
แบบฟอรม์รายงานการด าเนินโครงการ 

 

ชื่อโครงการ โครงการพฒันาอาจารยด์้านวิชาการ รหสัโครงการ 640750 

ความสอดคลอ้งกบัประเดน็ยุทธศาสตร ์

❑ การเรียนการสอนและการผลิตบณัฑิต    วิจยั / นวตักรรม 
❑ ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม    ❑ การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ 
❑ ภาพลกัษณ์ / ช่ือเสียงขององคก์ร     ความเป็นนานาชาติ 
 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ/ผูร้ายงาน ดร.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช   รหสับุคลากร 4801342 
วทิยาลยั/คณะ/สถาบนั/หน่วยงาน ภาควชิาภาษาจนี วทิยาลยัศลิปศาสตร ์ 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
          ในปัจจุบนัภาษาจนีเป็นภาษาที่ส าคญัมากภาษาหนึ่งและมแีนวโน้มที่จะเป็นภาษาที่มบีทบาทมาก
ที่สุดภาษาหนึ่งของโลก อนัเหน็ได้จากแผนพฒันาประเทศที่บรรจุภาษาจนีกลางไว้ในหลักสูตรและมีการ
จดัการเรยีนการสอนในทุกระดบัและทุกประเภทการศกึษา โดยประเทศไทยได้มกีารจดัการเรยีนการสอน
ภาษาจนีมานานหลายทศวรรษแล้ว ด้วยเหตุนี้ ภาควชิาภาษาจนีได้เล็งเหน็ถึงความส าคญัในการพัฒนา
วชิาการของอาจารย์ผู้สอนชาวไทยและเพื่อเป็นการบรกิารวชิาการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนใจ
เพิม่พูนความรู้ภาษาจนีให้ได้รบัโอกาสในการเรยีนรู้ภาษาจนีกลาง ภาควชิาเล็งเหน็ถึงความส าคญัในการ
ส่งเสรมิใหอ้าจารย์ผูส้อนภาษาจนีไดม้โีอกาสพฒันาความรู้ความสามารถในดา้นวชิาการที่หลากหลาย อาท ิ
การส่งเสรมิด้านการเขา้ร่วมการประชุมวชิาการทัง้ระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิการจดัอบรมสมัมนาดา้น
ภาษาและวฒันธรรมให้กบัอาจารย์ผู้สอนภาษาจนีและผู้เรยีนภาษาจนีในระดบัต่าง ๆ หรอืการร่วมมอืกบั
สถาบนัการศกึษาทัง้ระดบัอุดมศกึษาและมธัยมศกึษาในประเทศไทยจดัการประชุมหรอืสมัมนาหรอืบรรยาย
ทางวชิาการทีจ่ะเป็นประโยชน์กบัวงการภาษาจนี ดงันัน้ โครงการพฒันาอาจารยด์า้นวชิานี้การจะประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมย่อย 2 กิจกรรมคอื 1) โครงการจดัประชุมวชิาการนานาชาติจนีศกึษา 2) กิจกรรมสมัมนา
โต๊ะกลมพฒันางานวจิยัภาษาจนีสู่การพฒันาบรกิารวชิาการเพื่อบรกิารสงัคม 

 
 



1.1 วตัถุประสงค ์ 

1) มุ่งสู่การเป็นผูน้ าในการพฒันารูปแบบการบรกิารวชิาการทีท่นัสมยัและสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
2) พฒันาคุณภาพบุคลากรสายอาจารยใ์หม้คีวามพรอ้มรอบดา้นทัง้วชิาการและดา้นทกัษะทาง
อาชพี  
3) ตอบโจทยก์ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.2 เป้าหมายความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์

