
  

ประกาศ 
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนไปแลกเปลี่ยน ณ เมืองฟกุุโอกะ ประเทศญีปุ่่น 

ปีการศกึษา 2559 
…………………………………………………. 

 ตามที่ชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan Youth Exchange Club) 
ร่วมกับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินการ
คัดเลือกนัก เรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                  
เพื่อไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 14 - 23 ตุลาคม 2559 ณ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสารวิทยา บัดนี้การด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผล          
การสอบคัดเลือก ดังรายช่ือแนบท้ายประกาศนี้ 
 ให้นักเรียนท่ีมีชื่อตามประกาศน้ี ด าเนินการ 
 1. ส าหรับนักเรียนที่ท าหนังสือเดินทางใหม่ ส่งส าเนาใบรบัหนังสือเดินทาง ภายในวันพฤหัสที่ 1 กันยายน 2559    
และสง่ส าเนาหนงัสือเดินทางหน้าทีม่ีรปูถ่ายและต้องมีอายุของหนงัสือเดินทาง กอ่นวันเดินทางไม่นอ้ยกว่า 6 
เดือน  โดยให้นักเรียน Scan ส่ง namwan_amaimizu@hotmail.com ภายในวันที่ 5 กันยายน 2559  
 2. ให้นักเรียนโอนเงินสมทบทุนค่าใช้จ่ายส าหรบัการท ากิจกรรมฯ ตามที่ระบุในโครงการ  
เป็นเงิน 12,000 บาท ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 ธนาคารกรุงไทย สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ   
ช่ือบัญชี นางสยุมพร  ศิริวิวัฒน์ไพทูร หมายเลขบัญชี 762 – 0 – 45106 – 4 และให้นักเรียน Scan        
หลักฐานการโอนเงิน ส่ง namwan_amaimizu@hotmail.com ทันที   และน าหลักฐานการโอนเงินฉบับจรงิ     
มาแสดงในวันปฐมนิเทศ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ด้วย  
 3. นักเรียนเข้าร่วมปฐมนิเทศระหว่างวันที่ 1- 4 ตุลาคม 2559 ณ ค่าย TJYEC ค่ายสวนหงษ์เหิร        
อ าเภอสวนผึง้ จังหวัดราชบรุีพรอ้มกันโรงเรียนสารวิทยา 08.00 น. ก าหนดการปฐมนิเทศและการเขา้ค่าย    
เตรียมความพร้อมจะประกาศในวันท่ี  5 กันยายน 2559 ผู้ปกครองที่สะดวกสามารถเข้าร่วมฟงัค าช้ีแจง
รายละเอียดโครงการและการเข้าค่ายได ้
 4. ให้นักเรียนน าหนังสือเดินทางฉบับจริง รูปถ่าย 2.0 นิ้ว จ านวน 4 รูป (พื้นหลังรูปสีขาว) เอกสารอื่น  
ที่จ าเป็น เพื่อกรอกข้อมูลเข้าประเทศญี่ปุ่น)  
 5. การแต่งกายให้นกัเรียนแต่งชุดพลศึกษาของโรงเรียนในวันแรกและเตรียมชุดล าลองสุภาพ (กางเกง
ควรเป็นขายาว) และชุดท ากจิกรรมทางน้ า (ขาสั้นสุภาพ)  เพื่อท ากิจกรรมระหว่างอยู่ค่าย   
 
 
 
 

/6. นักเรียนทีม่ีโรคประจ าตัว… 
 



  

 6. นักเรียนทีม่ีโรคประจ าตัวให้นักเรียนท าใบรบัรองแพทยท์ัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยืนยันว่า
นักเรียนสามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสขุภาพของนักเรียน เนือ่งจากระหว่างการไปเข้าร่วม
โครงการนักเรียนต้องพักกบัครอบครัวอุปถัมภ์  
 7. ให้นักเรียนด าเนินการข้อ 1-6 โดยเคร่งครัด กรณีนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนได้ไม่ว่า
ด้วย เหตุใด ๆ การพิจารณาของชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan Youth 
Exchange Club)  ถือเป็นการสิ้นสุด  

   ประกาศ  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ.  2559 

 

(นางสรุีรัตน์    สะสุนทร) 
ประธานชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ประเภทท่ี 1 คัดจากคะแนนข้อเขียนและสัมภาษณ์ท่ีมีคะแนนรวมสูงสุด 3 ล าดับแรก 
ล าดับท่ี เพศ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด 

1 นาย ธนาคาร หนไธสง ม.5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพฯ 
2 นาย วรฤทธิ ์ ปิยวีรวงศ ์ ม.6 โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุร ี
3 น.ส. ณัฐณิชา บรรทัดพันธุ ์ ม.5 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ 
 

ประเภทท่ี 2  คัดจากนักเรียนท่ีเรียนภาษาญ่ีปุ่นและเป็นตัวแทนภาคต่าง ๆ จ านวน 5  ทุน  
ล าดับท่ี เพศ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด 

1 น.ส. นูรลัยลา สาเมา๊ะ ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ปัตตานี 
2 นาย จีไว ฮิว ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา สงขลา 
3 นาย อัษฎาวธุ หมานเบ็ยหีม ม.6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา สงขลา 
4 นาย ธีระพันธุ ์ เมธากุลวณิชย์ ม.5 โรงเรียนราชประชาสมาลัย ฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกฯ สมุทรปราการ 
5 น.ส. ยลดา ทับทิมทอง ม.6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุร ี

ดี  

ประเภทท่ี 3  คัดจากนักเรียนท่ีฝึกเสริมทักษะภาษาญ่ีปุ่นท่ีชมรมTJYEC จ านวน 12  ทุน 
ล าดับท่ี เพศ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด 

1 นาย รชต ฝั้นต่างเชื้อ ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ 
*2 นาย พันธกานต์ มีสันเทียะ ม.5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ 
3 นาย กิตติภัฎ สมเจริญ ม.6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ 
4 น.ส. จิดาภา จันทอง ม.6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ 
5 น.ส. อรุโณทัย อุน่ขจร ม.6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ 
6 น.ส. พุทธมณี บูรณจตุพร ม.6 โรงเรียนบางกะป ิ กรุงเทพฯ 
7 นาย ณัฐวัตร ย้ิมเจริญ ม.6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพฯ 
8 น.ส. สุนิชา ธูปแกว้ ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ ์ กรุงเทพฯ 
9 น.ส. ขวัญชนก ทวิสุวรรณ ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ 
10 น.ส. มัณฑนา วรรณมหินทร ์ ม.5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ 
11 น.ส. ปรวีณ์ นาคทอง ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพฯ 
12 นาย พงศ์ศริ ิ รอดสุข ม.5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพฯ 
13 น.ส. นาเดีย กรเกษม ม.5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพฯ 

*หมายเหต ุ ล าดับที่ 2 สละสทิธ์ิ เนื่องจากชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ได้ทุนของ JENESYS  
  ไปทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น  


