ประกาศ
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562
ณ จังหวัดฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
--------------------------------------------------------ด้วยชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan Youth Exchange Club)
ร่วมกับ National Institution for Youth Education, National Yasukogen Youth Center, Fukuoka
ได้ร่วมกันจัดทาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ประจาปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัด ฟุกุโอกะ
ขึ้น โดยจะคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีทักษะความสามารถ ด้านภาษาญี่ปุ่น
จานวน 15 คน ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 13 - 21
ตุลาคม 2562 รวม 9 วันนั้นบัดนี้การดาเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว โดยกรรมการได้พิจารณาจากการ
สอบสั ม ภาษณ์ จึ ง ขอประกาศผลการสอบคัด เลื อ ก ดัง รายชื่ อ แนบท้า ยประกาศนี้ ให้ นั กเรี ย นที่ มี ชื่ อ
ตามประกาศนี้ ดาเนินการ
1. สาหรับนักเรียนที่ทาหนังสือเดินทางใหม่ ส่งสาเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย
ภายในพฤหัสที่ 5 กันยายน 2562 ส่วนนักเรียนที่มีหนังสือเดินทางแล้วต้องส่งสาเนาหนังสือเดินทาง
หน้าที่มีรูปถ่าย โดยต้องมีอายุของหนังสือเดินทางก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยให้นักเรียน Scan
ส่ง tjyec.mado@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2562 เช่นกัน
2. ให้นักเรียนโอนเงินสมทบทุนค่าใช้จ่ายสาหรับการทากิจกรรมฯ ตามที่ระบุในโครงการ
ตามขั้นตอนต่อไปนี้
2.1 โอนเงินค่าตั๋วเครื่องบินและประกันการเดินทางระหว่างประเทศเป็นเงิน 19,560 บาท
(หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ภายในวันที่ 5 กันยายน 2562 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล
ลาดพร้าว ชื่อบัญชี บริษัทกูรู แทรเวิลเซอร์วิส หมายเลขบัญชี 059-1-71257-8
2.2 โอนเงิน 15,440 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ภายในวันที่ 7
กันยายน 2562 เข้าธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ หมายเลขบัญชี 216-2-49039-1
ชื่อบัญชี น.ส.พิชชากานต์ ถินต่าย หรือ นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร ให้นักเรียน Scan หลักฐานการโอนเงิน
ส่ง tjyec.mado@gmail.com ทันทีและนาหลักฐาน การโอนเงินฉบับจริงมาแสดงในวันปฐมนิเทศ
วันที่ 7 กันยายน 2562 ด้วย
3. นักเรียนเข้าร่วมปฐมนิเทศระหว่างวันที่ 7 กันยายน - 9 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์TJYEC
อาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีพร้อมกันโรงเรียนสารวิทยา 08.00 น. กาหนดเดินทางกลับถึงโรงเรียนสารวิทยา
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 18.00 น. รายละเอียดกาหนดการปฐมนิเทศและการเข้าค่ายเตรียมความพร้อม
จะแจ้งในวันปฐมนิเทศ ผู้ปกครองที่สะดวกสามารถเข้าร่วมฟังคาชี้แจงรายละเอียดโครงการและการเข้าค่ายได้
ในวันปฐมนิเทศ 7 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสารวิทยา 8.30-10.00 น.

4. ให้นักเรียนนาหนังสือเดินทางฉบับจริง รูปถ่าย 2.0 นิ้ว จานวน 2 รูป (พื้นหลังรูปสีขาว)
พร้อมเอกสารอื่นที่จาเป็น เพื่อกรอกข้อมูลประกันเดินทางระหว่างประเทศและเอกสารการเข้าประเทศญี่ปุ่น
5. การแต่งกายในช่วงปฐมนิเทศให้นักเรียนแต่งชุดพลศึกษาของโรงเรียนในวันแรกและเตรียมชุด
ลาลอง สุภาพ (กางเกงควรเป็นขายาว) และชุดทากิจกรรมทางน้า (ขาสั้นสุภาพ) เพื่อทากิจกรรม
ระหว่างอยู่ค่าย
6. นักเรียนที่มีโรคประจาตัวให้นักเรียนทาใบรับรองแพทย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ยืนยันว่านักเรียนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน
7. ให้นักเรียนดาเนินการข้อ 1- 6 โดยเคร่งครัด กรณีนักเรียนไม่สามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยน
ได้ ไม่ว่าด้วย เหตุใด ๆ การพิจารณาของชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand – Japan
Youth Exchange Club) ถือเป็นการสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

(นางสุรีรัตน์ สะสุนทร)
ประธานชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ จังหวัดฟุคุโอกะ
ระหว่างวันที่ 13-21 ตุลาคม 2562
ลาดับ
ชื่อ
นักเรียนระดับมัธยมต้น
1
เด็กหญิงเพ็ญศิริ
2
เด็กหญิงกฤตยา
3
เด็กหญิงทักษอร
4
เด็กชายศุภเสกข์
นักเรียนระดับมัธยมปลาย
1
นางสาวภิญญา
2
นางสาวมนัสนันท์
3
นางสาวขวัญฤทัย
4
นายกฤตพัฒน์
5
นายปาณัธม์
6
นางสาวสรณ์สิริ
7
นางสาวนันทัชพร
8
นางสาวชุติญา
9
นายศิครินทร์
10
นางสาวปัทมพร
11
นางสาวศุภัชณา
สารอง
อันดับ 1 นางสาวอุมาพร

นามสกุล

มัธยม

โรงเรียน

นาคทอง
เอี่ยมนพมณี
รัตนประยูร
สว่างจิตร

2
2
2
3

บางกะปิ
บางกะปิ
บางกะปิ
บางกะปิ

จันทร์เดชาภัทร
นันทวงศ์การ
ครสระน้อย
สว่างจิตร
วรสายัณห์
ผูกพันธ์
สร้อยขจิตกุล
วงศ์ขวาหุม
ไชยคิรินทร์
ฟักน้อย
วัฒนเสน

4
4
5
5
5
5
5
5
5
6
6

บางกะปิ
บางกะปิ
ปักธงชัยประชานิรมิต
บางกะปิ
บางกะปิ
เตรียมอุดมน้อมเกล้า
ปักธงชัยประชานิรมิต
บางกะปิ
บางกะปิ
มัธยมสาธิต มรภ พระนคร
บดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี
บางกะปิ

โชคตระกูลพันธ์
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