เรียน

ผูอํานวยการ คณะครู และเพื่อนรวมงาน

อางถึง Big Story Lesson 2011 Global Action Week: “It’s a right, make it right! Education for Girls and
Women NOW!” โดย UNGEI and Global Campaign for Education’s
องคการสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการศึกษาแกเด็กหญิงแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟกตะวันออก (EAP UNGEI) ได
ปฏิบัติงานรวมกับองคกรรณรงคเพือ่ การศึกษา (Global Campaign for Education) และเชิญชวนโรงเรียนของทานเขา
รวมกิจกรรม “The Big Story Lesson” ระหวางวันที่ ๒ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ซึ่งในกิจกรรมนี้ เด็กและผูใหญจํานวน
เปนลาน ๆ คน จากประเทศตาง ๆ จํานวนกวา ๑๐๐ ประเทศทั่วโลก จะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมนี้ เพื่อรับฟงและรับรู
เรื่องราวที่เปนแรงบันดาลใจอันนาทึ่งของผูหญิงและเด็ก ผูซึ่งทําใหเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นผานชวงชีวิตในโรงเรียนแมวาเด็ก
และผูหญิงบางสวนเหลานั้นจะมีขอตอรองจํานวนมากซอนอยูกับพวกเขาก็ตาม เราหวังวา โรงเรียนของทานจะสามารถ
เขารวมกิจกรรม “The Big Story Lesson” ในครั้งนี้ ซึ่งนอกเหนือจากการไดรับประสบการณรวมกันแลว ผูเรียนยังจะ
ไดรับสาระประโยชนทั้งดานการศึกษาและความบันเทิงไปพรอมกัน
บทเรียนเรื่องยิ่งใหญ (The Big Story Lesson) เปนเรื่องความสําคัญของการมีโอกาสไดเขารับการศึกษาของผูหญิงและ
เด็กหญิง ผูหญิงและเด็กจํานวนมากไมสามารถอานและเขียนหนังสือได เนื่องจากพวกเขาไมเคยเขาโรงเรียน บางคนเคย
เขาเรียนในโรงเรียน แตตองออกจากโรงเรียนกลางคัน เหตุเพราะผูปกครองไมมีเงินที่จะสงพวกเขาเขาเรียน ทานผูนําไดให
คํามั่นสัญญาไววาจะสรางโอกาสและความเปนไปได เพื่อผูหญิงและเด็กไดเขาเรียนในโรงเรียน และเราหวังวาทานผูนําจะ
ยังคงรักษาสัญญานั้นอยู กระทั่งในป ๒๕๕๔ นี้
ครูและเด็กนักเรียนในโรงเรียนของทาน จะมีโอกาสไดรวมพบปะกับบุคคลอื่น ๆ จํานวนกวาลาน รวมทั้งไดเปนสวนหนึ่ง
ของการจัดงานอันนาตื่นเตนไปทั่วโลกนี้ ประสบการณในการเขียนแผนการสอนจะไดรับการแบงปนกับองคกรเพื่อน
รวมงานขามภูมิภาคของ UNGEI โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผานกิจกรรมการวาดภาพในตอนสุดทายของบทเรียน และในชวง
สุดทายของบทเรียน เราขอใหทานตรวจสอบการมีสวนรวมในหนาเว็ปไซต เพื่อพบวา โรงเรียนของทานไดรับการจัดลําดับ
เปนหนึงในจํานวนโรงเรียนตาง ๆ กวาพันแหงจากทั่วทุกมุมโลก
เราไดจัดเตรียมแหลงขอมูลเพื่อการมีสวนรวมในกิจกรรมของทานไว ดังนี้
๑. แผนการจัดกิจกรรม The Big Story lesson
๒. คูม อื การจัดกิจกรรมวาดภาพ
เราหวังเปนอยางยิ่งวา ทานจะพิจารณาตอบรับการเขารวมกิจกรรมที่นาตื่นเตนี้ เพื่อสนับสนุนใหเด็กและสตรีทุกคนไดรบั
โอกาสในการเขารับการศึกษา
ขอแสดงความนับถือ

