
ลําดับโรงเรียน ช่ือโรงเรียน ทีมที่เขารวมการแขงขัน ลําดับนกัเรียน รายช่ือ Email

1 ฉัฐพร ชัยวงศรุงเรือง cristentenoakkao@gmail.com

2 กนล อยูครอบ Arzankanon@gmail.com

3 สุเทพ ช้ินประเสริฐ mos37609@gmail.com

4 ธนกฤต พรอมสุขสันต promsuksanthanakrit@gmail.com

อาจารย กรัณย รุงทวีสิน Kran.ru@bcc1852.com

5 ภัทรกมล  บุญเสม pattarakamol03112546@gmail.com

6 สรณศิริ ทรงงาม  ttwz3401@gmail.com

7 อนสิสา แปนชูผล anissa556677@gmail.com

8 สิริวรรณ เทพสถิตย srrerkjboii9404@gmail.com

อาจารย ภาสินี ศรีสุนทรพนิิต tianming_mingtian@hotmail.com

9  จิรวดี บุญนาค yuele43334@gmail.com

10 เกวลิน เขี่ยวรุงโรจน tawit09@icloud.com

11 ฑเิบต วีระเสเถียร 43367@kalasinpit.ac.th

12 ณัฐธิดา  เกียรติดําเนนิงาม Nattida.k19@gmail.com

อาจารย จรัญญา ภูวิจิตร Jaranya_202@hotmail.com

13 นาตลดา ชูนพรัตน papaploy.2003@gmail.com

14 สิรยา เพชราภรณ โอยะเนน its.summer72@gmail.com

15 อัจฉรา ทองอินทร atcharathongin@gmail.com

16 สุวิมล พรหมใหม hskhdanb@gmail.com

17 สุนนัทา ศริิทรัพย fahsunantha1453pj@gmail.com

อาจารย อนันตพร สอนสงกลิ่น m.anantaporn.s@gmail.com

18 นธิินันท สิงหเถื่อน Yim0925949049@gmail.com

19 นพรัตน ปนแตง nomooy0177 @gmail.com

20 สาลิน ีภูปอม pearpoopom@gmail.com

อาจารย ปยภรณ ไชยกลู carabaohouse@gmail.com

21 แพรวา เชียรสมสุข jeansphraewa@gmail.com

22 ปณชญา มีหิรัญ ssuimhr@gmail.com

23 นศภร ธนาพงษภานุ chalabu223@gmail.com

24 จิตรลดา จวนแจง rapunsign6604@gmail.com

25 กรรวี ศรีนเิวศน prdskrv2004@gmail.com

อาจารย ภูมรินทร พรวสันต aquarious_jay84@yahoo.com

26 ศลิปสุภา จามวง sinsupa7198@gmail.com

27 กิตติยา กะหรีม kittiyakaream@gmail.com

28 ศริาวรรณ แดงหมัด Sirawandangmad210@gmail.com

อาจารย อภิญญา สงนุย Apinya250438@gmail.com

29 ศริประภา  มะเลียบ maleabsiraprapa54@gmail.com

30 ศภิสรา พรของอินทร supisara.opor.1211@gmail.com

31 ชานนท ทองคํา juner9294@gmail.com

32 นนทกร โพธิสุทธิ์ juner9294@gmail.com

33 นนทกร โพธิสุทธิ์ juner9294@gmail.com

อาจารย ณัฐดนยั ลาดนาเลา juner9294@gmail.com

34 นติุกา  กตเวทิตากุล praypraypray9@gmail.com

35 ทิวาพร กตเวทิตากุล thiwapornkatawethitakul9940@gmail.com

36 ปยธิดา  ถนอม Piyathidapoppyy@gmail.com

37 วิชญาดา แลเชอกู -

อาจารย นารีรัตน ศักด์ิทอง Nareeret2care@gmail.com

38 กชพร  ลี้ธนานนท Monday2548@gmail.com

39 ภีมวัชช  เตชัย pormanza007@gmail.com

40 ศภุกานต  จุฬาทิพย supakarn.julatip.porsche@gmail.com

41 มัลลิกา  ทาบาตา malika.tabata@gmail.com

42 ศศิรดา   วัจฉละญาณ sasiradapp@gmail.com

อาจารย ปลื้มจิตต วันสมบัติเจริญ pluemjitwpr@gmail.com

43 พิชชาพร พิมพพงษ pitchaopoe@gmail.com

44 ศรุตา หนูหวาน saruta230448@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” ระดับมัธยม

千里马

3 โรงเรียนกาฬสินธุพิทยาสรรพ
加拉信府的一天

1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
CAMZ BCC

2
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี

8 โรงเรียนทายางวิทยา
Thayang Wittaya

9 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
เที่ยวไทยไปไหนไปกัน

7
Tamode 微笑

โรงเรียนแกงคอย

โรงเรียนขาณุวิทยา

โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียร

คอนแวนต

โรงเรียนตะโหมด

5
Little Sun

6
ทีม blast

KKS590 我找你
4

10
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม

อุดมศกึษานอมเกลา

yyds

มังกรนอย
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45 พิชามญชุ บุญมี Oomsinphichamon@gmail.com