สามารถด าเนินการจดัโครงการใหบ้รรลุตามเป้าหมายไว้ 
 

2. วธิดี าเนินการ 
1) จดัตัง้คณะกรรมการดา้นการพฒันาการอาจารยด์า้นวชิาการ ภาควชิาภาษาจนี คณะศลิปศาสตร ์
เพื่อวางแผนและปฏบิตัภิารกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
2) จดัใหม้กีารจดักจิกรรมการพฒันาอาจารยด์า้นวชิาการทีห่ลากหลาย โดยทีป่ระชุมไดม้กีาร
ก าหนดชื่อและรายละเอยีดกจิกรรม คอื 1. กจิกรรมสมัมนาโต๊ะกลมพฒันางานวจิยัภาษาจนีสูก่าร
พฒันาบรกิารวชิาการเพื่อบรกิารสงัคม ใชช้ื่อกจิกรรมว่า การอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการ
สอนภาษาจนีส าหรบัศษิยเ์ก่าภาควชิาภาษาจนี เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี การกอ่ตัง้ภาควชิา
ภาษาจนี มหาวทิยาลยัรงัสติ 
3) ด าเนินการจดักจิกรรมตามแผนทีต่ัง้ไว ้
4) สรุปผลและขอ้เสนอแนะส าหรบัการปรบัปรุงกจิกรรมในโครงการครัง้ต่อ ๆ ไป ผลการด าเนนิการ/ 
การน าไปใช ้

 โดยมกีารแบ่งหน้าทีก่ารด าเนินงาน รายละเอยีดดงันี้ 

 

 

 

 



ตารางที ่1 การอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการสอนภาษาจนีส าหรบัศษิยเ์กา่ภาควชิาภาษาจนี เนื่องใน
โอกาสครบรอบ 23 ปี การก่อตัง้ภาควชิาภาษาจนี มหาวทิยาลยัรงัสติ 

การอบรมเพื่อพฒันาศักยภาพด้านการสอนภาษาจีนส าหรับศิษย์เก่าภาควิชาภาษาจีน  
เน่ืองในโอกาสครบรอบ 23 ปี การก่อต้ังภาควิชาภาษาจีน มหาวิทยาลยัรังสิต 

รูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทาง zoom meeting 
วันศุกร์ท่ี 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30  

ห้อง 6B-503 อาคาร 6 student center  
ลำดับ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. ติดต่อประสานงานวิทยากรจีนและไทย 1. ดร.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช 
2. อ.ณฐ บุญธนาธีรโชติ  
3. อ.พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทอง
เปลว 

 

2. ฝ่ายเอกสาร 
- จดหมายเชิญวิทยากร   
- หนังสือเชิญเปิดงานคณบดี   
- ร่างคำกล่าวเปิดงาน  
- รายละเอียดกิจกรรม  
- กำหนดการ  
- หนังสือขอบคุณวิทยากร   

1. ดร.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช 
3. อ.พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทอง
เปลว 
3. ดร.กาญจนา สิริสิทธิมหาชน  
4. Dr. Li Haochang  
5. อ.สุกัลยา วงศ์ชมบุญ  
5. คุณพัชร์ชาพร เดชสวัสด์ิเตชะกูล 

 

3. ฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียน 
- จดหมายประชาสัมพันธ์   
- แบบฟอร์มรับสมัครออนไลน์  
- แบบประเมินกิจกรรม  
- ติดต่อฝ่ายลงทะเบียน   

1. อ.พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทอง
เปลว 
2. ดร.วสันต์ ทรัพย์ศิริพันธ์ 
3. อ.ณฐ บุญธนาธีรโชติ 
4. อ.สุนิษา แพรกนก (อาจารย์
ฝึกสอน) 

5. นางสาวยุพรรณษา 
ศรีโกเมนทร์ 
(นักศึกษาฝึกงาน) 
6. นายศิฐาปกรณ์ 
ศักด์ิสุวรรณ 
(นักศึกษาฝึกงาน) 

4.  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
- โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   
- ช่องทางประชาสัมพันธ์   