2011 Global Action Week: THE “BIG STORY” LESSON PLAN
“It’s a right, make it right! Education for Girls and Women NOW!”
วัตถุประสงค
๑. เพื่อหารือถึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและผูใหญจํานวนกวาลานคนที่ไมเคยไดรบั โอกาสเขาเรียนในโรงเรียน
รวมไปถึง ขอเท็จจริงที่กลุมหลักของผูไมเคยเขาเรียนในโรงเรียนเหลานี้เปนผูหญิงและเด็กหญิง
๒. เพื่อสรางความตระหนักและกระตุนนักเรียนใหมองออกไปสูโลกกวางจากมิติทางเพศ
๓. เพื่อหารือถึงขอสัญญาซึ่งใหไวโดยผูนาํ ของโลก และความจริงที่วา ผูนําไมไดกระทําตามสัญญาที่ใหไว
๔. เพื่อแสดงใหเห็นถึงความพยายามของนักเรียนที่จะสงขาวสารในฐานะเปนผูมีสวนรวมตอเรื่องนี้ออกไปทั่วโลก
ในตอนทายของบทเรียนผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องตอไปนี้
• เขาใจถึงประโยชนที่จะไดรบั จากผลที่เด็กหญิงไดเขารับการศึกษา
• เห็นความสําคัญและความแตกตางในวิถีชีวิตของเด็กที่อาศัยอยูในสวนตาง ๆ ของทุกมุมโลก
• เขาใจถึงสิ่งที่เปนความจําเปนที่เด็กหญิงตองเขารับการศึกษาในโรงเรียน เชนเดียวกันเขาใจอุปสรรคที่ทําใหพวกเขา
ไมสามารถเขาถึงการศึกษาในโรงเรียนได
ตอนที่ ๑
บทนํา (๕ นาที)
ครูอธิบายวา เด็กในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก เขามามีสวนรวมกับผูหญิงที่นาสนใจใน The Big Story Lesson อยางเปนน้ําหนึ่ง
ใจเดียวกันกับเด็กหญิงและผูหญิงที่ไมไดเขารับการศึกษา
ครูซักถามชั้นเรียนเกี่ยวกับจํานวนผูไมไดเขาโรงเรียนและในจํานวนนั้นมีผูหญิงและเด็กจํานวนเทาไร
ครูอาจเลาถึงขอเท็จจริงตอไปนี้
• เด็กจํานวน ๗๒ ลานคนทั่วโลก ไมไดเขารับการศึกษา
• ในจํานวนทั้งหมดนั้น ๕๔ % (ประมาณ ๓๙ ลานคน) เปนเด็กหญิง
• ๒/๓ ของผูใหญที่ไมไดเรียนหนังสือ เปนผูหญิง

หญิงสาวที่ไมไดรับการศึกษามีแนวโนมที่จะ
• แตงงานเร็ว
• อยูกับเชื้อโรคและภาวะขาดสารอาหาร
• อยูในสภาวะยากลําบาก นาเวทนา
ครูสอบถามผูเ รียนถึงจํานวนหญิงและเด็กที่ไดเคยกระทําสิ่งที่โดดเดน นาสนใจ / ผูหญิงคนนั้นเรียนหนังสือในโรงเรียนหรือไม

