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ประจ ำปี 2023 

For FY 2023 

 
ใบสมัครโครงการใบสมัครโครงการ““NNIIHHOONNGGOO  PPaarrttnneerrss””   รุ่นที่รุ่นที่  1111  

AApppplliiccaattiioonn  FFoorrmm  ffoorr  tthhee  rreeqquueesstt  ooff  ““NNIIHHOONNGGOO  PPaarrttnneerrss””  aassssiiggnnmmeenntt 
  

 
 

 A. 機関（学校）情報   ข้อมูลโรงเรียน  

１. 申請機関  รายละเอียดโรงเรียน 

※日本語の時間割を添付してください กรุณาแนบตารางสอนวิชาภาษาญ่ีปุ่นของเทอมปัจจุบัน 

学校基本情報 
ข้อมูลโรงเรียน 

原語名  ช่ือภำษำไทย：  

英語名  ช่ือภำษำองักฤษ：  

日本語名  ช่ือภำษำญ่ีปุ่ น ：  

TEL เบอรโ์ทรศพัท ์ ：  

Website：  

設置主体 
ประเภท 

□教育省管轄 สงักดักระทรวงศกึษำธิกำร □内務省の管轄 สงักดักระทรวงมหำดไทย 

□公立 รฐับำล   □私立   เอกชน 
始業時間 เวลำเรียนตัง้แต ่     ：     ～ 終業時間 เวลำเลกิเรียน        ：  

所在地 
ทีอ่ยู่ 

地域/県名 
ภำค ： 
จงัหวดั ： 

住所 ท่ีอยู่ (ภำษำไทย)： 
          รหสัไปรษณีย：์ 
ท่ีอยู่ (ภำษำองักฤษ)： 

バンコクまでの距離・時間、及び交通手段 วิธีและเวลำเดินทำงไปกรุงเทพฯ ： 
 

教師数と生徒数 

จ านวนครูสอนภาษาญี่ปุ่น
และจ านวนนักเรียน 

全校生徒数：                                            
จ ำนวนนกัเรียนทัง้หมด ：  
                                                    คน 

日本語教師数： 

จ ำนวนครูสอนภำษำญ่ีปุ่ นชำวไทย ： 
                                                              คน 

日本語履修者数： 

จ ำนวนนกัเรียนท่ีเรียนภำษำญ่ีปุ่ นทัง้หมด： 
                                                           คน 

日本語教育の実績 

วชิาภาษาญี่ปุ่น 

年開始 เริม่ตัง้แตปี่ค.ศ.  （計รวม       年ปี） 
  □ 専攻 วิชำแผน    ระดบัชัน้ ม.4 (                    คน) ม.5  (                     คน) ม.6 (                    คน)  

□ 選択 วิชำเลือก    ระดบัชัน้ ม.1 (                    คน) ม.2   (                    คน) ม.3 (                   คน) 
   ม.4 (                    คน) ม.5   (                    คน) ม.6 (                   คน) 

日本語クラブ ชมุนมุภำษำญ่ีปุ่ น             □ ある มี             □ なし ไม่มี 

日本語コンテスト กำรแข่งขนัทกัษะภำษำญ่ีปุ่ นท่ีเขำ้รว่มครัง้ลำ่สดุท่ี 

__________________________________________________________________________ เม่ือปี ____________________ 
日本語キャンプ  กำรจดัคำ่ยภำษำญ่ีปุ่ นครัง้ลำ่สดุท่ี 

__________________________________________________________________________ เม่ือปี ____________________ 
その他 กิจกรรมภำษำญ่ีปุ่ นอ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ  
________________________________________________________________________________ 

使用教材 

หนังสือเรียนทีใ่ช้ 
専攻วิชำแผน：ม.4 (               ) ม.5 (                ) ม.6 (                ) 

選択วิชำเลือก： ระดบัชัน้   ม.             (                                                        ) 

外国語授業 

จ านวนวชิา
ภาษาต่างประเทศ 

ทีเ่ปิดสอน 

□英語   □中国語ภำษำจีน  □フランス語ภำษำฝรั่งเศส 
□韓国語ภำษำเกำหล ี  □ドイツ語ภำษำเยอรมนั  □ラオス語ภำษำลำว 
□カンボジア語ภำษำเขมร □ミャンマー語ภำษำพมำ่ 
□その他 อ่ืนๆ โปรดระบ（ุ                             ） 

外国籍教師 

จ านวนอาจารยช์าวต่างชาติ
ท้ังหมด 

กรุณำเขียนสญัชำตแิละจ ำนวนคน 

 

