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16   มกราคม 2562 
 

 
เร่ือง  แจ้งผลการคดัเลอืกทนุโครงการพฒันาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นส าหรับครูชาวไทยที่ญ่ีปุ่ น ครัง้ที่ 12 
เรียน  อาจารย์ทกุทา่น 

 
 

ตามที่ทา่นได้สมคัรเข้าร่วมโครงการพฒันาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นส าหรับครูชาวไทยที่ญ่ีปุ่ น ครัง้ที่ 12 

ซึง่ได้รับทนุสนบัสนนุจากเจแปนฟาวน์เดชัน่นัน้  สมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแหง่ประเทศไทย (JTAT) มี

ความยินดีทีจ่ะแจ้งให้ทา่นทราบวา่ทา่นได้รับคดัเลอืกให้เข้าร่วมโครงการดงักลา่ว 

ส าหรับในครัง้นี ้ มีผู้ ได้รับคดัเลอืกซึง่จะได้ร่วมเดินทางไปเข้ารับการอบรม ณ เจแปนฟาวน์เดชัน่            

ศนูย์อรุะวะ จงัหวดัไซตามะ ประเทศญ่ีปุ่ นทัง้สิน้  18 คน  

อนึง่ ขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับคดัเลอืกทกุทา่น โปรดด าเนินการเพื่อยืนยนัการเข้าร่วม ดงัรายละเอียด

แนบท้ายให้แล้วเสร็จภายในวนัศุกร์ที่ 15 กุมภาพนัธ์ 2562 หากเลยจากก าหนดนี ้จะถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
   
 
          (รศ.ดร. สณีุย์รัตน์ เนียรเจริญสขุ ) 
          นายกสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแหง่ประเทศไทย 
 
       
 
 
 

 
 
 
 



 
รายชื่อผู้ที่ได้รับคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่นส าหรับครูชาวไทย ครัง้ที่ 12 

 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์อุระวะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น 
 

 
ค าน า 

หน้าช่ือ 

ช่ือภาษาองักฤษ 

(ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเดินทาง) 
ช่ือ – สกลุ 

1 MR. PANUWAT  KITKASACHAREON นายภาณวุฒัน์ กิจเกษาเจริญ 

2 MRS. CHAYANITH  NUANGTHONG นางชญานิษฐ์  เนืองทอง 

3 MISS CHULALAK  LAMLERT นางสาวจฬุาลกัษณ์  ล า้เลิศ 

4 MISS TEERA  PONGSASTRA                      นางสาวธีรา พงศ์ศาสตร์ 

5 MISS METTA  PHONGERN นางสาวเมตตา โพธ์ิเงิน 

6 MISS MANTANA  SUKSONG นางสาวมณัฑนา สขุสงค์ 

7 MISS JANTANA  JANTARAPHAIJIT นางสาวจนัทนา จนัทรไพจิตร 

8 MISS YUPIN  SAESONG นางสาวยพุิน  แซโ่ซ้ง   

9 MISS SUJINAN  SAKSANIT  นางสาวศจุินนัท์ ศกัดิส์นิท 

10 MRS. AURAPIN  KUNGSARANUWAT นางอรพินธ์  กงัสรานวุตัถ์ 

11 MISS PAWINA  JANGKAJIT นางสาวปวีณา จงักาจิตต์ 

12 MISS SUPAWADEE  AKKANIT นางสาวสภุาวดี  อคันิจ 

13 MISS PHATTHARAWAN  MATHONG นางสาวภทัรวรรณ  ม้าทอง 

14 MR. WORRAPONG  PHARASSAPAN นายวรพงศ์ ปรัสพนัธ์ 

15 MRS. ARDDHAYA  THANACHAISAK นางอาทยา ธนชยัศกัดิ์ 

16 MRS. NARUMON  PIGULNEE นางนฤมล พิกลุนี 

17 MISS NUTTIYA  PATEE นางสาวณฐิัยา พาที 

18 MRS. JIRAWAN  NAKSEETHONG นางจิราวรรณ นาคสีทอง 
 



สิ่งที่ต้องด าเนินการเพื่อยืนยันการเข้าร่วม 
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นส าหรับครูชาวไทย ครัง้ที่ 12 

1. ส าหรับผู้ที่ยงัไมไ่ด้สมคัรสมาชิกของสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแหง่ประเทศไทย (JTAT) แบบตลอดชีพ  
โปรดด าเนินการสมคัรให้แล้วเสร็จ โดยดรูายละเอยีดการสมคัรจากเว็บไซต์ของสมาคมฯ (http://www.jtat.info) 
จากนัน้สง่ส าเนาหลกัฐานการช าระคา่สมคัรสมาชิก มายงัผู้ประสานงาน อ.ดร.สนุทรี คนัธรรมพนัธ์ 
jtatmember@gmail.com 