ตอนที่ ๒
บทบาทหญิงชายในทางการศึกษา
ครูซกั ถามใหผูเรียนระบุสภาวะซึ่งเพิ่มความแตกตางระหวาง เด็กชาย กับ เด็กหญิง ที่มีผลกระทบในเชิงลบตอดานการศึกษา
ของพวกเขา
ครูซักถามถึงความสําคัญของโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูหญิงในประเทศกําลังพัฒนา
(ชั้นเรียนระดับสูง ใหอภิปรายเกี่ยวกับ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก) โดยการสรุปประเด็น ดังนี้:
• อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ไดรับการปรับนํามาใชในป ๒๕๓๒ และเปนเครื่องมือระหวางประเทศชิ้นแรกที่เปนขอ
ผูกพันตามกฎหมายในอันที่จะนําไปดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนอยางเต็มรูปแบบ
• มันเปนการเนนย้ําในดานสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานวา เด็กในทุกภูมิภาค ไมไดรบั การเคารพในสถานภาพ ศาสนา เชื้อ
ชาติ ฯลฯ ทั้งนี้รวมถึง สิทธิในการมีชีวิตรอด สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา สิท ธิในการไดรบั ความคุม ครองจากสภาวะที่
จะนําไปสูอันตราย การลวงละเมิดและการตกเปนสินคา สิทธิในการมีสวนรวมอยางเต็มที่ในชีวิตครอบครัวตลอดถึง
ชีวิตในสังคมและวัฒนธรรม แนวคิดหลักสี่ประเด็นในอนุสัญญานั้น ไมมีการเลือกปฏิบัติ มุงเนนประโยชนสูงสุดของ
เด็ก: สิทธิในการดํารงอยู มีชีวิตรอดและไดรับการพัฒนา:และเคารพในความคิดเห็นของเด็ก
• อนุสัญญาฯ ถูกนํามาใชอยางบรรลุวัตถุประสงค(เกือบ) เปนที่ยอมรับอยางเปนสากล ปจจุบันมีประเทศตาง ๆ ลง
นามในสัตยาบันแลว ๑๙๔ ประเทศ
• โดยการตกลงที่จะรวมดําเนินการตามภาระผูกพันของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (โดยการลงนามในสัตยาบันหรือการ
ยอมจํานน) รัฐบาลแหงชาติไดปวารณาตนเองที่จะใหความคุมครอง และใหความมั่นใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิเด็ก อีก
ทั้ง พวกเขายังไดตกลงที่จะเปนผูมีภาระรับผิดชอบตอขอตกลงนี้ กอนการเกิดขึ้นของชุมชนนานาชาติ

ครูแบงปนความรูและหารือเกี่ยวกับเรื่องทางภูมิศาสตร ความแตกตางทางวัฒนธรรมและสภาพความเปนอยูของเด็กใน
ประเทศที่พัฒนาแลว
ครูซักถามผูเรียนถึงสิ่งที่พวกเขาคิดวาสามารถทําได ในการสนับสนุนหญิงและชายใหไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางเทา
เทียมกัน
ครูขอใหผูเรียนบอกชื่อของงานที่พวกเขารูจัก และซักถามพวกเขาถึง งานเหลานั้น โดยทั่วไปแลวสําเร็จลงไดโดยผูชายหรือ
ผูหญิง
ครูซักถามพวกเขาถึงงานอื่น ๆ ที่จําเปนตองทําที่บาน มีงานบานที่ตองทําโดยผูชาย หรือผูหญิงหรือไม ในสวนนี้มีความ
เปนธรรมหรือไม
ครูสอบถามความรูสึกของผูเรียนวา รูสึกอยางไรหากผูปกครองบอกพวกเขาวา พวกเขาไมสามารถจะไปโรงเรียนได
เนื่องจากมีงานบานมากมายใหชวยทํา
ครูซักถามผูเรียนถึงเหตุผลที่ทําใหการเรียนหนังสือมีความสําคัญ และหาสาเหตุที่ทําใหเด็ก เฉพาะอยางยิ่งเด็กหญิง ไม
สามารถไปโรงเรียนได
คําตอบบางสวนอาจเปนดังตอไปนี้...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เด็กบางคนอยูในพื้นที่ที่มีความขัดแยง หรือไดรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
ในวัฒนธรรมบางพื้นที่ เด็กหญิงจะไมถูกจัดไวในลําดับความสําคัญในกรณีที่ทุนการศึกษามีจํากัด
เด็กหญิงอาจถูกบังคับใหออกจากโรงเรียน เพื่อแตงงาน และอุทิศตนใหกับงานในบานk
เด็กบางสวนอาศัยอยูหางไกลจากโรงเรียนมาก การเดินทางอาจเปนอันตราย จึงอยูแตในบาน เฉพาะอยางยิ่ง
เด็กหญิงเปนกลุมเปาหมายที่ถูกลวงละเมิดและถูกกระทํารุนแรง
ความอดอยาก: เด็กบางสวนถูกบังคับใหชวยหารายไดใหกับครอบครัวโดยการเปนแรงงานเด็ก
ไมมีเงินในการซื้อหนังสือและชุดสําหรับไปโรงเรียน
ไมมีเงินจายคาบํารุงการศึกษา
มีโรงเรียนไมเพียงพอสําหรับที่จะรับเด็กทุกคนเขาเรียน
มีครูไมเพียงพอ