応募の理由 

เหตุผลทีส่มัครโครงการ 
NIHONGO Partners 

 

  วนัที ่ （年 Year）  (月 Month)  （日 Day） 

Date  ／  ／  
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ประจ ำปี 2023 

For FY 2023 

2. 日本語教師の情報 

ข้อมูลครูสอนภาษาญ่ีปุ่นชาวไทย(หากมีมากกว่า 2 ท่าน กรุณาเพิ่มอกี 1 แผ่น ) 

氏名 

ช่ือ-นำมสกลุ 

タイ語 

ภำษำไทย 
นำย / นำง / นำงสำว   

英語 

ภำษำองักฤษ Mr./Mrs./Ms.  

日本語 

ภำษำญ่ีปุ่ น  

週の担当コマ数 
จ ำนวนคำบสอนวิชำ
ภำษำญ่ีปุ่ นต่อสปัดำห ์

専攻 วิชำแผน ：  คำบ 

選択วิชำเลอืก ：  คำบ  
日本語クラブชมุนมุ：  คำบ 

日本語教授歴 

ปีท่ีเริ่มสอนภำษำญ่ีปุ่ น 
เริ่มตัง้แตปี่ค.ศ.＿＿＿ 

(計 รวม                ปี) 

性別 

เพศ 
男  ・ 女 

ชำย  /  หญิง 
生年月日 

วนัเดือนปีเกิด 19  年  月  日 
年齢 

อำย ุ  
勤務形態 

รูปแบบกำรจำ้ง 

□公務員  
     ขำ้รำขกำร 
□契約教員 
     อตัรำจำ้ง 

連絡先 
電話番号 
เบอรโ์ทรศพัท ์   E-Mail   

日本語能力試験 

JLPT 
□N1  □N2  □N3  □N4  □N5   
   （1級）     （2級）            （3級）    （4級）     （受験年 ปีท่ีสอบผ่ำน ค.ศ. _______________）       □受験したことがない ไม่เคยสอบ      

最終学歴 

ประวตัิกำรศึกษำ 
機関名 

ช่ือสถำบนั 

専攻 

คณะ/เอก  
学位 

วฒุ ิ  

国際交流基金の 

研修参加経験 

ประวตักิำรเขำ้อบรมกำร
สอนภำษำญ่ีปุ่ นของ 

JFBKK 

□新規研修
しんきけんしゅう

 รุน่ท่ี _______________   □OBEC研修 รุน่ท่ี _______________    

□その他 อ่ืนๆ ( โปรดเขียนช่ือคอรส์และปีท่ีเขำ้รว่มกำรอบรม)   

 

氏名 

ช่ือ-นำมสกลุ 

タイ語 

ภำษำไทย 
นำย / นำง / นำงสำว   

英語 

ภำษำองักฤษ Mr./Mrs./Ms.  

日本語 

ภำษำญ่ีปุ่ น  

週の担当コマ数 
จ ำนวนคำบสอนวิชำ
ภำษำญ่ีปุ่ นต่อสปัดำห ์

専攻 วิชำแผน ：  คำบ 

選択วิชำเลือก ：  คำบ  
日本語クラブชมุนมุ：  คำบ 

日本語教授歴 

ปีท่ีเริ่มสอนภำษำญ่ีปุ่ น 
เริ่มตัง้แตปี่ค.ศ.＿＿＿ 

(計 รวม                ปี) 

性別 

เพศ 
男  ・ 女 

ชำย  /  หญิง 
生年月日 

วนัเดือนปีเกิด 19  年  月  日 
年齢 

อำย ุ  
勤務形態 

รูปแบบกำรจำ้ง 

□公務員  
     ขำ้รำขกำร 
□契約教員 
     อตัรำจำ้ง 

連絡先 
電話番号 
เบอรโ์ทรศพัท ์   E-Mail   

日本語能力試験 

JLPT 
□N1  □N2  □N3  □N4  □N5   
   （1級）     （2級）            （3級）    （4級）     （受験年 ปีท่ีสอบผ่ำน ค.ศ. _______________）       □受験したことがない ไม่เคยสอบ      

最終学歴 

ประวตัิกำรศึกษำ 
機関名 

ช่ือสถำบนั 

専攻 

คณะ/เอก  
学位 

วฒุ ิ  

国際交流基金の 

研修参加経験 

ประวตักิำรเขำ้อบรมกำร
สอนภำษำญ่ีปุ่ นของ 

JFBKK 

□新規研修
しんきけんしゅう

 รุน่ท่ี _______________ □OBEC研修 รุน่ท่ี _______________    

□その他 อ่ืนๆ ( โปรดเขียนช่ือคอรส์และปีท่ีเขำ้รว่มกำรอบรม)   
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ประจ ำปี 2023 

