
 
Japanese Language and Culture Teachers Association of Thailand  

c/o Department of Japanese, Faculty of Liberal Arts, Thammasat   

University    2 Prachan road, Pranakorn, Bangkok 10200, Thailand    

 
 

 

13  พฤศจิกายน  2562 
 

 
เร่ือง  แจ้งผลการคดัเลือกทนุโครงการพฒันาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นส าหรับครูชาวไทยท่ีญ่ีปุ่ น ครัง้ท่ี 13 
เรียน  อาจารย์ทกุท่าน 

 
 
ตามท่ีท่านได้สมคัรเข้าร่วมโครงการพฒันาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นส าหรับครูชาวไทยท่ีญ่ีปุ่ น 

ครัง้ท่ี 13 ซึง่ได้รับทนุสนบัสนนุจากเจแปนฟาวน์เดชัน่นัน้  สมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศ

ไทย (JTAT) มีความยินดีท่ีจะแจ้งให้ท่านทราบวา่ท่านได้รับคดัเลือกให้เข้าร่วมโครงการดงักลา่ว 

ส าหรับในครัง้นี ้ มีผู้ ได้รับคดัเลือกซึง่จะได้ร่วมเดินทางไปเข้ารับการอบรม ณ เจแปนฟาวน์เดชัน่            

ศนูย์อรุะวะ จงัหวดัไซตามะ ประเทศญ่ีปุ่ นทัง้สิน้  13 คน  

อนึง่ ขอความร่วมมือจากผู้ ท่ีได้รับคดัเลือกทกุท่าน โปรดด าเนินการเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วม ดงั

รายละเอียดแนบท้ายให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 หากเลยจากก าหนดนี ้จะถือวา่ท่าน

สละสทิธ์ิ  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
   
 
          (รศ.ดร. สณีุย์รัตน์ เนียรเจริญสขุ ) 
          นายกสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแห่งประเทศไทย 
 
       
 
 
 

 
 



 
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่นส าหรับครูชาวไทย ครัง้ที่ 13 

 ณ เจแปนฟาวน์เดชั่น ศูนย์อุระวะ จังหวัดไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น 
 

 
ค าน า 

หน้าช่ือ 

ช่ือภาษาองักฤษ 

(ตามท่ีปรากฏในหนงัสือเดินทาง) 
ช่ือ – สกลุ 

1 MISS JITTAGARN  WANGCOME นางสาวจิตตากานต์ วงัค า 

2 MISS UTHAIWAN  WONGKHAM นางสาวอทุยัวรรณ วงศ์ค า 

3 MRS MONTAWAN  SAENGNONT นางมณฑวรรณ แสงนนท์ 

4 MISS NATNICHA  INMUAN                นางสาวณฐันิชาร์ อินทร์เหมือน 

5 MISS PHACHJIRA  MEESOMPHONG นางสาวพกัตร์จิรา มีสมพงษ์ 

6 MISS SARUNRAT  JIRATSATITTAWORN นางสาวสรัญรัชญ์ จิระสถิตย์ถาวร 

7 MR KRIANGCHAI  ANISONG นายเกรียงชยั อนิสงค์ 

8 MISS KAMONTIP  MUANTHONG นางสาวกมลทิพย์ ม้วนทอง 

9 MISS PANIDA  THAPANA นางสาวพนิดา ถาปะนา 

10 MRS PATCHANEE  PINTUAM นางพชันี ป่ินท้วม 

11 MRS ROONGSIRI  THIPAKSORN นางรุ่งศริิ ทิพย์อกัษร  

12 MISS YADA  CHALARAK                           นางสาวญาดา ชลารักษ์ 

13 MISS SUTASINEE  SINGNOY นางสาวสธุาสินี สิงห์น้อย 

 



สิ่งที่ต้องด าเนินการเพื่อยืนยันการเข้าร่วม 
โครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรมญ่ีปุ่นส าหรับครูชาวไทย ครัง้ที่ 13 

1. ส าหรับผู้ที่ยงัไมไ่ด้สมคัรสมาชิกของสมาคมครูภาษาและวฒันธรรมญ่ีปุ่ นแหง่ประเทศไทย (JTAT) แบบตลอดชีพ  
โปรดด าเนินการสมคัรให้แล้วเสร็จ โดยดรูายละเอยีดการสมคัรจากเว็บไซต์ของสมาคมฯ (http://www.jtat.info) 
จากนัน้สง่ส าเนาหลกัฐานการช าระคา่สมคัรสมาชิกมายงัผู้ประสานงาน อ.ดร.กนกวรรณ สทุธิพร 
kanokewarn@yahoo.com  

2. ส ารองจา่ยคา่ตัว๋เคร่ืองบิน โดยโอนเงินจ านวน  25,000 บาท  เข้าบญัชีของสมาคมฯ ดงัรายละเอยีดข้างลา่งนี ้
เพื่อจดัซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน จากนัน้สง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงินมายงัผู้ประสานงาน อ.ดร.กนกวรรณ สทุธิพร 
kanokewarn@yahoo.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.กนกวรรณ สทุธิพร สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่ น คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครปฐม เลขท่ี 85 ถนนมาลยัแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

อีเมล : kanokewarn@yahoo.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.กนกวรรณ สทุธิพร  kanokewarn@yahoo.com 
Tel : 0909168783  
Line ID : peng_kanokwan 



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) ............................................................................ 


