
ประกาศผลการแข่งขันแนะน าหนังสือโดยใช้ภาษาญ่ีปุ่น ครัง้ที่ 1 รอบคัดเลือก 

สมาคมฯ ขอขอบคณุนกัเรียนและคณุครูทกุท่านท่ีให้ความสนใจและสมคัรเข้าร่วมโครงการแขง่ขนั

แนะน าหนงัสือโดยใช้ภาษาญ่ีปุ่ น  ในครัง้นีมี้นกัเรียนสง่ผลงานเข้าร่วมแขง่ขนัรวม 91 คน รายละเอียดดงัตาราง

ด้านลา่ง 

คนท่ี ช่ือนามสกลุนกัเรียน ช่ือโรงเรียน ช่ือคณุครูผู้ ฝึกสอน 

1 
นายชยากร หอยสงัข์ ศรีธรรมราชศกึษา 

นางสาวชญานี ยงขามปอ้ม  
Mrs.Yukari Numakura 

2 ภิตินนัท์ อคัรสวุรรณศรี KOSEN KMITL Chie Miyazawa 

3 วชิรวิทย์ กระแสร์ตานนท์ KOSEN KMITL Chie Miyazawa 

4 นาวสาวณฐัวดี  สงิห์เลก็ แก่งคอย นางศศิธร แสงสะท้าน  

5 นางสาวปวีณา โกนตะสงิห์ ค าเขื่อนแก้วชนปูถมัภ์ นางสาวชนิดา โกมลเมธชยั 

6 นางสาวเปรมฤทยั พรมนิกร ค าเขื่อนแก้วชนปูถมัภ์ นางสาวชนิดา โกมลเมธชยั 

7 เด็กชายกรวชิญ์  ไกรแจ่ม ค าแสนวิทยาสรรค์ นางสาวชนิดา ไชยยนต์ 

8 เด็กหญิงชญัญานชุ  อาสาชนา ค าแสนวิทยาสรรค์ นางสาวชนิดา  ไชยยนต์ 

9 น.ส.อนนัดา เปรมะศีโล ชลกนัยานกุลู น.ส.ญาดา ปถวีนิธิ 

10 นางสาว โสภณฐัชา ตาดทองแถว ชลกนัยานกุลู นางสาว ญาดา ปถวีนิธิ 

11 ภทัริยา ชะเอมกลู ชลกนัยานกุลู ญาดา ชลารักษ์ 

12 ฐนิชา ธนะ ชลกนัยานกุลู ครูญาดา 

13 นางสาวชญาดา ชนะชยั ชลกนัยานกุลู ครูญาดา 

14 พทัธ์ธีรา เจริญสวุรรณ ชลกนัยานกุลู ครูญาดา ชลารักษ์ 

15 ณฐัพงษ์ หงส์พรรคมนญุ ชลราษฎรอ ารุง นางสาวหฤทยั ยวุนะวณิช 

16 นางสาวสพุิมพ์ชนก มนต์วเิศษ ชลราษฎรอ ารุง นางสาวหฤทยั ยวุนะวณิช 

17 นายภวูิศ สงัข์ศิริ ชลราษฎรอ ารุง นางสาว หฤทยั ยวุนะวณิช 

18 นางสาวจีรนนัทร์ จิตติเจริญจนัทร์ เดชอดุม นางสาวศิรดา วงศ์เมืองจนัทร์ 

19 
นายภวูเดช สนิส าอางค์ 

เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ 
อบุลราชธาน ี นางสาวอรดา พิสทุธ์ิ 

20 
นายชโยดม แนวจ าปา 

เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ 
อบุลราชธาน ี นางสาวอรดา พิสทุธ์ิ 



