รายชชอท โครงการทททไดด้รหับททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคตะวหันออก
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

1

21p11e0006 สสสู่ครรัว

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

นทิสทิต นรักศศึกษา วทิทยาลรัยเทคโนโลยชีภาคตะวรันออก
(อชี.เทค)

2

21p11e0139 เซเลสเชชียลเรชียม

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

3

21p11e0167 รรักษาและตตานานใหมสู่ของผชีไทย

4

นายววุฒทินรันทท์ กลรัพื่นดาวลอย

หหัวหนด้าโครงการ
(ผผด้พหัฒนาคนททท 1)

ผผด้พหัฒนาคนททท 2

ผผด้พหัฒนาคนททท 3

ภาค

นายสวุทธทิรรักษท์ หอสกวุล

นายขวรัญชรัย วรรณชรัย

ภาคตะวรันออก

นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยชีพระจอมเกลรา นายสมชรัย เชชียงพงศท์พรันธท์
พระนครเหนพอ วทิทยาเขตปราจชีนบวุรชี

นายพชีรณรัฐ อนวุสทิทธทิธิ์หทิรรัญ

นายธนกร โรจนท์นครทินทรท์

ภาคตะวรันออก

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยบสรพา

นางอวุรชีรรัฐ สวุขสวรัสดทิธิ์ชน

นายกรันตท์รพชี คณาญาตทิ

นายสทิทธทิศรักดทิธิ์ เถพพื่อนพนม

นายจทิรวรัฒนท์ ทองเทพ

ภาคตะวรันออก

21p12e0012 ฟารท์มมหรัศจรรยท์

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรชียนรสร

นทิสทิต นรักศศึกษา วทิทยาลรัยเทคโนโลยชีภาคตะวรันออก
(อชี.เทค)

นางสาวเออ็นดส ชาญชทิต

นายณรัฐววุฒทิ เนพพื่องจตานงคท์

นายรรัชตทินทรท์ ประวงษท์

นายณรัฐพล คตาดรวง

ภาคตะวรันออก

5

21p12e0015 มาผสมสชีกรันเถอะ

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรชียนรสร

นทิสทิต นรักศศึกษา วทิทยาลรัยเทคโนโลยชีภาคตะวรันออก
(อชี.เทค)

นางวชรพร สชีหะ

นางสาวสวุชาดา ทรับพลชี

นางสาวจทิดาภา แกรวสวุรทิยา

ภาคตะวรันออก

6

21p12e0045 วงจรทดลอง อทินเตอรท์เนอ็ตในทวุกสรรพสทิพื่งสตาหรรับผสรเรทิพื่มตรน

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรชียนรสร

นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยชีพระจอมเกลรา นายนรัฎฐพรันธท์ นาคพงษท์
พระนครเหนพอ วทิทยาเขตปราจชีนบวุรชี

นายสหรรัฐ ปานบรานเกรอ็ด

นายชรัยธวรัช ทรงกรานตท์

ภาคตะวรันออก

7

21p12e0106 การทดลองเซลลท์ไฟฟฟ้าเคมชีเชทิงปฏทิสรัมพรันธท์ในระบบเสมพอนจรทิง โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรชียนรสร

นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยบสรพา

นายณรัฐพล ศรชีระษา

นางสาวฐาปนชี ถนอมวงศท์

ภาคตะวรันออก

8

21p13e0063 เครพพื่องชสู่วยเดทิน สตาหรรับผสรปป่วยกลรามเนพนื้ออสู่อนแรง

โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยท์ คนพทิการ
และผสรสสงอายวุ

นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยชีพระจอมเกลรา นายนทิมทิต ศรชีคตาทา
พระนครเหนพอ วทิทยาเขตปราจชีนบวุรชี

นายอตทิเทพ ยารวง

นายภสชทิต สมหวรัง

ภาคตะวรันออก

9

21p13e0064 หวุสู่นยนตท์ปลดทวุกขท์

โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยท์ คนพทิการ
และผสรสสงอายวุ

นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยชีพระจอมเกลรา นางสาวยวุพทิน สรรพควุณ
พระนครเหนพอ วทิทยาเขตปราจชีนบวุรชี

