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สมาคมครู ผู้สอนภาษาอังกฤษแห่ งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้ าพีน่ างเธอเจ้ าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมาคมครู ผ้สู อนภาษาอังกฤษแห่ งประเทศไทย (Thailand TESOL)
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการในต่ างประเทศ จานวน 1 ทุน
ณ เมืองปี นัง ประเทศมาเลเซีย
คุณสมบัติของผู้รับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็ นครู สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หรื อมัธยมศึกษา
3. มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 ปี ขึ้นไป
4. เป็ นสมาชิกสมาคมครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL)
ขั้นตอนการสมัครและรับทุน
1. ส่ งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) ของผลงานวิชาการที่มีความยาวไม่เกิ น 250 คา พร้อมประวัติส่วนตัว
ภาษาอังกฤษ (bio data) ที่มีความยาวไม่เกิน 80 คา มาที่ thailandtesol.competition@gmail.com ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ ผลงานวิ ช าการ หมายถึ ง งานวิ จ ัย งานวิ จ ัย ในชั้ น เรี ยน เทคนิ ค การเรี ยนการสอน หรื อ
โครงงานต่างๆ
2. ผูส้ มัค รที่ บ ทคัด ย่อ ได้รั บ การคัดเลื อกต้อ งมานาเสนอผลงานวิ ช าการในการประชุ ม ทางวิ ช าการระดับ
นานาชาติของสมาคม Thailand TESOL ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์
กรุ งเทพฯ
หมายเหตุ ประกาศผลผูท้ ี่บทคัดย่อได้รับการคัดเลือกในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

Thailand TESOL Temporary Office (ทีท
่ ำกำรชัว่ ครำว)
Flight Crew Resource & Language Training Department (BZ) (14 th Floor)
Thai Airways International Plc.Co.Ltd., 89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak ,Bangkok, 10900, THAILAND
้ 14) บริษัทกำรบินไทย จำกัด (มหำชน)
กองฝึ กอบรมภำษำและบุคลำกรกำรบิน (ชัน
89 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel. 0-2545-2609-10, 3610 E-mail: thailandtesol.office@gmail.com
http://www.thailandtesol.org/

Thailand TESOL
Organization of English Teachers in Thailand
Established under the patronage of
Her Royal Highness Princess Galayani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra

สมาคมครู ผู้สอนภาษาอังกฤษแห่ งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้ าพีน่ างเธอเจ้ าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

3. ผูท้ รงคุณวุฒิคดั เลือกผูท้ ี่เหมาะสมจะได้รับทุน จานวน 1 คน จากผูส้ มัครที่ได้รับคัดเลือกมานาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติของสมาคม Thailand TESOL ระหว่างวันที่ 18 – 19
มกราคม 2562
หมายเหตุ
ประกาศผลผู ้ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น ในพิ ธี ปิ ดการประชุ ม ทางวิ ช าการของส มาคม Thailand
TESOL วันที่ 19 มกราคม 2562
4. ผูท้ ี่ได้รับทุนต้องเดินทางไปนาเสนอผลงานงานวิชาการในต่างประเทศได้ตามจานวนวันของการประชุมทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ทุนประกอบด้วย
4.1 ค่าเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด
4.2 ค่าลงทะเบียนสาหรับการประชุม
4.3 ค่าที่พกั
หมายเหตุ ผลงานวิชาการที่จะนาเสนอในต่างประเทศต้องเป็ นเรื่ องเดียวกับที่ได้รับการคัดเลือก
ผู ้ ที่ มี ค วามประ สงค์ จ ะสมั ค รขอรั บ ทุ นดั ง ก ล่ า ว ส ามารถ ติ ด ต่ อ สอบถามรายล ะเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
รองศาสตราจารย์ นพพร สโรบล sarobol99@hotmail.com หรื อเบอร์โทรศัพท์ 081-9334673
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