1. อ.พิสิษฐพัฒน์ ปัญญาเร็ว ทอง
เปลว 
2. คุณธนพล ปานพรม 
 

3. นางสาวยุพรรณษา 
ศรีโกเมนทร์ 
(นักศึกษาฝึกงาน) 
4. นายศิฐาปกรณ์ 
ศักด์ิสุวรรณ 
(นักศึกษาฝึกงาน) 

5. พิธีเปิด 
- คำกล่าวเปิดงานภาษาไทย   

1. อ.สุกัลยา วงศ์ชมบุญ 
1. ดร.กาญจนา สิริสิทธิมหาชน 

 



 (แปลคำกล่าวเป็นภาษาจีน)  
- อุปกรณ์ถ่ายทอด   

2. ดร.วสันต์ ทรัพย์ศิริพันธ์ 
3. คุณธราดล ธรรมชุตาภรณ ์
4. อ.ศิริพงษ์ ขุนชำนาญ 

6. ฝ่ายสถานที่และอุปกรณ์ 
- จัดเตรียมสถานที่ 
- อุปกรณ์โสต 
- โปรแกรม ZOOM ถ่ายทอด  

1. คุณธนพล ปานพรม 
2. นายกรวิชญ์ ลอไพบูลย์ 
3. นายธราดล ธรรมชุตาภรณ์ 
4. อ.ศิริพงษ์ ขุนชำนาญ 

 

7. พิธีกร 
 

1. Dr. Li Haochang (ช่วงเช้า-ช่วง
บ่าย)  
2. อ.สุพิชญา อ่ำคิด (ช่วงเช้า) 
3. ดร.กาญจนา สิริสิทธิมหาชน 
(ช่วงบ่าย)   

 

8.  ของที่ระลึก วิทยากร   
 
ของว่าง  

1. อ.ณฐ บุญธนาธีรโชติ 
2. อ.สุกัลยา วงศ์ชมบุญ 
3. คุณพัชร์ชาพร เดชสวัสด์ิเตชะกูล 
4. คุณสมหมาย หงษ์ทองคำ  

 

9.  รวบรวมคำถามจากผู้เข้าร่วมอบรม  1. นักศึกษาทุนชั้นปีที่ 3 (2คน)   
10. ประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)  1. ดร.กาญจนา สิริสิทธิมหาชน 

2. คุณธนพล ปานพรม 
3. อ.ดลธิรา คงรักษ ์

 

 

 

3. ผลการด าเนินการ/ การน าไปใช ้

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็
โครงการ 

ท่ีตัง้ไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ท่ีตัง้ไว้ในระบบ
งบ 

ผลท่ีได ้ ท่ีตัง้ไว้ในระบบงบ ท่ีแนบไว้ใน
ภาคผนวก 

1.ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ไดร้บัประโยชน์จาก
โครงการอยู่ในระดบัดี
หรอืมากขึน้ไป 

รอ้ยละ 60 ของ
ผูต้อบแบบ
ประเมนิ 

ผูต้อบแบบ
ประเมนิ  
มจี านวน 93 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 
86.66 ของ

1.ผลประเมนิจาก
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
มากกว่ารอ้ยละ 50 
ของกลุม่เป้าหมาย 

สรุปแบบ
ประเมนิ
กจิกรรม 



1. จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามทีต่ัง้ในระบบ 30 คน โครงการนี้มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการทีง้สิน้ 105 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 350 
2. จ านวนผูต้อบแบบประเมนิ 91 คน คดิเป็นรอ้ยละ 86.66 ของจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทัง้หมดคอื 105 
คน 
3.จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการทีเ่ลอืก 5 (มากทีส่ดุ) และ 4 (มาก) / ระดบัดขีึน้ไป จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
92.31 ของผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 91 คน 
 

 

 

 

 

 

4. การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภปิรายความส าเรจ็หรอืไม่ส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์