คนท่ี ช่ือนามสกลุนกัเรียน ช่ือโรงเรียน ช่ือคณุครูผู้ ฝึกสอน 

21 
น.ส.ณทักาญจน์ โสรัตยาทร 

เตรียมอดุมศกึษาพฒันาการ
นนทบรีุ น.ส.กญัลกัษณ์ จนัทรวิบลูย์ 

22 นายพชัรพล ศรีรัตน์ ทา่บอ่ นายกิตติ จนัทร์สวุรรณ 

23 นางสาวณญาดา สยุะหมดุ ทา่วงัผาพิทยาคม นางสาวจินตนา อ าข า 

24 นายรัฐรวี     สง่สขุ นวมินทราชินทูิศ หอวงั นนทบรีุ คณุครูสายใจ    ศรีนวลนดั 

25 ชลวรรณ ถนอมสขุ บางละมงุ คคันางค์ ห้วยหงษ์ทอง 

26 ชลพรรณ ถนอมสขุ บางละมงุ คคันางค์ ห้วยหงษ์ทอง 

27 
ภควาพร ภารกลุ 

เบญจมราชาลยัในพระบรม
ราชปูถมัภ์ ดารากนัย์ เจริญจิตต์  

28 ปรียาภรณ์ แวงวรรณ ปทมุเทพวิทยาคาร รัชพงศ์ พิลาคณุ 

29 กิจไพศาล ศภุชวโรจน์ ประจกัษ์ศิลปาคาร ครูบษุบนั รอดรังษี 

30 เกียรตศิกัดิ ์เคนนนัท์ ประจกัษ์ศิลปาคาร ครูบษุบนั รอดรังษี 

31 วรฤทธ์ิ อินทมาตยากลุ ประจกัษ์ศิลปาคาร ครูบษุบนั รอดรังษี 

32 นายชนาธิป ไชยหาญ ประจกัษ์ศิลปาคาร ครูบษุบนั รอดรังษี 

33 นางสาวญาณิกา เครืออนนัต์ ปราจีนกลัยาณี นางสาวณฏัฐิราพร ปัน้พึง่บญุ 

34 ชชัชยั วรรณศร ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลยั Nami Kaneshima 

35 นางสาวนวพร  แสดงวฒุ ิ ปอ้มนาคราชสวาทยานนท์ นายรชณกร  ดีลา 

36 นางสาวสวุพิชชา  อุน่เรืองรัมย์ ปอ้มนาคราชสวาทยานนท์ นายรชณกร  ดีลา 

37 นายธนบดี จตรัุตน์ พนมสารคาม"พนมอดลุวิทยา" นางสาวเอกฤดี ตระกลูศภุชยั 

38 นางสาวกมลชนก เอี่ยมสอิง้ มธัยมวดัสทุธาราม นางสาวชนาพร โชคด าริวิเศษ 

39 
นางสาวอภิสรา ประดิษฐ์ มกุดาหาร 

1.Ms.Maruyama Shiori  
2.นางสาวฉตัรสดุา เกิดสนอง 

40 
นางสาวสภุทัราภรณ์ ใจสขุ มกุดาหาร 

1.Ms.Maruyama Shiori   
2.นางสาวฉตัรสดุา เกิดสนอง 
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41 นายรัฐสทิธิ วชิยัต๊ะ  เมืองถลาง ครู กญัญาณฐั บรีุรัตน์ 

