
ลําดับมหาวิทยาลัย ช่ือมหาวิทยาลัย ทีมท่ีเขารวมการแขงขัน ลําดับนักศึกษา รายช่ือ Email

1 จุฑามณี มหาสวัสดิ์ jutamanee.m@rmutsvmail.com

2 ปานชีวา ศรีกลับ pancheewaa.s@rmutsvmail.com

3 ปจมาภรณ พรหมศร panjama-2000@rmutsvmail.com

4 จิตรา พรหมเพญ็ jittra.p@rmutsvmail.com

5 ธีระพฒิุ รักษวงศ deadsavada@rmutsvmail.com

อาจารย ราชาวดี จันทรทอง rachawadee.c@rmutsv.ac.th

6 กาญจนาพร ทับทิมทอง Milkfm1402@gmail.com

7 ศศินิภา กาวิยะ beamsasi1212@icloud.com

8 วณัชฌา สุวรรณมณี wanatcha.suw@spumail.net

9 ฉัตรลดา คงจันทร chatlada.kj@gmail.com

อาจารย ผองพรรณ ทวีเลิศทรัพย phongpan.ta@spu.ac.th

11 กิตติ ศรีมวง lijiajie99@yahoo.com

12 ชนาธิป ชอโกมลวรรณ 620105020076@dpu.ac.th

13 กนกวรรณ  กิจปกรณสันติ 620105020023@dpu.ac.th

อาจารย จุฑามาศ ลิมศุภนาค jutamart.lim@dpu.ac.th

14 นันทนัชชา  ปรัชญพฤทธ์ิ 630112156061@bru.ac.th

15 รจนา เอสะตี 630112156070@bru.ac.th

16 วรรณฤดี เทียนทอง 630112156072@bru.ac.th

17 ธนนันท   ปานเด 630112156059@bru.ac.th

18 สุนันทา  จําปาทอง 630112156077@bru.ac.th

อาจารย วิภาดา ทองธรรมสิริ wipada.tt@bru.ac.th

19 พีรพงษ    วงศไพศาลสิริกุล framepee93@gmail.com

20 ลภัสสิริ  มวงมี binglebangle0645@gmail.com

21 ไขมุก  อวนยะ tktfcmook@gmail.com

22 พชรพล  คําคีรีกุล photcharaphon.garfiloo@gmail.com

23 ทักษพร  ชาญการ Taksapornchankarn@gmail.com

อาจารย นันทนภัส ปทมะเสวี sunshine03123@yahoo.com

24 กุลนิภา แซหล่ี nongpa257@gmail.com

25 งามฤดี แซยาง 6302021009@feu.edu

26 ณัชชา มาเกตุ nuttachamaket@gmail.com

27 วิชญา สมสมัย Jejahh74@gmail.com

อาจารย ระพีพร  มหาพรหม rapeeporn@feu.edu

28 ทัศญาพร ทองจิตร golfpang.1412@gmail.com

29 อาทิตยา ทิตสุวรรณ hoo.0967689687@gmail.com

30 อรสา เครือแกว nan25432898@gmail.com

อาจารย กฤตพร  ิสินชัย kr.sinchai@gmail.com

32 นางสาว วรรนิดา  กองศรี Noonawanida329@gmail.com

33 ประวิทย  มาสี Pravit329@hotmail.com

34 อนุชา  ถนอมเมือง Anucha.tha041998@gmail.com

อาจารย รพีพฒัน โสอินทร batbat11@gmail.com

35 ศุณิชชา รอยเทียน earnn150642@gmail.com

36 คณิสร ทับทิมศรี Kanisorn.thub@gmail.com

37 อัชลีภรณ หองดอกไม atchaleeporn09@gmail.com

38 หทัยชนก กองเกิด hatai430417@gmail.com

39 อภิษฎา เฮงบุญยพันธ apitsada43@gmail.com

อาจารย สมบัติ แซเบ mafengyuanklw@gmail.com

40 โชติรส  แสงชัยนริศ Chotirod280362@gmail.com

41 นิศามน กิจวิมลตระกูล Mayuna1234@hotmail.com

42 ธิดาพร กอลี Honghdhdhd@gmail.com

43 พิชฌนนิชา กิจจรังสรรค Kanplu26062559@gmail.com

44 นวดี แซจาว Nawadee298@gmail.com

การแขงขันภาษาจีน ประกวดคลิปสั้น “ชวนจีนเที่ยวไทย New normal “新常态下喜邀华人游泰国”汉语短视频比赛规则” ระดับอุดมศึกษา

ทีม Find your style in Thailand

9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร บพิตรพมิุข จักรวรรดิ

CN BPC

5
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต

ชลบุรี

6 มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
ทีม FEU 

Ei-Rmutsv

四人行

泰好玩了

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
BRU

7 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต

8 วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก

芙白(fubai)