จากการด าเนินโครงการพฒันาอาจารย์ดา้นวชิาการตลอดทัง้ปีการศกึษา 2564 นัน้ พบว่า อาจารย์
ในสาขาวชิาไดด้ าเนินการทัง้เป็นผูจ้ดังาน ผูเ้ขา้ร่วมงาน โดยในโครงการประชุมวชิาการมอีาจารยส์ามารถสง่
บทความและน าเสนอในที่ประชุมวิชาการนานาชาติด้านจีนศึกษาได้ 3 และโครงการอบรมเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพผูส้อนภาษาจนี ฯ ผูจ้ดังานไดเ้ชญิวทิยากรดา้นการเรยีนการสอนภาษาจนีทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒริะดบั
นานาชาติมาร่วมอบรม 2 ท่าน นอกจากนี้ย ังมีอาจารย์ในสาขาวิชาร่วมเป็นวิทยากรในอบรมด้วย 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็
โครงการ 

ท่ีตัง้ไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 

ท่ีตัง้ไว้ในระบบ
งบ 

ผลท่ีได ้ ท่ีตัง้ไว้ในระบบงบ ท่ีแนบไว้ใน
ภาคผนวก 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ทัง้หมด 

2.จ านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

รอ้ยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
มจี านวน 105 คน 
เกนิกว่าค่า
เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้

 
รายชื่อ
ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 



กลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นผูใ้ชป้ระโยชน์จากกจิกรรมมากกว่ารอ้ยละ 90.32 มคีวามคดิเหน็ระดบั 3.51 คะแนนขึน้
ไป ทัง้นี้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการมจี านวนเกนิเป้าหมายทีต่ัง้ไวม้ากกว่ารอ้ยละ 350 อกีดว้ย  

 

5. สรุปผลการด าเนินการ/ ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงในอนาคต 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ขา้ร่วมอบรม 

• การพรเีซน้ทท์ีน่่าสนใจ 
• ความชดัเจนของวทิยากร 
• วทิยากรทีเ่ชญิมาบรรยาย 
• ไดค้วามรูเ้พิม่ากขึน้ 
• ไดว้ทิยากรทีม่ากความสามารถมาบรรยาย 
• วทิยากรอธบิายไดช้ดัเจน 
• ไดเ้รยีนรูถ้งึประวตัขิองภาควชิาภาษาจนีทีม่มีานาน และมปีระสทิธภิาพมากค่ะ 
• อาจารยว์ทิยากร 
• ผูบ้รรยายอธบิายชดัเจน 
• การตอบค าถามของอาจารยท์ีใ่หค้วามรู ้
• บรรยายไดเ้ขา้ใจ ใชภ้าษาทีฟั่งง่าย 
• ไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิ 
• การบรรยายของวทิยากรมคีวามชดัเจน พดูตรงประเดน็ 
• การไดร้บัประสบการณ์ตรงจากผูเ้ชีย่วชาญ 
• การถ่ายทอดความรูข้องวทิยากร 
• วทิยากรสามารถบรรยายไดอ้ย่างชดัเจนเขา้ใจง่ายค่ะ 
• เนื้อหาในการบรรยายครบถว้นสมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุในอนาคต 

• ควรเพิม่เวลาในการจดักจิกรรมใหม้ากขึน้ 
• อยากใหม้กีจิกรรมในวนัเสารหรอือาทติย ์
• อยากใหท้างผูจ้ดัเพิม่หวัขอ้หรอืประเดน็ทางการศกึษาภาษาจนีมากยิง่ขึน้ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
รูปที ่1 ตารางสรุปคะแนนประเมนิจากแบบสอบถาม 
 
 
 
 

 

ตารางที ่3 ตารางสรุปค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็ต่อกจิกรรม 

 คำถาม ค่าเฉลี่ย 

1 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านการสอนภาษาจีนมากยิ่งขึ้น 4.48 

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าวิทยากรแต่ละท่านสามารถอธิบายหัวข้อและเนื้อหาของตนเองได้

