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ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน มกราคม 2562
สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับ สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน … ในวันพฤหัสบดีที่
10 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ ประธานสมาคมฯ
และกรรมการบริหารฯ ได้มีโอกาสเข้าพบและสวัสดีปีใหม่ท่านกงสุลใหญ่
ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายคะซึโนริ คาวาดะ (Mr. Kazunori KAWADA)
… ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่าย และได้มีการพูดคุยกันถึงการจัด
กิจกรรมต่างๆ ในปีที่ผ่านมาและกิจกรรมที่จะมีขึ้นในปี 2562 นี้ครับ …

โครงการปันน้าใจให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ตาบลท่าสุด อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย [13 มกราคม 2562]

สวัสดีปีใหม่ท่านกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ นายคะซึโนริ คาวาดะ (Mr.
Kazunori KAWADA) [10 มกราคม 2562]

ในวันที่ 13 มกราคม 2562 ทางสมาคมฯ (ส.น.ญ.น.) ร่วมกับสมาคม
นั ก เรี ย นเก่ า ญี่ ปุ่ น ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ กรุ ง เทพฯ (ส.น.ญ.) ได้ ไ ปจั ด
กิจกรรม “โครงการปันน้าใจให้น้อง” ให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง
ตาบลท่าสุด อาเภอเมือง จังหวัด เชียงราย โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค
ทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียน เป็นเงินรวม 46,000 บาท พร้อมทั้งเสื้อ
กันหนาว ข้าวสารและอาหารแห้ง … ในโอกาสนี้ ทางสมาคมฯ ก็ขอขอบคุณ
ทุกๆ ท่านที่มีส่วนช่วยให้ “โครงการปันน้าใจให้น้อง” สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดีครับ …
นอกจากนี้ ในวันที่ 19 มกราคม 2562 ตัวแทนสมาคมฯ ได้เข้า ร่ วม
กิจกรรมใน “เทศกาลตาโมจิ” ณ บริษัทไทย-นิจิ จังหวัดลาพูน ครับ …
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ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่จะถึงนี้ ทางสมาคมฯ ก็จะมีการจัดประกวด
สุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ประจาปี
2562 … ซึ่งจากบทความที่น้องๆ นักศึกษาได้ส่งเข้ามา เราก็ได้ ผู้ที่ผ่านการ
คั ดเลื อ กในรอบแรกมาแล้ว ทั้ ง สิ้น 20 คน (สามารถดู รายชื่อผู้ ที่ ผ่า นการ
คัดเลือกได้ทเี่ วบไซต์ของสมาคมฯ ครับ) … โดยงานประกวดในปีนี้จะมีขึ้นใน
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องประชุม
ใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ …
ขอประชาสั ม พั น ธ์ ก ารสอบวั ด ระดั บ ความสามารถภาษาญี่ ปุ่ น และ
ความรู้ พื้ น ฐานทางวิ ช าการ หรื อ EJU (Examination for Japanese
University Admission for International Students) ประจ าปี 2562
รอบที่ 1 และ 2 สาหรับผู้ที่สนใจไปศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศ
ญี่ ปุ่ น ครั บ … โดยการสอบรอบที่ 1 จะมี ขึ้ นในวันอาทิ ตย์ ที่ 16 มิ ถุ น ายน
2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2562 …
ขณะที่การสอบรอบที่ 2 จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 โดย
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-26 กรกฎาคม 2562 ครับ … สาหรับท่านที่สนใจ
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ก็สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สานักงานสมาคมฯ โทร 053272331 หรือติดต่อทางอีเมลได้ที่ ojsatn@hotmail.com

***ภาพบรรยากาศกิจกรรม “โครงการปันน้าใจ” ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง ***

ท้ายสุดนี้ ทางสมาคมฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกสมาคมฯ 3
ท่าน ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคา” ประจาปี 2561 …
โดยท่านแรกคือ ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ ที่
ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ …
ท่านทีส่ องคือ รศ.ดร.ภัทรา คารินทร์ อาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ ที่ได้รับ
รางวัลนักวิจัยดีเด่น … และท่านทีส่ ามคือ อ.ดร.อักษรา ทองประชุม อาจารย์
จากคณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ ที่ ได้ รับ รางวัล นั ก วิจั ย รุ่ น ใหม่ ดีเด่ น … ทาง
สมาคมฯ ก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง สามท่านมา ณ โอกาสนี้
ครับ
*** รายชื่อสมาชิกฯ ผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนมกราคม ***
1. อ.นภดา อัมพุประภา
3. คุณสุจิตรา อะซาอิ
5. รศ.ดร.ชัยยศ สันติวงษ์
7. ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ
9. ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา
11. ผศ.ดร.อัญชลี วรรณสาร
13. คุณอภิชาติ สุจริตรักษ์
15. คุณเดชา กาศแสวง
17. คุณเกวลี ปัทมะวิชัย
19. คุณอัญชลี อินทจักร
21. คุณภัลลนันทร์ ธนัญชัย

2. ดร.บังอร ร้อยกรอง
4. ดร.วลัยพร อรกิจ
6. อ.จิตติพล ทวีศรี
8. อ.สมเกียรติ จตุรพิธพร
10. คุณอัจฉรา เหมวรางค์กูล
12. ผศ.นาฎยา ตนานนท์
14. คุณพลอยไพลิน ใจคาแปง
16. ศ.ดร.สายสมร ลายอง
18. คุณชนัญญา มหาพรหม
20. คุณกมลพร แตงนวลจันทร์

***ภาพบรรยากาศกิจกรรม “เทศกาลตาโมจิ” ณ บริษัทไทย-นิจิ***

ทางสมาคมฯ ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอานวย
อวยพรให้สมาชิกฯ ทั้ง 21 ท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี ความสุขความเจริญ
ยิ่งๆ ขึ้นไป
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