ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ึ ษา
รห ัสน ักศก
561110023-2
571110089-9
571110095-2
581110002-9
581110005-2
581110011-9
581110013-1
581110015-3
581110017-5
581110018-6
581110020-1
581110021-2
581110025-6
581110032-8
581110045-8
581110049-2
591110002-0
591110003-1
591110009-7
591110010-9
591110011-0
591110012-1
591110013-2
591110018-7
591110023-5
591110024-6
591110028-0
591110030-7
591115003-6
591115004-7
591115006-9
593115001-8
593115002-9
593115003-0
593115005-2
593115006-3
601110002-1
601110003-2
601110005-4
601110006-5
601110007-6
601110009-8
601110011-1

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปี การศึกษา 2/2560(ปลายภาคภาค)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
ื่ -สกุล
ชอ
นายพีระวัฒน์ โคตรบุตร
นายกฤตนันท์ ศรีหริ ัญ
นางสาวพิกล
ุ ชร ด่านนุกล
ู
นางสาวจิราภรณ์ อ่อนพุทธา
นางสาวสายชล บุญเทียม
นางสาวนันธิดา อรัญโชติ
นางสาวกนกวรรณ วิเศษวงษา
ั รัมย์
นางสาววรรณิภา ดีชย
นางสาวศศิธร ทองบ่อ
นางสาวนพรรษวรรณ แน่นอุดร
นางสาวสุวส
ิ า เทพพันธ์
นายพรหมมินทร์ พรมเฮียง
ั ญา แสนหอม
นางสาวสุชญ
นายคณิต ไวยะกัน
นายศรุฒ ณะศรี
นางสาวแสงรวี มีขา
นางสาวหนึง่ ฤดี พลศักดิ์
นางสาวกัณฑิมา สรรพ์สมบัต ิ
นางสาวศศิธร จันทม่วง
นางสาวศุรรี ัตน์ ศรีสอาด
นางสาวชนามาตย์ แตงอ่อน
นางสาวนรินทร์ทพ
ิ ย์ น ้อยชมภู
นางสาวลิปิการ์ บุญวงค์
นางสาววาสนา ศรีเทพ
นางสาวสิรวิ รัญยา มลจันทร์
นางสาวอรัญญา ศรีบญ
ุ เรือง
นางสาวสุวนันท์ วิเศษ
นางสาวศิวมล ทะวะระ
นางสาวจันทิมา มูลทิพย์
นางสาวจารุวรรณ จ้ากระโทก
นางสาวดารุณี ศรีแก ้ว
นางมยุลา อุปถัมภ์
นายปั ญญา อุปถัมภ์
นางสาวณิสา นามศิร ิ
นางสาวบัณชิตา นธกิจวิรฬ
ุ ห์
นางสาวจริญญา ชมภูน ้อย
นางสาวคชาพร ธนสารวิวฒ
ั น์
นายพฤษภา ไชยยา
นางสาวมณีนุช สิทธิยวงค์
นางสาวธัญรดา นิลนคร
นางสาวเหมันต์ คาทะมูล
นางสาวกัญญาณี แก ้วคาสอน
นายปรมัตถ์ ผ่องนาค

44
45
46
47
48

601110012-2
601110013-3
601115002-6
601115003-7
603115010-9

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ึ ษา
รห ัสน ักศก
571120022-6
581120004-5
591120006-8
591125009-6
591125014-2
601120001-4
601120002-5
601120003-6
601120004-7
601120005-8
601120006-9
601120008-1
601125005-3
601125006-4
603125002-4
603125005-7
603125006-8
603125007-9
603125008-0
603125009-1
603125012-5
603125016-9

นางสาวปั ทมวรรณ เสมา
นางสาวกนกนาฎ เมฆจะบก
นางสาวพิไลยวรรณ บุตรโพธิ์
นางสาววลิน มะสีดา
นางสาวสุมณทิพย์ โพธิแ
์ ข็ง