For FY 2023 

3. “日本語パートナーズ”受入れ体制     ความพร้อมในการรับ NIHONGO Partners 

パートナーズが 

使用可能な設備  

อุปกรณต์่างๆที ่NIHONGO 

Partners สามารถใช้ได้ 

□日本語教室 หอ้งเรียนภำษำญ่ีปุ่ น □ エアコン เครื่องปรบัอำกำศในหอ้งพกัครู             
□コピー機 เครื่องถ่ำยเอกสำร □ ＰＣ（日本語/英語） คอมพิวเตอร ์(ภำษำญ่ีปุ่ น / ภำษำองักฤษ)   

□インターネット อินเทอรเ์น็ต □ DVDプレーヤー เครื่องเลน่ DVD                                        
□スピーカー ล ำโพง  □ プリンター ปริน้เตอร ์        
□プロジェクター โปรเจคเตอร ์ □ その他（ อ่ืนๆ โปรดระบ ุ              ） 

オンライン授業に問題なく 

対応できる程度の 

インターネット速度 

ความเร็วของอินเตอรเ์น็ตใน
โรงเรียนพร้อมต่อการสอน

ออนไลนห์รือไม่ 

□ มีความพร้อม あり 

 

□ ไม่พร้อม なし 

学生のオンライン授業の 

出席率 

นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์
ได้ประมาณก่ีเปอรเ์ซ็นต ์

 

県内のコロナ入院治療 

対応可の病院 

ในจังหวัดทีโ่รงเรียนของทา่น
อยู่มีโรงพยาบาลทีส่ามารถ

ตรวจและเขาพักรักษาเชือ้ไวรัส

โควิด 19 

โรงพยาบาลรัฐบาล (ภาษาองักฤษ) 国立病院名: 

ระยะทางจากโรงเรียน 学校からの距離: 

เวลาท่ีใชใ้นการเดินทางโดยรถยนต ์ 移動時間（車）: 
 

โรงพยาบาลเอกชน (ภาษาองักฤษ) 私立病院名: 

ระยะทางจากโรงเรียน 学校からの距離: 

เวลาท่ีใชใ้นการเดินทางโดยรถยนต ์ 移動時間（車）:  

その病院は通訳者が 

いますか？ 

โรงพยาบาลทีร่ะบุข้างต้นมีล่าม
หรือไม่ 

(โปรดระบุภาษา) 

 

 

B. 住居情報  ข้อมูลทีพ่ักอาศัย 

 

“日本語パートナーズ”の住居は、国際交流基金が規定に則って必要な経費を負担し、直接“日本語パートナーズ”に提供します。学校

に通う手段（※）・所要時間、生活上の安全、食事・買い物の利便性、銀行や病院への行きやすさ等を考慮して、推薦可能な住居の情報

をご記入ください。 

※“日本語パートナーズ”は車・バイクを自ら運転することはできません。また、バイクの二人乗りも禁じられています。 

ทำง Japan Foundation จะเป็นผูร้บัผิดชอบคำ่ท่ีพกัอำศยัใหก้บั NIHONGO Partners ตำมกฎระเบียบ 

กรุณำระบท่ีุพกัอำศยัท่ีมีควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปโรงเรยีน มีควำมสะดวกในกำรใชชี้วิตประจ ำวนั เช่น มีอินเทอรเ์น็ต ไปซือ้

ของ ซือ้อำหำรไดง้่ำย มีควำมปลอดภยั หรืออยู่ใกลก้บัสถำนท่ีส ำคญั เช่น โรงพยำบำล ธนำคำร เป็นตน้  

※ ไม่อนุญาตให ้ NIHONGO  Partners  ขับรถ ขับขีห่รือซ้อนทา้ยมอเตอรไ์ซคโ์ดยเดด็ขาด 
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ประจ ำปี 2023 

For FY 2023 

種類 

ลักษณะทีพ่ัก 

下記のいずれかを手配予定。 มีก ำหนดเลือกที่พกัดงัตอ่ไปนี ้

 

建物名 ช่ือท่ีพกั ：__________________________________________________________ 
 

□アパート/コンド― อพำรท์เมน้ท ์/ คอนโด         □一戸建てบำ้นเด่ียว    
□ミニホテル โรงแรมขนำดเลก็  
□その他 อ่ืนๆ โปรดระบ ุ（                ）             階数จ ำนวนชัน้ （            ） 

