ประกาศผลการแข่ งขันแนะนาหนังสือโดยใช้ ภาษาญี่ปุ่น ครัง้ ที่ 1 รอบคัดเลือก
สมาคมฯ ขอขอบคุณนักเรี ยนและคุณครูทกุ ท่านที่ให้ ความสนใจและสมัครเข้ าร่วมโครงการแข่งขัน
แนะนาหนังสือโดยใช้ ภาษาญี่ปนุ่ ในครัง้ นี ้มีนกั เรี ยนส่งผลงานเข้ าร่วมแข่งขันรวม 91 คน รายละเอียดดังตาราง
ด้ านล่าง
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ชื่อนามสกุลนักเรี ยน

ชื่อโรงเรี ยน

ชื่อคุณครูผ้ ฝู ึ กสอน

นายชยากร หอยสังข์

ศรี ธรรมราชศึกษา

นางสาวชญานี ยงขามป้อม
Mrs.Yukari Numakura

ภิตินนั ท์ อัครสุวรรณศรี

KOSEN KMITL

Chie Miyazawa

วชิรวิทย์ กระแสร์ ตานนท์

KOSEN KMITL

Chie Miyazawa

นาวสาวณัฐวดี สิงห์เล็ก

แก่งคอย

นางศศิธร แสงสะท้ าน

นางสาวปวีณา โกนตะสิงห์

คาเขื่อนแก้ วชนูปถัมภ์

นางสาวชนิดา โกมลเมธชัย

นางสาวเปรมฤทัย พรมนิกร

คาเขื่อนแก้ วชนูปถัมภ์

นางสาวชนิดา โกมลเมธชัย

เด็กชายกรวิชญ์ ไกรแจ่ม

คาแสนวิทยาสรรค์

นางสาวชนิดา ไชยยนต์

เด็กหญิงชัญญานุช อาสาชนา

คาแสนวิทยาสรรค์

นางสาวชนิดา ไชยยนต์

น.ส.อนันดา เปรมะศีโล

ชลกันยานุกลู

น.ส.ญาดา ปถวีนิธิ

นางสาว โสภณัฐชา ตาดทองแถว

ชลกันยานุกลู

นางสาว ญาดา ปถวีนิธิ

ภัทริ ยา ชะเอมกูล

ชลกันยานุกลู

ญาดา ชลารักษ์

ฐนิชา ธนะ

ชลกันยานุกลู

ครูญาดา

นางสาวชญาดา ชนะชัย

ชลกันยานุกลู

ครูญาดา

พัทธ์ธีรา เจริ ญสุวรรณ

ชลกันยานุกลู

ครูญาดา ชลารักษ์

ณัฐพงษ์ หงส์พรรคมนุญ

ชลราษฎรอารุง

นางสาวหฤทัย ยุวนะวณิช

นางสาวสุพิมพ์ชนก มนต์วเิ ศษ

ชลราษฎรอารุง

นางสาวหฤทัย ยุวนะวณิช

นายภูวิศ สังข์ศิริ

ชลราษฎรอารุง

นางสาว หฤทัย ยุวนะวณิช

นางสาวจีรนันทร์ จิตติเจริ ญจันทร์

เดชอุดม
เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี
เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
อุบลราชธานี