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปี การศึกษา 2/2560(ปลายภาค)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการคอมพิวเตอร์
ื่ -สกุล
ชอ
นายธนาพงษ์ หีบแก ้ว
นายศรัญย์ ประนัดถานัง
นายศรัณย์ หัสรินทร์
นายพลวัฒน์ สว่างธนรัศมิ์
นางสาวเมตตา แสงออ่น
นางสาวนิสาชล ชาอินทร์
นางสาวประภาพร หลาบคา
นายกฤตพล ยิง่ แสวงดี
นายศุภกร เกณทา
นายอดิศร สนธินอก
นางสาวสุดธิดา ดงพงษ์
นางสาววรัญญา ศรีพันบุญ
นางสาวพัชริดา คามตะสีดา
นางสาวสุภต
ั ตรา น ้อยหว ้า
นายจักรี พิมพา
นางสาวยุวลักษณ์ โบว์ออ
่ นศรี
นางสาวชมพู่ พรมทันใจ
นางสาวธิดาฟ้ า ดรหลาบคา
นางสาวฐิตาภัสร์ ไกรอิศราวัฒน์
นางสาวชนัญธิดา โสโท
นายอภิวัฒน์ ปาหนองแปน
นายชัยกมล ขานพล

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ึ ษา
รห ัสน ักศก
571130018-3
571130032-5
571130040-0
581130002-7
581130014-0
591130008-4
591130013-0
591130014-1
591130021-1
591130028-8
591130032-7
591130033-8
591135003-4
593135001-6
601130001-8
601130005-2
601130006-3
601130009-6
601130010-8
601130013-1
601130015-3
601130016-4
601130017-5
601130019-7
601135001-3
603135001-7
603135002-8
603135003-9
603135004-0
603135005-1

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปี การศึกษา 2/2560(ปลายภาค)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
ื่ -สกุล
ชอ
นางสาวณั ฐวรา โพธิศ
์ รี
นางสาวศิรพ
ิ ร รัตโน
นางสาวรัชนี คุณแสง
นางสาวศุภก
ั ษร ผัดแก ้ว
นางสาวลัดดาวัลย์ เพรชนาค
นางสาวณั ฐนิชา มาตราช
นางสาวเพชรไพลิน เวียงสิมมา
นางสาวนิภาพร จูมแพง
นางสาวปวีณา พรั่นกระโทก
นางสาวสรัญญา ลากลาง
นายฉั ตรชัย สายพงษ์
นางสาวณั ฐมล แข็งขันธ์
นางสาวปาริชาติ ทุมโนน
นายวินัย พลงาม
นางสาวอาภัสรา กัญญาเถือ
่ น
นางสาวสุกญ
ั ญา หารลือชัย
นางสาวชลธิชา พานเพ็ง
นางสาวภาริตรา สินอานวยผล
นางสาวขวัญดารา ดวงมณี
นางสาวนริศรา มุมกลาง
นางสาวเปรมวดี ดอนอ่อนสา
นางสาวศิรญ
ิ า ทวีโชติ
นางสาวชนิดา บรรเทา
นางสาวพัชรี อ ้วนเชติ
นางสาววาริณี บุตรดี
นายเนติพงษ์ น ้อยสุข
นางสาวกชพร บุดสีสวย
นายทรงวุฒ ิ เพ็ชรสังหาร
นายเอกพงษ์ ภูร่ ะย ้า
นางสาวพิมพา ลาภมาก

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ึ ษา
รห ัสน ักศก
581140010-0
581140012-2
581140018-8
581140021-4
591140007-7
591140009-9
601140001-2
601140007-8
601145001-7
601145002-8
601145003-9
601145004-0

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ึ ษา
รห ัสน ักศก
581150006-9
581150007-0
581150010-4
581150014-8
591150003-7
591150007-1
591150011-6
591150012-7
591150014-9
601150001-6
601150002-7
601150004-9
601150008-3