2. ส ารองจา่ยคา่ตัว๋เคร่ืองบิน โดยโอนเงินจ านวน  25,000 บาท  เข้าบญัชีของสมาคมฯ ดงัรายละเอยีดข้างลา่งนี ้
เพื่อจดัซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน จากนัน้สง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงินมายงัผู้ประสานงาน อ.ดร.สนุทรี คนัธรรมพนัธ์ 
jtatmember@gmail.com   
 

ธนาคารกสกิรไทย สาขายอ่ยสขุมุวิท 21 
บญัชีออมทรัพย์ เลขที่ 611-2-03238-8 

ช่ือบญัชี สมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแหง่ประเทศไทย 
 

อนึง่ หากจ านวนเงินท่ีโอนมานัน้ มากหรือน้อยกวา่ราคาตัว๋เคร่ืองบินที่ต้องช าระจริง  ผู้ประสานงานจะคืนหรือ
เรียกเก็บเพิม่จากผู้ เข้าร่วมทกุทา่นในวนัปฐมนิเทศ ซึง่จะแจ้งวนัเวลาและสถานท่ีให้ทราบในภายหลงัทางอเีมล 

3. ผู้ที่ยงัไมไ่ด้สง่ส าเนาหนงัสอืเดินทางมาพร้อมกบัใบสมคัร ผู้สมคัรที่ได้รับการคดัเลอืกจะต้องตรวจสอบหนงัสอื
เดินทางของตนวา่มีอายกุารใช้งานเหลอืมากกวา่ 6 เดือนหรือไม ่ หากหนงัสอืเดินทางมีอายกุารใช้งานเหลอืน้อย
กวา่ 6 เดือน ผู้สมคัรจะต้องท าหนงัสอืเดินทางใหม่ ส าหรับผู้สมคัรทา่นท่ียงัไมม่ีหนงัสอืเดินทาง โปรดด าเนินการ
ท าหนงัสอืเดินทางและจดัสง่ส าเนามาทางอเีมลหรือทางไปรษณีย์ถึงผู้ประสานงาน ตามที่ตดิตอ่ข้างลา่งนี ้

อ.ดร.สนุทรี คนัธรรมพนัธ์ สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
เลขท่ี 114 สขุมุวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพ 10110 

อีเมล : jtatmember@gmail.com 
พร้อมกนันี ้ ขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับคดัเลอืกทกุทา่น  โปรดตรวจสอบช่ือภาษาองักฤษของทา่นวา่ตรงกบัหนงัสอื
เดินทางหรือไม ่หากช่ือไมถ่กูต้อง กรุณาติดตอ่ยงัผู้ประสานงาน 

4. ผู้ที่อยูใ่นสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) โปรดกรอกเอกสาร “แบบให้ความเห็นชอบ
ข้าราชการในสงักดัไปตา่งประเทศ”  ดงัที่แนบมาท้ายประกาศฉบบันี ้ สง่ไปยงัเจ้าหน้าที่สพฐ. ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน โดยระบมุมุซองวา่  “ขอสง่แบบให้ความเห็นชอบข้าราชการในสงักดัไปตา่งประเทศ ส าหรับโครงการ
อบรมครูของ JTAT” หรือจะสแกนเอกสารไปให้ก่อน แล้วจึงสง่เอกสารตวัจริงตามไปให้ในภายหลงั 

ติดตอ่    คณุดารากร เพ็ญศิริ   ส านกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
กรุงเทพมหานคร 10300 
โทรศพัท์  02-288-5836 
อีเมล  darakornphensiri@hotmail.com 

หากมีข้อสงสยัประการใดหรือต้องการสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ สามารถติดตอ่ได้ที่ 
อ.ดร.สนุทรี คนัธรรมพนัธ์ jtatmember@gmail.com 
 
 



 

แบบให้ความเหน็ชอบข้าราชการในสังกัดไปต่างประเทศ 

ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................ 

ต าแหนง่ .......................................................................................................................................................... 

โรงเรียน .......................................................................................................................................................... 

ขออนญุาตไปราชการ  (.....)  ศกึษา (.....)  ฝึกอบรม (.....)  ดงูาน (.....)  ประชมุ 

(.....)  ร่วมโครงการ   (.....)  อื่น ๆ โปรดระบ ุ................................................. 

เร่ือง ................................................................................................................................................................ 

ประเทศ ..........................................................  ระหวา่งวนัท่ี  ........................................................................... 

 

  ความเห็นผู้บังคับบัญชาชัน้ต้น 

ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................................................ 

ต าแหนง่ ..................ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................................................................... 

โรงเรียน/หนว่ยงาน........................................................................................................................................ 

  (.....)   เห็นชอบ 

  (.....)  ไมเ่ห็นชอบ  เนื่องจาก ............................................................................................. 

            ............................................................................................................................................ 

            ............................................................................................................................................ 

     (ลงช่ือ) ........................................................................... 

           (วนั/เดือน/ปี) ............................................................................ 


