
 

 
ประกาศ 

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น  
ปีการศึกษา 2558 

…………………………………………………. 

  ตามที่ชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย – ญี่ปุ่น TJYEC (Thailand–Japan Youth Exchange 
Club) ร่วมกับศูนย์ภาษาญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ได้ด าเนินการจัดสอบข้อเขียน เพ่ือคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศ จ านวน 23 คน ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่จังหวัดฟุคุโอกะ    
ในระหว่างวันที่ 16 – 25  ตุลาคม 2558 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่าน
ข้อเขียน จ านวนทั้งสิ้น 33 คน ดังนี้ 

กลุ่มตัวแทนนักเรียนที่ผ่านการฝึกเสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นที่บ้านสวนหงษ์เหิร  

หมายเลข 
 

ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน 
1 น.ส. ญาณินท์ โรจนกิจ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
2 น.ส. ผริตรา บ ารุงศรี 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
3 นาย ภัทรกานต์ เธียรวุฒิกานต์ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
4 น.ส. ชวิศา ลีลาธนาพิพัฒน์ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
5 น.ส. ณัฐธิดา วิเศษสุข 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 
6 น.ส. วรัญญา บุญชู 5 โรงเรียนสารวิทยา 
7 นาย ธีรดนย์ ธิราไชย 5 โรงเรียนสารวิทยา 
8 นาย นพเมศฐ์ นิธิชัยพจน์ 4 โรงเรียนสารวิทยา 
9 น.ส. สุภาวด ี พร้อมมูล 6 โรงเรียนสารวิทยา 
10 น.ส. ศศนัน จุลคีรี 6 โรงเรียนสารวิทยา 
11 น.ส. พรนภัส พันจินา 6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
12 น.ส. ฐานิดา สวนส้มจีน 5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 
13 น.ส. ดารารัตน์ แก้วจันทร์ทอง   โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
14 นาย ชัยวัตร จ๋อยคล้าย 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
15 น.ส. วิมลจันทร์ ค้านจันทึก 6 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
16 นาย คุณพงศ์ พ่วงข า 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
17 นาย ศุภกร ดอกรักกลาง 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 
18 น.ส. กานต์ธิดา กลิ่นสุคนธ์ 5 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 
19 น.ส. สุทัตตา คงสนทนา 6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 

 
 

 

 



 

 

กลุ่มตัวแทนระดับภาค 

หมายเลข 
 

ชื่อ นามสกุล ชั้น โรงเรียน 

20 น.ส. ณัฏฐา พิกุลสวัสดิ์ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
21 นาย ปัญญวีร์ สุนทรวิภาต 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
22 น.ส. สิตางค์ ธัญพิสิฐ 5 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
23 น.ส. ณัฏฐินันท์ ตั้งตระกูลลาภ 6 โรงเรียนสตรีนนทบุรี 
24 นาย วรรณทยา แวงวรรณ 5 โรงเรียนหัวหิน 
25 น.ส. ธมลวรรณ ภิรมย์กิจ 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 
26 น.ส. ชวัลลักษณ์ อุทธิเสน 6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
27 น.ส. กรรณิกา ธรรมสาร 6 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
28 น.ส. ศุภิสรา ชมภูมิ่ง 5 โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ 
29 น.ส. สุวรรณี แต่บรรพกุล 6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
30 นาย วีรกิตติ์ โชติปิติทวีพงษ์ 6 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กูลกันยา 
31 น.ส. ศิรภัสสร อินทรคง 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กูลกันยา 
32 นาย นพรัตน์ รัตพลที 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
33 นาย นัทธพงษ์ ศรนีวล 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวดัปัตตานี 

 ให้นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียนเข้าท าการสอบสัมภาษณ์ตามก าหนดการท้ายประกาศฉบับนี้ นักเรียน
คนใดไม่เข้าท าการสอบสัมภาษณ์ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ประกาศ  ณ  วันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ.  2558 

 

(นางสุรีรัตน์    สะสุนทร) 
ประธานชมรมเยาวชนแลกเปลี่ยนไทย-ญี่ปุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
การสอบสัมภาษณ์ 
โรงเรียนสารวิทยา 

วันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 08.15 -16.30 น 

08.15 น.  นักเรียนลงทะเบียน และรับคิวสัมภาษณ์  
08.30 น.  คณะกรรมการกล่าวทักทายอาจารย์และนักเรียนทุกคน  
   ช่วงที่ 1 เริ่ม 09.30-11.30 สัมภาษณ์นักเรียนจากโรงเรียนต่างจังหวัด  
   ช่วงที่ 2 เริ่ม 12.30-16.30 สัมภาษณ์นักเรียนจากโรงเรียนในกรุงเทพ ฯ  
กฎระเบียบ  
 1. การแสดงต้องสื่อถึงความเป็นไทยหรือวัฒนธรรมไทย  
 2. นักเรียนต้องมาถึงสนามสอบให้ทันเวลาเพื่อลงทะเบียนและดูรอบการสอบสัมภาษณ์  
 3. แต่งชุดนักเรียน 
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์  
 ขั้นตอนแรก (2 นาที)  
  - นักเรียนแนะน าตัวเอง  
 ขั้นตอนที่สอง (3 นาที)  
  - นักเรียนเลือกรูปที่จะแสดงความเห็น และอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่น  
 ขั้นตอนที่สาม (5-7 นาท)ี  
  - นักเรียนน าเสนอผลงานของตัวเองเพียง 1 รูปและอธิบายพร้อมโต้ตอบค าถามต่างๆ พูดคุย
กับคณะกรรมการชาวญี่ปุ่น (ระยะเวลาขึ้นอยู่กับกรรมการ)  

มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
 อาจารย์ภัทรวรรณ ปิรมิตร อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น   โรงเรียนสารวิทยา โทร 090-320-8586  
 อาจารย์นกแก้ว คล้ายสอน อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น   โรงเรียนสารวิทยา โทร 087-313-4435  
 (สานักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2)  
 อาจารย์ชนนาถ นพรัตน์ กรรมการ TJYEC โทร 089-117-2947 
 
 


