
แบบฟอร์มยนืยนัการเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
วธิีการสอนภาษาญี่ปุ่ น ส าหรับครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่ น  

 
ณ โรงแรมไทปัน กรุงเทพฯ (คร้ังท่ี 1) วนัท่ี 17-18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง วนัท่ี 15-16 กรกฎาคม 2560 

 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ วนัท่ี 5-6 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสุนียแ์กรนด ์โฮเตล็ จ.อุบลราชธานี วนัท่ี 26-27 สิงหาคม 2560 

ณ โรงแรมไทปัน กรุงเทพฯ (คร้ังท่ี 2) วนัท่ี 16-17 กนัยายน 2560     กรุณาเลอืกเข้าร่วมตามเขตการประชุมสัมมนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①  รายละเอยีดส่วนตวั  (กรุณากรอกให้ชัดเจนทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  
ขา้พเจา้ช่ือ นาย / นาง / นางสาว .........................................................Mr. / Mrs. / Ms. ................................................ (กรุณาระบช่ืุอ-นามสกลุให้ชัดเจน) 
ครูสอนภาษาญ่ีปุ่ นประจ าโรงเรียน ....................................................จงัหวดั...........................สงักดั   สพฐ.   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ................................... 
เบอร์มือถือ ..................................อีเมล...............................................เป็นสมาชิกฝ่ายภาษาญ่ีปุ่ น เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ หมายเลข ..........................  
ประวติัการสอน : สอนภาษาญ่ีปุ่ นมาเป็นเวลา................................... ปี .............................. เดือน (นบัตั้งแต่เร่ิมสอนจนถึงปัจจุบนั)  
ความรู้ภาษาญ่ีปุ่ น :   ผา่น N1 (ระดบั 1) หรือเทียบเทา่   ผา่น N2 (ระดบั 2) หรือเทียบเทา่   ผา่น N3 หรือเทียบเท่า 
   ผา่น N4 (ระดบั 3) หรือเทียบเทา่   ผา่น N5 (ระดบั 4) หรือเทียบเทา่   ไม่เคยสอบวดัระดบั 
 

②  รายละเอยีดเกีย่วกบัการเบกิค่าใช้จ่าย  
2.1)  ท่านสามารถเบิกค่าเดินทางจากต้นสังกดั ได้หรือไม่     
  ได ้ (กรุณาท าเร่ืองเบิกจากตน้สงักดัดว้ยตนเอง)  
  ไม่ได ้ เน่ืองจาก......................................................................... (กรุณาระบุเหตุผลท่ีเบิกไม่ได)้  และตอ้งการขอรับเงินสนบัสนุนค่าเดินทาง 
       จากเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ  (ต้องยื่นใบเสร็จหรือหางตั๋วด้วย)  
เดินทางไป-กลบัโดย   (รถไฟ  = ช้ันธรรมดา / รถโดยสารประจ าทาง = ช้ันธรรมดา ไม่ใช่ วีไอพี /  รถยนต์ส่วนตัว เบิกไม่ได้ )  
(ระบุวิธีการเดินทางเพียงขาเดียว)  
 เดินทางมาจาก............................................................................ถึง .............................................................ค่าโดยสาร........................... บาท 
 เดินทางมาจาก............................................................................ถึง .............................................................ค่าโดยสาร........................... บาท 
2.2) ท่านสามารถเบิกค่าท่ีพักจากต้นสังกดัได้หรือไม่    
  ได ้ (กรุณาท าเร่ืองเบิกจากตน้สงักดัดว้ยตนเอง)  
  ไม่ได ้ ตอ้งการขอรับเงินสนบัสนุนค่าท่ีพกัจากเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ  ○1 คืน  ○2 คืน  (เบิกไดต้ามจริงและสูงสุดไม่เกิน 500 บาท / คืน)  
 (ต้องยื่นใบเสร็จด้วย)  
หมายเหตุ    ครูผูส้อนอยูใ่นจงัหวดัท่ีมีการจดัการประชุมสัมมนาจะไม่สามารถเบิกค่าเดินทาง และค่าท่ีพกัได ้ 
  ฝ่ายภาษาญ่ีปุ่นจะแจง้ผลการคดัเลือกใหท่้านทราบก่อนการประชุมสัมมนา ทางอเีมล โปรดกรอกรายละเอียดใหค้รบถว้นและชดัเจน 

 การช่วยสนบัสนุนค่าใชจ่้ายน้ีจะข้ึนอยูก่บัการพจิารณาและดุลยพนิิจของเจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ เท่าน้ัน กรณีท่ีท่านไม่ไดย้ืน่เร่ืองขอเงิน
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายไวล่้วงหนา้จะไม่สามารถเบิกยอ้นหลงัไดไ้ม่วา่กรณีใด ๆ ทั้งส้ิน   

 หากท่านเขา้ประชุมสัมมนาไม่ครบตามก าหนดเวลา ฝ่ายภาษาญี่ปุ่นขอสงวนสิทธ์ิในการขอรับเงินสนบัสนุนและใบผา่นการประชุมสมัมนา 
 