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปี การศึกษา 2/2560(ปลายภาค)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ื่ -สกุล
ชอ
นายนรวิชณ์ สมศรี
นางสาวอมรัตน์ สาราษฎร์
นางสาวอุไรพร ขจรภู
นางสาวอรปรียา ราชวงษ์
นางสาวบุษบาวรรณ การมงคล
นางสาวขวัญตา ราชแสง
นางสาวจิราพร แก่นมุย
ิ
นางสาวอัฌฎาภรณ์ เสาวิชต
นางสาวอนุธด
ิ า เค ้านา
นางสาวอรุณฟ้ า จันทร์จา๋ ง
นางสาวยุพาพร จุลวัน
นางสาวรัสมี จินดา

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปี การศึกษา 2/2560(ปลายภาค)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ื่ -สกุล
ชอ
นางสาวณิชากร ยาวาปี
นางสาวสุกญ
ั ญา คุณเศษ
นางสาวณั ฏฐาพร ฐิตะปุระ
นางสาวศุภาสิณีย ์ แก ้วสิทธิ์
นางสาวฐิตม
ิ า หาดขุนทด
นางสาวจริยา บุตพิศาล
นายรัชชานนท์ ศรีทอง
นางสาวกาญจนาพร พิมพ์ศรี
นางสาวจุฑามณี กองทอง
นายคณิศ อักษรเสือ
นางสาวเกสร เถือ
่ นแสง
นายศตพล สุวรรณสาร
นางสาวสุธด
ิ า ลือโสภา

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ึ ษา
รห ัสน ักศก
581170003-4
581170004-5
581170013-5
581170014-6
581170015-7
581170018-0
581170019-1
581170021-6
581170022-7
581170023-8
581170024-9
581170025-0
581170026-1
581170027-2
581170030-0
581170031-1
581170033-3
581170034-4
581170035-5
581170036-6
581170040-7
581170041-8
581170042-9
581170049-5
581170050-6
581170051-7
581170052-8
591170002-4
591170005-7
591170009-1
591170012-5
591170013-6
591170016-9
591170017-0
591170021-7
591170023-9
591170024-0
591170025-1
591170026-2
591170031-2
591170034-5
591170039-0
601170001-4
601170002-5

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปี การศึกษา 2/2560(ปลายภาค)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจกีฬาฯ
ื่ -สกุล
ชอ
ิ กลอยประโคน
นายวิชต
นายเอกชัย สิงห์วงศ์
นายธนพล เหล่าพร
นางสาวสิรน
ิ ภา คนล้า
นางสาวสศิภรณ์ ดรชานนท์
นางสาวสิทธิณี ศรีปัตเนตร
นายธัชพล น ้อยวัน
นางสาวอรพินท์ แหวนเงิน
นางสาวอมรรัตน์ อุดไชย
นายวุฒพ
ิ ร หย่องตุก
นายนวมินทร์ ชัยประเสริฐ
นายสุรศักดิ์ บุญแต ้ม
นายฐิตวิ ัสส์ คันธจันทร์
นายธรรมยุทธ ต ้นคา
นายกฤษฎากร สาลีรัตนา
นายสายฟ้ า ท ้าวพา
นายอชิรวิทญ์ พิมพา
นายวศิน บัวบาง
นายยอดปอ ปั ดไธสง
นางสาวกัณธิกา ชูเดช
นายสุรดิษฐ์ ทัพสุร ิ
นายสมยศ ศรีหาเศษ
นางสาวจุฑารัตน์ อินนุรักษ์
นายกิตติกร ใจแจ ้ง
นายณพัฒน์ เสนามนตรี
นายณั ฐภัทร สุประเสริฐการกิจ
นายราชัน ทองมาก
นายสหรัฐ โพธิศ
์ รี
นายวรวุฒ ิ แดงนา
นายศราวิน แสงรา
นายธวัชชัย สุโพธิเ์ มือง
นายรณชัย สุขขุม
นางสาวธนากร จันทะวัน
นายประนุพงษ์ ทองดี
นายธีรทัช มีมาก
นายณั ฐ ลิม
้ มณีวจ
ิ ต
ิ ร
นายกันต์ ลิม
้ มณีวจ
ิ ต
ิ ร
นายจักรกฤษณ์ โชสิมา
นายพัฒนศักดิ์ วงศ์สย
ุ่
นายธนพนธ์ เสตะ
ิ ธิ์ สอนปั ญญา
นายอภิสท
นายพายัพ บุระเนตร
นายชนะพงศ์ จิราจินต์
นายวัชระ ผมหอม