นางสาวศิรดา วงศ์เมืองจันทร์

นายภูวเดช สินสาอางค์

20
นายชโยดม แนวจาปา

นางสาวอรดา พิสทุ ธิ์
นางสาวอรดา พิสทุ ธิ์

คนที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ชื่อนามสกุลนักเรี ยน

ชื่อโรงเรี ยน

ชื่อคุณครูผ้ ฝู ึ กสอน

น.ส.ณัทกาญจน์ โสรัตยาทร

เตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นนทบุรี

น.ส.กัญลักษณ์ จันทรวิบลู ย์

นายพัชรพล ศรี รัตน์

ท่าบ่อ

นายกิตติ จันทร์ สวุ รรณ

นางสาวณญาดา สุยะหมุด

ท่าวังผาพิทยาคม

นางสาวจินตนา อาขา

นายรัฐรวี ส่งสุข

นวมินทราชินทู ิศ หอวัง นนทบุรี คุณครูสายใจ ศรี นวลนัด

ชลวรรณ ถนอมสุข

บางละมุง

คัคนางค์ ห้ วยหงษ์ ทอง

ชลพรรณ ถนอมสุข

คัคนางค์ ห้ วยหงษ์ ทอง

ภควาพร ภารกุล

บางละมุง
เบญจมราชาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์

ปรี ยาภรณ์ แวงวรรณ

ปทุมเทพวิทยาคาร

กิจไพศาล ศุภชวโรจน์

ประจักษ์ ศิลปาคาร

รัชพงศ์ พิลาคุณ
ครูบษุ บัน รอดรังษี

เกียรติศกั ดิ์ เคนนันท์

ประจักษ์ ศิลปาคาร

ครูบษุ บัน รอดรังษี

วรฤทธิ์ อินทมาตยากุล

ประจักษ์ ศิลปาคาร

ครูบษุ บัน รอดรังษี

นายชนาธิป ไชยหาญ

ประจักษ์ ศิลปาคาร

ครูบษุ บัน รอดรังษี

นางสาวญาณิกา เครื ออนันต์

ปราจีนกัลยาณี

นางสาวณัฏฐิ ราพร ปั น้ พึง่ บุญ

ชัชชัย วรรณศร

ปริ นส์รอยแยลส์วิทยาลัย

Nami Kaneshima

นางสาวนวพร แสดงวุฒิ

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นายรชณกร ดีลา

นางสาวสุวพิชชา อุน่ เรื องรัมย์

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

นายรชณกร ดีลา

นายธนบดี จตุรัตน์

พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"

นางสาวเอกฤดี ตระกูลศุภชัย

นางสาวกมลชนก เอี่ยมสอิ ้ง

มัธยมวัดสุทธาราม

นางสาวอภิสรา ประดิษฐ์

มุกดาหาร

นางสาวสุภทั ราภรณ์ ใจสุข

มุกดาหาร

นางสาวชนาพร โชคดาริ วิเศษ
1.Ms.Maruyama Shiori
2.นางสาวฉัตรสุดา เกิดสนอง
1.Ms.Maruyama Shiori
2.นางสาวฉัตรสุดา เกิดสนอง