46 บุศรินทร ศรวัฒนา dontbelieveyouu@gmail.com

47 ประกายรุง จอมพล rung06102547@gmail.com

อาจารย มณีรัตน อรชร maneerat@nv.ac.th

48 วรภัทร  ฉัตรรัตนศักด์ิ Guide5777082577@gmail.com

49 กมลชนก พงศนิสภกุล Nangnok67@gmail.com

50 ชวกรณ กล่ินษร Chawakornklinsorn2546@gmail.com

51 สุทธิดา เทพชวย Suttida.tepchuy@gmail.com

52 ประภาพรรณ เฟสูงเนิน Praphaphanfang@gmail.com

อาจารย ศจีพันธ เตมะ Sajeepan@na.ac.th

53 นายสุรสิทธิ์ สุดทวี zlpm.poom@gmail.com

54 ณัฐธยาน  ศภุพงษศภรณ paonattaya2548@gmail.com

55 อัยยขวัญ เกดิชาวนา aiyakwan08092548@gmail.com

56 ณิชาพชัร มวงปาน nichapatt124@gmail.com

อาจารย อะภิระมณ รอดอําพันธ bua_sixtytwo@hotmail.com

57 ปาริฉัตร สุขประเสริฐ 30748@prachuabwit.ac.th

58 ภคพร ปราสัจจัง 32325@prachuabwit.ac.th

59 อุมากรณ มะเกะ 30711@prachuabwit.ac.th

อาจารย อภิระมณ  รอดอําพันธ bua_sixtytwo@hotmail.com

60 กันติศา สุริยะธรากร kantisa.suyalangka@gmail.com

61 กนกวรรณ เย็นฉ่ํา kanokwan38277@gmail.com

62 ธันยพร เสรีพันธ thunyaporn.se@gmail.com

63 รัตนกร คําดวง wangyan20122547@gmail.com

64 พรลภัส ศิษยสิงหไพโรจน Pornlaphattao2004@gmail.com

อาจารย ปวีณา ระวังจิตร prweena63@gmail.com

65 นางสาว ฐิตาภรณ หลวงอุดม st26538@pws.ac.th

66 บุหลัน บุญนาคประเสริฐ  bulunboonnakprasert@gmail.com

67 บงกชกร ไหวหากิจ  yobongkocchakorn@gmail.com

68 นายพัศวุฒิ  วองวัฒนาการ  phatzq2547@hotmail.com

อาจารย สุภาวรรณ  ชะมายกลาง t825@pws.ac.th

69 คณัุญญา ทองเวียง neemmy38097@gmail.com

70 ประภัสสร ใจชวง beautyjaii14@gmail.com

71 ณัฐวรา สุวรรณคร plang0973@gmail.com

72 ปารเมศ  บัวรส banzzz885@gmail.com

73 วรันทร  ม่ันคงดี warantonmankongdee@gmail.com

อาจารย สิรินาถ หาดยาว sirinad@pks.ac.th

74 ณัชมน อาจหาญ natchamon.fai@gmail.com

75 โชติกา แกวประเสริฐ 20726@rnp.ac.th

76 กชกร โภคทรัพย phoksup46@gmail.com

77 ดวงกมล คอแกว aurnlovefook@gmail.com

อาจารย ธัญชิตา โมขศักด์ิ Thunchita4444@gmail.com

78 ปวีรวุฒิ  ประสิทธิ์ชยพล tappraya.abdul@gmail.com

79 ปธานนิ  สาขากร jmeesxpathanin@gmail.com

80 สมปราชญ  เจริญดี Somprad225@gmail.com

อาจารย ชมพนุูช พุทธรักษ chompuha555@gmail.com

81 จิรภัทร   ศรีอนรุักษ punchnarax@gmail.com

82 จุฑาภัสร   วิสารธนาวัฒน bamjuthapat@gmail.com

83 นริชา  อนมี p0654783259@gmail.com

อาจารย สุนิสา   โภคา sunisapokha@yahoo.com

84 ศโิรรัตน ภัทรวรพงศ nb40891@satrinon.ac.th

85 ศตภร ธรรมสุขีโย nb41020@satrinon.ac.th

86 ณัฐภัสสร เตสิริ nb41044@satrinon.ac.th

87 สุธาทิพย ทับไทร nb41045@satrinon.ac.th

88 จิราพร อุมสิม nb41953@satrinon.ac.th

อาจารย เกสรา ทศภูชัย tran_4622@hotmail.com

89 ตนธาร สายคาํทอน wangyixiao2546@gmail.com

12 โรงเรียนนิยมศลิปอนสุรณ
The Chinese NA

Fore

11 โรงเรียนนารีวุฒิ
มังกรนอย

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย13

PW. D.A.K

15 โรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง
PRA

16 โรงเรียนปญญาวรคุณ

18 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขํา
RNP 

แปลจีนฉันดวยใจเธอ

17 โรงเรียนเพชรพิทยาคม
ทีม BBNPF PKS

โรงเรียนวัดราชบพิธ
WE R.B.

20 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
National  tourist 

21 โรงเรียนสตรีนนทบุรี
Chinese Satrinon

19
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90 ณัฐนันท เจียระวานิช 32605.skn@skn.ac.th

91 ปยวัช แกวสีนวล piyawat1903@gmail.com

92 นนัทิชา เอี่ยมจรูญ 30084.skn@skn.ac.th

93 ธนวัฒน สยามรัตนกิจ 30108.skn@skn.ac.th

อาจารย ธมกร สุขวัฒนผล tamakorn_s@skn.ac.th

94 ชมพูนทุ คาํบุญเรือง chompoonut1012@gmail.com

95 ปาลิตา พิมพเสน Phimseanpalita@gmail.com

96 อัจฉราทิพย จาตุรนตวศนิ ikitty753@gmail.com

97  ปญญธารา สิงหโต pickme.nekoya@gamil.com

98 สุประวีณ มาระเพ็ญ Suprawee094@gmail.com

อาจารย กิตติพงษ เสนาะสรรพ Kittipong.sa@ssru.ac.th

99 สโรชา ดีหอม sarochadeehom@gmail.com

100 ยุวภา  ชวงศวัฒนา  yuwapa1610@gmail.com

101 ปาริชาต  สุวรรณพันธ pang13641@gmail.com

102 ม่ิงกมล  จิระราชวโร oummii0206@gmail.com

อาจารย สุจิรา สุวรรณนงั sujira.suwannang@hotmail.com

103 ปาณิศา สันทาลุนัย ann0631818215@gmail.com

104 ธัชชลัยยธัชธร โตสุขศรี angpaotosuksri1@gmail.com

105 วรรณรัตน ชอุมเกด naowannarat@gmail.com

106 จันระวี แกวก่ิง jajan253@gmail.com

107 จิรภัทร อธิวัฒนประชากลุ jirapatyok4348@gmail.com

อาจารย พิชญา จงกลดี zhouzhaoyi24@hotmail.com

108 นนทนภัทร นวลนก atennonnapat123@gmail.com

109 กุลณิชา รูยิ่ง kulnicha086@gmail.com

110 สโรชินี เเสงคีรีพัฒน diamond.254665@gmail.com

111 ชาลิสา  บุญตอ chalisa.37286@singsamut.ac.th

อาจารย วันเพญ็  อุดแกว yangyuping2001@gmail.com

112 อภิยา โสภา apiya1309@gmail.com

113 วชิรวัตต์ิ อนันตชาติ wachirawat095042@gmail.com

114 คทามุข จรเปลี่ยว folk6646@gmail.com

อาจารย กิติยา โพธ์ิเงิน kitiyaam18@gmail.com

115 รัชนกีร ธาราพรนติยกลุ 48242@ayw.ac.th

116 อารีวัลย ภาคธรรม 48150@ayw.ac.th

117 ณัฐนรี อัศวธรรมรัตน 50753@ayw.ac.th

อาจารย สิเรียม  แชหม่ือ pare736@gmail.com

118 นธิิมาศ พาธิแสง 13794@osc.ac.th

119 อรัญญา สุจริต 14181@osc.ac.th

120 ณหทัย สาระพัด 14161@osc.ac.th

121 สิริกญัญา มณฑาทอง 14175@osc.ac.th

122 จีรนันท เปยมสมบูรณ 14160@osc.ac.th

อาจารย ธนพล ตูเพ็ชร t811@osc.ac.th

123 รมยธีรา  ทรัพยประเสริฐ Kwankaowow33@gmail.com 

124 ธิดารัตน  เตาทองคํา  thidarat10072547@gmail.com 

125 ปราวตรี  เหลืองแสงทอง  paravatree2547@gmail.com 

126 วารุณี  หมื่นดาน  hmundanwaruni@gmail.com

127 ธัญธร  ทรัพยสมบูรณ  thunuuu@gmail.com 

อาจารย นิภาวรรณ ศริิธนกุิล nipawan1648@gmail.com

128 อริญชย  ทิพยสมบัติ arit0617@gmail.com

129 ชนกนนัท  ศรีเศรษฐมาตย chnknanthsrisersthmaty@gmail.com

130 พิชญาภรณ จันทรอินทร opojanin29@gmail.com

131 ณัฐณิชา แกวเมือง kaewmeuxngnathnicha314@gmail.com

132 เอมพวัลย  มานพศลิป manopsilemphawan@gmail.com

อาจารย ณัฐฐินันท ดวงชู donutnuttinan@gmail.com

133 บุญญารักษ วิทยานันตนารมย 13345@satriwit3.ac.th

134 ปนัดดา มวงสวย 13346@satriwit3.ac.th

135 ธนัสนี จันดี 13391@satriwit3.ac.th

22
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี

SKN Let's go

23
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา

SD Dragon Journey

26 โรงเรียนสิงหสมุทร
我们很棒

27 โรงเรียนอยุธยานุสรณ
AYS-CN

24 โรงเรียนสามรอยยอดวิทยาคม
Samroiyodwittayakhom

25 โรงเรียนสายน้ําผ้ึง ในพระอุปถัมภฯ
一四 ok

30 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
ทีม The first choice is us

31
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราช

วิทยาลัยพัทลุง

ทีม 小妞

28 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
我们是导游

29 โรงเรียนออมนอยโสภณชนูปถัมภ
ทีม Chinese OSC

ทีม 梅花
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อาจารย ชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน chakriya@satriwit3.ac.th