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

601170003-6
601170004-7
601170007-0
601170008-1
601170009-2
601170012-6
601170013-7
601170018-2
601170020-7
601170021-8
601170022-9
601170023-0
601170024-1
601170025-2
601170027-4
601170031-3
601170032-4
601170033-5
601170035-7
601170038-0
601170039-1
601170040-9
601170043-2
601170045-4
601170046-5
601170047-6
601170048-7
601170050-8
601170051-9
601170052-0
601170053-1
601170056-4
601170059-7

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ึ ษา
รห ัสน ักศก
551310047-3
571310014-7
571310040-8
571310052-9
581310004-7
581310010-4
591310002-6
591310017-2

นายทัชนะ ผมหอม
นายพงศธร ฤทธิธ์ รรม
นายธนากร ไชยสงค์
นายจักรพัทดิ์ วัชรานุสรณ์
นายสุเมธ นุชาติ
นายวรจักร ภูพานเพ็ชร
นายพัฒนพงษ์ พรมที
นายอรรคพล ชัยนิคม
นายธีระวัฒน์ สุวรรณชาติ
ี า
นายณั ฐกิตติ์ จันทร์สห
ิ ธิ์ พึง่ นา
นายวิสท
นางสาวอาริตา นาเมืองจันทร์
นายฉั ตรชัย สิงหะเทพ
นายสมชาย ตุลท
ิ ี
นายพีรวัฒน์ ประถมใหญ่
นายรัตตัญํู รักษาวงศ์
นางสาวนันทิดา ทุมรินทร์
นายทองชัย อัมพรวิมาน
นายสหฤทธิ์ ดวงมาลา
ั แก ้วกงพาน
นายทวีชย
นายอดิศักดิ์ สาคานะ
นายปรัชญา อ่อนสีทา
นายณั ฐดนัย หวังถนอม
นางสาวเจนจิรา จาธรรม
นางสาวภารวี พากเพียร
นางสาวชนิกานต์ มณีโชติสวัสดิ์
นางสาวจิราภรณ์ มงคลดี
นางสาวธนาภรณ์ เพ็ชรอ่อน
นางสาวอุไรพร ยงกุล
นางสาวชนินาถ มณีโชติสวัสดิ์
นางสาวจุฑาทิพย์ สารวมจิตต์
นายประชา ศรีดา
นายสุรพล ไปเมือง
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปี การศึกษา 2/2560(ปลายภาค)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
ื่ -สกุล
ชอ
นางสาวนริศรา จินดาศิรต
ิ ระกูล
นางสาวปริฉัตร เปอร์ด ี
นายพันธมิตร ทรัพย์แก ้วยอด
นางสาวสุกญ
ั ญา ธนเชียรสกุล
ื่
นางสาวมนัสชนก ดีชน
นางสาวสุวัจรินทร์ หาญสินธุ์
นางสาวศศิธร ศรีละคุณ
นางสาวอารีรัตน์ แสงสุข

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ึ ษา
รห ัสน ักศก
551410058-6
561410006-0
561410042-2
561410079-2
561410101-6
571410001-6
571410002-7
571410003-8
571410006-1
571410009-4
571410010-6
571410013-9
571410014-0
571410015-1
571410021-0
571410024-3
571410025-4
571410030-4
571410031-5
571410033-7
571410034-8
571410037-1
571410038-2
571410039-3
571410046-7
571410047-8
571410051-1
571410059-9
571410060-1
571410061-2
571410062-3
571410064-5
571410065-6
571410066-7
571410067-8
571410070-4
571410077-1
571410078-2
571410079-3
571410081-0
571410083-2
571410084-3
571410085-4
571410087-6

