ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ขื่อ-นามสกุล
นำยถิรวุฒิ เพิ่มพูล
นำงสำวรชวลัญชญ์ สุ ริยำแสงศรี
นำงสำวรุ่ งนภำ พรมดี
นำงสำวลลิตำ โตนุช
นำงสำววิไลรัตน์ อำจริ ยะพร
นำงสำวศิรินนั ท์ กิมเจริ ญสุ ข
นำงสำวณัฐธยำน์ ชูติกมลธรรม
นำงสำวณัฐสิ มำ ก้อพิทกั ษ์
นำงสำวมันทิรำ สุ ขเสริ ฐ
นำงสำวกนกกร พิทยำกรภักดี
นำงสำวกรสรวง จึงถำวรรณ
นำยเกษตรศิลป์ คนชม
นำงสำวณัฐนรี ศิริรัตน์
นำยณัฐพงค์ เนียมสุ วรรณ
นำงสำวณิ ชำ แดงไผ่
นำงสำวธนณัฐ เจียรศักดิ์วฒั นำ
นำยธนำวุฒิ เฉียงกลำง
นำงสำวธมลวรรณ เลิศวลีรัตน์

19
20

นำงสำวปรี ยำนุช ศรี นิลทำ
นำยปิ ยะนนท์ แตงบุตร

ชื่ อเล่น
ก้ำว
มำย
รุ่ ง
ฟ้ำ
แวว
เจ
นิหน่ำ
นัท
ชมพู่
เบลล์
บิว
ตั้ง
โบนัส
โนอิ
เพลง
ปูเป้
นัท
นมน
มะปรำงค์
นนนี่

อาจารย์ ที่ปรึกษา
อ.อุไรวรรณ อรัญวำสน์
อ.อัญชลี ศิริขจรกิจ
อ.อนงค์ภทั ร สุ ทธำงคกูล
อ.วรรณรดำ สุรำช
อ.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
อ.ประดิษฐ์ แสงทอง
อ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวำนิช
อ.อริ นทิพย์ ธรรมชัยพิเนต
อ.ชัชวำล จันทรำสุ ริยำรัตน์
อ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวำนิช
อ.สุ รินทร์ ปิ ยะโชคณำกุล
อ.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์
อ.อริ นทิพย์ ธรรมชัยพิเนต
อ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวำณิ ช
อ.พัฒนำ ศรี ฟ้ำ อุนเนอร์
อ.วิภำ หงษ์ตระกูล
อ.เลิศลักษณ์ เงินศิริ
อ.อุไรวรรณ อรัญวำศน์
อ.สมพิศ สำมิภกั ดิ์
อ.วิภำ หงษ์ตระกูล

เบอร์ โทรศัพท์
084-460-2644
086-390-8180
083-135-2999
087-941-8595
086-312-0289
083-194-0168
087-728-7821
085-243-5164
081-705-6207
086-362-6963
081-489-1559
085-919-5686
082-780-3557
092-095-7761
086-039-8282
081-351-0698
082-450-6628
088-243-8101

E-mail
kraw_tk@hotmail.com
osaki_nana0.0@hotmail.com
rung_555_rung@hotmail.com
Lalita_0037@hotmail.com
well_sea48@hotmail.com
jenniirus.ks@gmail.com
greanz_naja@hotmail.com
natsima_njn@hotmail.com
rose_apple2006@hotmail.com
Puppy_love1412@hotmail.com
popo_memory@hotmail.co.th
kasetsin_khonchom@hotmail.com
bonus_nari@hotmail.com
princenoi009@gmail.com
kalafina57@gmail.com
Dolls.tj@gmail.com
n_tenor_@hotmail.com
bubblegum_m@hotmail.com
maprang-neaw.r_apple-ki-wi087-948-5225 kittyzaa@hotmail.com
087-515-5640 piyanont@hotmail.com

ลำดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ขื่อ-นามสกุล
นำงสำวพัชรำภำ สุ วรรณศรี
นำงสำวพิชชำภำ แย้มไพเรำะ
นำงสำวภรณ์พิมุกต์ ธนกุลชูวงศ์
นำงสำวมธุรส ไพรเจริ ญ
นำยรัชพล มิ่งชัยเลิศ
นำงสำววริ นดำ ทองสุ ข
นำงสำววิชชุดำ เจริ ญวงศ์
นำยศรัณย์ ไว
นำงสำวสันต์ฤทัย เหมฤดี
นำงสำวสุ ภำพร แซ่ภู่
นำงสำวอังศณำ นิตย์เจริ ญ
นำงสำวอิศรำวรรณ เกิดไกรชัยวัฒน์

ชื่ อเล่น
บีม
แพต
หยี
นุช
ทอมมี่
แพร
เบว
ดำวิน
แตง
แนท
ฟิ วฑ์
เอิง

อาจารย์ ที่ปรึกษา
อ.อัญชลี ศิริขจรกิจ
อ.ภัสสร วรรณพินิจ
อ.อนงค์ภทั ร สุ ทธำงคกูล
อ.สุ รินทร์ ปิ ยะโชคณำกุล
อ.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชยั กิจ
อ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวำนิช
อ.ครศร ศรี กลุ นำถ
อ.พัฒนำ ศรี ฟ้ำ อุนเนอร์

เบอร์ โทรศัพท์
097-924-7603
087-697-9698
084-787-6005
089-8405001
086-363-9882
086-775-7192
084-144-8843
086-035-9667

E-mail
Thebeembeem@gmail.com
Np.cklit@hotmail.com
e-nong_yhee_crazy@hotmail.com
nomo_lovely@hotmail.com
tommykooruru@hotmail.com
pearpear_warinda@hotmail.com
Eventbelle@hotmail.com
darwinm13sg37@hotmail.com

อ.จตุพร กุลอิ้ง
อ.ชัชวำล จันทรำสุ ริยำรัตน์
อ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวำนิช

085-595-6470 poppa_razzi@hotmail.com
082-342-7206 gufewangsana@hotmail.co.th
087-799-7717 piroonratkeoadkrai@hotmail.com

