
 

 
ประกาศ 

เร่ือง รายช่ือนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น 
ณ เมืองทาคาซากิ จังหวัดกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น 

ปีการศึกษา 2562 
…………………………………………………. 

 ตามที่ชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand–Japan Youth Exchange Club)         
ร่วมกับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการจัดสอบ
ข้อเขียน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562  เพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียน                      
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ จ านวน 20 ทุน ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม                
ณ เมืองทาคาซากิ จังหวัดกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2562 รวม 9 วัน            
จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน จ านวนทั้งสิ้น 24 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
 และขอแจ้งให้นักเรียนที่เป็นตัวแทนจากศูนย์ภาษาญี่ปุ่นแต่ละภาคได้ทราบว่า ทางชมรมฯ จะคัดเลือก
นักเรียนตัวแทนภาคที่มีผลคะแนนอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี  หากนักเรียนตัวแทนภาคใดท าคะแนนในภาพรวม          
(ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ได้น้อยจะพิจารณาให้สิทธิกับนักเรียนในภาคอ่ืนหรือประเภทอ่ืนแทน จึงขอให้นักเรียน          
ได้เตรียมตัวส าหรับการสอบสัมภาษณ์ให้มีความพร้อมที่สุด 
 ขอให้นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าท าการสอบสัมภาษณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562                 
เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 9 โรงเรียนสารวิทยา โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
 1. น าหนังสือรับรองการเข้ารว่มโครงการฯ ตามแบบที่แนบท้ายประกาศ ให้ผู้ปกครองและโรงเรียน          
ที่นักเรียนก าลังศึกษาลงนามรบัรองว่านักเรียนไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าโดยสว่นตัว หรือผ่านโครงการใดๆ 
และมีคุณสมบัติตามที่ TJYEC ก าหนด ฉบับจริงมาในวันสอบสัมภาษณ์ กรณีท่ียังไม่ได้น าส่งฉบับจริง 
 2. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนในวันสอบสัมภาษณ์ 
 3. นักเรียนต้องมาให้ถึงสนามสอบก่อนเวลาลงทะเบียน  

โดยมีก าหนดการดังนี้  

  08.30 น.     นักเรียนลงทะเบียน รับคิวสัมภาษณ์ และซักซ้อมล าดับการสัมภาษณ์ 
  09.00 - 12.00 น.  สัมภาษณ์นักเรียน (ช่วงที่ 1) เริ่มจากนักเรียนตัวแทนภาคเป็นต้นไป 
  13.30 – 15.00 น. สัมภาษณ์นักเรียน (ช่วงที่ 2) ตามล าดับที่เหลือ  
  
                     
 
 

/ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์… 

 



 

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ 
 1. กรรมการตรวจสอบเอกสาร และ เช็คผลงานที่นักเรียนจะน ามาเสนอ 
             (นักเรียนที่มีส าเนาพาสปอร์ต ส่งให้กรรมการตรวจสอบ) 
 2. ท าแบบทดสอบเป็นภาษาไทย และแจ้งกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่ถนัดในการน าไปแสดงที่ญี่ปุ่น (10 นาท)ี  

3. นักเรียนแนะน าตัวเองและน าเสนอผลงานหรือรูปภาพและอธิบายพร้อมตอบค าถามเป็นภาษาญี่ปุ่น  
    (10 นาที) 
4. นักเรียนจับฉลาก และตอบค าถามพูดคุยกับคณะกรรมการชาวญี่ปุ่น (10 นาที ) 

 ให้นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเข้าท าการสอบสัมภาษณ์ตามท่ีได้แจ้งข้อมูลข้างต้น นักเรียนคนใด       
ไม่เข้าท าการสอบสัมภาษณ์ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2562 

 

 

(นางสุรีรัตน์    สะสุนทร) 
ประธานชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนเข้าท าการสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ท่ี 18 สิงหาคม 2562 

番号」 名前 学年 โรงเรียน  จังหวัด 
นักเรียนตัวแทนภาค 
ภาคกลาง 

2 นายภูมินทร ์อินอ่อน ม.4 พิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