費用 

ค่าทีพ่ัก 

□敷金 เงินประกนั / เงินมดัจ ำ  _____________________ บำท  
□家賃 คำ่เช่ำหอ้ง ____________________บำท / เดือน 
□インターネット代  คำ่อินเทอรเ์น็ต  ________________บำท / เดือน 
□家具レンタル代 คำ่เช่ำเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  ________________บำท / เดือน 
□その他 อ่ืนๆ  ________________________________ 

住居から学校 

までの交通経路

วธีิการเดนิทางจากที่
พักไปยังโรงเรียน 

交通手段： □徒歩 เดนิ □自転車 จกัรยำน  □スクールバス รถโรงเรยีน   

 □バス รถเมล ์ □ソンテウ สองแถว  □その他 อ่ืนๆ  โปรดระบ ุ（                            ） 

所要時間 เวลำท่ีใชใ้นกำรเดนิทำง ：         นำที 

 周辺情報 
สภาพแวดล้อม

ใกล้เคยีง 

 

買い物できる場所：สถำนท่ีส  ำหรบัซือ้ของ 
□Big-C  □Big-C Market □Lotus  □Lotus- Express □Lotus-Talad 

□Central  □Robinson □Macro  □7-11      

□อ่ืนๆ  (              ) 

【□徒歩 เดนิ □その他 อ่ืนๆ （              ）／所要時間 ใชเ้วลำ （     ）分 นำที】   

 

 

□市場 ตลำด   
【□徒歩 เดนิ □その他 อ่ืนๆ （              ）／所要時間 ใชเ้วลำ （     ）分 นำที】   

 

 

□最寄の病院 โรงพยำบำลท่ีใกลท่ี้สดุ 
โรงพยำบำล______________________________________________________________________________ 
 【□徒歩 เดนิ   □その他 อ่ืนๆ （                 ）／所要時間 ใชเ้วลำ （         ）分 นำที】   

 

□管轄の入国管理局 อยู่ในพืน้ท่ีส  ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองจงัหวดั 
__________________________________________________________________________________________ 
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ประจ ำปี 2023 

For FY 2023 

設備  
เคร่ืองใช้ 

 
□ベッド ท่ีนอน  □寝具 เครื่องนอน  □書物机・椅子โต๊ะเขียนหนงัสือ เกำ้อีท้  ำงำน       
□クローゼット ตูเ้สือ้ผำ้  □エアコン แอร ์  □鏡台 โต๊ะเครื่องแปง้ 
□冷蔵庫 ตูเ้ย็น  □テレビ โทรทศัน ์  □電子レンジ ไมโครเวฟ     
□インターネット อินเทอรเ์น็ต □洗濯機 เครื่องซกัผำ้  □コインランドリー เครื่องซกัผำ้หยอดเหรียญ  
□クリーニング屋 รำ้นซกัแหง้ □流し台 อ่ำงลำ้งจำน  □エレベーター ลฟิท ์ 
□温水器 เครื่องท ำน ำ้อุ่น □防犯カメラ กลอ้งวงจรปิด □オートロック คียก์ำรด์บรเิวณทำงเขำ้ 
 

 

□トイレ หอ้งน ำ้   （水洗 แบบมีชกัโครก ／汲み取り式  ตกัน ำ้รำด）  

         （洋式 แบบนั่ง รำบ／和式 แบบนั่งยอง） 
 

 

□その他 อ่ืนๆ _______________________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

 

 
校長先生 

ผู้อ านวยการ 
外国語主任  

อาจารยห์วัหน้าฝ่ายภาษาตา่งประเทศ 
CP  

อาจารยผ์ู้ดแูลประสานงานชาวไทย 
CP  

อาจารยผ์ู้ดแูลประสานงานชาวไทย 

氏名 

ชื่อ -นามสกุล 

□Mr. □Ms. □Mr. □Ms. □Mr. □Ms. □Mr. □Ms. 

原語表記ภำษำไทย 
 

英語表記 ภำษำองักฤษ 
 

原語表記ภำษำไทย 
 

英語表記 ภำษำองักฤษ 
 

原語表記ภำษำไทย 
 

英語表記 ภำษำองักฤษ 
 

原語表記ภำษำไทย 
 

英語表記 ภำษำองักฤษ 
 

署名 
ลายเซ็น 

    

日付 
ลงวันที ่

    

 


