
  

ประกาศ 
เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2561 

ณ เมืองทาคาซากิ จังหวัดกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น  
…………………………………………………. 

 ตามที่ชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan Youth Exchange Club) 
ร่วมกับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการ
คัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 6               
ตุลาคม 2561 ณ เมืองทาคาซากิ จังหวัดกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียน             
สารวิทยา บัดนี้การด าเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี ้

 ให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศนี้ ด าเนินการ 
 1. ส าหรับนักเรียนที่ท าหนังสือเดินทางใหม่ ส่งส าเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย ภายในศุกร์ที่ 24
สิงหาคม 2561 ส่วนนักเรียนที่มีหนังสือเดินทางแล้วต้องส่งส าเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย โดยต้องมีอายุ
ของหนังสือเดินทางก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยให้นักเรียน Scan ส่งsukphetcharee@gmail.com 
ภายในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2561  
 2. ให้นักเรียนโอนเงินสมทบทุนค่าใช้จ่ายส าหรับการท ากิจกรรมฯ ตามท่ีระบุในโครงการ  
เป็นเงิน 26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ภายในวันที่ 6 กันยายน 2561 ธนาคารทหารไทย           
สาขา อยุธยา พาร์ค  ชื่อบัญชี  น.ส.พิชชากานต์   ถินต่าย  หมายเลขบัญชี 633–2–55321–0 
ให้นักเรียน Scan หลักฐานการโอนเงิน ส่ง sukphetcharee@gmail.com ทันที และน าหลักฐานการโอนเงิน           
ฉบับจริงมาแสดงในวันปฐมนิเทศ วันที่ 7 กันยายน 2561 ด้วย  
 3. นักเรียนเข้าร่วมปฐมนิเทศระหว่างวันที่ 7 กันยายน - 9 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย ์TJYEC อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี พร้อมกันโรงเรียนสารวิทยา 08.00 น. ก าหนดการปฐมนิเทศและการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม
จะแจ้งในวันประปฐมนิเทศ  ผู้ปกครองที่สะดวกสามารถเข้าร่วมฟังค าชี้แจงรายละเอียดโครงการและการเข้า
ค่ายได้  ในวันปฐมนิเทศ 7 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสารวิทยา ก่อนการเดินทาง (ช่วงเช้า) 
 4. ให้นักเรียนน าหนังสือเดินทางฉบับจริง รูปถ่าย 2.0 นิ้ว จ านวน 4 รูป (พ้ืนหลังรูปสีขาว)               
พร้อมเอกสารอื่นที่จ าเป็น เพ่ือกรอกข้อมูลเข้าประเทศญี่ปุ่น 
 5. การแต่งกายในช่วงปฐมนิเทศให้นักเรียนแต่งชุดพลศึกษาของโรงเรียนในวันแรกและเตรียมชุดล าลอง
สุภาพ (กางเกงควรเป็นขายาว) และชุดท ากิจกรรมทางน้ า (ขาสั้นสุภาพ)  เพ่ือท ากิจกรรมระหว่างอยู่ค่าย   
 
 

/6. นักเรียนที่มีโรคประจ าตัว… 



  

 6. นักเรียนที่มีโรคประจ าตัวให้นักเรียนท าใบรับรองแพทย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                
ยืนยันว่านักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน เนื่องจากระหว่างการไป
เข้าร่วมโครงการนักเรียนต้องพักกับครอบครัวอุปถัมภ์  
 7. ให้นักเรียนด าเนินการข้อ 1-6 โดยเคร่งครัด กรณีนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยนได้               
ไม่ว่าด้วย เหตุใด ๆ การพิจารณาของชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan Youth 
Exchange Club)  ถือเป็นการสิ้นสุด  

   ประกาศ  ณ  วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2561 

 

(นางสุรีรัตน์    สะสุนทร) 
  ประธานชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายช่ือนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น  
ณ เมืองทาคาซากิ จังหวัดกุมมะ ประเทศญี่ปุ่น  
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 6 ตุลาคม 2561  

no ชื่อ-สกุล ระดับชั้น โรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ 

1 นางสาวธิติมา หนูเนียม ม.6 สารวิทยา   คะแนนสูงอันดับ 1 คือ 85% 
2 นางสาวฑิติยา  หงษ์เงิน ม.6 สารวิทยา   คะแนนสูงอันดับ 2 คือ 84 % 
3 นายชนาธิป  ศรีธนู ม.5 บางกะปิ   คะแนนสูงอันดับ 3 คือ 81 % 

4 นายภูกานต์  ชูเดชา ม.5 อ ามาตย์พานิชนุกูล กระบี่ ตัวแทนภาคใต้  
5 นางสาวกนกเนตร  สนธิเกียรติ ม.6 สตรีภูเก็ต ภูเก็ต  ตัวแทนภาคใต้  
6 นางสาวณัฎฐากร  ราชแก้ว ม.5 พิบูลวิทยาลัย  ลพบุรี ตัวแทนภาคกลาง 

7 นายกีรติ  จิตรวิมล ม.6 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า   
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนา

คุณภาพภาษาญี่ปุ่น กทม (สพฐ)  

8 นางสาวสุวิมล  รักพาณิชศิริ ม.5 สารวิทยา   นักเรียนที่ฝึกทักษะค่าย TJYEC 
9 นางสาวสิริญญา  สีทองทาบ ม.6 สารวิทยา   นักเรียนที่ฝึกทักษะค่าย TJYEC 

10 นางสาวสุชาวภักดิ์  การเจริญดี ม.4 
สาธิตพิบูลบ าเพ็ญ  

ม.บูรพา 
ชลบุร ี นักเรียนที่ฝึกทักษะค่าย TJYEC 

11 นายวรรณชนะ   เรืองวิเศษไชย ม.6 สารวิทยา   นักเรียนที่ฝึกทักษะค่าย TJYEC 

12 
นางสาวภคนันท์  ชุมสาย ณ 
อยุธยา 

ม.5 สารวิทยา   นักเรียนที่ฝึกทักษะค่าย TJYEC 

13 นางสาววิสสุตา  พาวัน ม.6 สารวิทยา   นักเรียนที่ฝึกทักษะค่าย TJYEC  
14 นางสาวณัฐฤดี   เอกรัตนณัฐ ม.5 สารวิทยา    นักเรียนที่ฝึกทักษะค่าย TJYEC 

15 นางสาวณัฏนิช  วิรุฬห์วชิระ ม.5 
บดินทรเดชาสิงห์ 

 สิงหเสนี 2 
   นักเรียนที่ฝึกทักษะค่าย TJYEC 

16 นางสาวชาริสา  ก่อเกียรติตระกูล ม.5 Bangkok Advent     นักเรียนที่ฝึกทักษะค่าย TJYEC 

1 นายบดินทร์  เต่านวล   เทพศิรินทร์ร่มเกล้า   ส ารองอันดับ 1 

 
หมายเหตุ  1. เนื่องจากปีนี้ ไม่มีนักเรียนตัวแทนจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่สมัครหรือ 
      ที่สอบข้อเขียนได ้จึงให้โควต้าแก่นักเรียนภาคใต้ เพิ่มเติม ซึ่งมีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี 
  2. โควตาของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพญี่ปุ่นมีผู้สมัครจ านวนน้อย จึงให้แก่นักเรียน
     ที่ผ่านค่าย TJYEC ซึ่งเป็นนักเรียน ในสังกัดศูนย์พัฒนาคุณภาพภาษาญี่ปุ่นด้วย 
     โดยพิจารณาจากคะแนนของนักเรียนตามล าดับ 