นายรรัชชานนทท์ เผพอกนอก

10

21p13e0112 การพรัฒนาระบบการอสู่านผลการตรวจสวุขภาพจากหรองปฏทิบรัตทิ โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยท์ คนพทิการ
การและการจรัดการดรานสวุขภาพ
และผสรสสงอายวุ

นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยราชภรัฏรตาไพพรรณชี

นายคงกฤช ปปิตานนทท์

นายศวุภกร พพชพสล

นายชรัยนรันตท์ เชวงศทิลปป

นายพงษท์เพชร วทิเศษดชี

ภาคตะวรันออก

11

21p13e0151 เพชฌฆาตความเครชียด:ผสู่านสรัญญาณชชีพปฟ้อนกลรับ

โปรแกรมเพพพื่อสวุขภาพ การแพทยท์ คนพทิการ
และผสรสสงอายวุ

นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยศรชีนครทินทรวทิโรฒ

นายธชีระศรักดทิธิ์ จรันทรท์วทิเมลพอง

นายวทิกรานตท์ ศทิวดตารงพงศท์

นายพงศท์ปณต พวงระยรา

นายธนภณ เหรชียญทอง

ภาคตะวรันออก

12

21p14e0130 เครพพื่องใหรอาหารแมวอรัจฉรทิยะ

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดรานวทิทยาศาสตรท์ นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยบสรพา
และเทคโนโลยชี

นายพทิเชษ วะยะลวุน

นางสาวนรัชชา ศทิรทิมงคล

นายนทิตทิลรักษณท์ จวุมศทิลปป

13

21p14e0150 Proceeding คลทิก คลทิก

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดรานวทิทยาศาสตรท์ นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยบสรพา
และเทคโนโลยชี

นายกฤษณะ ชทินสาร

นายธวรัชชรัย ภสชนา

นางสาวอรนวุช ตาดตา

นางสาวปภาวรทินทท์ มากเจรทิญ

ภาคตะวรันออก

14

21p14e0173 ถรังปฏทิกรณท์แบบไรรออกซทิเจนเพพพื่อการผลทิตบทิวทานอลทาง
ชชีวภาพโดยควบควุมผสู่านอวุปกรณท์เคลพพื่อนทชีพื่

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดรานวทิทยาศาสตรท์ นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยบสรพา
และเทคโนโลยชี

นายณรัฐนนทท์ ลชีลาตระกสล

นายธชีรโชตทิ บวุญควุรม

นายภสมทินทรท์ โตศทิรทิวรัฒนานนทท์

นายภชีมวรัจนท์ ตรันื้งจทิตตท์วรการ

ภาคตะวรันออก

นายประจรักษท์ จทิตเงทินมะดรัน
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ภาคตะวรันออก

ภาคตะวรันออก
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รายชชอท โครงการทททไดด้รหับททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคตะวหันออก
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

15

21p14e0178 การตรวจจรับอาการหลรับตาและอาการหาวสตาหรรับอาการ
หลรับในของผสขร รับรถยนตท์ดรวยกลรองอทินฟราเรด

16

21p14e0185 ระบบตรวจจรับความเหนพพื่อยลราของผสรขรับขชีพื่รถยนตท์บนทรองถนน โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดรานวทิทยาศาสตรท์ นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยเกษตรศาสตรท์ วทิทยาเขต นายจทิรวรัฒนท์ จทิตประสสตวทิทยท์
และเทคโนโลยชี
ศรชีราชา

นายพชีระพล ชพพื่นมสู่วง

นายศรรัณยท์ สงสู่าแสง

ภาคตะวรันออก

17

21p15e0004 โครงการแอปพลทิเคชรัพื่นบนอวุปกรณท์พกพาเพพพื่อแจรงเหตวุฉวุกเฉทิน โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชรงานบนเครพอขสู่าย นทิสทิต นรักศศึกษา วทิทยาลรัยเทคโนโลยชีภาคตะวรันออก
แบบเรชียลไทมท์
สตาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทชีพื่
(อชี.เทค)
(Mobile Application)

นายอภทินรันทท์ สมบสรณท์กวุล

นางสาวศศทิวทิมล เงทินมรัพื่น

นายธนภรัทร มรัพื่นมโนธรรม

ภาคตะวรันออก

18

21p15e0102 ดทิกชรันนารชีเพพพื่อการศศึกษา

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชรงานบนเครพอขสู่าย นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยราชภรัฏรตาไพพรรณชี
สตาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทชีพื่
(Mobile Application)

