
ที่ ชื่อ- สกุล สาขา คณะ
1 นายธนสิน แขกด า ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
2 นายพสิษฐ์ ศรีล  า ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
3 นางสาวชุติกาญณ์ แสนเมือง ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
4 นางสาวรัตนากร บัวขาว ศิลปศึกษา ครุศาสตร์
5 นางสาวนริศรา อ่อนสมัย นาฎยศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ
6 นางสาวศศิธร ยานิวงษ์ นาฎยศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ
7 นางสาวพีรยา เทียนสันเทียะ นาฎยศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ
8 นางสาวอรภัสสร โจว นาฎยศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ
9 นางสาววารี จิตรพึง่ธรรม นาฎยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์ฯ
10 นางสาวปรายฟ้า วงษ์สิน นาฎยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์ฯ
11 นางสาวสุภาภรณ์ สุรสิทธิ์ นาฎยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์ฯ
12 นางสาวกวินทิพย์ มีผึ ง นาฎยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์ฯ
13 นายณัฐวุฒิ โปร่งกลาง ดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี
14 นายนันทเดช รัตนาวิเชียร ดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี
15 นายสัญชัย งอยปัดพันธ์ ดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี
16 นายปฎิภาณ ธนาฟู ดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี
17 นางสาววรรณิศา ใบปกทอง ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี
18 นางสาวคุนัญญา เสมอสุข ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี
19 นายจิตต์เดช โอภาสสุริยะ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี
20 นายรัชพล ยังยิ่งทรัพย์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี

         รายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
                    "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

National University of Arts and Culture (NUAC) เมอืงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์ 

เดนิทางระหว่างวันที ่2-15 มถุินายน 2562

หนา้ที ่1 จาก 11



         รายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
                    "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ- สกุล สาขา คณะ
1 นางสาวอธิวดี โสธรารังษี การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 
2 นางสาวภาร์ฝัน ห้วยทราย การประถมศึกษา ครุศาสตร์ 
3 นางสาวสุฑามาศ มาลารัตน์ จิตวิทยา ครุศาสตร์ 
4 นางสาวกนิษฐา จันท า จิตวิทยา ครุศาสตร์ 
5 นางสาวรัชนีกร จันแปงเงิน  ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์ฯ
6 นางสาววาริน ดิษฐี การจัดการสารสนเทศ มนุษยศาสตร์ฯ
7 นายนราศักด์ิ ทาอั ว ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ
8 นายศุภกร เอื อทยา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
9 นายณัฐพงษ์ มั่งมี สังคมศาสตร์เพือ่การพัฒนา มนุษยศาสตร์ฯ
10 นางสาวกฤติการณ์ แผ้วโพธิชัย  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ
11 นางสาวจารุวรรณ คล่องดี การบัญชี วิทยาการจัดการ 
12 นายยศพงศ์ ฐานเศรษฐ์โชติ การบัญชี วิทยาการจัดการ 
13 นายปิยวัฒน์ นพศรี เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ
14 นางสาวพรรณิภา  พิมพ์ทอง ชีววิทยา (ค.บ. 5 ป)ี วิทยาศาสตร์ฯ
15 นายชินภัทร์ คาอรัญ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์ฯ

เดนิทางระหว่างวันที ่16-29 มถุินายน 2562
Tianjin Normal University (TJNU) เมอืงเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  

หนา้ที ่2 จาก 11



         รายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
                    "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ- สกุล สาขา คณะ
1 นางสาวสิรามน ค าเลี ยง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
2 นายอนุชา จันโดด วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
3 นางสาวธนัชชา  ฉัตรแก้ว  ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ. 4 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
4 นางสาวพุฒิพร วุฒิศาสตร์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ
5 นางสาวปุริมปรัชญ์ จิตต์อุทัศน์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ
6 นางสาวกัลยาณี ไกล้ชิด ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ
7 นางสาววาธิตา เสียงเสนาะ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ
8 นางสาวพรนภัส แวววัชระ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ
9 นางสาวเจนจินา วิทยาภรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
10 นางสาวจินตรา ป้องศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
11 นางสาวสโรชา ไชยพร ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์
12 นางสาวชลลดา  เชื อมีแรง เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ฯ
13 นายวุฒิชัย ด าทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ฯ
14 นายกัมปนาท หงษ์ทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ฯ
15 นางสาวกัญญารัตน์ รอดราษฏร วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์ฯ