ตอนที่ ๓

จะสามารถทําอะไรไดบาง เกี่ยวกับเรื่องนี้ (๑๐ นาที)
ครูสอบถามถึงความคิดของผูเรียนวาอะไรจะทําใหการเขาโรงเรียนของเด็กผูหญิง ทําไดงายขึ้น
คําตอบบางสวนอาจรวมถึงหัวขอตอไปนี้
•
•
•
•
•

รัฐบาลสนับสนุนการศึกษาสําหรับเด็กหญิงมากขึ้นในโลกที่กําลังพัฒนา
ใหสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขอนามัยสําหรับเด็กหญิงเพื่อปกปองความเปนสวนตัว
ลบภาพพจนเกา ๆ ที่ดูเหมือนทําใหผูหญิงดอยกวา
ลบคาบํารุงการศึกษาและคาใชจายที่ซอนอยู ออกจากระบบการศึกษา
กระตุนใหผูชายและเด็กชายสนับสนุนใหผูหญิงและเด็กหญิงไดเขารับการศึกษา

ครูซกั ถามผูเรียนทั้งชั้น ดวยคําถามดังตอไปนี้ หากมีนักการเมืองอยูในชั้นดวย ครูอาจเชิญมาเพื่อตอบคําถามดวยก็ได :
• เด็กที่ไมไดเขาเรียนในโรงเรียนมีจํานวนเทาใด
• กลุม ใดเปนกลุมผูดอยโอกาสที่สุดเมื่อพูดถึงดานการศึกษา
• ใหบอกชื่อผูหญิงที่มีชื่อเสียง ซึ่งเปนผูมกี ารศึกษา
• ใหบอกเหตุผลวาทําไมการศึกษาจึงมีความสําคัญ.
• อะไรเปนสิ่งทีต่ องกระทําในการที่จะปรับปรุงการศึกษาสําหรับเด็กชายและเด็กหญิง
ตอนที่ ๔
กิจกรรม ( ๓๐ นาที)
ครูขอใหผูเรียนคิดถึงเหตุผลที่ทําใหการใหการศึกษาแกเด็กหญิง (หญิงสาว) เปนเรื่องสําคัญ ผานการจําลองหรือภาพวาด ถาม
ใหนักเรียนตอบกลับดวยคําถามที่วา “การศึกษาสําหรับเด็กผูหญิงจะชวยพวกเราทั้งหมดไดอยางไร”
กรุณาอางอิงเชื่อมโยงไปถึงการประกวดภาพวาด... “flyer for more instructions”...(การประกวดภาพวาดอยูบนพื้นฐานของ
การอาสาสมัคร กิจกรรมอาจสามารถดําเนินไปไดโดยไมตอ งผานการประกวด..เชน เด็กและโรงเรียนอาจเปนผูเก็บรักษา
ภาพวาดเหลานั้น)