นายคงกฤช ปปิตานนทท์

นายศวุภวทิชญท์ นวุชวงษท์

นางสาววรัลลภา รรักษาพรต

19

21p15e0149 ระบบตทิตามความกราวหนราโครงงานพทิเศษ

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชรงานบนเครพอขสู่าย นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยเทคโนโลยชีพระจอมเกลรา นายวรัชรชรัย คงศทิรทิวรัฒนา
สตาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทชีพื่
พระนครเหนพอ วทิทยาเขตปราจชีนบวุรชี
(Mobile Application)

นางสาวกรัญญารรัก เอชีนื้ยงลรักขะ

นายณรัฐกทิตตทิธิ์ จะมะนวุ

20

21p15e0165 แอปพลทิเคชรันสตาหรรับการเรชียนรสรปลาทะเลในพทิพธทิ ภรัณฑท์ดรวย โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชรงานบนเครพอขสู่าย นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยบสรพา
เทคนทิควทิธชีการวทิเคราะหท์ภาพผสมผสานกรับเทคโนโลยชีความ สตาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทชีพื่
จรทิงเสรทิม (Augmented Reality) บนระบบปฏทิบรัตทิการไอ (Mobile Application)
โอเอส

นายจรักรทิน สวุขสวรัสดทิธิ์ชน

นายปวุณยวชีรท์ เจรทิญทราว

นายอนรันตท์ชรัย มรัพื่นคง

นางสาวภรัสราภรณท์ จทิโรจรวุสู่งเรพองกวุล

ภาคตะวรันออก

21

21p15e0242 โปรแกรมบรทิหารคสู่าใชรจาสู่ ยรสู่วมกรันบนอวุปกรณท์พกพา
(PeerShare)

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชรงานบนเครพอขสู่าย นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยอรัสสรัมชรัญ
สตาหรรับอวุปกรณท์คอมพทิวเตอรท์เคลพพื่อนทชีพื่
(Mobile Application)

นายทรงศรักดทิธิ์ จรันทรท์นฤกวุล

นายภสมทิ เพอ็งหทิรรัญ

นายรชฏ ประมวลสวุข

นายพฤฒทิชาคร งามสวนพลส

ภาคตะวรันออก

22

21p21e0002 คลอดทิเลชีย

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

นรักเรชียน

วทิทยาลรัยเทคโนโลยชีภาคตะวรันออก
(อชี.เทค)

นายววุฒทินรันทท์ กลรัพื่นดาวลอย

นางสาวคฑาทอง ทองฟส

นางสาวพทิชญธทิดา แกรวชทิณ

นางสาวธนทิยา พชีระพงษท์

ภาคตะวรันออก

23

21p21e0025 หมากฮอตผลไมร

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

นรักเรชียน

วทิทยาลรัยเทคโนโลยชีภาคตะวรันออก
(อชี.เทค)

นายอภทินรันทท์ สมบสรณท์กวุล

นายปปิตทิพงษท์ ปปัททวุม

นายณรัฐววุธ ควุรมทอง

นายธนรัญชรัย คงงามไพศาล

ภาคตะวรันออก

24

21p21e0075 เดอ็กโหดกระโดดกตาแพง

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

นรักเรชียน

โรงเรชียนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นางสาวณทิชาภรัทร ททิมทอง

นายกฤชเมธ เพอ็งเปปิปิ้น

นายชรัยพฤกษท์ มสสกวุล

ภาคตะวรันออก

25

21p21e0078 เจรานายจอมโหด

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

นรักเรชียน

โรงเรชียนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นายพรัชรพล สรัณฐทิตทิกวุล