40

ดารากันย์ เจริ ญจิตต์

คนที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อนามสกุลนักเรี ยน

ชื่อโรงเรี ยน

นายรัฐสิทธิ วิชยั ต๊ ะ

เมืองถลาง

ครู กัญญาณัฐ บุรีรัตน์

น.ส.กันย์กวี สุขขา

ระยองวิทยาคม

นางอาทยา ธนชัยศักดิ์

นางสาวอสมาภรณ์ เมืองศิริ

ระยองวิทยาคม

นางอาทยา ธนชัยศักดิ์

นายวัชรวิศว์ จุลมานพ

ราชโบริ กานุเคราะห์

Tae Otani

Sisu komonhirun

ราชโบริ กานุเคราะห์

Tae Otani

วรฉัตร ศิลปวิลาวัณย์

ราชโบริ กานุเคราะห์

Tae otani

น.ส.สาริ ศา ติ่งบุญ

ราชโบริ กานุเคราะห์

Tae Otani

อรปรี ยา กานต์ชยั พฤกษ์

ราชโบริ กานุเคราะห์

ทาเอะ โอทานิ

กันตพงศ์ วิไลวงษ์

ราชโบริ กานุเคราะห์

Tae Otani

ปภาวริ นทร์ บุณยานันทน์

ราชโบริ กานุเคราะห์

Tae Otani

นายกฤตบุญ ประทุมนันท์

ราชโบริ กานุเคราะห์

นายธนกฤต ยามาโมโท

ราชวินติ บางแก้ ว

นางสาววรรณวิสา ทิพมณฑา

ราชวินติ บางแก้ ว

Tae Otani
ครูพนิดา ถาปะนา,
ครู Ishii Ayako
ครูพนิดา ถาปะนา,
ครู Ishii Ayako

อิงอุษา เฉลยวาเรศ

วัฒนาวิทยาลัย

Mayumi Bando

นายพีรพัฒน์ องอาจ

วัดเขมาภิรตาราม

นายชาญวิทย์ มาลา

วิจิตราพิทยา

นางฟาริดา สะแปะอิง
นายธนศิษฏ์ เกษมสุข
/Ms.YASUDA Hanako

ธพัสมนตร์ ขวัญเขมสรณ์

วิทยานุกลู นารี

ครูธนาวรรณ รัตนเนนย์

นาย ชินวัตร วรรณชัยชูโชติ

วิทยานุกลู นารี

นางสาว ธนาวรรณ รัตนเนนย์

นายชนน์ชนก แซ่ลมิ่

ศรี ธรรราชศึกษา

Mrs. Yukari Numakura

น.ส.ธีรดา โสภา

ศรี พฤฒา

นางสาววิภาพรรณ รักษาวงษ์

นางสาวรักชนก กาญจนศักดิ์

ศรี พฤฒา

นางสาววิภาพรรณ รักษาวงษ์

นางสาวจุฑามาศ กิตติวรรธนะ

ศรี อยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

นางสาวธนพร จรจรัญ

นางสาวอรพินท์ แก้ วกระมน

ศรี อยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

นางสาวธนพร จรจรัญ

เด็กหญิง พิชญา ชันแก้
้ ว

ศรี อยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ

นางสาวพิรญาณ์ นพรัตน์

นางสาวศุภรดา ผิวงาม

สงวนหญิง

นายธนันพัชญ์ ตันติคงพันธ์

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ชื่อคุณครูผ้ ฝู ึ กสอน

คนที่
66
67
68
69
70
71

ชื่อนามสกุลนักเรี ยน

ชื่อโรงเรี ยน

ชื่อคุณครูผ้ ฝู ึ กสอน

นางสาวกัญญาภัค ทองสุก

สงวนหญิง

นายธนันพัชญ์ ตันติคงพันธ์

เด็กหญิงปภาอร ผดุงลักษณ์

สตรี ประเสริ ฐศิลป์

นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ

นางสาวสุพิมพ์รัฐ ธนมงคลภัทร์

สตรี ศรี สรุ ิ โยทัย

จุติพร รอดเที่ยง

นาย ชนกนันท์ เกษบุรมย์

สตรี สริ ิ เกศ

นางสาวปิ ยมาภรณ์ ไหลหลัง่

นางสาว พรพิมล ไกรรักษ์

สตรี สริ ิ เกศ

นางสาวธนัชชา ทีปกรเศวต

สภาราชินี จังหวัดตรัง

นายภูมิกษมา บุญขัน

สภาราชินี จังหวัดตรัง

เด็กหญิงดวงมณี แพงศรี

สภาราชินี จังหวัดตรัง

นายสรยุทธ์ ชูเล็ก

สภาราชินี จังหวัดตรัง

นางสาวสุภาพร หอมเนียม
นางสาวศิโรรัตน์ ศุภกีรติโรจน์,
นางสาวชฎาพร จาเริ ญ,
นางสาววรัญญู เพชรหนู,
Mr.Tonomura Taiga
นางสาวศิโรรัตน์ ศุภกีรติโรจน์,
นางสาวชฎาพร จาเริ ญ,
นางสาววรัญญู เพชรหนู,
Mr.Tonomura Taiga
นางสาวศิโรรัตน์ ศุภกีรติโรจน์,
นางสาวชฎาพร จาเริ ญ,
นางสาววรัญญู เพชรหนู,
Mr.Tonomura Taiga
นางสาวศิโรรัตน์ ศุภกีรติโรจน์,
นางสาวชฎาพร จาเริ ญ,
นางสาววรัญญู เพชรหนู,
Mr.Tonomura Taiga

นางสาวพิมลภัทร มติยะภักดิ์

สมเด็จพิทยาคม

นางสาวมัญชนา พรมลี

การติมา อาจวงศ์ษา

สมุทรปราการ

นางสาวสุชาดา รู้วงษ์

นางสาวประภามนท์ ถาวร

สรรพวิทยาคม

นางสาวกิ่งฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

สระบุรีวิทยาคม

นางสาวกุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา

สระบุรีวิทยาคม

ครูฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรื อน
นางสาวนภาพร โพธิ์กลาง/
Misumi baba
นางสาวนภาพร โพธิ์กลาง/
Misumi baba

72

73

74

75
76
77
78
79

คนที่ ชื่อนามสกุลนักเรี ยน
80

81
82
83

ชื่อโรงเรี ยน

ชื่อคุณครูผ้ ฝู ึ กสอน

นางสาวศิรัสวยา คงพิพฒ
ั น์เกษม

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

Mr.Kenta Yasuda,
นางสาวนันท์นภัส นนท์ตานอก,
นางสาวธีรา พงศ์ศาสตร์ ,
นางสาวเพียงดาว การสมัคร