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปี การศึกษา 2/2560(ปลายภาค)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลฯ
ื่ -สกุล
ชอ
นางสาวสุภาวดี บัวคาภา
นางสาวเกษตเภา พรมวุฒ ิ
นางสาววารุณี เสาสาราญ
นางสาวกนกวรรณ พงศ์นา
นางสาวเมธาวดี โสภี
นางสาววิลาสิณี ทวีสอน
นางสาววนิดา บัณฑิตย์
นางสาวณั ฐวลัญช์ ทีร่ ัก
นางสาวสุกญ
ั ญา จาปาปุ้ ง
นางสาวทิศฆัมพร เนตรชาลีรัตน์
ั สถาน
นางสาวทอฝั น พิสย
นางสาวรัตติยา ลอยแก ้ว
นางสาววิภาภรณ์ มาศรี
นางสาวธัญวรรณ ทะสังขาร์
นางสาวสุษฎา พรหมโสภา
นางสาวสุกญ
ั ญา ดวงโพธิศ
์ รี
นางสาวลัดดาวัลย์ ปะการะโพธิ์
นางสาวพรพิมล วงศ์ใหญ่
นางสาวเกษร ช่างปรุง
นางสาวศุภลักษณ์ พรมเมืองขวา
นางสาวจิรารัตน์ คาเสนา
นางสาวสไบแพร ถาวันจันทร์
นายทศพล คาภูม ี
นางสาวสุกญ
ั ญา ศิรวิ ิ
นางสาววรารัตน์ กงเกตุ
นางสาววริยา จาปาแก ้ว
นางสาวลดาวัลย์ กินาบุญ
นางสาวอังศุนต
ิ ย์ วงษ์ สาราญ
นางสาวปิ ยะวดี ประเสริฐพันธ์
นางสาววนัชพร เครือ
่ งฉาย
นายภูษิต ชาแท่น
นายพงศ์ภค
ั ว่องไว
นางสาวเนตรชนก แสนนาม
นายรัชภัฏ โชคบัณฑิต
นางสาววิไลพร ชุมพล
นายนวพล สิทธิเลาะ
นายสุรเกียรติ์ พุทธวงศา
นางสาวกฤติยาภรณ์ ศิลารวม
นางสาวภิญญดา จันทร์นคร
นางสาวรัชนีพร การวิวัฒน์
นางสาวรัตนา พรมนาม
นายสุทศ
ั น์ น ้อยเสนา
นางสาวสุพช
ั รินทร์ ไชยแพงศรี
นางสาวพัชนิดา ป้ อมนภา

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

571410089-8
571410092-8
571410093-9
571410094-0
571410095-1
571410097-3
571410099-5
571410100-6
581410002-8
581410004-0
581410005-1
581410007-3
581410009-5
581410010-7
581410012-9
581410013-0
581410017-4
581410024-4
581410025-5
581410026-6
581410031-6
581410038-3
581410040-2
581410042-4
581410048-0
581410052-3
581410054-5
581410056-7
581410062-4
581410064-6
591410001-8
591410002-9
591410003-0
591410004-1
591410005-2
591410006-3
591410007-4
591410008-5
591410009-6
591410010-8
591410011-9
591410013-1
591410014-2
591410015-3
591410016-4
591410017-5
591410018-6
591410019-7