42 น.ส.กนัย์กวี สขุขา ระยองวิทยาคม นางอาทยา ธนชยัศกัดิ ์

43 นางสาวอสมาภรณ์ เมืองศิริ ระยองวิทยาคม นางอาทยา ธนชยัศกัดิ ์

44 นายวชัรวศิว์ จลุมานพ ราชโบริกานเุคราะห์ Tae Otani 

45 Sisu komonhirun ราชโบริกานเุคราะห์ Tae Otani 

46 วรฉตัร ศิลปวิลาวณัย์ ราชโบริกานเุคราะห์ Tae otani 

47 น.ส.สาริศา ติ่งบญุ ราชโบริกานเุคราะห์ Tae Otani 

48 อรปรียา กานต์ชยัพฤกษ์ ราชโบริกานเุคราะห์ ทาเอะ โอทาน ิ

49 กนัตพงศ์ วิไลวงษ์ ราชโบริกานเุคราะห์ Tae Otani  

50 ปภาวรินทร์ บณุยานนัทน์ ราชโบริกานเุคราะห์ Tae Otani 

51 นายกฤตบญุ ประทมุนนัท์ ราชโบริกานเุคราะห์ Tae Otani 

52 
นายธนกฤต ยามาโมโท ราชวินติบางแก้ว 

ครูพนิดา ถาปะนา,  
ครู Ishii Ayako 

53 
นางสาววรรณวิสา ทิพมณฑา ราชวินติบางแก้ว 

ครูพนิดา ถาปะนา,  
ครู Ishii Ayako 

54 อิงอษุา เฉลยวาเรศ วฒันาวิทยาลยั Mayumi Bando 

55 นายพีรพฒัน์ องอาจ วดัเขมาภิรตาราม นางฟาริดา สะแปะองิ 

56 
นายชาญวิทย์ มาลา วิจิตราพิทยา  

นายธนศษิฏ์ เกษมสขุ 
/Ms.YASUDA Hanako 

57 ธพสัมนตร์ ขวญัเขมสรณ์ วิทยานกุลูนารี ครูธนาวรรณ รัตนเนนย์ 

58 นาย ชินวตัร วรรณชยัชโูชต ิ วิทยานกุลูนารี นางสาว ธนาวรรณ รัตนเนนย์ 

59 นายชนน์ชนก แซล่ิม่ ศรีธรรราชศกึษา Mrs. Yukari Numakura 

60 น.ส.ธีรดา โสภา ศรีพฤฒา นางสาววิภาพรรณ รักษาวงษ์ 

61 นางสาวรักชนก กาญจนศกัดิ ์ ศรีพฤฒา นางสาววิภาพรรณ รักษาวงษ์ 

62 นางสาวจฑุามาศ  กิตติวรรธนะ ศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ นางสาวธนพร จรจรัญ 

63 นางสาวอรพินท์ แก้วกระมน ศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ นางสาวธนพร จรจรัญ 

64 เด็กหญิง พิชญา ชัน้แก้ว ศรีอยธุยา ในพระอปุถมัภ์ฯ นางสาวพิรญาณ์ นพรัตน์ 

65 นางสาวศภุรดา ผิวงาม สงวนหญิง นายธนนัพชัญ์ ตนัติคงพนัธ์ 
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66 นางสาวกญัญาภคั ทองสกุ สงวนหญิง นายธนนัพชัญ์ ตนัติคงพนัธ์ 

67 เด็กหญิงปภาอร ผดงุลกัษณ์ สตรีประเสริฐศิลป์ นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ 

68 นางสาวสพุิมพ์รัฐ ธนมงคลภทัร์ สตรีศรีสริุโยทยั จตุิพร รอดเที่ยง 

69 นาย ชนกนนัท์ เกษบรุมย์ สตรีสริิเกศ นางสาวปิยมาภรณ์ ไหลหลัง่ 

70 นางสาว พรพิมล ไกรรักษ์ สตรีสริิเกศ นางสาวสภุาพร  หอมเนียม 

71 

นางสาวธนชัชา ทีปกรเศวต สภาราชินี จงัหวดัตรัง 

นางสาวศิโรรัตน์ ศภุกีรติโรจน์, 
นางสาวชฎาพร จ าเริญ, 
นางสาววรัญญ ูเพชรหน,ู  
Mr.Tonomura Taiga 

72 

นายภมูิกษมา บญุขนั สภาราชินี จงัหวดัตรัง 

นางสาวศิโรรัตน์ ศภุกีรติโรจน์, 
นางสาวชฎาพร จ าเริญ, 
นางสาววรัญญ ูเพชรหน,ู  
Mr.Tonomura Taiga 

73 

เด็กหญิงดวงมณี แพงศรี สภาราชินี จงัหวดัตรัง 

นางสาวศิโรรัตน์ ศภุกีรติโรจน์, 
นางสาวชฎาพร จ าเริญ, 
นางสาววรัญญ ูเพชรหน,ู  
Mr.Tonomura Taiga 

74 

นายสรยทุธ์ ชเูลก็ สภาราชินี จงัหวดัตรัง 

นางสาวศิโรรัตน์ ศภุกีรติโรจน์, 
นางสาวชฎาพร จ าเริญ, 
นางสาววรัญญ ูเพชรหน,ู  
Mr.Tonomura Taiga 

75 นางสาวพิมลภทัร มติยะภกัดิ์  สมเด็จพิทยาคม นางสาวมญัชนา พรมล ี

76 การติมา อาจวงศ์ษา สมทุรปราการ นางสาวสชุาดา  รู้วงษ์ 

77 นางสาวประภามนท์ ถาวร สรรพวิทยาคม ครูฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน 

78 
นางสาวก่ิงฉตัร ฉตัรกลุ ณ อยธุยา สระบรีุวิทยาคม 

นางสาวนภาพร โพธ์ิกลาง/
Misumi baba 

79 
นางสาวกลุฉตัร ฉตัรกลุ ณ อยธุยา สระบรีุวิทยาคม  

นางสาวนภาพร โพธ์ิกลาง/
Misumi baba 
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80 

นางสาวศิรัสวยา คงพิพฒัน์เกษม สวนกหุลาบวิทยาลยั นนทบรีุ 

Mr.Kenta Yasuda,  
นางสาวนนัท์นภสั นนท์ตานอก, 
นางสาวธีรา พงศ์ศาสตร์, 
นางสาวเพยีงดาว การสมคัร 