ชัดเจนและตรงประเด็น 
4.42 

3 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ในการอบรมครั้งนีไ้ปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 4.62 

4 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสอบถามข้อสงสัยต่างๆกับวิทยากรและผู้จัด 4.47 

5 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าการอบเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาจีนเป็นไปตามความ

คาดหวังของท่าน 
4.55 

6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกว่าการอบรบครั้งนี้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ

ของท่านหรือไม ่
4.43 

7 ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดงาน เช่น ช่องทางการติดต่อรูปแบบออนไลน์ ระบบ

โสตทัศนูปกรณ์ ฯลฯ 
4.57 

8 ความพึงพอใจต่อช่วงเวลาในการจัดกิจกรรม 4.42 

9 ความพึงพอใจต่อรูปแบบของการจัดกิจกรรมโดยรวม 4.51 

10 ประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรมเพื่อพัฒนาการสอนภาษาจีนในครั้งนี้ 4.51 



 

 

ตารางที ่4 รายชื่อผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม 

ลำดับ คำนำหน้า（称谓） ช่ือ สกุล  (姓名） Email （地址邮箱） 
1 นางสาว  ณัฐธิมา สุวรรณขันธ์  natthima.su61@rsu.ac.th  
2 Miss Wang Liqin sirawan.s62@rsu.ac.th 
3 นางสาว  วิจิตรา  เอมอ่อง yuizengyao@gmail.com 
4 Miss WIMWIPHA BUATHONG peperoxw@gmail.com 
5 นางสาว  พัทธมน  ต้นใส mewpathamon@gmail.com 
6 นาย  ธีรพงศ์ แก้วมณี theerapong.ka@udru.ac.th 
7 นางสาว ปรีญาภรณ์ ผุยแสงพันธ์ pangpond1997@gmail.com 
8 นางสาว มุกดาพรรณ  ทันมา mukdapunthunma@gmail.com 
9 นางสาว วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์ Dangxiangming24@gmail.com 
10 นางสาว ภิญญดา เผ่ือนนาค Pinyada7512@gmail.com 
11 นางสาว ศันษะนี ปทุมพงษ ์ Sunsanee.p62@rsu.ac.th 
12 Miss Kittiyanee Jampadang Ktynee89@gmail.com 
13 นาย  ฐิตินันท์ สมช่ือ thitinun.s62@rsu.ac.th 
14 นางสาว  กนกวรรณการภักด ี Kanokwankanphakdi@gmail.com 
15 นาง  จิราภรณ์ คงสุวรรณ์ unji1129@gmail.com 
16 นางสาว  วาริ ว่องวโรปกรณ์ wari44653@gmail.com 
17 นางสาว  ชุติมา ภู่ทอง micekmd@hotmail.com 
18 นางสาว  ชาลิสา กล่ินสกุล chalisa.kl61@rsu.ac.th 
19 นางสาว  สิริมาศ กาญจโนภาส Sirimas.k62@rsu.ac.th 
20 Mr. WARAKORN SAEPUN warakorn.s@yru.ac.th  
21 นางสาว  ปาจรีย์   ปิยะไพศาลสกุล zhanglaoshi.2536@gmail.com 
22 นางสาว  วริยา ศุขเจริญ wariya101143@gmail.com 
23 นางสาว  นางสาว ราชาวดี อหันทริก annie6103057@gmail.com 
24 นางสาว  อรปรียา หมอยา aonpreeyamorya@gmail.com 
25 นางสาว  ณัฐฐินันท์ ด้วงชู donutnuttinan@gmail.com 
26 Mr. Teerapol Murasiwa teerapol.m2536@hotmail.com 
27 นางสาว  วรลักษณ์ เผ่าโยธิน woralak.pyt@gmail.com 



 

 