Guangxi University of Foreign Languages (GUFL)  เมอืงหนานหนิง มณฑลกวางสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เดนิทางระหว่างวันที ่16-29 มถุินายน 2562

หนา้ที ่3 จาก 11



         รายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
                    "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ- สกุล สาขา คณะ
1 นายบรรณพล ยิ มเอี่ยม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์
2 นางสาวบุญธิตา เถาวัลย์ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์ฯ
3 นางสาวสิริยากร จงคลาดกลาง ภาษาไทย(ศศ.บ. 4 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
4 นางสาวเบญญาภรณ์ อุ้ยตยะกุล ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ
5 นางสาวอัลชญา ใสแสง ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
6 นางสาวณัฐวดี เปียฉิม ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
7 นางสาวเปรมิกา ภัคสุรีย์รัชกุล ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
8 นางสาวปิยากร กลางสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
9 นางสาวอาฑิติยา โพนหมั่น ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
10 นางสาววลดา คุ้มแก้ว เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
11 นางสาวภัทรวรรณ ไตรรัตน์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ
12 นางสาวล าดวน ธรรมธุระ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ
13 นายวรพล จันทร์วงษ์ คณิตศาสตร์ (ค.บ.5 ป)ี วิทยาศาสตร์ฯ
14 นายชัยวัฒน์ เอียผา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ฯ
15 นายวิริยะ หงษไกร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ฯ

Hainan College of Foreign Studies (HCFS) เมอืงไหโขว่ มณฑลไห่หนาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
เดนิทางระหว่างวันที ่16-29 มถุินายน 2562

หนา้ที ่4 จาก 11



         รายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
                    "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ- สกุล สาขา คณะ
1 นางสาวสุธิตา ค าโทน ภาษาไทย(ศศ.บ. 4 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
2 นางสาวปัณชญา แตงแก้ว ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ
3 นางสาวณัฐนิชา เพ็งโตวงษ์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ
4 นางสาวธัญสิริ เลขะผล ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ
5 นางสาวขนิษฐา พรมโคกสูง ภาษาจีน มนุษยศาสตร์ฯ
6 นางสาวปรีดาพร ใจดี ภาษาอังกฤษ (ค.บ.5ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
7 นายศรายุทธ อยู่คง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ
8 นายรังสิมา ฉายสุริยะ สังคมศึกษา(คบ.5 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
9 นายการัณยภาส สายจีน การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ
10 นายธีรภัทร์ ปัญญาทอง การท่องเทีย่ว วิทยาการจัดการ
11 นางสาวศิรินภา ชารินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ฯ
12 นางสาวสุมิตรา ผักไหม ชีววิทยา (ค.บ.5 ป)ี วิทยาศาสตร์ฯ
13 นางสาวปทุมรัตน์ จันทร์ทอง ชีววิทยา (ค.บ.5 ป)ี วิทยาศาสตร์ฯ
14 นางสาวปริชญา เชาวปราชญ์ขันติ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์ฯ
15 นางสาวสุวิรัตน์ คลายโศก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์ฯ

เดนิทางระหว่างวันที ่16-29 มถุินายน 2562
Yunnan Agricultural University (YAU) เมอืงคุนหมงิ  มณฑลยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