81 นายกนัตพฒัน์ ดวงยี่หวา สวนกหุลาบวิทยาลยั รังสติ นางสพุรพนัธ์ จิตรบรรเทา 

82 นางสาว กานต์พิชชา โฮเวน่ สาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมธัยม อ.กวิตา ฟองสถาพร 

83 
พฤกษ์ สทิธิมงคล 

สาธิตแหง่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ - 

84 

นายธนภทัร สบืสขุ สามเสนวิทยาลยั 

นายคอลดิ เอกชน,  
นางสาวจฑุารัตน์ พลูช่วย,  
นายชยิน อ้ายเจริญ 

85 

นางสาวพทุธิตา รีวสนัต์ สามเสนวิทยาลยั 

นายคอลดิ เอกชน,  
นางสาวจฑุารัตน์ พลูช่วย,  
นายชยิน อ้ายเจริญ 

86 
นายปรุฬห์ภคั  กศุโร สายปัญญารังสติ 

Mr.OYAMA Koichi,  
นางสาวจนัจิรา  จนัทา 

87 นางสาวมธุรดา สอ้าง สงิห์บรีุ ครูพิกลุทอง สกัการะ 

88 เด็กหญิงอริสา  บาลโคตรคณุ ห้วยขะยงุวิทยา นางสาวศิรินทรา  บญุมาทน 

89 นางสาวกญัญณชั ศรุตยาพร หาดใหญ่วิทยาลยั นางสาวมณัฑนา ธนสูงัข์ 

90 
นางสาววีรดา ยฆัพนัธ์  

หาดใหญ่วิทยาลยัสมบรูณ์กลุ
กนัยา 

น.ส. ปัทมาคิราภรณ์  ธนนิมิต,   
นายสภุทัรชยั  ค ่าสริุยา 

91 นายญาณวิทย์  แก้วโสพรม อ านาจเจริญ นางสาวสธีุรา  โสภิตะชา 

 

 

 

 

 

 



ผลการตดัสินในรอบคดัเลือก มีนกัเรียนท่ีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวนัเสาร์ท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 

2565 รวม 11 คน ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้

1. นางสาวพทุธิตา รีวสนัต์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั 

2. นายญาณวิทย์  แก้วโสพรม โรงเรียนอ านาจเจริญ 

3. นางสาวญาณิกา เครืออนนัต์ โรงเรียนปราจีนกลัยาณี 

4. นายธนกฤต ยามาโมโท โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 

5. เดก็หญิงปภาอร ผดงุลกัษณ์ โรงเรียนสตรีประเสริฐศลิป์ 

6. นางสาว กานต์พิชชา โฮเวน่ โรงเรียนสาธิตจฬุาฯ ฝ่ายมธัยม 

7. นางสาวธนชัชา ทีปกรเศวต โรงเรียนสภาราชินี จงัหวดัตรัง 

8. นางสาวศภุรดา ผิวงาม โรงเรียนสงวนหญิง 

9. นายชยากร หอยสงัข์ โรงเรียนศรีธรรมราชศกึษา 

10. นางสาวประภามนท์ ถาวร โรงเรียนสรรพวิทยาคม 

11. นางสาว พรพิมล ไกรรักษ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 

 

แนวทางปฏิบตั ิรอบชิงชนะเลิศวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2565 

1. นกัเรียนจะต้องใสช่ดุนกัเรียนเทา่นัน้ 

2. นกัเรียนจะต้องแนะน าหนงัสือเลม่เดมิให้คณะกรรมการฟังสดผา่นออนไลน์โดยโปรแกรมซูม โดย

สมาคมฯ จะสง่ลิงก์เข้าแขง่ขนัให้ผู้ผา่นเข้ารอบทางอีเมลก่อนวนัแขง่ขนั 1 วนั 

3. ใช้เวลาแนะน าหนงัสือ 3 นาที (หากขาดหรือเกิน 10 วินาทีไมห่กัคะแนน) เร่ิมจบัเวลาเม่ือกรรมการ

บอกให้เร่ิม 

4. ล าดบัการแขง่ขนัใช้ระบบสุม่ (Random) โดยจะท าการสุ่มเม่ือผู้ เข้าแขง่ขนัเข้ามาในห้องซูมครบแล้ว 

(ผู้ ท่ีไมเ่ข้าซูมตามวนัและเวลาท่ีก าหนดถือวา่สละสิทธ์ิ)  

 