นางสาวพรนภรัส เกตวุปลรัพื่ง

นางสาวอวุรชา ฤทธทิกวุลสทิทธทิชรัย

ภาคตะวรันออก

26

21p21e0084 ฟารท์มววุสู่นวาย วว๊ายประหลาด

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

นรักเรชียน

โรงเรชียนระยองวทิทยาคม

นายวรรธนะ ครัทจรันทรท์

นายวารทิส หลรักทอง

นายณรัฐดนรัย หรัสควุณไพศาล

นายนรัน วาณทิชยชลกทิจ

ภาคตะวรันออก

27

21p21e0090 พทิมพท์ดชีดแฟนตาซชี

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

นรักเรชียน

โรงเรชียนระยองวทิทยาคม

นายวรรธนะ ครัทจรันทรท์

นายณปภรัช กระจสู่างศรชี

นายปวุณยวรัจนท์ พศึพื่งโพธทิธิ์มทิน

นายเดช วงศท์วชีรธร

ภาคตะวรันออก

โปรแกรมเพพพื่องานการพรัฒนาดรานวทิทยาศาสตรท์ นทิสทิต นรักศศึกษา มหาวทิทยาลรัยศรชีนครทินทรวทิโรฒ
และเทคโนโลยชี

นายฑชีฆพรันธวุท์ เจรทิญพงษท์
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นายวทิศรวุต ททิพยท์ประเสรทิฐ
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ภาคตะวรันออก
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รายชชอท โครงการทททไดด้รหับททุนสนหับสนทุนรอบสอง ภาคตะวหันออก
การแขข่งขหันพหัฒนาโปรแกรมคอมพพิวเตอรย์แหข่งประเทศไทย ครหัรั้งททท 21 (NSC 2019)
ททท

รหหัสโครงการ

โครงการ

หมวดโครงการ

ระดหับ

สถาบหัน

อาจารยย์ททปรรึกษา

28

21p21e0110 แมสู่จทิจิ๋วทราแบคทชีเรชีย

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

นรักเรชียน

โรงเรชียนระยองวทิทยาคม

นายวรรธนะ ครัทจรันทรท์

นายจทิรภรัทร เดชีพื่ยวพานทิช

นายภสมทิมกร ธรรมคงทอง

นายรรัชนาท ลาชโรจนท์

ภาคตะวรันออก

29

21p21e0179 ปาลาวรัน ทาซานในปป่าใหญสู่

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

นรักเรชียน

โรงเรชียนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรชี

นางดารทิกา เรพองภรักดชี

นายนนทท์ปวทิธ แกรวโสนด

นางสาวศวุภทิสรา นพพรพทิทรักษท์

นายปปิยวรัฒนท์ ประมวลทรรัพยท์

ภาคตะวรันออก

30

21p21e0220 นรักรบสยบมาร

โปรแกรมเพพพื่อความบรันเททิง

นรักเรชียน

โรงเรชียนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรชี

นางดารทิกา เรพองภรักดชี

นายวงศกร โสภาพรัฒนา

นายสวุรสชีหท์ ไวยววุฒทิโท

นายวทิชยวุตฆท์ ธรรมวทิรทิยะ

ภาคตะวรันออก

31

21p22e0083 ตทิดเกาะอาเซชียน

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรชียนรสร

นรักเรชียน

โรงเรชียนระยองวทิทยาคม

นายวรรธนะ ครัทจรันทรท์

นายฉรัตรชรัยวรัฒนท์ ศรชีวทิชทิต

นายภรัทรนทิธทิธิ์ หอมดชี

นางสาวชลรัยรรัตนท์ บวุญโลสู่งศทิรทิเจรทิญ

ภาคตะวรันออก

32

21p22e0088 วรัยเรชียนเซชียนกลรอง

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรชียนรสร

นรักเรชียน

โรงเรชียนระยองวทิทยาคม

นางสาวหนศึพื่งฤทรัย มรัพื่นคง

นางสาวรวุจรวชี มชีลา

นางสาวจชีรภรัทรท์ ศรชีประสทิทธทิธิ์

นายฌาน ชาญดรวยวทิทยท์

ภาคตะวรันออก

33

21p22e0092 เพพพื่อนรรักพทิทรักษท์เลพอด

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรชียนรสร

นรักเรชียน

โรงเรชียนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นางสาวญาณทิศา ภรัสสรสมบรัตทิ