นางสาวสุจต
ิ รา ทวยทุงสา
นางสาวสุภาภรณ์ หีบแก ้ว
นางสาวจิราพร สิทธิดา
นางสาวศัตกมล วรรณวิจต
ิ ร
นางสาวสุนส
ิ า ศรีบญ
ุ โฮง
นางสาวมนัสนันท์ โยธะไชยสาร
นายอดิศร ภูผาคุณ
นางสาวปานทิพย์ ราชาวงษ์
นางสาวสุทธิดา ทองยศ
นางสาววาทินี กรมแสง
นางสาววราภรณ์ แพะขุนทศ
นางสาวกัลยาณี ปั่ นกลาง
นางสาวภาวดี สีสวุ อ
นางสาวธิตราพร บุญมาก
นางสาวสุทธิดา รักนิม
้
นางสาวปราณี ประอาง
นางสาวจินตนา อินทนนท์
นางสาวนินัฐฎา อินไชยา
นางสาวธัญญาลักษณ์ ฆารเลิศ
นายชัยมงคล ศรีชนะ
ั
นางสาวกรกันยา ทิพพิชย
นางสาววภากรณ์ โวทานสิรก
ิ ล
ุ
นางสาวพิมพิลัย สุนประสพ
นางสาวศิรย
ิ าพร สุโพธิฤทธิ์
นางสาวศิรพ
ิ ักตร์ ศรีนางาม
นายภาสกร บุญพิโย
นางสาวมุขครินทร์ ดีแป้ น
นายจักรกฤษ อินรพิมพ์
นางสาวอรัญญา จันทเป้
นางสาวณญาฎา กงทิพย์
นางสาวศศิธร สุทม
ุ
นางสาวจุฑามาศ ขาวภา
นายวิชยุตย์ ขันประมาณ
นางสาวหงษ์ ทอง แสนบุตร
นางสาวปทิตตา คาภูแก ้ว
นางสาวมุทต
ิ า โกสุม
นางสาวจันทร์สด
ุ า นาใจรีบ
นางสาวณั ฐชา ศรีพท
ุ ธา
นางสาวปิ ยวรรณ ทองดี
นางสาวนัทธ์ชนัน ศรีหนา
นางสาวอรยา ภูจาปา
นางสาวสุภาวดี คาปิ่ น
นางสาวสุพัฒตรา คาภาษี
นางสาวอิสริยาภรณ์ สกุลก ้องกิดากร
นางสาวกัญญารักษ์ ผันผ่อน
นางสาวรวิพร คนอาจ
นางสาวลลิตา ยงไธสง
นางสาวกนกวรรณ วะชะโก

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

591410020-1
591410021-2
591410022-3
591410025-6
591410026-7
591410027-8
591410028-9
591410029-0
591410030-6
591410031-7
591410032-8
591410033-9
591410034-0
591410035-1
591410036-2
591410037-3
591410038-4
591410039-5
591410040-3
591410041-4
591410042-5
591410043-6
591410044-7
591410045-8
591410046-9
591410047-0
591410048-1
591410049-2
591410050-2
591410051-3
591410052-4
591410053-5
591410055-7
591410056-8
591410057-9
591410058-0
591410060-3
591410061-4
591410062-5
591410063-6
591410064-7
591410065-8
591410066-9
591410067-0
591410068-1
591410069-2
591410071-7
591410072-8

นางสาวขวัญฤดี ทบมาตร
นางสาวอัจฉราภรณ์ คางาม
นายณั ฐพล เขิมขันธ์
นายพิรย
ิ ะ ภูลายยาว
นายศักดินัย ทศโมลา
นางสาวพิมพัชชา แดนละยม
นายสุมณ
ิ ช์ชา ทาคันที
นางสาวณั ฐชา มูลกัน
นางสาวจุภาพร ข ้อยุน
่
นางสาวจิรภา โสนาแสง
นางสาวแคทรียา พงษ์ สวัสดิ์
นางสาววิรชา คาภูม ี
นางสาวศดานันท์ สีหะวงศ์
นางสาวผกามาศ พิมพะวงษ์
นางสาวณั ฐย
ิ าภรณ์ พรมพิมพ์
นางสาววชิรญาณ์ โลเกตุ
นางสาวแพรพรรณ ครยก
นางสาวกฤษณา เชิดโกทา
นางสาวจุฑามาศ วรนาม
นางสาวศิรพ
ิ ร โนนทิง
นางสาวปรางทิพย์ มายูร
นางสาวภนิตา พละสาร
นางสาวจรรยพัฒน์ อาภรณ์พงษ์
นางสาวมริศรา มะลิสา
นางสาวศศิวม
ิ ล ประชากุล
นางสาวนิตยา ไชยนา
นางสาวเจนจิรา กองคา
นางสาวกุลนันท์ พลเวียง
นางสาวศุภลักษณ์ น ้อยเอีย
้ ง
นางสาวมะลิวัลย์ อัศวภูม ิ
นางสาวภาวนา พาบุ
นางสาวอารี รืน
่ รมณ์
นางสาวพัชนิดา เกือ
้ ปั ญญา
นางสาวทัศวรรณ ล ้านจ๊ะ
นางสาวจิตสุภา เกตุแก ้ว
นายกรกฎ ช่วยนา
นางสาวเปรมวดี อาบสุวรรณ
นางสาวขนิษฐา บุญจวง
นางสาวกัลย์สด
ุ า โพธิศ
์ รี
นางสาวกุสม
ุ า ชุมนุม
นางสาววิลาสินี รัตนปั ญญา
นางสาวประภาศิร ิ โกมารภัฎเวช
นางสาววรรณศิร ิ นามเทพ
นางสาวณั ฐมน สีหราช
นางสาวยุพารัตน์ คงแสนคา
นางสาวเบญจวรรณ บุหรัน
นางสาวชุลพ
ี ร จันทะกุล
นางสาวจิตนิภา เครือ
่ งศรีพงษ์