ตัวอยางที่จะตอบสนองตอประเด็นดังกลาวขางตน อาจรวมถึงเรื่องตอไปนี้:
• เด็กหญิงที่ไดรับการศึกษา จะเติบโตเปนผูใหญที่มีการศึกษา และมีแนวโนมที่จะเปนผูมีสุขภาพดี เปนพลังสรางเสริม
ทางเศรษฐกิจ และลูก ๆ ของเธอมีแนวโนมจะไดเขาโรงเรียน
• ผูหญิงที่ไดรับการศึกษาจะดูแลสุขภาพของตัวเองและลูก ๆ ไดดีกวา
• ชวงอายุในการแตงงานจะเลื่อนออกไป และอุบัติการณของโรค เชน เอชไอวี จะลดลง
ครูขอใหผูเรียนในหองเรียนจินตนาการวา ชีวิตของเด็กหญิงจะเปนเชนไรหากพวกเขาจะไมเคยเขาเรียนในโรงเรียนเลย
• ครูใหเด็ก ๒-๓ คนพูดถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการไมไดรับการศึกษา
ครูพดู ถึงตัวอยางประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากใหทุกคนรวมถึงเด็กหญิง ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง เรื่องที่นํามาเปนตัวอยางควร
รวมถึงเรื่องตอไปนี้:
• ผูที่ไดเขาเรียนหนังสือ เปนผูมีสุขภาพพลานามัยที่ดีกวา เนื่องจากพวกเขาจะสรางทางเลือกดานสุขภาพของชีวิตที่
ดีกวา และพวกเขายังสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารในการใชชีวิตอยางมีความสุข (สุขภาพดี)
• การศึกษาเอาชนะความอดอยากได ผูหญิงที่ไดรับการศึกษามีแนวโนมที่จะมีลูก ๆ ที่ไดรับการเลี้ยงดูที่ดี
• การศึกษาชวยใหมีชีวิตอยู เด็กที่เกิดจากแมที่มีการศึกษา จะเปนผูที่เสมือนรอดชีวิตสองครั้งในชวงอายุแรกเกิด
ถึงหาขวบ
• การศึกษาชวยขจัดความยากลําบาก
ครูซักถามความเห็นในชั้นเรียนวา เปนธรรมหรือไมที่ไมใชผูหญิงและเด็กหญิงทุกคน ที่ไดเขารับการศึกษา

การประกวด ภาพวาด ประจําป ๒๕๕๔

“การศึกษาสําหรับเด็กหญิงชวยเราทั้งหมดไดอยางไร”
เพือ่ นรวมงานขององคการสหประชาชาติผูริเริ่มใหการศึกษาแกเด็กหญิง
(UNGEI) เอเชียตะวันออกและแปซิฟก(EAP) และเอเชียใต(SA) มี
ความยินดี ขอเชิญสงภาพวาดเขารวมการประกวดครั้งที่ ๓ เพื่อสนับสนุน
ความเสมอภาคในดานการศึกษา
ในปนี้ ทานสามารถสงภาพวาดซึง่ แสดงความคิดของทานทีม่ ตี อ ประเด็น
“การศึกษาของเด็กหญิงจะสามารถชวยเราทั้งหมดไดอยางไร”

รางวัลในการประกวด
-

-

ภาพวาดจํานวน ๑๓ ภาพทีช่ นะการประกวด จะไดรบั การตีพิมพ
ใน ปฏิทนิ ความแตกตางระหวางเพศ ป ๒๕๕๕ ขององคกร อัน
เกย อีเอพี และ เอสเอ ซึ่งจะแจกจายไปทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟค
ผูไดรับรางวัลชนะเลิศจะไดรับประกาศนียบัตร”Certificate
of Merit” อยางเปนทางการ
ภาพวาดทีช่ นะการประกวด จะไดรับการเผยแพรลงในเว็ปไซต
ของผูด าํ เนินการจัดประกวด นอกจากนี้ ภาพวาดทีช่ นะการ
ประกวดและภาพที่สงเขาประกวดทั้งหมด องคกรเพื่อนรวมงาน
ของอังเกย จะนําไปตีพิมพเผยแพร จัดทําเปนขอมูลนําเสนอ
สงเสริมและสนับสนุนในเว็ปไซต

รายละเอียดของภาพวาด
ภาพวาดควรแสดงถึงมุมมองของผูแขงขันในประเด็น”การศึกษาของ
เด็กหญิง จะชวยพวกเราทั้งหมดไดอยางไร”
- สงภาพวาดในกระดาษขนาด A4
- ภาพวาดเปนไดทั้งภาพสี หรือขาว/ดํา
- วาดภาพโดยใชวัสดุประเภทใดก็ไดที่ทานชอบ (สีเครยอน ดินสอ
สีเขียนภาพ ฯลฯ)
- ภาพวาด อาจแสดงมุมมอง ตอกิจกรรม (ตัวอยาง)ดังตอไปนี้
• กิจกรรมกีฬา
• กิจกรรมที่บาน
• การเลนดวยกัน
• สภาพแวดลอมในโรงเรียน
ลิขสิทธิ์
ในการสงภาพวาด ผูแขงขันยินดีใหองคกรสมาชิกของอังเกย(อีเอพีและเอส
เอ)ไดรับสิทธิ์ในการเปดเผยชื่อตัว ชื่อประเทศ และอายุเพื่อวัตถุประสงคใน
การตีพิมพเผยแพร การนําเสนอ เว็ปไซต เอกสารและอุปกรณสนับสนุนที่
เกี่ยวของกับงานและองคกรดังกลาวมาแลวขางตน โดยปราศจาก
คาตอบแทน การแจงใหทราบ หรือ ขออนุญาต