นางสาวธรรณชนก ทรงชรัย

นายธนกฤต สวนใตร

ภาคตะวรันออก

34

21p22e0111 คณทิตพทิชทิตมาร

โปรแกรมเพพพื่อสสู่งเสรทิมทรักษะการเรชียนรสร

นรักเรชียน

โรงเรชียนระยองวทิทยาคม

นางสาวจารวุภา อวุทรัยธรรม

นางสาวปราณฟฟ้า ฟฟ้าประทานชรัย

นายนราวทิชญท์ นามสนธทิธิ์

นายจทิณณะ วรรณโสภา

ภาคตะวรันออก

35

21p23e0011 เครพพื่องตรนแบบประเมทินความเสชีพื่ยงในการเปป็นโรคเบาหวาน โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชรงาน
โดยไมสู่เจาะเลพอด

นรักเรชียน

โรงเรชียนวทิทยาศาสตรท์จฬวุ าภรณราช
วทิทยาลรัย ชลบวุรชี

นางยวุภาพร เปรมกมล

นางสาวภาฟฟ้า มรัพื่งเจรทิญ

นางสาวเมททิกา อรังกสรบรทิบสรณท์

ภาคตะวรันออก

36

21p23e0067 ระบบดสแลความปลอดภรัยสตาหรรับเดอ็กออททิสตทิกผสู่านแอพลทิเค โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชรงาน
ชรันแบบเรชียลไทมท์: กรณชีศศึกษาศสนยท์การศศึกษาพทิเศษเขตการ
ศศึกษา 12 จรังหวรัดชลบวุรชี

นรักเรชียน

โรงเรชียนวทิทยาศาสตรท์จฬวุ าภรณราช
วทิทยาลรัย ชลบวุรชี

นายวทิเชชียร ดอนเเรม

นายปรมทินทรท์ ทวชีรส

นางสาวอวุไรพรรณ โพธทิธิ์รรัตนท์

ภาคตะวรันออก

37

21p23e0096 ไมรเทราสตาหรรับผสรพทิการทางสายตา

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชรงาน

นรักเรชียน

โรงเรชียนเบญจมราชสททิศ จรันทบวุรชี

นายพทิทยา ปฏทิโค

นายอธทิปปปัตยท์ จทิรวงศท์ณธทิพร

นายภวทิศ มนตท์ชรัยสทิงหท์

นายสทิรวทิชญท์ ประทวุมสวุวรรณท์

ภาคตะวรันออก

38

21p33e0109 ถรังขยะรชีไซเคทิลอรัจฉรทิยะสะสมแตรม

โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชรงานสตาหรรับ
สพพื่อสารระหวสู่างสรรพสทิพื่ง (Internet of
Things)

หรัวขรอพทิเศษ

มหาวทิทยาลรัยบสรพา

นายประจรักษท์ จทิตเงทินมะดรัน

นายสรวทิชญท์ โตไกรรรักษท์

นางสาวกฤตทิยา ธทิบาย

นายเศรษฐพงศท์ ผาละพรม

ภาคตะวรันออก

39

21p33e0164 ระบบระบวุตรัวตนผสู่านอวุปกรณท์ไอโอทชีดรวยเทคโนโลยชี อารท์เอฟ โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชรงานสตาหรรับ
ไอดชี เออ็นเอฟซชี ลายนทินื้วมพอ กลรองบรันทศึกภาพ และการรสรจตาจาก สพพื่อสารระหวสู่างสรรพสทิพื่ง (Internet of
ใบหนรา
Things)

หรัวขรอพทิเศษ

มหาวทิทยาลรัยบสรพา

นายจรักรทิน สวุขสวรัสดทิธิ์ชน

นายวรววุฒทิ สงสู่างาม

นายทศพร สวุขอนรันตท์

นางสาวชลธทิชา อวุดมทรรัพยท์

ภาคตะวรันออก

40

21p33e0202 ระบบตทิดตามและประเมทินควุณภาพนนื้ตาแบบเวลาจรทิงบน IoT โปรแกรมเพพพื่อการประยวุกตท์ใชรงานสตาหรรับ
แพลตฟอรท์ม
สพพื่อสารระหวสู่างสรรพสทิพื่ง (Internet of
Things)

หรัวขรอพทิเศษ

มหาวทิทยาลรัยบสรพา

นางสาวจรันทนา ปปัญญาวราภรณท์

นายธชีระพรัฒนท์ หายเคราะหท์

นายณรัฐพล นทิจชทิน

นายสวทิชญท์ กทิจพาณทิชยท์เจรทิญ

ภาคตะวรันออก
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