
 

  

 
ประกาศ 

เร่ือง  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนไปแลกเปลี่ยน ณ เมืองฟุกโุอกะ ประเทศญี่ปุ่น 
ปีการศึกษา 2558 

…………………………………………………. 
 ตามที่ชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan Youth Exchange Club) ร่วมกับศูนย์
ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสารวิทยา และโรงเรียนเทพลีลา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ได้ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อไปแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ระหว่าง วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2558  ณ เมืองคุฟุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เสร็จสิ้นแล้ว      
จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 ให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ ด าเนินการ 
  1. ส่งส าเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย และต้องมีอายุของหนังสือเดินทาง ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า     
6 เดือน โดยให้นักเรียน Scan ส่ง kaewshushi@gmail.com ภายในวันท่ี 7 กันยายน 2558  
  2. ให้นักเรียนโอนเงินสมทบทุนค่าใช้จ่ายส าหรับการท ากิจกรรมฯ ตามที่ระบุในโครงการ เป็นเงิน         
12,000 บาท ภายในวันท่ี 16 กันยายน 2558 ธนาคารกรุงไทย สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ  ช่ือบัญชี นางสยุมพร  ศิริวิวัฒน์ไพทูร 
หมายเลขบัญชี 762 – 0 – 45106 – 4 และให้นักเรียน Scan  หลักฐานการโอนเงิน ส่ง kaewshushi@gmail.com ทันท ี    
โดยน าหลักฐานการโอนเงินฉบับจริงมาแสดงในวันปฐมนิเทศ วันท่ี 25 กันยายน 2558 ด้วย 
  3. นักเรียนเข้าร่วมปฐมนิเทศระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2558 ณ ค่าย TJYEC ค่ายสวนหงส์เหิร     
อ าเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  พร้อมกันโรงเรียนสารวิทยา 08.00 น. ผู้ปกครองต้องเข้าร่วมฟังค าช้ีแจง รายละเอียดการเข้าค่าย
ตามก าหนดการแนบท้าย  
  4. ให้นักเรียนน าหนังสือเดินทางฉบับจริง รูปถ่าย 2.0 นิ้ว จ านวน 6 รูป (พื้นหลังรูปสีขาว)เอกสารอื่นที่จ าเป็น 
เพื่อกรอกข้อมูลเข้าประเทศ และท าประกันภัย) การแต่งกายให้นักเรียนแต่งชุดพลศึกษาของโรงเรียนในวันแรก และเตรียมชุด
ล าลองสุภาพ (กางเกงควรเป็นขายาว) และชุดท ากิจกรรมทางน้ า (ขาสั้นสุภาพ)  เพื่อท ากิจกรรมระหว่างอยู่ค่าย  
  5. นักเรียนที่มีโรคประจ าตัวให้นักเรียนท าใบรับรองแพทย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยืนยันว่านักเรียน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน เนื่องจากระหว่างการไปเข้าร่วมโครงการนักเรียน          
ต้องพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ 
  6. ให้นักเรียนด าเนินการข้อ 1 - 5 โดยเคร่งครัด กรณีนักเรียนไมส่ามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนไดไ้ม่วา่ด้วย
เหตุใด ๆ การพิจารณาของชมรมเยาวชนแลกเปลีย่นไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan Youth Exchange Club) 
 ถือเป็นการสิ้นสุด 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  1  กันยายน  พ.ศ.  2558 

 

(นางสุรีรัตน์    สะสุนทร) 
ประธานชมรมเยาวชนแลกเปลีย่นไทย-ญี่ปุ่น 
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เลขที ่ 
 NO. 

