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

ี ปี การศก
ึ ษา 1/2561(กลางภาค)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซย
ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป
ึ ษา
ื่ -สกุล
รห ัสน ักศก
ชอ
561110023-2
นายพีระวัฒน์ โคตรบุตร
571110047-9
นายพลวัฒน์ สุวรรณสงิ ห์
571110089-9
นายกฤตนันท์ ศรีหริ ัญ
571110091-8
นายจักรพงษ์ วิจต
ิ รจันทร์
571110095-2
นางสาวพิกล
ุ ชร ด่านนุกล
ู
581110020-1
นางสาวสุวส
ิ า เทพพันธ์
ี ง
581110021-2
นายพรหมมินทร์ พรมเฮย
581110026-7
นายประดับเกียรติ ศรีสมัย
581110049-2
นางสาวแสงรวี มีขา
ั เฉลิมแสน
581110050-2
นายเฉลิมชย
591110004-2
นางสาวมัทษายณั นญ์ สอนถม
ั สวัสดิ์
591110015-4
นางสาววรัญญา ชย
591110018-7
นางสาววาสนา ศรีเทพ
591110019-8
นางสาวธิชาพร เสน่หจ
์ ันทร์
591110023-5
นางสาวสริ วิ รัญยา มลจันทร์
591110024-6
นางสาวอรัญญา ศรีบญ
ุ เรือง
591110029-1
นางสาวอินทิรา ดวงประวัต ิ
591115006-9
นางสาวดารุณี ศรีแก ้ว
601110003-2
นายพฤษภา ไชยยา
601110009-8
นางสาวกัญญาณี แก ้วคาสอน
601110017-7
นายวัชรพงศ ์ ทองบ่อ
ี า
601115003-7
นางสาววลิน มะสด
603115010-9
นางสาวสุมณทิพย์ โพธิแ
์ ข็ง
611110003-3
นางสาวชลดา เบ ้าลี
611110004-4
นายไชยทัศน์ สุวรรณโพธิส
์ งิ ห์
611110005-5
นางสาวอาทิตย
ิ า โสฤทธิ์
611110006-6
นางสาวจิราวรรณ ถาเหง่า
611110007-7
นางสาวชฎาทิพย์ พยัฒมะเร็ง
์ ้อย
611110008-8
นางสาวกนกพร มหาวงศน
611110010-1
นางสาวนันทิภา บุตรมาลา
611110012-3
นางสาวทัศวรรณ บรรยงค์
613115002-1
นายกรกฎ ทองปั ญญา
ั น ้อยเสนา
613115005-4
นายรนชย
613115007-6
นายสหรัฐ ยุตบ
ิ รรณ
613115008-7
นายบุญคุ ้ม ทิพวงค์
ั ชนะ
613115009-8
นายอนั นต์ ชย
613115011-1
นางสาวยุภาภรณ์ โพธิศ
์ รี
ั
613115012-2
นายเถลิงศักดิ์ แสงวิสย