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

591410073-9
591410074-0
591410075-1
591410076-2
591410077-3
591410078-4
591410079-5
591410080-1
591410081-2
591410082-3
591410083-4
591410084-5
591410085-6
591410086-7
591410087-8
591410088-9
591410089-0

ที่
1
2
3
4
5

ึ ษา
รห ัสน ักศก
561610028-2
581610016-9
581610017-0
581615002-9
591615001-9

นางสาวสุดารัตน์ เฮียงสอน
นางสาวนิภาพร คาจวนจันทร์
นางสาวชลดา ปะนะภูเต
นางสาวสกุณา ป้ อมผาลา
นางสาวน้ าฝน พลยุทธ์
นางสาวอภิญญา ช่วยรักษา
นางสาวจุฑามาศ สุนย
ี ์
นางสาวสุทธิกานต์ แสงโชติ
นางสาวณั ฐริกา มาศรี
นางสาววิจต
ิ รา เชยโพธิ์
นางสาวศิรน
ิ ภา กองทอง
นางสาวสิรย
ิ ากร กองสุข
นางสาวเจนจิรา ศิรริ าช
นางสาวสุกญ
ั ญา กลางเดช
นางสาวสุวรัตน์ เหล่าสุพรรณ
นางสาวปฏิญญา วัลภา
นางสาวประภาสิร ิ ใชโทนุย

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปี การศึกษา 2/2560(ปลายภาค)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสรเทศ
ื่ -สกุล
ชอ
นายยงยุทธ กองเกิด
นางสาวเจนจิรา ฝ้ ายขาว
นางสาวพัชราภา รถหามแห
นายยุทธพงษ์ โคตรพัฒน์
นางสาวนวลักษณ์ ดีสย
ุ่

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ึ ษา
รห ัสน ักศก
553210031-1
553210055-1
573210002-5
573210003-6
573210008-1
573210011-5
573210017-1
573210022-9
573210024-1
573210025-2
573210030-2
573210032-4
573210034-6
573210043-2
573210049-8
573210053-1
573210054-2
573210058-6
573210062-1
573210068-7
583210001-5
583210007-1
583210014-9
583210016-1
583210018-3
583210019-4
583210022-0
583210025-3
583210026-4
583210028-6
583210031-4
583210032-5
583210033-6
583210035-8
583210037-0
583210038-1
583210039-2
583210049-9
593210001-6
593210005-0
593210009-4
593210011-7
593210015-1
593210016-2

วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ปี การศึกษา 2/2560(ปลายภาค)
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
คณะนิตศ
ิ าสตร์ สาขานิตศ
ิ าสตร์
ื่ -สกุล
ชอ
นายไอยรัช ศรีเวียงราช
นายวิษณุ ภูสมมา
ส.ต.ลักษ์ เจริญศิลป์
นางสาวสุนส
ิ า รินทา
นางสาวพลอยพิชชา เอกพลกุล
นายณั ฐวัตร สอนเสนา
นางสาวรุจริ าภรณ์ ชัยพระอินทร์
นายวงศธร สุขเสริม
นายภาณุพงศ์ สอนลา
นางสาวจิตติมา สิทธิยวงค์
นางสาวอรพรรณ พรมศรี
นายภาณุวช
ิ ญ์ แสนโกษา
นายวิทวัส ปั ญจะมะ
นางสาวอัญชลี กุลชาติ
นายอนุพันธุ์ เกิดสมพงษ์
ส.ต.ต.หญิงชนากานต์ โชติเวทย์มณีกล
ุ
นางสาวพนิดา จันปุย
นางสาวสุวนันท์ ปั นไชย
นางสาวจันทร์จริ า พุม
่ ทอง
นายวิชญ์ชพล แจ่มจรัสเชาว์กล
ุ
นางสาวปภัสสร ผักบัวแก ้ว
นายศุภวัชร แสนชัย
นางสาวตวงพร ยาแก ้วหล ้า
นางสาวสุวนันท์ อุทัยแพน
นายอิทธิพล คาครณ์
นายวศิณัฏฐ์ เครือ
่ งฉาย
นางสาวสุพรรณี มาตา
นางสาวสุนส
ิ า เบ ้ารัตน์
นางสาวชลธิชา กาบละคร
นายยุทธชัย วันนิตย์
นางสาวโฉมกัลยา โพธิศ
์ รี
นายธนกฤต สีลาดหา
นางสาวดวิกร ศิรจ
ิ ันทร์
นายชาญเดช สายวงค์
นายจักรี หงษ์ชม
ุ แพ
นายวสันต์ นากองศรี
นายวัชระ แสงสุวรรณ
นายอรรถสิทธิ์ ชัยวิรญ
ู รัตน์
นางสาววรรณศิร ิ ฮามพิทักษ์
นางสาวยุวนันท์ อนุอน
ั
นายวีระศักดิ์ ศรีหาราช
นายภาวศุทธิ์ ศรแก ้ว
นางสาวศศิธร กาฬพันธ์
นางสาวสุพัฒตรา น ้อยหา

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

593210021-0
593210022-1
593210023-2
593210030-4
593210038-2
593210039-3
603210001-7
603210002-8
603210003-9
603210006-2
603210010-7
603210011-8
603210012-9
603210013-0
603210014-1
603210015-2
603210016-3
603210017-4
603210018-5
603210019-6
603210020-0
603210021-1
603210027-7
603210028-8
603210030-5

นางสาวลัดดาวรรณ จงทัน
นางสาวโชติกา สมศรี
นางสาวอรอุมา สุวรรณหงส์
นายรัฐพล บุรพันธ์
นางสาวจิรนันท์ วิลัยลา
นายบริสท
ุ ธิ์ นามจันทร์
นายทนงศักดิ์ เบ ้าเรือง
นางกมลทิพย์ สิรด
ิ ลสุข
นางสาวปริญญา ยุพาพิน
นายเกียรติภม
ู ิ แก ้วเกิด
นายณั ฐพล ดาทุมมา
นางสาวกุลธิดา อุดมวงษ์
นางสาวบุญนัดดา คัทโส
นายปฏิวต
ั ิ เรืองธรรม
นางสาวอนุสรา แสนาดี
นางสาวสุดารัตน์ เมล็ดกุล
นางสาวศิรล
ิ ก
ั ษณ์ สีคาม
นายธนกิจ วงษ์ แสน
นายอดิศร พจน์หรรษา
นายจารุวช
ิ ญ์ ศิขรินวิลาศ
นายมงคล คุณคาจัน
นายเฉลิมพร สุแก ้ว
นางสาวจิตติมา เมืองซอง
นายทศพล ทรัพย์ไพบูลย์โชค
นายอัครพงศ์ รักบารุง