3 นายเศรษฐพงษ ์สุขขี 
ม.6 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย 

สมุทรปราการ 
สมุทรปราการ 

ภาคใต้ 
10 นางสาวชญานิศ ประพันวงศ์ ม.6 พิชัยรัตนาคาร ระนอง 
11 นางสาวปราณปริยา เมธา ม.6 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 
12 นายกิตติศักดิ ์ช่วยมาก ม.6 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุกันยา สงขลา 
14 นางสาวนูรฟาร่าห ์ ศักดิ์ศรีพงศธร ม.6 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตาน ี ปัตตาน ี

15 นายนราพงษ ์ทองแก้ว ม.6 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตาน ี ปัตตาน ี

ภาคตะวันออก 

16 นางสาวอมลมณ ีชิโรรสธรรมธาดา ม.6 ศรียานสุรณ ์ จันทบุร ี
นักเรียนฝึกเสริมทักษะภาษาญี่ปุน่ที่ชมรม TJYEC อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี/นักเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพภาษาญ่ีปุ่น (สพฐ.) 
กรุงเทพมหานคร 

22 นายภคพล ไทยคุรุพันธ์ ม.6 สารวิทยา กทม. 
23 นางสาวณิชาภรณ ์ ผาวิภาคโยธิน ม.6 สารวิทยา กทม. 
24 นายพิสิษฐ ์นิลกิจศรานนท์ ม.5 สารวิทยา กทม. 
25 นายเศรษฐ์ วงศ์เมือง ม.6 สารวิทยา กทม. 
27 นายธนกร ลือพิชิต ม.6 สารวิทยา กทม. 
32 นางสาวนีรชา  ฤทธิชัยส าราญ ม.6 โพธิสารพิทยากร กทม. 
36 นางสาวนาราภัทร อุปถัมภ์ ม.6 โพธิสารพิทยากร กทม. 
45 นางสาวภัทรกานต ์สุขโสภา ม.6 ระยองวิทยาคม ระยอง 
47 นายนันทภัทร สกุลด ารงเกียรต ิ ม.5 บางกะปิ กทม. 
49 ไผทกานต ์ทิมย้ายงาม ม.6 มัธยมวัดหนองจอก ฉะเชิงเทรา 
50 นางสาวนราภัทร เมืองสว่าง ม.6 ดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง กทม. 
52 นางสาวเบญจรัตน ์ผดาวลัย ์ ม.5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ กทม. 
53 นางสาวเมธาวรินทร ์นนทกนก ม.5 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกลา้ กทม. 
56 นางสาวฐิติยากร ด าข า ม.5 โรงเรียนรัตนโกสินทรส์มโภชบางเขน กทม. 
57 นางสาวพรหมพร ตันธนสมบัต ิ ม.5 โรงเรียนเทพศิรินทรร์่มเกล้า กทม. 
58 นางสาวบุษยารินทร์ แก้วทอง ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทรร์่มเกล้า กทม. 

มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
อาจารย์เดียร์  สุขเพ็ชร ี  อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น  โรงเรียนสารวิทยา  
    โทร 081-726-4660 e-mail : sukphetcharee@gmail.com 
อาจารยว์ีดารัตน์  ณะวิชา  หัวหน้าศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม กรุงเทพมหานคร เขต 2 โทร 084-681-775 



 

หนังสือรับรองการเข้าร่วม 
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม – ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562 

………………………………………………………………. 
 

 ข้าพเจา้ นาย/น.ส./ด.ญ./ด.ช. ............................................................................................................... 
เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ .......................................โรงเรียน......................................... ..................... 
ขอยืนยันว่าไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าโดยส่วนตวัหรือผ่านโครงการใดๆ และคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
ชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น ก าหนดทุกประการ 

      ลงชื่อ....................................................................นักเรียน 
                (.........................................................) 
       ................./......................./................... 
 
 ขอรับรองว่านักเรียนไม่เคยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าโดยส่วนตัวหรือผ่านโครงการใดๆ  และคุณสมบัติ
ครบถ้วน หากเป็นความเท็จยินดีชดใช้เงินทุนและค่าความเสียหายให้กับทางชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น  
 

      ลงชื่อ.................................................................ผู้ปกครอง 
                (.........................................................) 
       ................./......................./................... 
 
 
 โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนแล้ว นักเรียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

  ลงชื่อ.................................................................ครูผู้สอน      
  (.........................................................) 
   ................./......................./................... 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้แทน 
                              (.........................................................) 
                             ................./......................./................... 
 
    (ประทับตราโรงเรียน) 

 