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

ี ปี การศก
ึ ษา 1/2561(กลางภาค)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซย
ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการคอมพิวเตอร์
ึ ษา
ื่ -สกุล
รห ัสน ักศก
ชอ
571120020-4
นายดนุชา โล่หค
์ า
571125010-6
นายภัทรพล พลตือ
้
571125019-5
นางสาวศุภรัตน์ ปาระพิมพ์
591125012-0
นายณั ฐวัฒน์ รักษาวงศ ์
601120006-9
นางสาวสุดธิดา ดงพงษ์
601120007-0
นางสาวนริศรา พันกนก
601120008-1
นางสาววรัญญา ศรีพันบุญ
ี า
601125005-3
นางสาวพัชริดา คามตะสด
603125005-7
นางสาวยุวลักษณ์ โบว์ออ
่ นศรี
603125006-8
นางสาวชมพู่ พรมทันใจ
603125009-1
นางสาวชนัญธิดา โสโท
603125012-5
นายอภิวฒ
ั น์ ปาหนองแปน
ั กมล ขานพล
603125016-9
นายชย
ั กิง่ นอก
603125017-0
นายธนชย
603125018-1
นางสาวจุรรี ัตน์ ขันทกาศ
611120001-5
นางสาวจุฑาธิป แน่นอุดร
611120003-7
นายเรืองศักดิ์ อนุสเุ รนทร์
613125001-4
นางสาวพัชรี นามนอก
613125002-5
นายนัฐพล ธรรมิภักดิ์
613125006-9
นางสาวรวิวรรณ แข่งขัน
613125007-0
นางสาวปนิดา พงษ์ภธ
ู ร
613125008-1
นางสาวตีรขนา ทายิดา
613125009-2
นางสาววรดา ผุยผาย
ิ ธิการ
613125010-4
นางสาววัชราภรณ์ สท
์ ักดี
583125024-8
นางสาวณั ฐธิดา อิศรวงศภ

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

ี ปี การศก
ึ ษา 1/2561(กลางภาค)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซย
ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญช ี
ึ ษา
ื่ -สกุล
รห ัสน ักศก
ชอ
561130026-3
นางสาวพัชรินทร์ เกียรติเดชารวิทน์
571130018-3
นางสาวณั ฐวรา โพธิศ
์ รี
571135010-0
นางสาวธนิดา เครือแวงมล
581130032-6
นางสาวจิตต์จฑ
ุ า แก ้วหานาม
591130008-4
นางสาวณั ฐนิชา มาตราช
ิ มา
591130013-0
นางสาวเพชรไพลิน เวียงสม
591130019-6
นางสาวพัชรี แสงจันทร์
591130021-1
นางสาวปวีณา พรั่นกระโทก
591130024-4
นางสาวชลธิชา คุณธานี
591130028-8
นางสาวสรัญญา ลากลาง
591130031-6
นางสาววรรณภา สระทองซงั
591130033-8
นางสาวณั ฐมล แข็งขันธ์
591130034-9
นายชุมพล เปลือยศรี
601130001-8
นางสาวอาภัสรา กัญญาเถือ
่ น
ั
601130005-2
นางสาวสุกัญญา หารลือชย
601130006-3
นางสาวชลธิชา พานเพ็ง
ิ อานวยผล
601130009-6
นางสาวภาริตรา สน
601130011-9
นางสาวธมลวรรณ พินจ
ิ มนตรี
601130013-1
นางสาวนริศรา มุมกลาง
601130015-3
นางสาวเปรมวดี ดอนอ่อนสา
601130016-4
นางสาวศริ ญ
ิ า ทวีโชติ
601130019-7
นางสาวพัชรี อ ้วนเชติ
601130022-3
นางสาวอรทัย ดินเมืองชน
ึ
601130024-5
นางสาวศริ ม
ิ า ทันศก
601135004-6
นายยุทธนากร ประชากูล
603135003-9
นายทรงวุฒ ิ เพ็ชรสงั หาร
603135004-0
นายเอกพงษ์ ภูร่ ะย ้า
611130003-1
นางสาวศริ พ
ิ ร สงิ ข ้อ
611130013-2
นางสาวชนาภา มหัทธนะโชค
ิ โท
611130014-3
นางสาวอภัสรา สน
611135001-4
นางสาวจิตสุภา หม่องคา
611135002-5
นางสาวนันวรรณ เดชดิษร
613135006-3
นางสาวชไมพร ทองภูธรณ์
613135007-4
นางสาวพัฒนา พรดอนก่อ
613135008-5
นางสาวแสงฉาย ชูเพียร
613135009-6
นางสาวกุหลาบ นามุลทัศน์