136 ปวริศา กลุชาติ 13803@satriwit3.ac.th

137 ปาลิตา วงศวิทยากูล 13910@satriwit3.ac.th

138 ปรียาภรณ จักขุจันทร 16085@satriwit3.ac.th

139 สิริกร โชควิเชียร 16086@satriwit3.ac.th

อาจารย ชาคริยา ธีรสุนทรวัฒน chakriya@satriwit3.ac.th

140 ธิตยา ทั่งศรี ppingp2547@gmail.com

141 ปุณยนุช เทพสําราญ darkpp2547@gmail.com

142 ระพีพฒัน กลิ่นสมบูรณ pprlineplay@gmail.com

143 ภรณภัสสรณ ธรรมรัตน pprartart@gmail.com

144 พัศภัสสรณ ธรรมรัตน pprxiexienin@gmail.com

อาจารย ทิพาวรรณ จงประเสริฐ pingpingjong2202@gmail.com

145 กรกมล ดวงแสง kornklom1711@gmail.com

146 สุพิชญา อุบลรัตน Supichayaaubonrat@gmail.com

147 ดรวรรณ แซต้ัง aon51300@gmail.com

148 กฤติเดช อัจนา kariridecs@gmail.com

149 ธนวินท อมรสิริพงศ Thanawin25460@gmail.com

อาจารย ทิพาวรรณ จงประเสริฐ pingpingjong2202@gmail.com

150 กนกวรรณ  ขุนไมงาม Palmy981@gmail.com

151 จิรัฎฐ  บริสุทธินันท jirut.oak@gmail.com

152 กัลยรัตน  เเซจง Noeykalyarat19@gmail.com

153 ณัฐกาญจน  จิระสกลุไทย punchpp5545@gmail.com

154 ฑฆิัมพร  แสงผา pxc1xx@gmail.com

อาจารย ภาษิตา  จําปาทอง Pangfoon562@gmail.com

155 วราภรณ  นาคคํา  Varapronnakkam45@gmail.com

156 ศรัณยพร  นาคนุม Kaewfang2560k@gmail.com

157 สิริวิมล  ดิษดี siriwimolth@gmail.com

158 อรทัย  ศรีอุบล iiataro15@gmail.com

159 รัตนาภรณ  การเกบ็ beempeem666@gmail.com

อาจารย ในฝน  บูรณพานิช naifunboo69@gmail.com

160 อิสรีย  ทวิชสังข 22539@rnm.ac.th

161 ตรีทิพยนภิา จิตตโกมุท 22527@rnm.ac.th

162 ฐิติรัตน  หาญพาณิชภักด์ิ 22472@rnm.ac.th

อาจารย ลลิตา ยาวิไชย lalita@rnm.ac.th

163 วันสุ ใจอารีย wansu.nu81@gmail.com

164 พัชรี  สรีใจปง patchareesrijaipang22371@gmail.com

165 ทอฝน พรมมา thofhan5563@gmail.com

166 รุจจิรา  จันทรแพง rutjirachanpang@gmail.com

167 รสิตา เอี่ยมเย็น jaeminshi5@gmail.com

อาจารย มาลิสา เลิศพฤกษพนา malisa@rnm.ac.th

169 ปณณวิชญ เตียววิชญกุล pannawish2548@gmail.com

170 จิณพัทธ พงษจิรพัทธ jinapat_7seas@outlook.co.th

171 ปรินทร สุนทรวาทะ parintorn1221@gmail.com

172 ยศกร จันทรเกษม Ibosszabossom@gmail.com

173 ณัฐกิตต์ิ ภากรประเสริฐ nuttakit342536@gmail.com

อาจารย วราภรณ  กนกโชติเลิศ kwaraporn@vajiravudhcollege.com

174 ชวกร ฮอแสงชัย phone.hor@gmail.com

175 ธนทัตธ งามสมเศษ thanatat707@gmail.com

176 พัฒนพงศ พัฒนกพันธุ student9007@vajiravudhcollege.com

177 เมธาสิทธ์ิ พุมสอาด student9025@vajiravudhcollege.com

178 ธีทัต วินิชบุตร student9331@vajiravudhcollege.com

อาจารย อําภา ภคพงศพันธุ pumpa@vajiravudhcollege.com

179 ณิชนันทน ทองบุ puincn@gmail.com

180 ธัญชนติ เลิศรวมพร garfieldnarak.gff@gmail.com

181 ภัคจิรา มงคลอัศวนนัท liuliubql@gmail.com

182 สุภัชชา ลอสีทอง supatchawawa@gmail.com

33 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

3P2T GIRLS

龙飞

34 โรงเรียนมัธยมฐานบินกําแพงแสน

The sky blue

Beyond Team 

ทีม happiness tour

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรี

วิทยา พุทธมณฑล
32

你好,我很漂亮

35 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

RNM got you 

TELETUBBY

36 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

VC M5

VC บูรพานาเที่ยว
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183 บุษกร ดอนเหลือม bussakorndon@gmail.com

อาจารย วุฒิพงษ ประพันธมิตร kejianming1992@hotmail.com

184 กฤตพร อัศวินประทีป chicheer1111@gmail.com

185 ปทมาวดี วงษหาญ mint.pattamawdee2546@gmail.com

186 กั ณญ มน  อุดมเดชทรัพย Kanyamonudomdetsup@gmail.com 

187 ณัฐอรสิน ีพฤกษธาราธิกูล Faylove766@gmail.com

188 อภิชญา เลาหะชัย praeapit@gmail.com

อาจารย วุฒิพงษ ประพันธมิตร kejianming1992@hotmail.com

189 กิตติธัช นาคทิม 35863@streesp.ac.th

190 ไปรยา นิลโต 35899@streesp.ac.th

191 นฤมล ปญจรักษ 35895@streesp.ac.th

192 สุจิตรา จูมเกตุ 35906@streesp.ac.th

อาจารย อรรถชัย ประวันโต atthachai.p@streesp.ac.th

193 กนกรดา แสงกําพลี 35219@streesp.ac.th

194 กมลรัตน ปานสงา 37159@streesp.ac.th

195 จารวี อานันทรัตนกลุ 37161@streesp.ac.th

196 กัณญภัทร สิริฐาพร 37160@streesp.ac.th

197 เขมจิรา อุปพงษ 35466@streesp.ac.th

อาจารย ปญญา ปญญา panya.w@streesp.ac.th

198 ศกัด์ิชัย  วิชาเฟอง sakchaisakchai2256@gmail.com

199 มุทิตา  กาวิน muthitakawin15666@gmail.com

200 เกศนภา  ชางเกวียน nunketnapha@gmail.com 

201 ธนพร  นาเมือง thana15661@gmail.com

202 สัชญา  พลเมืองยศ cherchaya31@gmail.com

อาจารย นวพร  ทิพยมาศโกมล i-am-yui@live.com

203 มยุรฉัตร  เจริญรัมย  sodamyurchat@gmail.com

204 ธิญาดา  เซกระโทก Thiyada645@gmail.com

205 สุทธิชา  เมืองสันเทียะ hanasakura0912@gmail.com

206 จิตตสุภา  ย่ิงยงสุข chiipp042290@gmail.com

207 เพลงพิณ   พรศรีช่ืน plengpin78@gmail.com

อาจารย นวพร  ทิพยมาศโกมล i-am-yui@live.com

208 ศริิโสภา  นันประโคน Sirisopa2348@gmail.com

209 สุดาพร   ศริิสุข koryasirisuk8899@gmail.com

210 สุจิตรา  หวังโคกสูง  sucilra232@gmoil.com

211 ภัทร า ภรณ   แจง ประโคน fern62a.bk.2560@gmail.com

212 ธิดารัตน  ประคอง thidarat.prak@obec.moe.go.th

อาจารย นวพร ทิพยมาศโกมล i-am-yui@live.com

213 ณิชา  เพชรเรือนทอง nichapetruenthong@gmail.com

214 พรกนก  ตับทอง p120125470@gmail.com

215 ณิชมน  เปยมใย ingnichamon@gmail.com

216 เมธัส  เงินกลม loikk15444@gmail.com

217 กนกวรรณ  ตับทอง kanokwan12t@gmail.com

อาจารย พงศกร  จันทรแจม shitou@hotmail.co.th

218 นงลักษณ  เสารวงษ nongluksaowong@gmail.com

219 ชญานิศ  จําปา chayanitjumpa6@gmail.com

220 ณัฐกานต  สนหอม natthakarnsonhomm@gmail.com

221 ธนาวุฒิ  สุขประเสริฐ maimaun94@gmail.com

222 ธิติพัทธ  เฉื่อยอารมณ plengiruna01@gmail.com

อาจารย ศริิพร พานซอนกลิ่น Saipansiriporn3385@gmail.com

223 ฤทธ์ิธิดา  เกตุชัย ketchairittida@gmail.com

224 ชนัญชิดา  เลี่ยมทอง parewa48chananchida@gmail.com

225 บุญธิชา สุขแถม tonsuktheam@gmail.com

226 ธีรกานต   ออน สวัสด์ิ thaikarn.big@gmail.com

227 รตา เชาวนรุงเมธี ratasumo@gmail.com

อาจารย ภูษณิศา พรมรักษา songwenhui_kae@hotmail.com

228 จันทิมา  จิตรนุม jitnum.kachai@gmail.com

37 โรงเรียนศึกษานารี

ไปดวยกันไปไดไกล vs Wonder 

china

38 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

HARP

Sweetie Holiday

39

40 โรงเรียนบานหม่ีวิทยา

BM1

BM2

BM3

Sweet dreams

Kwangya

AVA

โรงเรียนบานกรวดวิทยาคาร
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229 ฐิติชญานันท บุญมาหลา icettcyn2547@gmail.com