หนา้ที ่5 จาก 11



         รายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
                    "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ- สกุล สาขา คณะ
1 นางสาวลลิศรา หมู่นิคม จิตวิทยา ครุศาสตร์
2 นางสาวเจนจิรา เจริญสมบัติ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ
3 นางสาวทัศนีย์ มีสนุ่น ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
4 นางสาววธัญญา หอมแพง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
5 นางสาววิตินันท์ พันทอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
6 นายบรม เหมทานนท์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
7 นางสาวกุลธิดา ดีสดใส ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
8 นางสาวพนิดา ค าผง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
9 นางสาวธีราพร จอนแจ้งจันทร์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
10 นางสาวปนัดดา สังข์ทองหลาง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
11 นายศุภกร ระทิตย์พันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ
12 นางสาวสิรินดา ปาละกุล การประกอบการ วิทยาการจัดการ
13 นางสาวอรยา แทบท้าว การประกอบการ วิทยาการจัดการ
14 นายนนทรัตน์ เหมือนโค้ว เทคโนโลยีคอมฯ วิทยาศาสตร์ฯ
15 นางสาวศุกลภัทร ยูลือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ
16 นางสาวริศรา พิพิธกุล สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ

Universiti Utara Malaysia (UUM) สหพันธรัฐมาเลเซีย
เดนิทางระหว่างวันที ่16-29 มถุินายน 2562

หนา้ที ่6 จาก 11



         รายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
                    "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ- สกุล สาขา คณะ
1 นายจตุภัทร ณ มณี วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
2 นางสาววิภาพร วันยะโส วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
3 นายมังกร มีผล วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
4 นายสามารถ ทรายสุข ภาษาไทย ค.บ.(5ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
5 นางสาวศุภาพร ประเทศ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
6 นางสาวต่วนอับรีนี อับดุลบุตร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
7 นางสาววรรณิดา ศรีวะรมย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
8 นางสาววลัยพรรณ ลุนลาด ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
9 นางสาวศภัทิยา ด้วงศักด์ิ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
10 นางสาวกุลปริยา ปลอดอ่อน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
11 นายสาวพัณณิตา ศรีนา สังคมศึกษา ค.บ.(5ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
12 นายธีรวัฒน์ โรจนสินภิญโญ การท่องเทีย่ว วิทยาการจัดการ
13 นางสาวเขมินทรา เพชรทอง เคมี ค.บ. วิทยาศาสตร์ฯ
14 นางสาวอรณิชา แสงทองดี คณิตศาสตร์ ค.บ. วิทยาศาสตร์ฯ
15 นางสาวสุดารัตน์ ผุยประกอบ วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ฯ

เดนิทางระหว่างวันที ่16-29 มถุินายน 2562
University Mahasaraswati Denpasar (UNMAS) เมอืงบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

หนา้ที ่7 จาก 11



         รายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
                    "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ- สกุล สาขา คณะ
1 นาวสาวจิรามาศ พัดเพ็ง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
2 นางสาวณัฏฐณิชา อินทร์ชัย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
3 นางสาวณัฐธิดา แซ่อึ ง ภาษาไทย (ค.บ.5ป)ี ครุศาสตร์
4 นางสาวเกศราภรณ์ เตียงพาลาภ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
5 นายจิรวัฒน์ ธัญญพรมงคล ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.4ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
6 นางสาวจัตตารีย์ สุวรรณทัต การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ
7 นายภูดิศ ขาวเผือก การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ
8 นายคณิต อุทุมพร การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ
9 นายรชต พิมพ์พงษ์ต้อน การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ
10 นางสาวสุวารี มาลาสาย การตลาด วิทยาการจัดการ
11 นายนนทวัฒน์ น าพา การตลาด วิทยาการจัดการ
12 นางสาวสุอุษา สิบศิริ การท่องเทีย่ว วิทยาการจัดการ
13 นายธนพล อิ่มพัฒน์ การท่องเทีย่ว วิทยาการจัดการ
14 นายพงศธร เต้าประยูร ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ
15 นางสาวสุประวีณ์ วิสิทธิศ์าสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ
16 นายราชินทร์ ศรีสดพฤกษชาติ ภาพยนตร์ฯ วิทยาการจัดการ
17 นางสาวขวัญกมล สุวรรณวิจิตร ภาพยนตร์ฯ วิทยาการจัดการ
18 นายสุรพัศ อังควัฒนวิทย์ เทคโนโลยีและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์ฯ
19 นางสาวพลอยพรรณ แซ่พัว แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์ฯ
20 นางสาวนภัสร สังวาวประกายแสง แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์ฯ
21 นางสาวปัณฑิตา ศักด์ิสง่ากุล การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ฯ