ผูมีสิทธิในการสงภาพเขาประกวด
- การประกวดเปดกวางสําหรับทุกเชื้อชาติ และผูที่อาศัย
อยูในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค
- ผูประกวดตองมีอายุ ๑๘ ป หรือต่ํากวา
- เด็กหญิงหรือเด็กชายไดรับการสนับสนุนอยางเทาเทียม
กันใหสงผลงานเขารวมการประกวด
จํานวนภาพที่สงเขาประกวด
ผูร ว มประกวดภาพวาด สามารถสงภาพเขารวมการประกวดไดทานละ
มากกวา ๑ ภาพ

วิธีสงภาพเขาประกวด

โปรดกรอกขอมูลของผูสงภาพเขาประกวดลงในแบบฟอรม พรอมทั้ง ระบุชื่อ
ชื่อสกุล อายุ เพศ และประเทศ ของผูเปนเจาของไวดา นหลังภาพวาด
การสงภาพวาดเขาประกวด ถือเปนการยินยอมให UNGEI ประกาศชือ่
อายุ และประเทศของเจาของภาพลงในสิ่งพิมพและเวปไซต มีขอมูลอื่นใด
นอกจากนี้ถูกตีพิมพเผยแพร
สามารถสงภาพวาดไดทั้งแบบเปนเอกสารและเปนดิจิตอล

สงภาพวาดทางไปรษณียไดที่
(Please mail your entries by post to):

UNESCO Bangkok
APPEAL Unit
920 Sukhumvit Road,
Prakanong, Klongtoey
Bangkok 10110, Thailand

หรือสงทางอีเมลที:่ gender.bgk@unesco.org
(ภาพที่สงทางดิจิตอล จะตองจัดทําในรูปแบบ TIFF, EPS หรือ JPEG ดวย
ความละเอียดของภาพอยางนอย ๓๐๐ ดีพีไอ)

กําหนดการสงภาพวาดเขาการประกวด
สงภาพวาดเขาประกวดได ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ถึงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

การสํารวจคะแนนเสียง

ภาพวาดที่สงถึงกองประกวดจะเขาสูขั้นตอนการสํารวจคะแนนเสียง ๒ รอบ
โดย ๑) รอบแรกโดยองคกรผูรวมงานของUNGEI ๒) รอบที่สองของการ
สํารวจคะแนน จะจัดทําแบบออนไลนบนหนาเว็ปไซตและเปดกวางสูความ
สนใจของสาธารณะ
ประกาศผลภาพวาดที่ชนะการประกวด เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่
E-mail: gender.bgk@unesco.or
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การประกวดภาพวาดประจําป ๒๕๕๔
”การศึกษาสําหรับเด็กหญิงชวยเราทั้งหมดไดอยางไร”

แบบฟอรมลงทะเบียน
สําหรับภาพวาดและผูสงภาพเขาประกวดแตละทาน โปรดระบุขอมูลตอไปนี้ (ในภาษาอังกฤษ):
ชื่อ :

__________________________________________________________________________________

ชื่อสกุล:

__________________________________________________________________________________

อายุ:

_____________________________________________

เพศ:

___________________________________________________________

ประเทศ: ___________________________________________________________________________
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก:
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

ที่อยูอีเมล:

_______________________________________________________________________________________________

ภาพที่สงเขารวมการประกวด จะถูกจัดจําแนกผูมีสวนรวม ดวยชื่อแรก อายุ และชื่อประเทศ จะไมมีขอมูลจําเพาะอื่นใดถูก
นํามาใชนอกเหนือจากนี้
*********

ลงชื่อเด็ก: --------------------------------------------------------------------ลงชื่อผูปกครอง/ครู:

---------------------------------------------------------------------