230 เมธิณี เพียรมานะ apeaceroom@gmail.com

231 ธัญพิชชา บุญญา thanpitchyy@gmail.com

232 ธีราวรรณ งามเลิศ teerawan0000@gmail.com

อาจารย จันทิรา  เหลียง 0538@sts.ac.th

233 กรระวิท หลาเพชร kornrawitlaphetr2547@gmail.com

234 รวิณันย ศักด์ินารากลุ rawinan2109@gmail.com

235 ชรินญา เช้ือเมืองพาน charinya1133@gmail.com

236 จอมขวัญ โถทองคํา jomkwanthotongkam255@gmail.com

237 ปฏิมา คาขาว yaimai.patima@gmail.com

อาจารย จันทิรา เหลียง 0538@sts.ac.th

238 นชุฎา พุมเพ็ชร nuchadapumpetch2546@gmail.com

239 ศรินทรญา พิมพสวัสด์ิ sarinyaphimsahwat@gmail.com

240 ภัคจิรา กอนปญจก pakjiranah@gmail.com

241 ฐิตาสิรี ณ ระนอง thitasiree@gmail.com

242 หทัยภัทร เจริญทรัพย 28645@sts.ac.th

อาจารย ฉกาจ คาํมะณีจันทร 0564@sts.ac.th

243 พรพรรณ สุวรรณรัตน phonphan1810@gmail.com

244 บัณฑิตา เกิดประดับ creambanthita00@gmail.com

245 อชิรญา สงสัย tonhom.achirayasongsai@gmail.com

246 บุปผาทรรศน ีไกรสีห buppatatsanee.grisee@gmail.com

อาจารย ศุภลักษณ ฐิตะฐาน failingnoiis18@gmail.com

247 สิริมณี วังมะนาวพิทักษ sirimaneewangmanowphitak@gmail.com

248 สุดารัตน ดวงรัตน  ja0953178064@gmail.com

249 ญาณิน มะยมทอง yaninmaymthxng@gmail.com

250 ปาณิสรา พงศธนาพาณิช moji77110@gmail.com

อาจารย ศศิกมล บุญประถัม sasikamom147@gmail.com

251 กรองแกว  บุญประเสริฐ ja0634627503@gmail.com

252 กมลลักษณ เจริญผล kamonlak27189@gmail.com

253 ธนัญญา ศรีวิเชียร tungpang.swc@gmail.com

254 ณิดา  วิริยะธนวิโรจน samsungzaa9910@gmail.com

อาจารย เกศินี งามออน kesinie16@gmail.com

255 วีระพงษ   บุญพิชัย yorwor49172@hatyaiwit.ac.th

256 นติิพงษ     แซถัง nitiphong2809@gmail.com

257 มนัสนันท  ออนแกว foooooooouuu@gmail.com

258 วาสนา   แดงสกุล vassana3305@gmail.com

259 วีระธิดา   แซจิ๋ว 49055@hatyaiwit.ac.th

อาจารย น้ําฝน เพ็งสรอย hananan0910@gmail.com

260 กนกพร  นุกูลวุฒิโอภาส fourthlu@gmail.com

261 วิรัลพัชร  รักษทอง rakthong14@gmail.com

262 ประภากร  ย่ีจีน prapakorn.yce@gmail.com

263 อารีฟา  หมัดอะดัม areefa.madadam@gmail.com

อาจารย น้ําฝน   เพ็งสรอย hananan0910@gmail.com

264 วรัญญา  ผาพรม waranya13@gmail.com

265 ทยากร แซลอ tayakornsabo@gmail.com

266 ลักษมล สุขบุตร paaanagalx@gmail.com

267 สุพัตรา แซลี suphattha9155@gmail.com

อาจารย ศศิประภา วิชารักษ krataexso@gmail.cmm

268 ณิชนันทน เขียวกาศ nxtchanan33gmail.com

269 อัจฉราพร ปงลังกา csaenghij@gmail.com

270 พันธวัฒน จาจุมปา panthawat.aeng@gmail.com

271 ชุติไชย คิดดี chutichai.nkid@gmail.com

อาจารย ชานิดา  บุญผาด 5932403048@lamduan.mfu.ac.th

272 ณัฐวรรณ ดวงเงิน nattwan2183@gmail.com

273 ปรัชญากรณ ทุนกาศ yourmaprang2548@gmail.com

274 ชอเอื้อง อินสันต iamrobinxz@gmail.com

41 โรงเรียนศรีพฤฒา

ST CREATIVE

VICTORY 胜利

龙腾暹罗

42 โรงเรียนหัวหิน

HH Chinese Team A

HH Chinese Team B

HH Chinese Team C

43 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย

Yorwor CN

ทีม 满门吉庆

44
โรงเรียนองคการบริหารสวน

จังหวัดเชียงราย

TCP CRPAO

TCP CRPAO 2

TCP CRPAO 3
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275 กัญญาณัฐ กาวิโล namkhing5670@gmail.com

