
  

ประกาศ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนไปแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2560 

ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  
…………………………………………………. 

 ตามท่ีชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan Youth Exchange Club) 
ร่วมกับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการ
คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันท่ี 20 - 29 ตุลาคม 2560     
ณ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสารวิทยา บัดนี้การด าเนินการสอบ
คัดเลือกเสร็จสิน้แล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 ให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ ด าเนินการ 
 1. ส าหรับนักเรียนท่ีท าหนังสือเดินทางใหม่ ส่งส าเนาใบรับหนังสือเดินทางภายในวันจันทร์ท่ี 11 
กันยายน 2560 และนักเรียนทุกคนต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทางหน้าทีม่ีรูปถ่าย โดยต้องมีอายุของหนังสือเดินทาง
ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน และให้นักเรียน Scan ส่ง tjyec.reg@gmail.com ภายในวันศุกร์ท่ี 15 
กันยายน 2560  
 2. ให้นักเรียนโอนเงินสมทบทุนค่าใช้จ่ายส าหรับการท ากิจกรรมฯ ตามที่ระบุในโครงการ  
เป็นเงิน 13,000 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ภายในวันท่ี 22 กันยายน 2560 ธนาคารกรุงไทย                  
สาขา เดอะมอลล์บางกะปิ  ชื่อบัญชี นางสยุมพร  ศิริวิวัฒน์ไพทูร หมายเลขบัญชี 762–0–45106–4               
ให้นักเรียน Scan หลักฐานการโอนเงิน ส่ง tjyec.reg@gmail.com ทันที และน าหลักฐานการโอนเงิน           
ฉบับจริงมาแสดงในวันปฐมนิเทศ วันท่ี 30 กันยายน 2560 ด้วย  
 3. นักเรียนเข้าร่วมปฐมนิเทศระหว่างวันท่ี 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย ์TJYEC อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี พร้อมกันโรงเรียนสารวิทยา 08.00 น. ก าหนดการปฐมนิเทศและการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม
จะประกาศในภายหลัง ผู้ปกครองที่สะดวกสามารถเข้าร่วมฟงัค าชี้แจงรายละเอียดโครงการและการเข้าค่ายได้    
ในวันปฐมนิเทศ 30 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนสารวิทยาก่อนการเดินทาง (ช่วงเช้า) 
 4. ให้นักเรียนน าหนังสือเดินทางฉบับจริง รูปถ่าย 2.0 นิ้ว จ านวน 4 รูป (พื้นหลังรูปสีขาว)               
พร้อมเอกสารอื่นท่ีจ าเป็น เพื่อกรอกข้อมูลเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 5. การแต่งกายให้นักเรียนแต่งชุดพลศึกษาของโรงเรียนในวันแรกและเตรียมชุดล าลองสุภาพ                 
(กางเกงควรเป็นขายาว) และชุดท ากิจกรรมทางน้ า (ขาสั้นสุภาพ)  เพื่อท ากิจกรรมระหว่างอยู่ค่าย   
 6. นักเรียนที่มีโรคประจ าตัวให้นักเรียนท าใบรับรองแพทย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ยืนยัน       
ว่านักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน เนื่องจากระหว่างการไปเข้าร่วม
โครงการนักเรียนต้องพักกับครอบครัวอุปถัมภ์  
 7. ให้นักเรียนด าเนินการข้อ 1-6 โดยเคร่งครัด กรณีนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปแลกเปล่ียนได้ไม่ว่า
ด้วย เหตุใด ๆ การพิจารณาของชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan Youth 
Exchange Club)  ถือเป็นการส้ินสุด  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  กันยายน  พ.ศ.  2560 

 

(นางสุรีรัตน์    สะสุนทร) 
  ประธานชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น 

 
 



  

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น  
ปีการศึกษา 2560 

 ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20 -29 ตุลาคม 2560 
 
นักเรียนที่มีผลคะแนนข้อเขียนและสัมภาษณ์ที่มีคะแนนรวมสูงสุด 3 ล าดับแรก 

ล าดับที่ เพศ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด 
1 นส. กนกธร  แซ่หลี 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 
2 นาย ธนวินท์  ทัศนัย 5 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
3 นส. กนกวรรณ สังขปาโน 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 

 

นักเรียนตัวแทนภาคและนักเรียนที่ฝึกเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ชมรมTJYEC  จ านวน 17  ทุน  
ล าดับที่ เพศ ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด 

1 นส. ธิติสุดา  วิชา 5 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 
2 นาย ฐัชชนม์  ทองอ่อน 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี ปัตตานี 
3 นส. ชลนารถ ติงสรัตน์ 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง 
4 นส. พิณสิกาญจน์  นวสิรคุณ 5 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
5 นาย จอม  ณ ถลาง 5 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
6 นาย พัชรพล  เรือนเงิน 5 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
7 นส. กัญญา ปัญจศิริ 6 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี 
8 นส. ภนิตา  ธีราพรนิธิ 5 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
9 นส. ชัญญานุช  ขุนอักษร 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร 
10 นส. กัญญารัตน์  น้อยมี 6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
11 นาย ดรณ์  กุลอาจยุทธ 5 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
12 นาย ธงชัย  อัชฌายกชาติ 4 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร 
13 นาย ธนาวุฒิ  เที่ยงธรรม 5 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
14 นส. พรรณรวี  หอมขจร 6 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
15 นส. อภิจรรยา  บุญทวี 5 โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร 
16 นส. กัญญามาศ สินวิรยะกุล 4 โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร 
17 นาย คมชาญ  สินธุช ู 6 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย 

*หมายเหต ุ    นักเรียนสามารถสอบถามคะแนนข้อเขียนและคะแนนสอบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ท่ี  
                   คุณจิราวรรณ  จิรวุฒวงศ์ชัย tjyec.mado@gmail.com 

 
 