 สถานทีส่่งแบบฟอร์มการเข้าร่วมประชุมสัมมนา  
ทางจดหมาย ฝ่ายภาษาญ่ีปุ่น เจแปนฟาวน์เดชัน่ กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตร เลขท่ี 159  ถ.อโศกมนตรี  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ  
10110 โทร. 0-2261-7500-4 ทางแฟ็กซ์. 0-2261-7505 * ท่านท่ีส่งแบบฟอร์มยืนยนัทางแฟกซ์ กรุณาโทรศัพท์ยืนยนัการส่งใบสมคัรของท่านในวนัท่ี 
ส่งด้วย ทางอีเมล : jldseminar@jfbkk.or.th    * หมดเขตส่งแบบฟอร์มการเข้าร่วมประชุมสัมมนาภายในวันพุธที ่7 มิถุนายน 2560 *   

 

รายช่ือจังหวดัทีอ่ยู่เขตการจัดประชุมสัมมนา   
กรุงเทพฯ ไดแ้ก่จงัหวดั  กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม อยธุยา สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี 
 สระแกว้ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ฉะชิงเทรา ชลบุรี จนัทบุรี ตราด ระยอง เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 
จ.ตรัง ไดแ้ก่จงัหวดั  ตรัง กระบ่ี ชุมพร ระนอง ภเูกต็ พงังา สุราษฎร์ธานี นครราชศรีธรรมราช สตูล สงขลา พทัลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
 เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์     
จ.เชียงใหม่  ไดแ้ก่จงัหวดั  เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู พะเยาว ์น่าน แพร่ ตาก พษิณุโลก สุโขทยั อุตรดิตถ ์ก าแพงเพชร พจิิตร 
 นครสวรรค ์อุทยัธานี ชยันาท เพชรบูรณ์ เลย   
จ.อุบลราชธานี ไดแ้ก่จงัหวดั  อุบลราชธานี อุดรธานี หนองคาย หนองบวัล าพนู สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ชยัภมิู  ขอนแก่น บุรีรัมย ์
 นครราชสีมา อ านาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ บึงกาฬ สุรินทร์ ร้อยเอด็ เลย    
 



 

 

★ รับสมคัรผูน้ าเสนอผลงานรายงานการปฏิบติัจริง !!  
     ในวนัอาทิตยท่ี์ 18  มิถุนายน ภาคบ่าย จะมีช่วง “แนะน ารายงานการปฏิบติัจริงจากผูเ้ขา้ร่วมอบรม” ประมาณ 1 ชัว่โมง  ขอเชิญชวนใหอ้าจารย์

ท่ีมีผลงานท่ีอยากแนะน าหรือร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์แก่ผูเ้ขา้อบรมท่านอ่ืนกรุณาสมคัร เช่น การแนะน า “เกมท่ีท าใหห้อ้งเรียน
สนุกสนาน”  หรือ “วธีิการเรียน-การสอนคนัจิใหส้นุก”  ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นผลงานท่ีประสบผลส าเร็จเท่านั้น ผลงานท่ีลองท าแลว้แต่ยงัไม่ค่อย
ประสบผลส าเร็จก็สามารถแนะน าได ้(มาร่วมคิดกบัผูอ้บรมท่านอ่ืนวา่เพราะเหตใุดจึงไม่ประสบผลส าเร็จ ท่านอาจไดไ้อเดียท่ีดีข้ึน)  

      ท่านท่ีสนใจน าเสนอผลงาน กรุณาอ่านรายละเอียด แลว้กรอกขอ้มูลท่ีจ าเป็นลง           ตามดา้นล่าง 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 รายละเอียด “การแนะน ารายงานการปฏิบติัจริงจากผูเ้ขา้ร่วมอบรม” 

① วนัเวลาจดั：วนัอาทิตยท่ี์ 18 มิถุนายน 2560  เวลา 15.00-16.00 น.   
② เวลาการรายงาน：15 นาที  
③ รูปแบบการน าเสนอ：ตามอิสระ           

           ・ใชโ้ปสเตอร์ หรือพาวเวอร์พอยทใ์นการน าเสนอ  
      ・ใชส่ื้อการสอนท่ีไดป้ฏิบติัจริงในการน าเสนอ  
      ・ สาธิตการสอนโดยใหผู้เ้ขา้ร่วมท่านอ่ืนเป็นนกัเรียน    และอ่ืนๆ  

④ อ่ืนๆ ： หากมีผูส้มคัรเป็นจ านวนมาก จะขอพิจารณาสุ่มคดัเลือกเป็นจ านวน 3-4 ผลงาน  
           ท่านสามารถน าเสนอเป็นรายบุคคล หรือน าเสนอเป็นกลุ่มร่วมกบัอาจารยท่์านอ่ืนได ้ 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

□ แนะน ารายงานการปฏิบติัจริง：〈เร่ือง〉                           。 

 

อน่ึง     ผูท่ี้ใชพ้าวเวอร์พอยทใ์นการน าเสนอ หรือ ตอ้งการแจกเอกสารท่ีไดจ้ดัท าข้ึนเองแก่ผูเ้ขา้ร่วมท่านอ่ืน ขอใหส่้งไฟลด์งักล่าว(PPT, 
Word, PDF เป็นตน้) มายงั narisara@jfbkk.or.th  ภายในวนัพธุท่ี 14 มิถุนายน 2560 
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