28 นางสาว  วิรมณ เป่ียมลาภโชติกุล wiramon.pia.29@gmail.com  
29 Miss Areeya Khumket  Areeya.k62@rsu.ac.th 
30 นางสาว  ดวงกมล อายุวัฒนชัย db_beaminee@hotmail.com 
31 นาย  หิรัญ รุ่งวิมลสิน hirun.r@rajinibon.ac.th 
32 นางสาว  อิสรีย์ ขมสนิท itsaree.k@rbru.ac.th 
33 นางสาว  รุ่งอรุณ  งามทานตะวัน rungaroon02@gmail.com 
34 นางสาว  พชรวรรณพร เทพารักษ์ Pv.meizhu@gmail.com 
35 นางสาว  รุ่งฤดี ศิริบูรณ์ ruangruedee.s61@rsu.ac.th  
36 นางสาว  อรกร ณัฐจันทราภา  thanjira.d62@rsu.ac.th 
37 นาย  เมธาพัฒน์ นิธิชัยธนาธรณ์ mathaphat@rsu.ac.th 
38 นางสาว  วรินทร ผาวันดี warinthorn9544@gmail.com 
39 นางสาว  ชลิตตรา  สนทนา Chlittras@gmail.com 
40 Miss SIRIKAMON KAEWKRAGAI Sirikamon.k62@rsu.ac.th 
41 นาย  ชยณัฐ นิลเวช  Chayanatnilvech@gmail.com  
42 นางสาว  อุบลวรรณ  ถิรชวลิต ubolwansae.jiang@gmail.com 
43 นาง  อารีพร  ภู่ผกาพันธุ์พงษ ์ areeporn@st.ac.th  
44 นางสาว  นฤมล เท่ียงประดิษฐ hmhummingbird@hotmail.com 
45 นางสาว  มาลิตา พงษ์ด้วง Malita2542@gmail.com 
46 นาง  สุชีรา ต้ังติรวัฒน์  Home200_99@hotmail.com 
47 นาย  จรินทร์ ภูกระโทก Jain@kjn.ac.th 
48 นาย  ธีรพงศ์ แก้วมณี theerapong.ka@udru.ac.th 
49 นางสาว  วิราวรรณ สิงห์ทอง Wirawan.s62@rsu.ac.th 
50 นางสาว  นิศารัตน์ สร้อยสุวรรณ Nisarat.so61@rsu.ac.th 
51 นางสาว  นลัท มงคลสกุลฤทธิ์ 62721@chinorot.ac.th 
52 นางสาว  ไพลิน  มาคิน  pailinmakin@gmail.com  
53 นางสาว  มัลลิกา สมพินิจ noname9093@hotmail.com 
54 นางสาว  พัฒน์นรี อ้นลา patnaree.a62@rsu.ac.th 
55 Miss Pintip laowattanawan Pintip.l62@rsu.ac.th 
56 นางสาว  วรรณชนก ศรีสมบัติ wanchanok.s60@rsu.ac.th 
57 Miss Chutima Nualsri chutima.n62@rsu.ac.th 



 

 

58 นางสาว  ณัฐพร ปรีโยชน์ชัยสาร nattaporn.p62@rsu.ac.th 
59 นางสาว  ธัญรดา จุลมณฑล tanrada.j62@rsu.ac.th 
60 นางสาว  กนิษฐา  มาลา kanittha.ma@udru.ac.th 
61 Mr. Anat Preesombut boyanat2@hotmail.com 
62 Miss SIRIKANYA TANGTHAI sirikanya.t62@rsu.ac.th 
63 นางสาว  จินต์จุฑา อรสูญ Jinjutha.o62@rsu.ac.th 
64 นางสาว  ณัฏฐพัชร์ ต้ังชินเลิศ nattapat.t62@rsu.ac.th 
65 นางสาว  อชิรญาณ์ จีนมะเริง Yananfern.3@gmail.com 
66 นางสาว  ศุภสุตา แถมมี suphasuta.t62@rsu.ac.th 
67 นางสาว  ฐณิชา วุฒิวัย thanicha.w62@rsu.ac.th 
68 นางสาว  รนิสา ศรีไสยเพชร ranisa@kjn.ac.th 
69 นางสาว  ณัชนันท์ ตันทวีวงศ์ Natchanan.t62@rsu.ac.th 
70 นาย  กิตติพันธ์ ปงเปงกาศ kittipan.p62@rsu.ac.th 
71 นาย  พงศ์ภัค สุวรรณเวลา suwanwala.p@outlook.com  
72 นางสาว  วริษฐา สุธีรยงประเสริฐ Warittha.su62@rsu.ac.th 
73 นางสาว  สุดาพร มณีเอกพันธ์ huangyilian23@gmail.com 

