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ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สวัสดีครับ สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน … วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่
ผ่านมา เราก็ได้ทราบผลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษา
ในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ชนะการประกวดใน
ปีนี้ ได้แก่ นางสาวชญานันท์ เดชรัชยา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่มาพูดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “คาเปลี่ยน คิดเปลี่ยน” ครับ ทางสมาคมฯ ก็
ขอแสดงความยินดีกับน้องชญานันท์ด้วยนะครับ เก่งมากครับ … สาหรับ
รายชื่อของน้องๆ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในการประกวดมีดังต่อไปนี้
รางวัล

ชื่อ-สกุล

หัวข้อสุนทรพจน์

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลที่ 2
รางวัลที่ 3
รางวัลที่ 4
รางวัลที่ 5
รางวัลชมเชย
รางวัลพิเศษ
รางวัลความพยายาม

นางสาวชญานันท์ เดชรัชยา
นายชลภัทร บงสูงเนิน
นายสมสกุล ทิพยวงศ์
นางสาวเครือมาศ กะปันตัง
นางสาวสุวพร เขียวอิม่
นางสาวธนาภรณ์ พิชัย
นางสาวนันท์สภัส จินตพิทักษ์สกุล
นางสาวอมรรัตน์ นนท์วิศิษฐ์

คาเปลี่ยน คิดเปลี่ยน
ยิ่งซ่อนยิ่งอยากรู้
ไม่เป็นไร
หนึ่งชีวิต
ความสวย ใครเป็นคนกาหนด
ใกล้แต่มองไม่เห็น
วงจรแห่งความสุข
เส้นทางทีฉ่ ันเลือกเดิน

ขอประชาสัมพันธ์งานโบว์ลิ่งมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 12 ที่จะมีขึ้นใน
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 ณ Bully Bowl กาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
ครับ … คุณสมบัติของผู้แข่งขันคือ เป็นสมาชิก ส.น.ญ.น. สมาชิกกงสุลญีป่ นุ่
หรื อ ชาวญี่ ปุ่ น พร้ อ มครอบครั วครั บ โดยการแข่ ง ขั น จะมีทั้ ง ประเภททีม
ประเภทบุคคลชาย และประเภทบุคคลหญิงครับ … สาหรับสมาชิกฯ ที่สนใจ
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอีย ดเพิ่ มเติมได้ที่สานักงานสมาคมฯ โทร
053-272331 ครับ …
ขอประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น
(JLPT) ครั้งที่ 1 ประจาปี 2562 ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขายใบสมัครแล้วครับ … ผู้
ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่สานักงานสมาคมฯ หรือสมัครผ่าน
ทาง http://www.jlptonlinethailand.com/2018/ ครับ … กาหนดขาย
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บรรยากาศการรับรางวัลการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญีป่ ุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขต
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[23 กุมภาพันธ์ 2562]

ใบสมัคร คือ (1) สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 1 เมษายน
2562 หรือ (2) สมัครทางไปรษณีย์/ออนไลน์ ตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 22
มีนาคม 2562 ครับ …
และสาหรับผู้ที่สนใจสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้
พื้นฐานทางวิชาการ หรือ EJU (Examination for Japanese University
Admission for International Students) ประจาปี 2562 รอบที่ 1 (16
มิถุนายน 2562) ยังคงสามารถสมัครได้ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562 นี้นะครับ
…
ท้ายสุดนี้ ทางสมาคมฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงค์ชัย
อั ศ วพรหมพร อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช ารั ง สี วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์ นิวเคลียร์
ดีเด่น ประจาปี 2562 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาครับ … ทางสมาคมฯ ก็ขอร่วม
แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณรงค์ชัย อัศวพรหมพร มาในโอกาสนี้ด้วยครับ
…
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***ภาพบรรยากาศการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขต
ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ***

*** รายชื่อสมาชิกฯ ผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์ ***
1. คุณบัวจันทร์ ปัญโญใหญ่
3. คุณบุญเฉลา สุรยิ วรรณ
5. คุณทรงไทย มงคลจีระอุทัย
7. คุณสมถวิล จันทราช
9. อ.นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์
11. คุณจินดา เจริญกุล
13. คุณพัชรินทร์ จันทร์สุขเศรษฐ์
15. ดร.วรวรรธน์ ทิพย์พยอม

2. คุณสันทัศน์ ธรรมปัญญา
4. คุณกาญจนา อินต๊ะขัติ
6. อ.มาลินี วรรณวงศ์
8. คุณศรีเนียม พุทธยศ
10. คุณอนุลักษณ์ ไชยสุรินทร์
12. ศ.ดร.ประดิษฐ์ เทอดทูล
14. คุณโสภณา ฤทธิโสม

ทางสมาคมฯ ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอานวยอวยพร
ให้สมาชิกฯ ทั้ง 15 ท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
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