276 ณัฐชานนัท แกวต๊ิบ nattarikapiano@gmail.com

อาจารย สโลชา อริยพฤกษ salocha.tongjai@gmail.com

277 ปาริชาต  มั่นจอง nittaya.nk180@gmail.com

278 วรรณภา หนูเครือ Nittaya.nk180@gmail.com

279 เปมิกา หม่ืนวงษเทพ Nittaya.nk180@gmail.com

280 สรัลพร สบายจิต Nittaya.nk180@gmail.com

281 กนกรัตน สายอน nittaya.nk180@gmail.com

อาจารย นติยา ขําคม Nittaya.nk180@gmail.com

282 ชยากร สุริยะ nittaya.nk180@gmail.com

283 ธานี ไมเรียง nittaya.nk180@gmail.com

284 ธัญวรรณ กันทะชมภู Nittaya.nk180@gmail.com

285 กนกพร เครือเหม nittaya.nk180@gmail.com

286 ปยะดา เดชหวยไผ nittaya.nk180@gmail.com

อาจารย นติยา ขําคม nittaya.nk180@gmail.com

287 กัญญดา เหมปน Napa_cn@hotmail.com

288 นฤนนัท ศรีจันทร napa_cn@hotmail.com

289 นนัทิมา เทศพุม napa_cn@hotmail.com

290 วิทวัส โปงเครือ napa_cn@hotmail.com

291 ณัฐกุล ลองกาศ napa_cn@hotmail.com

อาจารย นภาภรณ เจริญพรพมิลกุล napa_cn@hotmail.com

292 กมลวรรณ บูรณะเครือ napa_cn@hotmail.com

293 กัลยา ชมวิลาศ napa_cn@hotmail.com

294 สุมณฑา ทาน้ําต้ืน napa_cn@hotmail.com

อาจารย นภาภรณ เจริญพรพมิลกุล napa_cn@hotmail.com

295 จีรนันท ภูจํานงค jeeranan290846@gmail.com

296 ธิติวัฒน ชาติไธสง thitwat2546@gmail.com

297 กฤษนพงษ ชวงโชติ kritsanapong2003@gmail.com

298 รภีภัทร หลาบัววงค rapeepgattt@gmail.com

299 ศภุวิชญ มโนราช upnew08116@gmail.com

อาจารย อารีย แสงพระเวช pch.anlichinese140261@gmail.com

300 ธัญญารัตน กมลชิต Noey12272548@gamil.com

301 ชนากานต ดาวเที่ยง Ka0983839915@gmail.com

302 จิดาภา อนกล้ิง jidaphaonkling@gmail.com

303 เบญญาภา ดีมี benyapa4548@gmail.com

อาจารย ภัทรภร วาณิชธนากุล bluelanse@gmail.com

304 กันยามาศ ชูสุวรรณอัมพร kanyamas.chu@gmail.com

305 พิมพนิภา ภักเรียน pinnipa88163@gmail.com

306 นลินนิภา จุยเอี่ยม NalinniphaChuilam@gmail.com

307 สุภัชชา  ชุมเกตุ suphatchumket@gmail.com

อาจารย ภัทรภร วาณิชธนากุล bluelanse@gmail.com

308 มัลลิกา สิงหลา singhlamallika@gmail.com

309 กรกมล เสือโต Pear466299@gmail.com

310 นจิวิภา วงคเขียว nitwipha1501@gmail.com

311 รสญาภา จุลกลับ rosyapha1003@gmail.com

312 อลงกรณ ดีมา alongkor19@gmail.com

อาจารย สโรชา มาลี 5731014149@lamduan.mfu.ac.th

313 มนัสนันท  ราชสีเมือง wirote65@gmail.com

314 ศริกานต  คาํไพร wirote65@gmail.com

315 พิสมัย พลวาวแวว wirote65@gmail.com

316 ศศิธร  มะแสน wirote65@gmail.com

317 ณรงคฤทธิ์ เสาะแสวง wirote65@gmail.com

อาจารย กรรณิการ สิทธิศักด์ิ wirote65@gmail.com

318 อรวรรณ  จงรักษ wirote65@gmail.com

319 วรัชยา ศรีเชียงสา wirote65@gmail.com

320 อารียา ปจจัย wirote65@gmail.com

46 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม

BK JEN

traveler girl

SRTA

Four in one 

TCFIGHT01

TCFIGHT02

TCFIGHT03

โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ45

TCFIGHT04

47 โรงเรียนปากคาดพทิยาคม
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321 ธนดล ทวีศรี wirote65@gmail.com

อาจารย กรรณิการ สิทธิศักด์ิ wirote65@gmail.com

322 อมรรัตน ทองอินทา wirote65@gmail.com

323 ณภัทร วรขันธ wirote65@gmail.com

324 อลิศ นิตยใหม wirote65@gmail.com

อาจารย กรรณิการ สิทธิศักด์ิ wirote65@gmail.com

325 เพชราภรณ  สีหันต wirote65@gmail.com

326 จุฑามณี เสนจันตะ wirote65@gmail.com

327 รุจิรา อักษรกลาง wirote65@gmail.com

อาจารย กรรณิการ สิทธิศักด์ิ wirote65@gmail.com

328 วรรณรัตน เนียเติม 41282@promma.ac.th

329 ชนิกานต  ชอเพ็ชรไทย 41276@promma.ac.th

330 ธิดากานต  ทาจันทร 41278@promma.ac.th

331 ธานกาญจน แสวงหา guhai4469@gamil.com

332 ทิฆัมพร กลอมสกุล chixing@gmail.com

อาจารย ตองหฤทัย เคลือบสุวรรณ tonghathai.k@promma.ac.th

333 โศภิษฐา  ทับลอม 39450@promma.ac.th

334 ฐานิตา กลิ่นเกลี้ยง 39577@promma.ac.th

335 มนัสนันท ทองทา 41281@promma.ac.th

อาจารย ตองหฤทัย เคลือบสุวรรณ tonghathai.k@promma.ac.th

336 อภิญญา พุมจิตร 39365@promma.ac.th

337 ธัญวลัย กิตติวัจนเมธี 41293@promma.ac.th

338 สุพิชชา เตะปานนัท 39540@promma.ac.th

339 กุลชญา  เรืองพร้ิม 41289@promma.ac.th

อาจารย ตองหฤทัย เคลือบสุวรรณ tonghathai.k@promma.ac.th

340 ทิวาพร จรูญศริิ plaifah065@gmail.com

341 พัฒนวดี พฒัพงษ pattanawadeee23@gmail.com

342 นวิปรียา ขําขม xxmpriya9@gmail.com

343 เบญญาภา ปแกว benyapa.peekaew@gmail.com

344 ภณิดา คุณแสง panida270147@gmail.com

อาจารย ตองหฤทัย เคลือบสุวรรณ tonghathai.k@promma.ac.th

345 เมธัส บายเส็ง genomatas01@gmail.com

346 พรธวัล ศรีโภคา pornthawanzin@gmail.com

347 จิดาภา เพ็งพิศ jidaas00@gmail.com

อาจารย อุษณีย ติวเถาว ussanee@spa.ac.th

348 นติาภา  จําปา Katsiree59@gmail.com

349 วรกานต  ถกแงน worakan.jk@gmail.com

350 ทตพร  เข็มทอง Thataporn2546@gmail.com

อาจารย พลอยไพลิน เที่ยวแสวง pilin2540@hotmail.com

351 ศวิัช  ลีสุรพงศ madeinjedi@gmail.com

352 จิรกติต์ิ หลักเพชร jirakitp87@gmail.com 

353 นนทพทัธ  สีบัว 0993053250love@gmail.com

354 กรกนก  คงแสง stangstamp12345@gmail.com

อาจารย เยาวลักษณ เที่ยงธรรม yaowalak.t@spa.ac.th

355 ทศพร  จันทนพันธ thodsapontop@gmail.com 

356 นาดี จินตาภิชัย baebiepat@gmail.com

357 ภัสราภรณ  นวลนิ่ม Patsaraporn3086@gmail.com 

358 ภัสสร รัตนประทุม mookpatsorn94@gmail.com 

359 ฐิตาภา  ธรรมาวุธ Thitapa.tmw@gmail.com

อาจารย อุษณีย ติวเถาว ussanee@spa.ac.th

360 ธนัชพร  วัฒนสิทธิสิน bb.tanutchaporn@gmail.co

361 ณัฐณิชา จันทะยาสาค 21309@ascs.ac.th

362 ณัฐชยา  สุวรรณรัตน jns.natchaya@gmail.com

363 ธนารีย  เดชนริัติศัย thanaree5179@gmail.co

364 ภารินธร ศริิพงศ Parinsiripong4747@gmail.com

อาจารย บุปผา   จันทรเทมะ labellinpworld@gmail.com

48 โรงเรียนพรหมานุสรณ

ตามลาหาแสงเหนือ
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365 เบญจวรรณ พงศเกษมชัย nboeenyy@gmail.com