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

ี ปี การศก
ึ ษา 1/2561(กลางภาค)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซย
ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
ึ ษา
ื่ -สกุล
รห ัสน ักศก
ชอ
581140007-6
นายปกรณ์ นาคคง
581140009-8
นายณั ฐพงษ์ จูบางยาง
581140020-3
นางสาวกันธิชา จันทร์ทพ
ิ ย์
581140021-4
นางสาวอรปรียา ราชวงษ์
591140005-5
นางสาวสุวนันท์ สมบัต ิ
591140010-1
นางสาวนุสบา มัดศรี
601140002-3
นายสุรย
ิ า แซเ่ จีย
่
601140011-3
นางสาวกัญจนารี มาริสา โจแอนนู
601140013-5
นายรัชวุฒ ิ กงภูเวช
601140014-6
นางสาวปภัสกรณ์ ย่อยกลาง
601140015-7
นางสาวอรกนก ตันตุลา
601145001-7
นางสาวอนุธด
ิ า เค ้านา
601145002-8
นางสาวอรุณฟ้ า จันทร์จา๋ ง
601145003-9
นางสาวยุพาพร จุลวัน
601145004-0
นางสาวรัสมี จินดา
603145007-7
นางสาวละอองฝน โง ้นแดง
603145008-8
นายวรวัฒน์ ภูตาลุน
603145009-9
นายวัฒนา ด ้วงพันทา
603145012-3
นายเฉลิมพล จันทร์เพ็ง
603145013-4
นายปกรณ์เกียรติ กล ้าขยัน
603145014-5
นางสาววัชราภรณ์ ดลราศ ี
603145016-7
นางสาวศริ ญ
ิ ญา สงั ฆะมณี
611140001-3
นางสาวปาริชาติ ชาแก ้ว
611140002-4
นางสาวปิ ยธิดา จริยะวิสท
ุ ธิ์
ิ ทร
611140004-6
นางสาวสุกัญญา สน
611140005-7
นางสาวลลิตา เรืองสุวรรณ
611140007-9
นางสาวพีรญา มหานิล
611140010-3
นายธนดล กงภูเวช
611140011-4
นายเจตนิพัทธ์ ทองดี
611140012-5
นางสาวศุภนิตา เนือ
่ งมัจฉา
611140013-6
นางสาวสริ ย
ิ ากร เหลาหนวด
613145003-4
นายนพรุจ เทียบแสน
ั มูลศรี
613145004-5
นางสาววรลลดา ชย
613145005-6
นางสาวรจนา พันพูน
613145007-8
นางสาวสุมาลี จงผาดกลาง
613145008-9
นางสาวทัศนีย ์ คาหงษา
613145009-0
นางสาวบังอร คาแหงพล

ที่
1
2
3
4
5
6

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ี ปี การศก
ึ ษา 1/2561(กลางภาค)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซย
ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ึ ษา
ื่ -สกุล
รห ัสน ักศก
ชอ
581150010-4
นางสาวณั ฏฐาพร ฐิตะปุระ
591150012-7
นางสาวกาญจนาพร พิมพ์ศรี
591150014-9
นางสาวจุฑามณี กองทอง
611150002-8
นางสาวอัญญาลักษณ์ ทาใหม
611150006-2
Mr.Ethen Inxyvilath
611150007-3
นางสาวปวีณา สงั ฆพันธ์
ี ปี การศก
ึ ษา 1/2561(กลางภาค)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซย
ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสรเทศ
ึ ษา
ื่ -สกุล
รห ัสน ักศก
ชอ
571610022-7
นายธนภัทร จันทร์สว่าง
571610023-8
นายพีรวิชญ์ คเชนทร์ชาติ
ั แบบอย่าง
591610009-2
นายเกียรติชย
591610017-1
นายอภิชาญ นาเลาท์
601610005-9
นายนพดนัย ไชยสวัสดิ์
611610003-8
นางสาวนันทรัตน์ จิตระการ
611615001-1
นางสาวปนัสยา ทองลิบ
611615003-3
นายนรินทร์ จันทร์แขวง

