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ใบสมัครเข้าร่วมโครงการปี2560 

 

วันที่สมัคร    เคยเข้าร่วมโครงการ   ค่ายเสริมทักษะภาษาญ่ีปุน่ เมื่อ 

   โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น  เมื่อ 
  

ช่ือ นาย/นาง/นางสาว นามสกุล   ช่ือเล่น 
Name (Mr. /Mrs./Ms.) Surname   Nickname 

วันเดือนปีเกิด            อายุ ปี  เพศ      ส่วนสูง ซ.ม. น้้าหนัก             กก. 
ศาสนา            สัญชาติ         เชื้อชาติ      หมู่เลือด           จ้านวนพี่น้อง  เป็นบตุรล้าดับที ่  

ประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพบริษทั     เลขที่กรมธรรม ์

เลขทีบ่ัตรประชาชน   วันที่ออก   วันที่หมดอาย ุ

หมายเลขหนังสือเดินทาง   วันที่ออก   วันที่หมดอาย ุ
 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
บ้านเลขที ่        หมู่ที่        หมู่บ้าน                 ซอย 

ถนน    ต้าบล                 อ้าเภอ   จังหวัด 

โทรศัพท์ทีบ่้าน             มือถือ    โทรสาร     Email Address 

................................................................................................................................................................................... 
บิดาช่ือ    นามสกุล   อาย ุ ป ี อาชีพ 
Name (Mr./Mrs./Ms.)    Surname 

โทรศัพท์ทีบ่้าน             มือถือ     โทรสาร  Email Address 

สถานที่ท้างานปจัจบุัน 

ช่ือบริษัท        ต้าแหน่ง 

ตั้งอยู่เลขที ่  หมู่ที ่ ซอย  ถนน  ต้าบล 

อ้าเภอ     จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์

โทรศทัพ์ทีท่้างาน     โทรสาร 

มารดาช่ือ     นามสกุล  อาย ุ ป ี อาชีพ 
Name(Mr./Mrs./Ms.)    Surname 

โทรศัพท์ทีบ่้าน   มือถือ  โทรสาร  Email Address 
 

สถานที่ท้างานปจัจบุัน      ต้าแหน่ง 

ตั้งอยู่เลขที ่  หมู่ที ่ ซอย  ถนน   ต้าบล 

อ้าเภอ     จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์ทีท่้างาน     โทรสาร
.................................................................................................................................................................................. 

สถานภาพครอบครัว               บิดา มารดาอยู่ร่วมกัน    บิดา มารดาแยกกันอยู่             หย่าร้าง 

                 บิดาเสียชีวิต     มารดาเสียชีวิต               อยู่กับญาติ 
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สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน 

ที่       ที่ ชื่อ นามสกุล         อายุ อาชีพ 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7         

 

ระดับการศึกษา 
อาจารย์ภาษาญ่ีปุ่นช่ือ                                   โรงเรียน                ศึกษาอยู่ในระดบัชั้น
  

ตั้งอยู่เลขที ่  ซอย  ถนน   ต้าบล 

อ้าเภอ   จังหวัด   รหัสไปรษณีย ์

โทรศัพท์โรงเรียน โทรสาร   Web 
 

ประวัติการศึกษา 

          ระดับ โรงเรียน ท่ีอยู่         วันเร่ิม-วันจบ 

ประถม       

มัธยมต้น       

มัธยมปลาย      

ปริญญาตรี       

 

ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น ฟัง   ด ี  พอใช ้  ไม่ดีเลย 

 พูด    ด ี  พอใช ้  ไม่ดีเลย 

 อ่าน   ด ี  พอใช ้  ไม่ดีเลย 
 เขียน   ด ี  พอใช ้  ไม่ดีเลย 

 คันจิ   ด ี  พอใช ้  ไม่ดีเลย 

 ฮิระกะนะ   ด ี  พอใช ้  ไม่ดีเลย 
 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ                                 ด ี                 พอใช้               ไม่ดีเลย 

คอมพิวเตอร์ทีบ่้าน                              มี                                   ไม่มี     
ใช้ภาษาญ่ีปุ่น                                      ได้     พิมพ์เป็น             ฮิระกะนะ                       คันจ ิ                    โรมันจ ิ
                                                                    ไม่ได ้

ใชI้nternet                                            ได้                                ไม่ได้             ใช้ได้ตั้งแต่เวลา                        ถึง            
 

งานอดิเรก   ………………….…………………………….…………………………………… 

ความสามารถพิเศษ ……….………………………………….…………………………………… 
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กีฬา …………………….……………………………….…………………………………… 
 

สุขภาพ 
โรคประจ้าตัว….….….……….….….…….… ยาประจ้าตัว ….….….……….….….……….…… 

แพ้                     ยา  ….….….……                           อาหาร….….……                      ฝุ่น                    อื่น ๆ…….….…… 
การท้าอาหารไทย                                   อาหารที่ชอบ                                อาหารที่ทานไม่ได้ 
การท้าอาหารญี่ปุ่น      อาหารที่ชอบ                                 อาหารที่ทานไม่ได้ 
 

ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ 

ประเทศ ระยะเวลา วันที่ไป-วันที่กลับ เหตผุล/จุดประสงคท์ี่ไป 

    
    
    

 

อยากท้าอะไรในญี่ปุน่และผลที่คาดหวังทีจ่ะไดจ้ากการเข้าร่วมโครงการ 
 
…………………….………………………………….…………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………….………………………………….……………………………………………………… 

กิจกรรมจิตอาสาที่เคยร่วมโครงการ 
…………………….………………………………….…………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………….………………………………….……………………………………………………… 

 

                                          ลงช่ือ…………………………………. .ผู้สมัคร 

            โทรศัพท์.......................................................................................... 
 

หมายเหตุ ขอใหน้ักเรียนกรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง เพราะมผีลต่อการจัดครอบครัวญี่ปุ่นให้กับนักเรียนและส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ของนักเรียนกบัครอบครัวทางญีปุ่่น 

                              
 

ใบเสรจ็รับเงินค่าสมัครสอบ                      

      เลขที่ใบสมัคร................  
 

ได้รับเงนิจาก..............................................................ช้ัน...............โรงเรียน.................................................   เป็น
ค่าสมัครสอบชิงทนุโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ประจ้าปี 2560 International Exchange 
for Youth between Japan and Thailand 2017 
เป็นจ้านวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  
     รับโดย  
         วันที่ ................................................ 


