................................................................. ........................
๔.๓ ดำรำกำร์ตูนต้นแบบ .............................................................................................................................
๕. เงื่อนไขในกำรสมัคร
๑) เป็นคนไทย สัญชำติไทย
๒) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๕-๖ หรือ กำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑
ในโรงเรียนทุกสังกัด
๓) ดำรำกำร์ตูนต้นแบบที่เข้ำประกวดต้องเป็นดำรำกำร์ตูนญี่ปุ่นเท่ำนั้น
๔) ผู้เข้ำประกวดมีกำรใช้ดนตรีประกอบต้องนำ CD ดนตรี/เพลงประกอบ มำด้วยตนเองหรือแนบมำพร้อมใบสมัคร
๕) ผู้เข้ำประกวดต้องมำลงทะเบียน ในวันงำนก่อนเวลำ ๐๙.๕๐ น. มิฉะนั้นจะถือว่ำสละสิทธิ์
๖) กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นกำรสิ้นสุด
ลงชื่อ............................................................. ผู้สมัคร
(............................................................)
ลงชื่อ ............................................................ ผู้รับรอง
(.............................................................)
( ) ครูที่ปรึกษำหรือ ( ) ผู้ปกครองนักเรียน

** สำมำรถถ่ำยเอกสำรเพิ่มเติม **

