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สมาคมครูผ้ สู อนภาษาอังกฤษแห่ งประเทศไทย
ในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอเจ้ าฟ้ ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์

ที่ สคอ.124/2561

12 ธันวาคม 2561

เรื่อง การประกาศผลผู้ที่สมัครรับทุนเพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก
เนื่องด้วยสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการเปิดรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีมีความสนใจเข้ารับทุนเพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศจานวน
1 ทุน ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ทางสมาคมฯ ได้ ท าการคั ด เลื อ กจากบทคั ด ย่ อ ที่ ผู้ ส มั ค รส่ ง มา และขอประกาศผลผู้ ที่
บทคัดย่อได้รับการคัดเลือกในรอบแรก โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1) Nanchaya Mancharoen Wat Banmai School, Phitsanulok
2) Nonglak Pangroean
Nakhonsawan School, Nakhonsawan
3) Poonyavi Saengmontri Chaehomwittaya School, Lampang
4) Theptewan Duangdee Naphoopittayakhom School, Maha Sarakham
และขอให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทั้ง 4 ท่าน ติดต่อ รองศาสตราจารย์นพพร สโรบล ที่ sarobol99@hotmail.com
หรือที่เบอร์โ ทรศัพท์ 081-933-4673 เพื่อรับฟังรายละเอียดของการคัดเลือกในรอบถัดไป ภายในวัน ที่
17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธ์
จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ปนีตา นิตยาพร)
นายกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย
Thailand TESOL Temporary Office (ทีท
่ ำกำรชัว่ ครำว)
Flight Crew Resource & Language Training Department (BZ) (14 th Floor)
Thai Airways International Plc.Co.Ltd.,89 VibhavadiRangsit Road, Bangkok, 10900, THAILAND
้ 14) บริษัทกำรบินไทย จำกัด (มหำชน)
กองฝึ กอบรมภำษำและบุคลำกรกำรบิน (ชัน
89 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
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สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL)
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนเพื่อนาเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ จานวน 1 ทุน
ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย
คุณสมบัติของผู้รับทุน
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา
3. มีประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 3 ปี ขึ้นไป
4. เป็นสมาชิกสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL)
ขั้นตอนการสมัครและรับทุน
1. ส่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (abstract) ของผลงานวิชาการที่มีความยาวไม่เกิน 250 คา พร้อมประวัติ
ส่ ว น ตั ว ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ( bio data) ที่ มี ค ว า ม ย า ว ไ ม่ เ กิ น 8 0 ค า ม า ที่
thailandtesol.competition@gmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ ผลงานวิชาการ หมายถึง งานวิจัย งานวิจัยในชั้นเรียน เทคนิคการเรียนการสอน หรือ
โครงงานต่างๆ
2. ผู้สมัครที่บทคัดย่อได้รับการคัดเลือกต้องมานาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับ
นานาชาติของสมาคม Thailand TESOL ในระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2562 ณ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
หมายเหตุ ประกาศผลผู้ที่บทคัดย่อได้รับการคัดเลือกในวันที่ 12 ธันวาคม 2561
3. ผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมจะได้รับทุน จานวน 1 คน จากผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกมานาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติของสมาคม Thailand TESOL ระหว่าง
วันที่ 18 – 19 มกราคม 2562
หมายเหตุ
ประกาศผลผู้ ที่ ได้รับทุนในพิธี ปิดการประชุ มทางวิช าการของสมาคม Thailand
TESOL วันที่ 19 มกราคม 2562
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4. ผู้ที่ได้รั บ ทุน ต้องเดิน ทางไปนาเสนอผลงานงานวิช าการในต่างประเทศได้ตามจานวนวันของการ
ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ทุนประกอบด้วย
4.1 ค่าเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
4.2 ค่าลงทะเบียนสาหรับการประชุม
4.3 ค่าที่พัก
หมายเหตุ ผลงานวิชาการที่จะนาเสนอในต่างประเทศต้องเป็นเรื่องเดียวกับที่ได้รับการคัดเลือก
ผู้ ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รขอรั บ ทุ น ดั ง กล่ า ว สามารถติ ด ต่ อ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
รองศาสตราจารย์ นพพร สโรบล sarobol99@hotmail.com หรือเบอร์โทรศัพท์ 081-9334673
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