ี ปี การศก
ึ ษา 1/2561(กลางภาค)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซย
ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
ิ ปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ
ที่
คณะศล
ึ ษา
ื่ -สกุล
รห ัสน ักศก
ชอ
ั พลรัตน์
1 571310031-2
นางสาวจิตรานุช ฉั ตรชย
2 571310056-3
นางสาวเพ็ญนภา นามนู
3 581310002-5
นางสาวกุลสตรี สา่ งแก ้ว
4 581310005-8
นายวนุวรรต บูชายันต์
ั ติธรรมโชค
5 581310012-6
นางสาวนาถศริ ิ สน
6 581310015-9
นางสาวเกวลิน แก่นโพธิ์
7 591310002-6
นางสาวศศธิ ร ศรีละคุณ
8 591310017-2
นางสาวอารีรัตน์ แสงสุข
9 591310023-1
Mr.Robert Marples
10 611310005-1
นางสาวธนภรณ์ หาญสุรย
ิ ์
11 611310009-5
นางสาวณั ฏฐ์ณภ
ิ าภัค อุปนันท์
12 611310010-7
Mr.Niels Purmerend

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

ี ปี การศก
ึ ษา 1/2561(กลางภาค)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซย
ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจกีฬาฯ
ึ
่
ื
รห ัสน ักศกษา
ชอ-สกุล
581170006-7
นางสาวณั ฐรุจา มุทนาเวช
581170008-9
นางสาวกาญจนาพร แสนคุณ
581170012-4
นายชนะพล ชนะประโคน
581170019-1
นายธัชพล น ้อยวัน
581170027-2
นายธรรมยุทธ ต ้นคา
581170030-0
นายกฤษฎากร สาลีรัตนา
581170050-6
นายณพัฒน์ เสนามนตรี
ั ทองมาก
581170052-8
นายราชน
591170002-4
นายสหรัฐ โพธิศ
์ รี
591170005-7
นายวรวุฒ ิ แดงนา
591170009-1
นายศราวิน แสงรา
ั สุโพธิเ์ มือง
591170012-5
นายธวัชชย
ั สุขขุม
591170013-6
นายรณชย
591170015-8
นางสาววันวิสา ตุเกตุ
591170016-9
นางสาวธนากร จันทะวัน
591170017-0
นายประนุพงษ์ ทองดี
591170021-7
นายธีรทัช มีมาก
591170022-8
นางสาวสุคนธ์ทพ
ิ ย์ พินจ
ิ มนตรี
591170023-9
นายณั ฐ ลิม
้ มณีวจิ ต
ิ ร
591170024-0
นายกันต์ ลิม
้ มณีวจิ ต
ิ ร
ิ า
591170025-1
นายจักรกฤษณ์ โชสม
์ ย
591170026-2
นายพัฒนศักดิ์ วงศส
ุ่
601170001-4
นายชนะพงศ ์ จิราจินต์
601170004-7
นายพงศธร ฤทธิธ์ รรม
601170007-0
นายธนากร ไชยสงค์
601170008-1
นายจักรพัทดิ์ วัชรานุสรณ์
601170009-2
นายสุเมธ นุชาติ
601170011-5
นายวายุ เหล่ากวางโจน
601170013-7
นายพัฒนพงษ์ พรมที
601170020-7
นายธีระวัฒน์ สุวรรณชาติ
ี า
601170021-8
นายณั ฐกิตติ์ จันทร์สห
601170023-0
นางสาวอาริตา นาเมืองจันทร์
ั สงิ หะเทพ
601170024-1
นายฉั ตรชย
601170025-2
นายสมชาย ตุลท
ิ ี
601170031-3
นายรัตตัญํู รักษาวงศ ์
ั อัมพรวิมาน
601170033-5
นายทองชย
601170037-9
นายธนพัฒน์ พุฒนอก