SBC BE

3 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

1
มหาาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย

2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

10
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ

เกียรติ

HCU LA
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อาจารย Yan  Xin Yanxin272538@126.com

45 ธัญญากรณ กองอินทร thanyavientiedos@gmail.com

46  ปนัดดา  กรุดมินบุรี kukkik1007@gmail.com

47 วริศรา  มารบุรี Rondekyungsoo@gmail.com

อาจารย ธนดล จินสันติวงศ bestxieyehui@hotmail.com

48 พงศธร ทองช่ืน pongsaton55665566@gmail.com

49 กอบกิจ คําภา 6353100175@stu.pim.ac.th

50 อารียา แสวงวงค 6353100086@stu.pim.ac.th

51 รักษณาลี ดังสะทาน 6353101350@stu.pim.ac.th

52 วาทินี ขําเอนก 6353100876@stu.pim.ac.th

อาจารย ดร.สรสิช ผดุงรัชดากิจ sorasitpha@pim.ac.th

53 ชญานิศ ธีระราษฎร babyjane19180@gmail.com

54 เมธาพร สุนทอง metaporn061@gmail.com

55 ฐติิวุฒิพร โนนทอง nampueny@gmail.com

56 วรวุธ แซเถา worawut02c@gmail.com

57 นารีนาฏ แจมดวง ppround20021@gmail.com

อาจารย สรสิช ผดุงรัชดากิจ sorasitpha@pim.ac.th

58 ตวนการีมะห ตวนกือจิ 406205020@yru.ac.th

59 ซูไฮลา สิเดะ 406205022@yru.ac.th

60 นูรฮูดา มะดาโอะ 406205003@yru.ac.th

61 ซูมายะ ดือราแม 406205013@ryu.ac.th

อาจารย ภากร นพฤทธ์ิ phakornnoparit@gmail.com

62 อาฟยะห บาซา 406205011@yru.ac.th

63 มาซีเตาะ เจะอามะ 406205009@yru.ac.th

64 ฮุสนา นิสาแย husnanisayae@icloud.com

อาจารย ภากร นพฤทธ์ิ phakornnoparit@gmail.com

65 ปุณยวีร สายแกว u6213436@au.edu

66 พิชามญชุ รักษแกว u6211037@au.edu

67 ปารณีย เฉลิมไชยโภคิน u6210092@au.edu

68 ชยาณิษฐ มัตตะธนันตชัย u6210315@au.edu

อาจารย Huixin Bi bihuixin2005@hotmail.com

69 วิชิต กริยาลีลากุล Vichit.kariyaleelakul@gmail.com

70 ยมลทัช ภูเกาลวน cowtow5338@gmail.com

71 ธรรศเดช ชูเมือง Choomax@gmail.com

72 ธวัลรัตน จันทรทอง thawanrat.pxxr@gmail.com

73 นรมน รักสาสนเจริญผล rugsancharoenphol2003@gmail.com

อาจารย ธีรัช ศรีสุขวัฒนานันท teeratsrs@au.edu

74 ศุภิสรา วงษผักเบี้ย Suphisara20816@gmail.com

75 นภัสสร ขํานุรักษ npskhamnurak@gmail.com

76 ณัฐริณี นุนนาแซง gibpurizo18@gmail.com

77 ศดานันท แกวกา kk.sadanan@gmail.com

78 พีรพล เปะซาน Fairy.fairyZaza@gmail.com

อาจารย ภูวเมศฐ เลาบวรเศรษฐี phuwaamate.lao@kbu.ac.th

79 สุพาณี พวงกอน suphaneephuangkon@gmail.com

80 เพชราภรณ จันโทวาส sednylovely03@gmail.com

81 อมรรัตน กล่ินสุมาลี Hello.kitty01806@gmail.com

82 กิรติ บุญคุมครอง mikiku_hatsune@hotmail.com

83 ณรงคเดช กตะศิลา peach.park04@gmail.com

อาจารย ภูวเมศฐ เลาบวรเศรษฐี phuwaamate.lao@kbu.ac.th

84 สุนทราภรณ ครุประทีป skruprateep@gmail.com

85 พีระพงษ บุราณ  p23701700@gmail.com

86 กมลภัทร สีทน Beazkamollaphat@gmail.com

87 อัจฉรา หาญลุก  hanlukatchara@gmail.com

The Eager Donkeys

10
เกียรติ

11 สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน

สูตายวายกรี๊ด

BC Memories

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทีม 狮子梓豪

ทีม phoenix

13 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Alternative

Oceanholic

ทีม Consigliere

14 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

KBU 502

Triple N
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88 คงฒพศุตม วอลลี่ย   whalleychris2017@gmail.com

อาจารย ชัยมงคล โฆษิตสุริยะพนัธุ CHAIMONGKOL.KOS@kbu.ac.th


