สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (ส.น.ญ.น.)
Old Japan Students’ Association, Kingdom of Thailand (under the Patronage of
His Majesty the King), Northern Branch (OJSATN)
3/3 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Website: www.ojsatn.com
Facebook: โรงเรียนสอนภาษาญีป่ ุ่น ส.น.ญ ภาคเหนือ

โทรศัพท์ 053-272-331 หรือ 080-491-1298
Email: ojsatn@hotmail.com หรือ ojsatn@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2560
ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้มีการจัดสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของสมาชิกและ
เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ที่ช่วยกันเตรียมงานและคุมสอบครับ สาหรับผู้ที่สนใจ
สอบวัดระดับในครั้งถัดไป สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่สมาคมฯ นะครับ
โดยทางสมาคมฯ เริ่มเปิดขายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 และจะ
หมดเขตรับสมัครในวันที่ 5 กันยายน 2560 นี้นะครับ สาหรับการสอบครั้งที่
2 นี้ จะมีขนึ้ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อ.สรัญญา คงจิตต์
หัวหน้าศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับ
มอบใบประกาศเกียรติคุณ ประจาปี พ.ศ. 2560 จากทางกระทรวงการ
ต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลที่ได้สร้างคุณความ
ดีในด้านต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมคววามเข้าใจและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศ ทางสมาคมฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อ.สรัญญา คงจิตต์
มา ณ ที่นี้ด้วยครับ
คณะกรรมการบริหารฯ
เยี่ยมคานับ
นายคะซึโนริ คาวาดะ
(Kazunori Kawada)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นคร
เชียงใหม่ เมื่อวันที่
20 กรกฎาคม 2560

งานสาคัญอีกหนึ่งอย่างของทางสมาคมฯ ในเดือนกรกฎาคมนี้คือ การได้
มีโอกาสเยี่ยมคานับ นายคะซึโนริ คาวาดะ (Kazunori Kawada) กงสุลใหญ่
ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และท่านกงสุลอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายอะซึชิ อาโอกิ
(Atsushi Aoki) และนายโคสุเกะ คุโรเอะ (Kosuke Kuroe) ซึ่ง ผศ.วลัยพร
กาญจนการุณ และคณะกรรมการบริหารฯ ทุกท่านก็ได้ทาหน้าที่เป็นอย่างดี
ในการประสานความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างสมาคมฯ และสถานกงสุลใหญ่
ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
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ท้ายสุดนี้ ขอประชาสัมพันธ์งานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
(JASSO Study in Japan Fair 2017) ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน
2560 ที่จะถึงนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถไปพบกันได้ที่ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง
ห้อง Grand Ballroom ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ถึง 17.00 น. นะครับ ในงาน
จะมีสถาบันการศึกษาชัน้ นาของประเทศญี่ปุ่นกว่า 40 แห่ง มาให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการศึกษาต่อ รวมไปถึงรายละเอียดของ “ทุนการศึกษาจากรัฐบาล
ญี่ปุ่น” และ “ข้อมูลทุน JASSO” น่าสนใจมากนะครับ นอกจากนี้ ยังมี
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน กรกฎาคม 2560

สัมมนาในหัวข้อสุดพิเศษ “เรียนต่อและโอกาสทางาน” โดยนักเรียนเก่า
ญี่ปุ่น พร้อมทั้งมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกภายในงาน ที่สาคัญคือ งานนี้
เข้าฟรีครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่สมาคมฯ โทร 053-272-331 อีเมล ojsatn@hotmail.com
หรือที่ Japan Student Services Organization (JASSO) โทร 026617057-8 อีเมล info@jeic-bangkok.org ครับ แล้วเจอกันในงานนะครับ
ในโอกาสนี้ ขออวยพรแด่สมาชิกผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกรกฎาคม
จานวน 18 ท่าน
1. คุณบัญชา เลี่ยมวิไล
2. คุณเบญจางค์ ใจใส
3. คุณกิติภทั ร์ วงศ์สุรไกร
4. คุณศิริวรรณ นิลเวศน์
5. คุณณรงค์ นิมาแสง
6. คุณคุณาวุฒิ เทียมทอง
7. คุณกรพชร์ ปิ่นอักษรสกุล
8. ศ.พญ.สมสงวน อัษญคุณ
9. คุณดารัตน์ เพียรประกอบ
10. คุณบุญธรรม เร็วการ
11. คุณวังนคร ไชยมงคล
12. คุณปิยธร แก้ววัฒนะ
13. รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
14. คุณวรรณี เดชาคุ้ม
15. คุณเย็นจิตร์ ซูซูกิ
16. คุณไพศาล ภิโลคา
17. ผศ.เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง
18. อ.ธีรัช ปัญโญ

ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอานวยอวยพร
ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบแต่ความสุขความ
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ
ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์
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