
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาคมนกัเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

        เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังประจำปี 2563/2564 
 

 

ตอนท่ี 1 เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังตำแหน่งนายกสมาคม   จำนวน 2 หมายเลข 

ตอนท่ี 2 เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกต้ังตำแหน่งเหรัญญิก   จำนวน 1 หมายเลข 



            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  

 

 

 

สมาคมนกัเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เอกสารแนะนำตัวผูส้มัครรับเลือกต้ังประจำปี 2563/2564 
 

 

ตำแหน่งนายกสมาคม 

 



 
 

 
 

ประวัติ 

ชื่อ-สกุล: นาย ภัทรวุฒิ อังครัตนพิชัย 

วันเดือนปีเกิด  28 กรกฎาคม พ.ศ. 2539  
ภูมิลำเนา บางพลี สมุทรปราการ 
คติพจน์:  If you don’t fight for what you want, don’t cry for what you lost. 
 
ประวัติการศึกษาโดยสังเขป 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ศิลป์ - เยอรมัน) 
Studienkolleg  Mittelhessen Marburg 
ปริญญาตรี:  Rheinische Friedrich – Wilhelms – Universität Bonn 
สาขา   English Studies, Germanistik, Vergleichende Literatur- und Kulturwissenschaft 

งานอดิเรก:: อ่านหนังสือ, เขียนบทความ, Blog, Vlog, ขี่ม้า 

กิจกรรมของ ส.น.ท.ย ท่ีเคยเข้าร่วม 

- Career day ๒๕๖๒ 
- TSVD’s calling @Aachen 
- Befriend 2562 

ประวัติการทำงานใน ส.น.ท.ย 

- คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศ ปี 2562-2563 

ประวัติการทำงาน/กิจกรรมอื่น ๆ 
- ตัวแทนผู้นำเชียร์คณะรัฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Praktikum at Osnabrück University of Applied Sciences  
- Praktikum:  Pferdtherapie für behinderte Kinder in Badbergen 

 

     หมายเลข          ผู้สมัคร 
  

 

 
 ๑ นาย ภัทรวฒุิ อังครัตนพิชัย 
 

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายก
สมาคม 



- Exchange student at Artland- Gymnasium Quakenbrück 
- Translator at Parawee Printing co., LTD 

นโยบาย 
- เน้นสร้างเครือข่ายนักเรียนไทยในเยอรมันโดยการจัดกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจให้ครอบคลุมทั่วเยอรมันเพื่อให้

นักเรียนไทยมาร่วมกิจกรรมได้สะดวกมากขึ้น 
- เน้นสื่อในการประชาสัมพันธ์ Online ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมเช่น 

YouTube, Video Clips, บทความต่างๆ เพื่อเพิ่มสมาชิกและกระจายข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว 
- เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสื่อสารกับนักเรียนไทยในเยอรมันทุกๆท่าน  ทางเราจะเน้นกิจกรรม Online เช่น 

บทความ, review, และ โพสตด์่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหมู่นักเรียนไทย 
แผนกิจกรรม 

- Thai Night: มีการประกวดร้องร้องเพลง, ประกวดดนตรี, ร่วมร้อง Karaoke และรับประทานอาหาร 
- TSVD’s calling season 3 พร้อมกับ 4B’s: 1. Boardgame 2. Badminton 3. Bowling 4. Basketball 
- TSVD Club: Sport club, Music club, Photo club, Cooking club 
- TSVD One-Day Trip: ไปเที่ยวด้วยกัน เช่น Japan Tag, สวนสนุก, สวนน้ำ, สวนสัตว์ 
- Workshop วิชาการ 

 
 
 
 
  



 

          ผู้สมัคร 
  

 
 

นาย กฤตภาส บุญปสาท 
 

 

ประวัติ 

ชื่อ – สกุล:  นาย กฤตภาส บุญปสาท 
วันเดือนปีเกิด  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 
ภูมิลำเนา: บางกระปิ กรุงเทพมหานคร 
คติพจน์:  จงรักษาความดี ดุจเบรซเซลรักษาความเค็ม 

ประวัติการศึกษาโดยสังเขป 

มัธยมศึกษาตอนต้น :  โรงเรียน สาธิต มศว ปทุมวัน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย :  โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรน์ 
ปริญญาตรี :   Karlsruher Institute Für Technologie 
สาขา    Maschinenbau 