366 ธนัญญา เอื้อชนานนท thananya.aue@gmail.com

367 นลิน ผลพานิชเจริญ lukbua21268@gmail.com

368 กรรณิการ ภววงษศกัดิ pearpear2004@gmail.com

369 กฤตยา   ศภุนุกูลสมัย ksupanugoolsamai@gmail.com

อาจารย ปนสัยา สาริกภูติ nus.leejoon@gmail.com

370 วรวลัญช  สุขสบาย worawls95426@gmail.com

371 ศจุิภา  เตชะวีรภัทร immy8219@gmail.com

372 กัญญพัชร นาไชย Kaewkrawkan@gmail.com

373 ภาวิณี ทัศนเอี่ยม Pawinee.baibua@gmail.com

374 เบญจสิริ  ธนฉัตรานนท benthanachattanon@gmail.com

อาจารย บุปผา จันทรเทมะ labelleinpworld@gmail.com 

375 กนิษฐนนัท  ต้ังวัฒนโอฬาร mookkanitnan@gmail.com

376 ภลดา แซเอี๊ยบ saphalada10@gmail.com

377 เขมณัฏฐ   แสนทศพร plengkmn@gmail.com

378 นนัทนภัส  ลิ้มวิวัฒนกุล jjarnnp@gmail.com 

379 อภิสรา  สุระอาภรณ apisarasrp@gmail.com

อาจารย บุปผา จันทรเทมะ labelleinpworld@gmail.com 

380 สุพิชญา ประทุมเพช็ร bosupichaya.pra@gmail.com

381 ชญานันทน  มลชัยสวัสด์ิ catjungbey@gmail.com

382 ญาณิศา พันธุไมศรี mind29809@gmail.com

383 ญาณิน บุญพอจิต zein44454@gmail.com

อาจารย Manping Lu lumanping@gmail.com

384 จิรัชญา สุนพคุณศรี chom.act@gmail.com

385 เบญญวาสน ไชยนริันดรนดรกูล baobao.b2004@gmail.com

386 ฐิตาภา แซยาง wendy.wenpp@gmail.com

387 ณฐกมล อองเล็ก my3sunza@gmail.com

อาจารย Manping Lu lumanping@gmail.com

388 กมลกรณ  วิจิตรโกเมน kamonkorn.vj@gmail.com

389 พิมพนิภา  ลอพานชิ Fernnnpimnipa@gmail.com

390 วนิดา วชิรสันติกุล jjubjipp31787@gmail.com

391 อณัญญา   คงสมบัติ ananyakhongsombut31850@gmail.com

392  ธัญชนก  จารุทัศนโรจน Thanchanok0818457576@gmail.com

อาจารย Manping Lu lumanping@gmail.com

393  ออมพลอย   อังศุกุลธร mind4aomploy@gmail.com

394 ณัฐนรี   วาสกุล natnareevaskul@gmail.com

395 อนามิกา  จรุงเรืองเกยีรติ niallerhorany36@gmail.com

396  ณฤดี  พฤกษศิริ yungkao.04@gmail.com

อาจารย Manping Lu lumanping@gmail.com

397 นนัทนภัส ธรรมถิวัธ nanunprae@gmail.com

398 แพรพลอยแฑ งามธุระ opec2004@gmail.com

399 ฬินภัสส ตันสืบเช้ือสาย linnapattan@gmail.com

400 อนงคนาฎ ชะอุมทรัพย anongnat_fourth@hotmail.com

401 ธนัญญา อนนัตสรรักษ pattypat710@gmail.com

อาจารย Manping Lu lumanping@gmail.com

402 พิณมาดา  วุฒิศรุต engpinmada2548@gmail.com

403 ภคภัทร  ลิ่มทอง Prim6262@gmail.com

404 ขาวขวัญ  ศรีชัย khaokhwan@gmail.com

405 กัณณภัชน  คูอรุณ  sompoi47@gmail.com

อาจารย นางสาวกันตกนิษฐ  ธิติโชติพันธุ ganganit.th@triamudom.ac.th

406 นารา  เปลงสุริยการ naramomo99@gmail.com 

407 วทัญญา  สารสินพิทักษ watanya.ting@gmail.com 

408 ธชณภัสร  เอี่ยมสิริกลุ thachanapat@gmail.com 

409 อันนา  กณัหดิลก kaoisannaforofficial@gmail.com

410 ภาษิตา  ผิวเรืองนนท pasita.ellie@gmail.com

อาจารย สุปรียา สุดประเสริฐ supreeya.su@triamudom.ac.th

50 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต
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411 นลินธรณ  มุงทวีพงษา 8258621@student.triamudom.ac.th

412 นชิาภา  ศริิกุลบดี 8258650@student.triamudom.ac.th

413 ดีญานา  ลักขณานุรักษ  8258547@student.triamudom.ac.th

414 พอฤทัย  แซหลิน 8258783@student.triamudom.ac.th

415 สุชัญญา  จินะเสนา 8257621@student.triamudom.ac.th

อาจารย กฤตพงศ มูลมี kridtapong.moo@triamudom.ac.th

416 ธรรญศรณ  ธรรมน ู aimmy.tanyasorn@gmail.com

417 นารา  เวชยันตวิวัฒน nara.nano@gmail.com

418 บัญจรัตน  ไชยสงวนธรรม bunjaratchai@gmail.com

419 ปยาภัสร  อิสรารังสรรค piyapatitsararangsun@gmail.com

420 พิณทิพปภา  สุลัญชุปกร pleng.pintippapha@gmail.com

อาจารย สุปรียา สุดประเสริฐ supreeya.su@triamudom.ac.th

421 ณัฐชญา  ปรมาเวศ 8257017@student.triamudom.ac.th

422 ธีรัมภา  ชัยอนิรุทธ 8257140@student.triamudom.ac.th

423 พิชชา  ปกษี 8258798@student.triamudom.ac.th

424 โอบนธิิ  ซินโซ 8259762@student.triamudom.ac.th

อาจารย กฤตพงศ มูลมี kridtapong.moo@triamudom.ac.th

425 กนกวรรณ  แยมสําราญ 27264@tupr.ac.th

426 จิดาภา  ไชยสาร 27267@tupr.ac.th

427 ธิญาดา  ทองเสม 27273@tupr.ac.th

428 ปนัดดา แสวงทรัพย 27323@tupr.ac.th

429 ณัฐพงษ  เบ็ญเจริญ 27443@tupr.ac.th

อาจารย ภาพิมล   ฐานะ phaphimon@tupr.ac.th

430 พรกนก เทียนชัย pornkanok818@gmail.com

431 ปรียาวดี  เจียมทรัพยสิน pppreyawadee@gmail.com

432 รวินันท  ลําคงคา baitoey6445@gmail.com

433 สุชาดา  บุญชวย milk596227@gmail.com

434 ธนภรณ  โคตา thanaporn.kota27@gmail.com

อาจารย ภาพิมล ฐานะ phaphimon@tupr.ac.th

435 สุชานาฎ  เเข็งเเรง mommmam.sk@gmail.com

436 ณิชานันทน  วุฒิรักษ nichanunniw@gmail.com

437 กฤษนัย  ออนระฮุง Kritsanaiprom669@gmail.com

438 ธณัชพร  มูลกันยา icetncp26739@gmail.com

439 สุพิชชา จอนจวบทรง gelsupitza@gmail.com

อาจารย ธัญมน ปยะพงศสิริ thanyamon@tupr.ac.th

440 วีณา สุดหลา mnpath46@gmail.com

441 นนัทชพร  เนียมไทย hotpotgtt@gmail.com

442 สรรัตน  ยอดริด nksty3@gmail.com

443 ศริิพร  วงษแกว benze_2803@hotmail.com

444 กาญจนา สามารถ kanchanasamard@gmail.com

อาจารย ธัญมน ปยะพงศสิริ thanyamon@tupr.ac.th

445 จักรพันธ  กาญจนพัฒน 26757@tupr.ac.th

446 นพรัตน ชําบุญมี 26766@tupr.ac.th

447 สิรภพ  ธีระกิตติพงษ 26725@tupr.ac.th

448 พงศพัศ  ดอนหัวลอ 26822@tupr.ac.th

449 ภูบดินทร  ขันติวงษ 26771@tupr.ac.th

อาจารย สิวลี  บุญวัฒน Siwalee@tupr.ac.th

450 จารินี  วัฒนะ katin3310@gmail.com

451 ณัฐณิชา สิทธิรักษ Natnicha241141@gmail.com

452 ชนากานต ศรีเอี่ยม chanakan423@gmail.com

453 จิรัฐิพร ธวัชวดีวงศ jiruttiporn04@gmail.com

454 ณัฐวีร เลิศนิรันดร suzhili2004@gmail.com

อาจารย สุวพร  ชุมกมล Suwapornchum@gmail.com

455 วิริยาภรณ เพชรพูล cus35159wiriyapron@gmail.com

456 พริริสา  ฐิติทศพร jan.pririsa91148@gmail.com 

457 สิริกมล  บุญม่ัน sirikamon.boun@gmail.com

52 โรงเรียนเตรียมอุดมศกึษา
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458 ปรานปรีญา แกวเกิด jpastory31161@gmail.com