เดนิทางระหว่างวันที ่16-29 มถุินายน 2562
Young Men’s Christian Association of Singapore (YMCA) สาธารณรัฐสิงคโปร์

หนา้ที ่8 จาก 11



         รายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
                    "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ- สกุล สาขา คณะ
1 นางสาวพิชชาภัทร์ เวียงจันทร์ จิตวิทยา ครุศาสตร์
2 นางสาวบุศยา ชูวารี ภาษาไทย ครุศาสตร์
3 นางสาววัลญา มูฮ าหมัดสลาม ภาษาไทย ครุศาสตร์
4 นายศุภณัฐ อ่วมงามอาจ ภาษาไทย ครุศาสตร์
5 นางสาวธันยวีร์ สงวนพันธ์ ภาษาไทย ครุศาสตร์
6 นางสาวกันติชา อุ่นเรือน ภาษาไทย ครุศาสตร์
7 นายชาติธวัช อินทรสุชาติ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
8 นายทัตดนัย สุทธิวรรณา ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
9 นายปัจจานนท์ จตุราวิชานันท์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
10 นางสาวปัทมพร โตเจริญ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
11 นางสาวสโรชา ปานรักษ์ ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี ครุศาสตร์
12 นางสาวกรกนก พนาอุดม วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์
13 นายธันยบูรณ์ โสมศรีแพง วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์
14 นางสาวผุสดี บุษราคัม วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
15 นายกฤติธี หิมปอง วิทยาศาสตร์ทัว่ไป ครุศาสตร์
16 นางสาวธัญญาลักษ์ ปาสาเนย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
17 นางสาวมิยุกิ ยามะอุจิ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
18 นายมกรธวัช แก้วโอภาส ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์ฯ
19 นางสาวเพ็ญนภา คชรัตน์ ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
20 นางสาวภาณินี พรหมจรรย์ ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
21 นางสาววิลาวรรณ ทองศูนย์ ภาษาอังกฤษ (5 ป)ี มนุษยศาสตร์ฯ
22 นางสาวหรรษมล ใจห้าว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ
23 นายสุรชัย ทัศนวิรุฬห์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ
24 นายศิวกร อยู่ปาน สังคมศาสตร์เพือ่การพัฒนา มนุษยศาสตร์ฯ
25 นายณัฐนันท์ บูรณะกิจ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการฯ
26 นายไวโรจน์ บุญชลอ ภาพยนตร์ วิทยาการจัดการฯ
27 นายนราธิป สุนทรนภา ภาพยนตร์ วิทยาการจัดการฯ
28 นายฐิติวัฒน์ ตั งอยู่สวัสด์ิ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี
29 นางสาวณัชนันท์ อุ่นเธียรนันท์ เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์ฯ
30 นายวรเมธ วีรบุรีนนท์ แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย วิทยาศาสตร์ฯ

Phoenix Academy, เมอืงเพิร์ท เครือรัฐออสเตรเลีย 
เดนิทางระหว่างวันที ่16-29 มถุินายน 2562

