
 

  

 

ประกาศผลสอบนกัเรยีนแลกเปลี่ยน IES ร ุน่ท่ี 22 

นกัเรยีนท่ีสอบผา่นเขา้รว่มโครงการ สามารถรายงานตวัและลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการ 

ไดใ้นระหวา่งวนัท่ี 4 – 20 กรกฎาคม 2562 

ส าหรบัผ ูป้กครองและนกัเรยีนท่ีลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการ ในวนัท่ี 4 - 7 กรกฎาคม 2562 

ท่านจะไดร้บัส่วนลดค่าเขา้ร่วมโครงการมูลค่า 20,000 บาท  

กรณุานดัวนัและเวลากบัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือลงทะเบียน ไดท่ี้ 

โทร. 02-512-6022-4 , 087-686-9011, 086-338-4029 

ตัง้แต่เวลา 9.00 – 16.00 น. วนัจนัทร ์– วนัเสาร ์

                         

     ขอเชิญผูป้กครองและนกัเรียนท่ีสอบผ่านเกณฑแ์ละสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 

               เขา้ร่วมงานสมัมนาโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและภาษา IES รุ่น 22 

     เพ่ือรบัฟังรายละเอียด กฎระเบียบและขัน้ตอนการเขา้ร่วมเป็นนกัเรียนแลกเปล่ียน 

                    ฟรี ไม่มีค่าใชจ่้าย 

                              ในวนัอาทิตยท่ี์ 7 กรกฏาคม 2562   

                   ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด ์หอ้งพาโนรามา 1 ชัน้ 14 

ส ารองท่ีนั่งงานสมัมนาไดท่ี้ โทร. 02-512-6022-4 , 087-686-9011, 086-338-4029 

 

 

 

 

  *** การสอบชิงทนุยวุชน ขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะนกัเรยีนท่ีลงทะเบียนเขา้รว่มเป็นนกัเรยีนแลกเปลีย่นแลว้เท่านัน้ *** 



  

 

 

สัมมนาโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและภาษา IES 

วันอาทติย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 

เวลา 13:00 – 16:30 น. 

ณ โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด์  ห้องพาโนรามา 1 ชัน้ 14 
   

 

 เวลา 12.30 – 13.00 น.  ลงทะเบียนผู้ ร่วมงาน 

              เวลา 13.00 – 14.30 น.               - แจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและภาษา IES 

                  - อธิบายรายละเอียดการลงทะเบียนและเซ็นสญัญาเข้าร่วมโครงการ IES 

              เวลา 14.30 – 15.30 น.   สมัภาษณ์ผู้ปกครองและศษิย์เก่า IES      

                                            นกัเรียนโครงการแลกเปล่ียนวฒันธรรมและภาษา IES รุ่นท่ี 20 

              เวลา 15.30 – 15.45 น.   พกัรับประทานอาหารว่าง     

              เวลา 15.45- 16.30 น.   ศษิย์เก่าเลา่ประสบการณ์ และการศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยั 

              เวลา 16.30 น.    ตอบข้อซกัถาม และกลา่วปิดงานสมัมนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   ก าหนดการข้างต้นอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 



แผนที่โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Emerald Hotel  Tel: + 66 (2) 2764567 / www.emeraldhotel.com 

1. เดินทางโดยรถไฟฟา้มหานคร MRT (ใต้ดิน) : ลงสถานีห้วยขวาง >> ขึน้ทางออก 3 >> เดิน 200 เมตร ถึงโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ 

2. รถยนตส่์วนบุคคล : มาจากศาลยติุธรรม >> ข้ึนสะพานขา้มแยกรัชดา-ลาดพร้าว >> ลอดอุโมงคแ์ยกสุทธิสาร >>  

      ลอดอุโมงคแ์ยกตลาดหว้ยขวาง >> กลบัรถแยกเทียมร่วมมิตร >> ชิดซา้ย 800 เมตร ถึงโรงแรมดิเอมเมอรัลด ์

3. รถยนตส่์วนบุคคลถนนรัชดาภิเษก : มาจากแยกพระรามเกา้ >>ผา่นฟอร์จูนทาวน ์>>ผา่นเอสพละนาด รัชดา >>                           

4.  ผา่นแยกเทียมร่วมมิตร >> ชิดซา้ย 800 เมตร ถึงโรงแรมดิเอมเมอรัลด ์

 

http://www.emeraldhotel.com/


ประเภททุนดีเด่น 
ประเทศสหรฐัอเมริกา 

 
      ชือ่                      นามสกลุ         

เดก็หญงิชญาพฒัน์   สรุเิยนทรากร 

เดก็หญงิธมน    อานนัทนสกุล 

นางสาวนนัทน์ภสั    เพชรราช 

เดก็หญงินินกนก    ภทูอง 

นางสาวปวรศิา    มโนมยักุล 

เดก็หญงิปาณิสรา    พทิยาวริยิะพนัธ ์

เดก็หญงิพรีดา    เบญ็จวรรณ 

เดก็ชายรณกฤต    นนัทศร ี

เดก็หญงิสทุธกิานต์   สมบรูณ์ศกัดกุิล 

เดก็หญงิอรนิชชา    กรนิวตักุล 

 