38
39
40
41
42
43
44
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

601170038-0
601170040-9
601170045-4
601170046-5
601170047-6
601170048-7
601170049-8
601170050-8
601170051-9
601170052-0
601170053-1
601170055-3
601170056-4
601170057-5
601170059-7
601170061-0
601170062-1
611170001-5
611170002-6
611170005-9
611170006-0
611170007-1
611170008-2
611170009-3
611170010-5
611170011-6
611170013-8
611170017-2
611170018-3
611170019-4
611170020-8
611170021-9
611170022-0
611170023-1
611170024-2
611170025-3
611170026-4
611170027-5
611170028-6
611170029-7
611170031-4
611170032-5
611170033-6
611170034-7
611170035-8

ั แก ้วกงพาน
นายทวีชย
ี า
นายปรัชญา อ่อนสท
นางสาวเจนจิรา จาธรรม
นางสาวภารวี พากเพียร
นางสาวชนิกานต์ มณีโชติสวัสดิ์
นางสาวจิราภรณ์ มงคลดี
นางสาวพนิตา พรมรัตน์
นางสาวธนาภรณ์ เพ็ชรอ่อน
นางสาวอุไรพร ยงกุล
นางสาวชนินาถ มณีโชติสวัสดิ์
นางสาวจุฑาทิพย์ สารวมจิตต์
นายอ๊อด หาลา
นายปั ญญา ศรีดา
์ ริ ันดร์ จันทร์ผาย
นายพงศน
นายสุรพล ไปเมือง
นายธนากร บุญญาพิจต
ิ ร
์
นายพงศประพันธ์ จันทร์ผาย
นางสาวสุภารัตน์ สุนสุรัตน์
นายอภิวฒ
ั น์ สุจริตภักดี
นายพิชํุตย์ หมืน
่ หาวงค์
นายวีระภัทร กุนด ้วง
นายพิพัฒน์ หล ้าแหล่ง
นายสมศักดิ์ ศรีพรม
้
นายพีรวุฒ ิ ถาชาง
นายศรุตม์ จับอันชอบ
ั ย์ อรัญมิง่
นายราชน
นายธนกร กุลสุข
ั ต์ วงษ์ไชยา
นายวสน
นายศักดิช
์ าย แสนวัง
นางสาวอภิญญา ท ้าวพา
นายชวัลวิทย์ วงษ์หาเทศ
นายสหัสวรรษ อาสาชนะ
นายวุฒพ
ิ งษ์ ลอยนอก
นายพิรย
ิ ะ ศรีรงุ่ เรือง
ั นรินทร์ อินทะจันทร์
นายชย
ั สุนทรห ้าว
นายโชคชย
ิ คาบอน
นางสาวชากัณฑ์สม
นายประชา ลิม
้ มณีวจิ ต
ิ ร
นางสาวพรพิรณ
ุ พิลาวัน
นางสาวกัญญาณั ฐ เชษฐบุตร
นายทัศวรรษ ศรีวห
ิ ลอด
นายชญานนท์ ภูงามเงิน
นายณั ฐพงษ์ ปานเนาว์
นางสาวนริศรา พรมรักษา
นางสาวอลิษา กลีบแก ้ว

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

611170036-9
611170037-0
611170038-1
611170039-2
611170040-0
611170041-1
611170043-3
611170044-4
611170045-5
611170046-6
611170047-7
611170048-8
611170049-9
611170050-9
611170051-0
611170052-1
611170053-2
611170054-3
611170055-4
611170056-5
611170057-6
611170058-7