ชื่อ   นามสกุล 
NAME  SURNAME 

ชั้น 
Class 

โรงเรียน 
SCHOOL 

จังหวัด 
PROVINCE 

1 น.ส. ญาณินท์ โรจนกิจ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ กรุงเทพ ฯ 

  MS YANIN ROCHANAKIJ   TRIAMUDONSUKSANOMKLAO SCHOOL BANGKOK 

2 น.ส. ผริตรา บ ารุงศร ี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ กรุงเทพ ฯ 

  MS PARITRA BAMRUNGSRI   TRIAMUDONSUKSANOMKLAO SCHOOL BANGKOK 

3 น.ส. ณัฐธิดา วิเศษสุข 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ กรุงเทพ ฯ 

  MS NUTTIDA VISEDSUK   TRIAMUDONSUKSANOMKLAO SCHOOL BANGKOK 

4 น.ส. พรนภัส พันจินา 6 โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบางเขน กรุงเทพ ฯ 

  MS. PHRAEPHILAI JANPHENG   RATTANAKOSINSOMPHOT BANGKHEN 
SCHOOL 

BANGKOK 

5 น.ส. ฐานิดา สวนส้มจีน 5 โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบางเขน กรุงเทพ ฯ 

  MS. THANIDA SUANSOMJEEN   RATTANAKOSINSOMPHOT BANGKHEN 
SCHOOL 

BANGKOK 

6 น.ส. ดารารัตน ์ แก้วจันทร์ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทรร์่มเกล้า กรุงเทพ ฯ 

  MS. DARARAT KRAWCHANTONG   DEBSIRINROMKLAO SCHOOL BANGKOK 

7 นาย ชัยวัตร จ๋อยคล้าย 6 โรงเรียนเทพศิรินทรร์่มเกล้า กรุงเทพ ฯ 

  MR. CHAIWAT JOYKLAY   DEBSIRINROMKLAO SCHOOL BANGKOK 

8 น.ส. สุทัตตา คงสนทนา 6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพ ฯ 

  MS. SUTATTA KONGSONTHANA   PRAKANONGPITTAYALAI SCHOOL BANGKOK 

9 นาย คุณพงศ์ พ่วงข า 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพ ฯ 

  MR. KHUNNAPONG PHUANGKHAM   RATWINIT BANGKHEN SCHOOL BANGKOK 

10 นาย ศุภกร ดอกรักกลาง 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพ ฯ 

  MR. SUPAKORN DOKRUKKLANG   RATWINIT BANGKHEN SCHOOL BANGKOK 

11 น.ส. วรัญญา บุญช ู 5 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพ ฯ 

  MS. WARUNYA BOONCHU   SARAWITTAYA SCHOOL BANGKOK 

12 นาย ธีรดนย ์ ธิราไชย 5 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพ ฯ 

  MR TEERADON THIRACHAI   SARAWITTAYA SCHOOL BANGKOK 

13 นาย นพเมศฐ ์ นิธิชัยพจน์ 4 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพ ฯ 

  MR NOPPAMETH NITHICHAIPOJ   SARAWITTAYA SCHOOL BANGKOK 

14 น.ส. สุภาวด ี พร้อมมูล 6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพ ฯ 

  MS SUPAWADEE PROMMOOL   SARAWITTAYA SCHOOL BANGKOK 

 
 



 

  

 

เลขที ่ 
 NO. 

ชื่อ   นามสกุล 
NAME  SURNAME 

ชั้น 
Class 

โรงเรียน 
SCHOOL 

จังหวัด 
PROVINCE 

15 น.ส. ศศนัน จุลคีร ี 6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพ ฯ 

 MS. SASANUN CHULKEEREE   SARAWITTAYA SCHOOL BANGKOK 

16 น.ส. ณัฏฐา พิกุลสวัสดิ ์ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพ ฯ 

  MS. NATTA PIKUNSAWAT  TRIAMUDONSUKSA SCHOOL BANGKOK 

17 น.ส. สิตางค ์ ธัญพิสิฐ 5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพ ฯ 

  MS SITANG THANYAPISIT  SAMSENWITTAYALAI SCHOOL BANGKOK 

18 นาย วรรณทยา แวงวรรณ 6 โรงเรียนหัวหิน ประจวบครีีขันธ ์

  MR WANTHAYA WANGWAN  HUAHIN SCHOOL PRACHUAPKHIRIKHAN 

19 น.ส. ชวัลลักษณ ์ อุทธิเสน 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธาน ี