 

 

 

 



ผูที้ส่อบผา่นเข้าร่วมโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมและภาษา IES รุ่น 22 
ประเทศสหรฐัอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศจีน 
 ประเทศเยอรมนั ฝรัง่เศส อิตาลี เบลเยีย่ม เดนมารก์  

    ชือ่                  นามสกลุ         

  เดก็ชายกปัตนั สขุศรีสมบรูณ์ 
  เดก็หญิงกลุนันท์ ชาติเมธีกลุ 
  เดก็หญิงจริยาพร ก้อนทอง 
  เดก็หญิงจลิตา โพธิศ์รีชยั 
  เดก็หญิงจนัทรน์คร จินาวรกลุ 
  เดก็หญิงจิตนิภา เอ้ือจงมานี 
  นางสาวจิตรชญา มุจรินทร ์
  เดก็ชายจิรเมธ ชวดชุม 
  เดก็หญิงจิรฐา ยอดนิล 
  เดก็หญิงชญัญา บรีุเจริญ 
  นางสาวชิฑนลาฏ โอภาสมาติกลุ 
  เดก็หญิงฐิติมา สโุขดมโชติ 
  นางสาวณชญาดา ค าวิเศษ 
  เดก็หญิงณฟ้า วะน ้ าค้าง 
  เดก็หญิงณัฐมณฑ ์ สดุถาวรกลุ  

  เดก็หญิงณัฐสิตา วฒันกลุ 
  เดก็หญิงณิชาภทัร กิจก้องขจร 
  เดก็หญิงธนพร อู่ทรพัย ์
  เดก็หญิงธิติยา ทรพัยจิ์นดาวงศ ์
  เดก็ชายธีธชั พิศวงค ์



              ชือ่                  นามสกลุ         
  นายธีรวิทย ์ เดชตระกลูวงศ ์
  เดก็ชายธวุานันท์ รกัธง 
  เดก็ชายเนติภมิู วิทยาประดิษฐ์ 
  เดก็หญิงนวรตัน์ อ านวยโชติสกลุ 
  เดก็ชายนวตั สตัยาพร 
  เดก็ชายปฏิพล จรงุเบญจธรรม 
  เดก็หญิงปรียาวดี อิศรภกัดี 
  เดก็ชายปัตตนีวงษ์ ชุมนุ้ย 
  เดก็หญิงปาจรีย ์ แก้วเมืองกลาง 
  เดก็หญิงปารณีย ์ มหทัธนาดลุย ์
  เดก็หญิงปณิุกา คชเสนี 
  เดก็หญิงพศิกา สขุศีล 
  เดก็ชายพชัรพล ไตรรกัษ์ 
  เดก็หญิงพิชญาดา เขียวอ่อน 
  เดก็หญิงพิชามญชุ ์ เศรษฐวชัราวนิช 
  เดก็ชายพิภ ู องัโขรมัย ์
  เดก็หญิงพิมพภ์ทัร ์ บวัสวุรรณ 
  เดก็หญิงภทัรวดี ไทยทองธนาพนัธ์ 
  นางสาวภทัริกา กรรณสตู 
  เดก็หญิงภาณุมาศ โกมลวีระเกตุ 
  เดก็หญิงภาวิดา บญุสิตานารา 
  เดก็หญิงมาริสา บ ารงุศิลป์ 
  เดก็หญิงมีนา เหมพรรณไพเราะ 



                        ชือ่                  นามสกลุ 
  เดก็ชายยศวฒัน์ ค้านอธรรม 
  เดก็หญิงรภทักร บญุนาคสงัข ์
  เดก็หญิงลลัน์วริน วาณิชกะ 
  นายวรากร พนัธุเ์สือ 
  เดก็ชายศรตุ ลทัธิธรรม 
  นางสาวศศิภา จกัรวิวฒันากลุ 
  เดก็ชายศิรภพ ศรีเมือง 
  เดก็หญิงศิริรตัน์ ปิยะเจริญวฒันา 
  เดก็หญิงศทุธธิดา สทุธิศรี 
  เดก็หญิงสญาลกัษณ์ เพิม่พงษ์พิพฒัน์ 
  นางสาวสดุารตัน์ ปิยะเจริญวฒันา 
  เดก็ชายสทุศัน์ สงวนพานิช  
   เดก็หญิงสพุฒัน์ศรณ์ วฒันโกศล 
  เดก็หญิงหทยัทตั อภิมนัตากลุ 
  เดก็หญิงอเลก็แซนดร้า ลาการเ์ดีย 
  เดก็ชายอชิตพล ฤทธิโชติ 
  เดก็หญิงอชิรญา ทรงปรายาท 
  เดก็หญิงอนัญญาดา นิสยนัต ์

  

 
   
 