74 Mr. 
CHATANARONG 
MANHINLAD  

Adinihao666@gmail.com  

75 นางสาว  นราวดี ทองบุญชู nanarawa@gmail.com 
76 นางสาว  ญาณิษา ราชจินดา yanisa.rac61@rus.ac.th 
77 นาย  วรท แซ่กง warot.s62@rsu.ac.th 
78 นางสาว  ศุภักษร วณิชย์ศักดิพงศ์  supaksorn5231@gmail.com 
79 นางสาว  ณัฏฐา รัฐพิททักษ์ราษฎร์ nattha.r62@rsu.ac.th 
80 Miss Kangsadan Chuennaitham kangsadan38@gmail.com 
81 นางสาว  ศุศิพิมพ์ ตู้หิรัญมณี  susipim.t62@rsu.ac.th 
82 นางสาว  ฐิตินันท์ เชฏฐกุล Thitinun@kjn.ac.th 
83 นาง  สุกัญญา วศินานนท์   sukanya.laoshi@gmail.com 
84 นาง  ภารดี วุดานุพันธ์ para_mai@yahoo.com 
85 Miss Liu Suwei thanwarat.r61@rsu.ac.th 
86 นางสาว  เบญจลักษณ์ รายะนาคร benjaluk_r@kkumail.com 



 

 

87 นางสาว นภัสวรรณ วรรณวงศ์  Napatsawaan18@gmail.com 
88 นางสาว บุษยมาส งามจ่ันศรี ssbusaya2000@gmail.com 
89 นาย  ชัยเทพ ละอองศรี chaithep1996@hotmail.com 
90 นางสาว  พรสวรรค์ เทพเขียว faiippsw@gmail.com 
91 นางสาว ปัทมา ฮูเซน  pattama.chn@gmail.com 
92 นางสาว ชาลินี สายใย chalinee.p2812@gmail.com 
93 นาย ณัฐชนน จันทร์เพ็ง  natchanon.liu@gmail.com 
94 นางสาว แสงรวี แดงประดับ S4nggg@gmail.com 
95 นางสาว เบญจวรรณ เกิดวงศ์หงส์ mayhhj@hotmail.com 
96 นางสาว วรลักษณ์ เผ่าโยธิน  woralak.pyt@gmail.com 
97 นางสาว วรินทร ไผ่สมบูรณ์  warinthorn.p56@rsu.ac.th 
98 นางสาว นภัสชนก จีนาวนิช  wangxiaoshu39@gmail.com 
99 นางสาว ปิยธิดา นาคกุล   lookkook16@gmail.com 
100 นางสาว ภัทรวดี สีระบุตร   quxiaojun2134@gmail.com 
101 นางสาว อัจฉรา ธารีเทียน  Peak_special@hotmail.com 
102 นางสาว วรรณฤดี วุฒิวระวงษ์  ongyingnoiii@hotmail.com 
103 นางสาว ลินดา คล่องกิจการค้า  mymim_lk@hotmail.com 
104 นางสาว ธนินาภาส์ุ จิตธนานนท์ thaninapa.j@gmail.com 
105 นาย ทรงศักดิ์ ยี่ภู่  zhongyongsheng12097@gmai.com 

 