459 ชนกนนัท สุวรรณชาง Chanoknan210449@gmail.com

อาจารย สุวพร ชุมกมล Suwapornchum@gmail.com

460 นพรดา  จันทร  nopparadajt4334@gmail.com

461 ขันธรัตน เมืองธรรม k.khuntarat@gmail.com

462 ดวงกมล  พานคาํ np.tycy@gmail.com

463 อภิญญาฎา  พูลสวัสด์ิ ap.poonsawat@gmail.com

464 รสาริน ีแคนคุม rasarinee2549@gmail.con

อาจารย สุวพร  ชุมกมล  Suwapornchum@gmail.com

465 สุทธิดา ชูสกุล  Sutthida16may@gmail.com

466 ณัฏฐณิชา  สาขากจิ nam202080@gmail.com

467 กชกร เปยมสิน kotchakorn03p@gmail.com

468 มนัสนันท ไมแกว mindmaikaew20@gmail.com

469 คมัภีรพรรณ ภูสีมวง kampiraphan210858@gmail.com

อาจารย สุวพร ชุมกมล Suwapornchum@gmail.com

470 วิสุทธิพร อมตเลิศสกุล Wisuttipon@gmail.com

471 พิชชานันท กอพูนพิพฒัน 281pitchanan@gmail.com

472 ณฐมน โฉมออน natamon982547@gmail.com

473 ปราวิณี  นัยชิต jajukjan2004@gmail.com

474 พรรุง  เลาหะสัมพันธพร noeyporen2548@gmail.com

อาจารย สุวพร  ชุมกมล  Suwapornchum@gmail.com

475 มานิตา ศรีจอมขวัญ manita2005sjkwn@gmail.com

476 กิติยาพร คงยนตร kitiyaphrkhngyntr@gmail.com

477 รมณ ไชยณรงค maytawee@gmail.com

478 พัฒนนรี วงคชัยชนะ patnareee9291@gmail.com

อาจารย จักรพงษ อัมพุธ jay.ziling@gmail.com

479 ปาณิสรา จั่นวงษ beem.bambam9397@gmail.com

480 ธนัชญา ภิญโญยิ่ง plimp200@gmail.com

481 ปุญชรัสม์ิ บัวเเกว mayappoon@gmail.com

482 สุวิชญา ฤทธิ์ถิ suvichayarith@gmail.com

อาจารย จักรพงษ อัมพุธ jay.ziling@gmail.com

483 โสรวีร สุขเกษม soraweesukk@gmail.com

484 อริสรา พวงศรี arisaraphuangsri@gmail.com

485 ชวรีย กอนทอง cammy@hotmail.com

486 ณัฐณิชา ชวนประสงค natnichachuan@gmail.com

487 กิตติยา เปยมงาม kittiyapiamgam@gmail.com

อาจารย จักรพงษ อัมพุธ jay.ziling@gmail.com

488 ณัฏฐา เฟองฟู 08804@rw2.ac.th

489 ศตวรรษ เสลานนท 08816@rw2.ac.th

490 เทพพิทักษ แอบก่ิงสะแกราช 10870@rw2.ac.th

491 นภดล เคนประทุม 10871@rw2.ac.th

อาจารย จักรพงษ อัมพุธ jay.ziling@gmail.com

493 ขาวหอม จิระฝน 08407@rw2.ac.th

494 อัฐภิญญา คูณเมือง 08428@rw2.ac.th

495 สุทธิดา อินพงษ 10233@rw2.ac.th

อาจารย จักรพงษ อัมพุธ jay.ziling@gmaiol.com

496 ณัฐณิชา เหมือนแกว prae03032549@gmail.com

497 พรทิพา ทาธาตุ kanomphing415@gmail.com

498 ธนภรณ พรประภากร lhinglhing1984@gmail.com

499 พิมลลักษณ ชวยชนะ nnpmlak26@gmail.com

500 พุฒนินท ฐิติพงศประภัทร nuth1110@gmail.com

อาจารย แพลน โปมิล planpomil@ro.ac.th

501 ธิติกร สารากรบริรักษ 35613@ro.ac.th

502 ปยณัฐ สืบทอง 35664@ro.ac.th

503 กัญญาภรณ โลหแสงสุวรรณ 35809@ro.ac.th

504 ธรภรณ เนตรบรรเจิด 35865@ro.ac.th

54
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัด

เพชรบุรี

小老虎 Xiao Lao Hu

บุษบาพาเพลิน

Narvis

泰-中 TC

跳兔子

55 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒

佩洪周雯

Nyx (นิกซ)