งานอดิเรก: ดูหนัง, เขียน, อ่านหนังสือ, จัด Podcast, ออกกำลังกาย 

กิจกรรมของ ส.น.ท.ย ท่ีเคยเข้าร่วม 

- งานประชุมสามัญประจำปี 2559 (Rothenburg ob der Tauber) 
- งาน Friend ครั้งที่ 2 (Berlin) 
- งาน TSVD Talk of the town (Köln)  
- งาน TSVD Full moon Fest (Mannheim) 

ประวัติการทำงานใน ส.น.ท.ย 

- ผู้ดูแลเว็บไซต์ ส.น.ท.ย ปี 2559 – 2560 
- อุปนายกฝ่ายกิจกรรมวิชาการ ปี 2560 – 2561 
- ฝ่ายวิชาการ ปี 2562 – 2563 

 

 

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายก
สมาคม 

2 



ประวัติการทำงาน และ กิจกรรมอื่น ๆ  
- รองนายกสมาคมบริจาค (2561-2562) 
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์  และผู้ดูแลโครงการ 1 Kid Supporter  
- สมาคมบริจาค (2562-2563) 

นโยบาย 

- นโยบายสมาชิก – กำหนดสิทธิประโยชน์และส่วนลดสำหรับสมาชิกอย่างชัดเจน จัดโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่
สนใจเข้า Studienkolleg 

- นโยบายประชาสัมพันธ์ – กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละ Platform  และรื้อฟื้นการเขียนบล็อกใน
เว็บไซต์สมาคม 

- นโยบายต่างประเทศ – ผลักดันให้เกิดเครือข่ายอย่างเป็นทางการระหว่างสมาคมนักเรียนไทยในยุโรป เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งและอำนาจการต่อรอง 

- นโยบายกิจกรรม – มุ่งเป้าหมายจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ในสถานที่ที่เดินทางมาง่ายจากทั่วประเทศ 
สนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นในรูปเงินทุน และ กิจกรรมออนไลน์ 

แผนกิจกรรม 

- TSVD Outing: Into the wood – กิจกรรมค่ายกลางป่า ปลดปล่อยตัวจากชีวิตเมืองใหญ่ ย้อนวัยด้วยบรรยากาศ
สนุกสนานตามแบบค่ายลูกเสือ 

- Be Friend 2564 (เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ) งานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ที่จะให้ความสำคัญของกองเชียร์และคนไม่เล่นกีฬา
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้เข้าแข่งขัน 

- TSVD Creator Camp – กิจกรรมวิชาการแนวใหม่ ท้าทายความสามารถ ไม่ว่าจะวิทย์หรือศิลป์  
ผ่านการทำโปรเจคตอบโจทย์ปัญหาในเวลาจำกัด โดยมี Mentor ผูมี้ประสบการ์ณมาให้คำปรึกษา 

- กิจกรรมออนไลน์ - กิจกรรมง่ายๆ เช่น ประกวด Fan Art  
จัดผ่าน Facebook หรือ เว็บไซต์ของสมาคม เพื่อสร้างสีสันและการมีส่วนร่วม 

 



                                                                                                    
  

สมาคมนกัเรียนไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เอกสารแนะนำตัวผูส้มัครรับเลือกต้ังประจำปี 2563/2564 
 

 

ตำแหน่งเหรัญญิก 

 



 

ประวัติ 

ชื่อ-นามสกุล  นายชัชชน ชวาลาวร 

วันเดือนปีเกิด  ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๑ 

ภูมิลำเนา     อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

ประวัติการศึกษาโดยสังเขป  

 ประถมศึกษา  โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

 มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนชลราษฏรอำรุง จังหวัด ชลบุรี 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรน์ จังหวัดนครปฐม 

         ปริญญาตรี  RWTH Aachen 

งานอดิเรก: ถ่ายรูป 

กิจกรรมของ ส.น.ท.ย. ท่ีเคยเข้าร่วม 

- งาน Fullmoon Fest ปี 2560 
- งาน TSVD’s Calling Aachen ปี 2561 
- งาน TSVD Career Day ปี 2562 

ประวัติการทำงานใน ส.น.ท.ย. 

- เหรัญญิก ประจำปี 2561-2562 
- เหรัญญิก ประจำปี 2562-2563 

 

 

     หมายเลข          ผู้สมัคร 
  

 

 
 ๑    นาย ชัชชน ชวาลาวร 
 

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งเหรญัญกิ 