  MS. CHAWANLAK UTTHISAIN  BENCHAMA MAHARAT SCHOOL UBONRATCHATHANI 

20 น.ส. ศุภิสรา ชมภูมิ่ง 5 โรงเรียนดารงราษฎรส์งเคราะห์ เชียงราย 

  MS SUPISARA CHOMPUMING  DAMRONGRATSONGKROH SCHOOL CHIANGRAI 

21 น.ส. สุวรรณ ี แต่บรรพกลุ 6 โรงเรียนสตรีภเูก็ต ภูเก็ต 

  MS SUWANNEE TAEBANPAKUL  SATREEPHUKET SCHOOL PHUKET 

22 นาย วีรกิตติ ์ โชติปิติทวีพงษ ์ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กูลกันยา สงขลา 

  MR. VEERAKIT CHOTPITITAVEEPONG  HATYAIWITTAYALAISOMBOONKULKANYA 
SCHOOL 

SONGKLA 

23 น.ส. ศิรภสัสร อินทรคง 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบรูณ์กูลกันยา สงขลา 

  MS. SIRAPHATSORN INKHONG  HATYAIWITTAYALAISOMBOONKULKANYA 
SCHOOL 

SONGKLA 

24 นาย นพรัตน ์ รัตพลท ี 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตัตาน ี ปัตตาน ี

  MR. NOPPARAT RATPOLTEE  BENCHAMARACHUTIT PATTANI SCHOOL  PATTANI  

25 นาย นัทธพงษ์ ศรีนวล 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปตัตาน ี ปัตตาน ี

  MR. NATTAPONG SRINUAL  BENCHAMARACHUTIT PATTANI SCHOOL  PATTANI  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
การปฐมนิเทศ วันที ่25 - 27 กันยายน 2558 

ณ โรงเรียนสารวิทยา 
…………………………………………………… 

 ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558  เวลา 08.30-10.00 น อาคาร 9 ชั้น 1 ห้องอเนกประสงค์ 
08.00 น  - นักเรียนลงทะเบียน (รับรายละเอียดโครงการ, ก าหนดการ ฯลฯ)  
08.30 น  - กล่าวเปิดการปฐมนิเทศโดยประธาน หรือ กรรมการTJYEC  

  - แนะน าโครงการ รายละเอียดต่างๆ   
09.00 น.  - แนะน าการเตรียมตัว เสื้อผ้า การจัดกระเป๋าเดินทาง สถานที่ต่าง ๆ   

       ซักถามข้อมูล การใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง  
09.30 น.  - ลงทะเบียนการประกันการเดินทางต่างประเทศ  

    - การเตรียมท าป้ายชื่อและคู่มือ  
    - เอกสารเข้าประเทศญี่ปุ่น  
    - เรียนรู้และฝึกการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

10:00 น.   - ออกเดินทางไปชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนTJYEC จังหวัดราชบุรี  
12:00 น.   - พักทานอาหารกลางวัน  
13.00 น.   - ออกเดินทางไป สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี    
14:00 น.   - เปิดค่าย     
      - กฏระเบียบของการเข้าค่าย  สถานที่พักในญี่ปุ่น  โรงเรียน 
     - การติดต่อแบบลูกโซ่   การประชุมบนอินเตอร์เน็ท    

    - ฝึกเขียนการแสดงความเห็นในการเข้าร่วมโครงการ 
    - ฝึกกล่าวในนามตัวแทนคณะนักเรียนไทย กล่าวแนะน าคณะ  
    - กล่าวขอบคุณในแต่ละโอกาส 
    - พักผ่อนตามอัธยาศัย 

17:30 น.   - อาหารเย็น 
19:00 น.   - แนะน าโรงเรียนในญี่ปุ่น 

    - การเลือกโรงเรียนที่จะไปฝึกเรียนในญี่ปุ่น  
    - นักเรียนประชุมกลุ่มย่อยแบ่งตามโรงเรียนในญี่ปุ่น 

     - การแบ่งงาน หน้าที่และบทบาท กับการเลือกกล่าวในแต่ละโอกาส 
    - วางแผนเรื่องเตรียมการแสดง และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ของแต่ละกลุ่ม 
    - ดูวีดีโอของโครงการในปีที่ผ่านมา 
  - สรุปกิจกรรมส าหรับวันรุ่งขึ้น 

21:00 น.   - เลิก กลับห้อง  เขียนบันทึกก่อนนอน 
22:00 น.   - เข้านอน 
 
 
 