นายกันตพัฒน์ ดวงยี่หวา

สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทา

นางสาว กานต์พิชชา โฮเว่น

อ.กวิตา ฟองสถาพร

พฤกษ์ สิทธิมงคล

สาธิตจุฬาฯ ฝ่ ายมัธยม
สาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายธนภัทร สืบสุข

สามเสนวิทยาลัย

นางสาวพุทธิตา รี วสันต์

สามเสนวิทยาลัย

นายปรุฬห์ภคั กุศโร

สายปั ญญารังสิต

นายคอลิด เอกชน,
นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วย,
นายชยิน อ้ ายเจริ ญ
นายคอลิด เอกชน,
นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วย,
นายชยิน อ้ ายเจริ ญ
Mr.OYAMA Koichi,
นางสาวจันจิรา จันทา

นางสาวมธุรดา สอ้ าง

สิงห์บรุ ี

ครูพิกลุ ทอง สักการะ

เด็กหญิงอริ สา บาลโคตรคุณ

ห้ วยขะยุงวิทยา

นางสาวศิรินทรา บุญมาทน

นางสาวกัญญณัช ศรุตยาพร
นางสาววีรดา ยัฆพันธ์

หาดใหญ่วิทยาลัย
หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กลุ
กันยา

นางสาวมัณฑนา ธนูสงั ข์
น.ส. ปั ทมาคิราภรณ์ ธนนิมิต,
นายสุภทั รชัย ค่าสุริยา

นายญาณวิทย์ แก้ วโสพรม

อานาจเจริ ญ

นางสาวสุธีรา โสภิตะชา

84

85

86
87
88
89
90
91

ผลการตัดสินในรอบคัดเลือก มีนกั เรี ยนที่ผ่านเข้ ารอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.
2565 รวม 11 คน ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นางสาวพุทธิตา รี วสันต์ โรงเรี ยนสามเสนวิทยาลัย
2. นายญาณวิทย์ แก้ วโสพรม โรงเรี ยนอานาจเจริญ
3. นางสาวญาณิกา เครื ออนันต์ โรงเรี ยนปราจีนกัลยาณี
4. นายธนกฤต ยามาโมโท โรงเรี ยนราชวินิตบางแก้ ว
5. เด็กหญิงปภาอร ผดุงลักษณ์ โรงเรี ยนสตรี ประเสริฐศิลป์
6. นางสาว กานต์พิชชา โฮเว่น โรงเรี ยนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ ายมัธยม
7. นางสาวธนัชชา ทีปกรเศวต โรงเรี ยนสภาราชินี จังหวัดตรัง
8. นางสาวศุภรดา ผิวงาม โรงเรี ยนสงวนหญิง
9. นายชยากร หอยสังข์ โรงเรี ยนศรี ธรรมราชศึกษา
10. นางสาวประภามนท์ ถาวร โรงเรี ยนสรรพวิทยาคม
11. นางสาว พรพิมล ไกรรักษ์ โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ

แนวทางปฏิบตั ิ รอบชิงชนะเลิศวันที่ 30 กรกฎาคม 2565
1. นักเรี ยนจะต้ องใส่ชดุ นักเรี ยนเท่านัน้
2. นักเรี ยนจะต้ องแนะนาหนังสือเล่มเดิมให้ คณะกรรมการฟั งสดผ่านออนไลน์โดยโปรแกรมซูม โดย
สมาคมฯ จะส่งลิงก์เข้ าแข่งขันให้ ผ้ ผู า่ นเข้ ารอบทางอีเมลก่อนวันแข่งขัน 1 วัน
3. ใช้ เวลาแนะนาหนังสือ 3 นาที (หากขาดหรื อเกิน 10 วินาทีไม่หกั คะแนน) เริ่มจับเวลาเมื่อกรรมการ
บอกให้ เริ่ม
4. ลาดับการแข่งขันใช้ ระบบสุม่ (Random) โดยจะทาการสุ่มเมื่อผู้เข้ าแข่งขันเข้ ามาในห้ องซูมครบแล้ ว
(ผู้ที่ไม่เข้ าซูมตามวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)