หนา้ที ่9 จาก 11



         รายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
                    "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ- สกุล สาขา คณะ
1 นายนิรุทธิ์ ภูล่ าพงษ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์
2 นางสาวเตชินี ฮกยินดี การศึกษาปฐมวัย  ค.บ.5 ปี ครุศาสตร์
3 นางสาวปูชิดา บุญกอด ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
4 นายพงศธร หอยสังฆ์ ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
5 นางสาวภัทธิญาภา พินิจมนตรี ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์
6 นายศุภลักษณ์ นิยมวงษ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ
7 นางสาวดรุณี พุทธลา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ฯ
8 นายสิทธิพล เอื อเฟือ้ ภาษาและวัฒนธรรมเอเซียตะวันออก มนุษยศาสตร์ฯ
9 นางสาวเสาวลักษณ์ สมทรัพย์ ภาษาและวัฒนธรรมเอเซียตะวันออก มนุษยศาสตร์ฯ
10 นางสาวอารียา เดชเหลา ภาษาและวัฒนธรรมเอเซียตะวันออก มนุษยศาสตร์ฯ
11 นางสาวพัทธนันท์ รัมมะไม ภาษาและวัฒนธรรมเอเซียตะวันออก มนุษยศาสตร์ฯ
12 นางสาวกัญญารัตน์ เทียนใส โฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ
13 นางสาวธัญจิรา โตก าแพง โฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ
14 นางสาวธนวรรณ บ ารุงนา โฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ
15 นางสาวจิราภรณ์ ต้นวงศ์ โฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ
16 นางสาวญานิสา หล่าแก้ว การท่องเทีย่ว วิทยาการจัดการ
17 นางสาวนัจนันท์ อ่อนละมัย การบัญชี วิทยาการจัดการ
18 นางสาวฐานิดา พงษ์ธนู ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี
19 นางสาวพิชชา แก้วบัวดี แอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์ฯ
20 นางสาวพิทยารัตน์ สังข์ช่วย คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี วิทยาศาสตร์ฯ
21 นายอิทธิพล ชมภูศรี คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี วิทยาศาสตร์ฯ
22 นายอาณัติ อุ่นจิตร วิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์

 Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(กลุ่มที ่1)
เดนิทางระหว่างวันที ่29 มถุินายน-13 กรกฎาคม 2562

หนา้ที ่10 จาก 11



         รายชือ่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพ่ิมประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ
                    "เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม" ในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561

ที่ ชื่อ- สกุล สาขา คณะ
1 นางสาวปวันรัตน์ นิช านาญ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจดัการ

2 นางสาวนรมน วุฒิวรดิษฐ์ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจดัการ

3 นางสาวภัคจริา ทิพยท์วีสุข การส่ือสารมวลชน วิทยาการจดัการ

4 นายจรัิฎฐ์ สิงแกว้ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจดัการ

5 นายกฤตนัย เจริญทรัพย์ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจดัการ

6 นายยทุธการ ผลเพิ่ม การส่ือสารมวลชน วิทยาการจดัการ

7 นายศุภกติต์ิ ชิวภิรมย์ โฆษณาและธุรกจิบันเทิง วิทยาการจดัการ

8 นางสาวธนพร เสือป่า โฆษณาและธุรกจิบันเทิง วิทยาการจดัการ

9 นางสาวศิริโสภา ทองค า การประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารองค์กร วิทยาการจดัการ

10 นางสาวพมิพกานต์ อองโนนยาง การประชาสัมพนัธ์และการส่ือสารองค์กร วิทยาการจดัการ

11 นางสาววิรัญญา ผลแรก ภาพยนต์และดิจติอลมีเดีย วิทยาการจดัการ

12 นางสาวธาริดา เอี ยงแจง้ ภาพยนต์และดิจติอลมีเดีย วิทยาการจดัการ

13 นางสาวนิชาดา แยม้สัตยธ์รรม ภาพยนต์และดิจติอลมีเดีย วิทยาการจดัการ

14 นางสาวณัฐพร ปิน่นพเกล้า ภาพยนต์และดิจติอลมีเดีย วิทยาการจดัการ

 Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) สาธารณรัฐเกาหลีใต ้(กลุ่มที ่2)
เดนิทางระหว่างวันที ่29 มถุินายน-13 กรกฎาคม 2562

หนา้ที ่11 จาก 11