 

  

 
 
26 กันยายน 2558  
7:00 น.  - ออกก าลังกายยามเช้า 
7:30 น.  - อาหารเช้า 
8:30 น.  - ส่งการบ้านให้อาจารย์ญี่ปุ่นตรวจ  

- ฝึกกล่าวในนามตัวแทนคณะนักเรียนไทย กล่าวแนะน าคณะตามโปรแกรมท่ีได้เลือก  
    - กล่าวขอบคุณในแต่ละโอกาสตามโปรแกรมท่ีได้เลือก 

 - นักเรียนประชุมกลุ่มย่อย ฝึกกล่าวต่อหน้าคนจ านวนมาก 
 - แสดงความเห็นการเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม  
 - วางแผนการแสดง พร้อมเขียนค าอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น และฝึกการแสดง 

11:30 น.    - อาหารเที่ยง  
12:30 น.    - ชีวิตความเป็นอยู่ในญี่ปุ่น  

 - ในโรงเรียน  เสื้อผ้า ชุดกีฬา รองเท้า  
 - กิจกรรมในโรงเรียน 

- ฝึกการแสดงในกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
- อาหารไทยและการปรุง 

 - การวางตัวและพักในบ้านครอบครัวญี่ปุ่น 
  - การใช้ห้องน้ า 

- มารยาทในการทานอาหาร   
- หัวข้อในการคุย 

  - มารยาทการแช่น้ าแร่ ใน ญี่ปุ่น 
  - ทานของว่าง 
16:00 น.   - เดินทางไปธารน้ าร้อนบ่อคลึง 
18:00 น.   - อาหารเย็น 
19:00 น.   - โชว์การแสดงของแต่ละกลุ่ม  พร้อมค าอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น 

    - สรุปกิจกรรมส าหรับวันรุ่งขึ้น 
21:00 น.   - กลับห้อง  เขียนบันทึกก่อนนอน เตรียมกระเป๋าเพ่ือเดินทางกลับ   
22:00 น.   - เข้านอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
27 กันยายน 2558  
07:00 น.    - ออกก าลังกายยามเช้า 
07:30 น.    - อาหารเช้า 
08:30 น.    - เตรียมเก็บห้องพักและน าสัมภาระ และกระเป๋าไปไว้ที่รถบัส 
09.00 น.    - ฝึกกล่าว Speechในฐานะตัวแทนคณะนักเรียนไทยในวาระต่าง ๆ  

     - เขียนรวบรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้ และ สิ่งที่ต้องไปฝึกเพ่ิมเติม 
    - เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ10:30 น.  ออกเดินทาง 

12:00 น.   - พักทานอาหารกลางวันที่นครปฐม 
13.00 น.   - ออกเดินทางกลับกรุงเทพ ฯ 
15:30 น.   - เดินทางถึงโรงเรียนสารวิทยาโดยสวัสดิภาพ  

……………………………………………………………………………………………… 
 
วันปฐมนิเทศน์ 
 - วันที่ 25 กันยายน 2558   ใส่ชุดพละ    
 - วันที่ 26 กันยายน 2558   ชุดล าลอง 
 - วันที่ 27 กันยายน 2558   ชุดล าลอง 
สิ่งท่ีต้องน ามา 
อุปกรณ์การเรียน สมุด  พจนานุกรม หรือ มือถือที่มีดิกชินเนอรี่ ผ้าเช็ดตัว  สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน   
ยารักษาโรค นอกจากที่ก าหนดแล้ว  ส าหรับนักเรียนหญิง  เสื้อผ้าสีเข้ม  กางเกงขาสั้น ส าหรับกิจกรรมทางน้ า  
นักเรียนชาย ใส่กางเกงบอลล์ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
1. อาจารย์ภัทรวรรณ ปิรมิตร อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสารวิทยา โทร 090-320-8586  
2. อาจารย์นกแก้ว คล้ายสอน อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสารวิทยา โทร 087-313-4435  
   (ส านักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2)  
3. อาจารย์ชนนาถ นพรัตน์ กรรมการ TJYEC โทร 089-117-2947 
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 
 