ิ าสูงเนิน
นายสถาพร ศล
นายศุภกร ถนอมพล
นายณรงค์ฤธ์ วงษาพรหม
นางสาวจักรกริช จิตรสบาย
ั ทะเกิงผล
นายวีระชย
นายวัชรินทร์ สายวงศ ์
ั ดิ์ สงวลงาน
นายกิตติศก
นายวันเฉลิม สุขเกษม
ั ติภาพ วิภักดิ์
นายสน
นายสริ ฎนั ย เมืองแพน
ั ติชาติ สงิ ห์ศล
ิ ป์
นายสน
นายก ้องภพ ผาลา
นายธีระพัฒน์ หนุนสุข
นายธาดา ศรีสธ
ุ รรม
ิ กร จุมานนต์
นายชน
ั พิมพ์เภา
นายธวัชชย
นายปรเมศวร์ นามสมบูรณ์
ิ ธิวงศ ์
นางสาวสุชาดา สท
นายวิวศ
ิ น์ บารุงภักดิ์
นายณั ฐกานต์ แก ้วนารี
นายนิคม โบกคา
นายชนาธิป ชาวพะนาน

ี ปี การศก
ึ ษา 1/2561(กลางภาค)
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซย
ณ วันที่ 26 กันยายน 2561
คณะนิตศ
ิ าสตร์ สาขานิตศ
ิ าสตร์
ึ ษา
ื่ -สกุล
รห ัสน ักศก
ชอ
573210011-5
นายณั ฐวัตร สอนเสนา
573210049-8
นายอนุพันธุ์ เกิดสมพงษ์
573210053-1
ส.ต.ต.หญิงชนากานต์ โชติเวทย์มณีกล
ุ
ั
583210007-1
นายศุภวัชร แสนชย
583210014-9
นางสาวตวงพร ยาแก ้วหล ้า
583210026-4
นางสาวชลธิชา กาบละคร
583210035-8
นายชาญเดช สายวงค์
583210039-2
นายวัชระ แสงสุวรรณ
583210041-1
นายสุทธินัย ซุยกระเดือ
่ ง
ิ ธิ์ ชย
ั วิรญ
583210049-9
นายอรรถสท
ู รัตน์
593210001-6
นางสาววรรณศริ ิ ฮามพิทักษ์
593210008-3
นางสาวสุภาวดี สมอนา
593210011-7
นายภาวศุทธิ์ ศรแก ้ว
593210019-5
นางสาวอภิญญา แก ้วแก่นคูณ
593210026-5
นางสาวกัญจน์ชญา พลกล ้าหาญ
593210030-4
นายรัฐพล บุรพันธ์

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

593210038-2
593210039-3
603210002-8
603210004-0
603210010-7
603210011-8
603210014-1
603210017-4
603210018-5
603210019-6
603210020-0
603210024-4
603210026-6
603210028-8
603210029-9
603210030-5
613210001-8
613210007-4
613210009-6
613210010-8
613210011-9
613210012-0
613210014-2
613210017-5
613210019-7
613210020-1

นางสาวจิรนันท์ วิลัยลา
นายบริสท
ุ ธิ์ นามจันทร์
นางกมลทิพย์ สริ ด
ิ ลสุข
นายบุญญศริ ิ บุญยืน
นายณั ฐพล ดาทุมมา
นางสาวกุลธิดา อุดมวงษ์
นางสาวอนุสรา แสนาดี
นายธนกิจ วงษ์ แสน
นายอดิศร พจน์หรรษา
ิ รินวิลาศ
นายจารุวช
ิ ญ์ ศข
นายมงคล คุณคาจัน
นายศตวรรษ นิสงั กาศ
นายอภิศักดิ์ มรรควัลย์
นายทศพล ทรัพย์ไพบูลย์โชค
นายณั ฐพล วิจต
ิ รจันทร์
นายอัครพงศ ์ รักบารุง
นางสาวณั ฐญา อ่อนสะอาด
นายอภิเดช ด่านขุนทด
นายภาณุพงศ ์ ภิงคะสาร
ิ าธิป เสริมทรง
นายชน
นางสาวพัชราวรรณ กาเจริญ
นายธนกฤต มานนท์
นายอรรคพร ภูวเิ ศษ
นายณกรณ์ ศุขศาสตร์
นายธีระพงษ์ โสภา
ั ภัทร อินณรงค์
นายชย