五粒沙

Dekjeen

泰国人的笑容



ลําดับโรงเรียน ช่ือโรงเรียน ทีมที่เขารวมการแขงขัน ลําดับนกัเรียน รายช่ือ Email

505 พรรณราย ต้ังศักด์ิสุพรรณ 35906@ro.ac.th

อาจารย แพลน โปมิล planpomil@ro.ac.th

506 กรวรรณ แยมอวม kornrawan.k23@gmail.com

507 ณัฐกานต นิลชูจิตร missnattakarn15@gmail.com

508 ปยะฉัตร ดํารงครัตน maipd101@gmail.com

509 รถระวี เดืนเมือง rotrawee2003@gmail.com

อาจารย วิภารัตน เขียวศาสตร wiparat@ro.ac.th

510 ปาริฉัตร แสวงบุญ parichatsawa0@gmail.com

511 พรนภัส ทนทาน pornnapatford@gmail.com

512 มรกต ศริิวรรณา 35942@ro.ac.th

513 พราวชมพู เสือแยม phrowchompoo16@gmail.com

514 สุกัลย  แซเลา 35765@ro.ac.th

อาจารย ยุพิน เกษตรศิลปชัย yuphin@ro.ac.th

516 ธนาธิป วิเชียรฉาย wichaanchai12@gmail.com

517 คณนาถ ศรีล้ิมพงษ boss.bbart1214@gmail.com

518 อนรุักษ วงควุฒิ anurakwongwut@gmail.com

อาจารย วิภารัตน เขียวศาสตร wiparat@ro.ac.th

519 ธนัชชา ทองอู thanatcha7295@gmail.com

520 นนัทกานต ส่ือเรืองศักด์ิ guitarnanthakan@gmail.com

521 วรรณิษา งามงอน wannisa3648@gmail.com

522 ปนิดา มาสวน mangpor300648@gmail.com

523 ณัฐฌานันท  มกราพันธุ Thanaphon.mikiko49@gmail.com

อาจารย สุรเศรษฐ บุญนก linwenbin888@gmail.com

524 เนตรนภา อินทรา netnaphaintra2548@gmail.com

525 พิชญา ศรีสวัสด์ิ beampichaya48@gmail.com

526 วิศัลยศยา เรืองศรี poypwr@gmail.com

อาจารย สุรเศรษฐ บุญนก linwenbin888@gmail.com

527 มณีนพรัตน ทรัพยประสงค Ommy007456@gmail.com

528 นฤมล อางแกว pandaphone053@gmail.com

529 ลักษมณ นาคเมือง Kic.e0094@gmail.com

530 นลพรรณ แสงดอกไม Nonlaphan25462003@gmail.com

531 อุษณียาภรณ ศรีเทศ tonkaw3.6.47@gmail.com

อาจารย รสิกา วงศแกวโพธ์ิทอง jadinza@gmail.com

532 ไอรดา แสงศิริ sangsiriirada@gmail.com

533 วณิชชา ชินพิพัฒนพงศ Wanitcha.chin@gmail.com

534 ชนมปวีณ ราหุล nokyoung212@gmail.com

535 ณัชชา ธูปเงิน hajoeiang@hotmail.com

536 คริสตมาส พัว weiwiwj123@gmail.com

อาจารย รสิกา วงศแกวโพธ์ิทอง jadinza@gmail.com

537 ณิชารีย บุตรศรี nichariybutrsri@gmail.com

538 กนิษฐกานต โอภาโส dean.opaso.dean@gmail.com

539 พงศธร พุกช่ืน Faith654456@gmail.com

540 ปรเมษฐ จีนขม poramesjeenkom@gmail.com

อาจารย รสิกา วงศแกวโพธ์ิทอง jadinza@gmail.com

541 ณัฐวัฒน ภคภัทรพงศ nattawatgao@gmail.com

542 ปยาพัชร ถวิลตระกูล Nixzpink@gmail.com

543 อาทิตยา เดชรักษา choyu051212@gmail.com

544 กรนันท กมลินทร kkoranan@gmail.com

545 ณัชชา พรหมมินทร natcha.prm@gmail.com 

อาจารย นจิจารีย โหตระการศรี nijjaree.h@sw2.com

546 เดียรนัย มีมาก gamhormdear11@gmail.com

547 สุวรรณภูมิ ปยตระกูล suvarnabhumi23@gmail.com

548 บุญชนก แคลวอาวุธ boonchanok1048@gmail.com

549 ปติมา  เนตรพินทุ patimanetpintu@gmail.com

550 อริสา เคลือคลาย kruaklai2547@gmail.com

อาจารย Ziru Song 704575540@QQ.COM

56 โรงเรียนวัดราขโอรส
美好的友谊

隔离不隔爱

九命猫

โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี

โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ทีมที2่

57 โรงเรียนสตรีนครสวรรค

Emotional Tour

Thaina Travel

Thaina Travel

Trip with me

来泰旅游



ลําดับโรงเรียน ช่ือโรงเรียน ทีมที่เขารวมการแขงขัน ลําดับนกัเรียน รายช่ือ Email

551 เรเน โปษยะนกูุล renes2907@gmail.com

552 วิมลสิริ เฉิน chenching41062@gmail.com

553 ชญาดา สุริยเกยีรติกุล michayada@gmail.com

554 วิภาวี แซยาง viparvi123@gmail.com

555 สิริกาญจน  จันทรเพ็ญประสาน sirikanchanpenpapsan@gmail.com

อาจารย นจิจารีย โหตระการศรี nijjaree.h@sw2.com

556 ฐานิกา  แกนทับทิม Innethanika@gmail.com

557 พริมา ตันติกุล ppingping04@gmail.com

558 สุชญา พนูพิพัฒน Janepoonpipat@gmail.com 

559 อมิตดา อนสุวรรณ amitadaounsuwan@gmail.com

อาจารย Ziru Song 704575540@qq.com

560 กมลนัทธ จินโต kamolnuth1234@gmail.com

561 ณัฐธิดา ทองใบ nuttida.nui2004@gmail.com

562 ชนิสนันท บุญอุม great.chanisnan@gmail.com

563 ภูริชญา ธรรมจักร tingpt2546@gmail.com

564 ศภุนติา แสนบุตร  tamnddj@gmail.com

อาจารย ภาวิไล บุญญสิทธิกุล tubtimpavii@gmail.com

565 จุฑามาศ  ซนักลู juthamard.su@sk-thonburi.ac.th

566 ปยะธิดา  ชํานาญวุฒิกร piyathda.ch@sk-thonburi.ac.th

567 สุชานันท สุดคุม suchanan.su@sk-thonburi.ac.th

อาจารย จริยา แสงดารา jariya.san@sk-thonburi.ac.th

568 นารา  ทองชะโชติ nara.th@sk-thonburi.ac.th

569 ปยะพร  เติมทวีวุฒิ piyaporn.th@sk-thonburi.ac.th

570 นวินดา  เลิศเลื่อมแสง navinda.le@sk-thonburi.ac.th

571 พิชญ สิน ี  สรอย สุวรรณ pitsinee.so@sk-thonburi.ac.th

572 จักรภัทร  ยั่งยืน jakkapat.ya@sk-thonburi.ac.th

อาจารย รมณียา อมาตยคง rommaneeya.am@sk-thonburi.ac.th

573 กนกวรรณ  เตชะสินทวี Kanokwan.te@sk-thonburi.ac.th

574 ณิชาภัทร  รอดเจริญ Nichaphat.ro@sk-thonburi.ac.th

575 ดวงทิพย  นาคประเสริฐ duangthip.na@sk-thonburi.ac.th

576 ภัทรวดี  กองวิมาน pattarawadee.ko@sk-thonburi.ac.th

577 ส ุณา รี วัลย   พิยะ เทศ sunareewan.pi@sk-thonburi.ac.th 

อาจารย ชุติมา ลีลาชนะชัยพงษ chutima.lee@sk-thonburi.ac.th

578 พนมกร   สินธุวนา  panomkorn.se@sk-thonburi.ac.th

579 กมลทิพย   ประดิษฐ kamonthip.pr@sk-thonburi.ac.th

580 กาญจนาพร   เนตรจินดาวงศ kanchanaporn.ne@sk-thonburi.ac.th

581 พลอยไพลิน   เภาพาน ploypailin.ph@sk-thonburi.ac.th

582 ศศินิภา    ชิณกะธรรม sasinipa.ch@sk-thonburi.ac.th

อาจารย สุภาพร ชางพลาย supaporn.ch@sk-thonburi.ac.th

583 ปนัดดา  เกณฑขุนทด panadda.ke@sk-thonburi.ac.th

584 นนัณภัส  บินอาวัง nannapas.bi@sk-thonburi.ac.th

585 พลอยชมพู  อามวัฒนกิตต ploychompoo.ar@sk-thonburi.ac.th

586 มินทรา  เทศมาสา mintra.te@sk-thonburi.ac.th

อาจารย พัชรี ศรีซังสม patcharee.sri@sk-thonburi.ac.th

587 สุนติา  รุกขสวัสด์ิ yinn-yinn@hotmail.com

588 อศมน  จินดาสวัสด์ิ moasamon2547@gmail.com 

589 ณัฐภัทร  หลิมเจริญ bbaynn123@gmail.com

590 ศริภัสสร   เรืองโชติ maprawsira12345@gmail.com

591 ณัฏฐณิชา   ชุณหคันธรส bbbutternoeyyyy@gmail.com

อาจารย ปญจรส เหลืองธนกุล b.pancharote@gmail.com

592 ธัญญชนก  ผิวคราม mickeyminnion@gmail.com 

593 รุจิรดา   ทองสุวรรณ Thongsuwanrujirada@gmail.com

594 พิชชาภัทร   ไตรรัตนโกศล View.view@gmail.com

595 สวรรยา   ลิขิตเจริญชัย Zhouyufen2546@gmail.com

596 ยูจีน  รัชนีกร  ยัง Eugeneyunmin@gmail.com

อาจารย ปญจรส เหลืองธนกุล b.pancharote@gmail.com

58

โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระ

ราชูปถัมภ สมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี

โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ทีมที3่

โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ทีมที่ 4

โรงเรียนสตรีวิทยา๒ ทีมที่ 5

ทีมมาเอารางวัล

รางวัลของผม

59 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ทีม 梓豪

ทีม 独一无二

ทีม 辰成

ทีม 笑容

ทีม 毛毛面包



ลําดับโรงเรียน ช่ือโรงเรียน ทีมที่เขารวมการแขงขัน ลําดับนกัเรียน รายช่ือ Email

597 เกวลิน  พิทักษเกียรติยศ Poonkeavalin@gmail.com

598 ศภุสุตา  ศรสินชัย miesupasuta@gmail.com

599 ณัชวรรษ  ภมรรัตนกุล vevee.vevee19@gmail.com

600 พัณณชิตา  ปารมีไพบูลย ppople2309@gmail.com

อาจารย 桂珍 陈 chenguizhen05@gmail.com

601 ขวัญชนก   พัฒนากิจสกุล Shashasueen@gmail.com

602 มุนินท   แสงสินทรัพย Mmuninnii@gmail.com

603 เจริญรัตน  ชินภัทรหิรัญกุล jareonrat2004@gmail.com

604 ศภุสัณห   ไชยพานิช Supasan14eark@gmail.com

อาจารย 桂珍 陈 chenguizhen05@gmail.com

605 แพรวา   เพ่ิมพิพฒันสกลุ Praewa.swu@gmail.com

606 ธนภร   ชัยวุฒิวงศ didee.dena@gmail.com

607 พนชักร   ศิริเรือง Lomfom31siri@gmail.com

608 พุฒธิาดา   ทีปานชัยกุญ Puttitada.pim@gmail.com

อาจารย นาํโชค บุตรน้ําเพ็ชร francais_n123@hotmail.com

60
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) เราชนะ

หนูจะจบ

อะเวนเจอ


