
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวรัชฎาภรณ์  จันทะรัตน์ 3.59
นางสาวมัทนี  ทิพย์คุณ 3.59
นางสาวพัชรีภรณ์  วงค์หม่ัน 3.58
นางสาวสุพัตรา  ลีลา 3.58
นางสาวสุภาพร  ทศวัตร์ 3.57
นางสาวลักขณา  บุญภา 3.57
นางสาวสุภาดา  วงษ์สุนา 3.57
นางสาวศิวตาภรณ์  คําชมภู 3.56
นางสาวกานดา  พิมพ์หาร 3.56
นางสาวนิตยา  โสดา 3.56
นางสาววนิดา  แก้วพิลา 3.56
นางสาวสาลินี  รติพรเลิศ 3.56
นางสาวเกษร  มามาก 3.5513 อบ.0330135/2557

10 อบ.0330205/2557
11 อบ.0330318/2557
12 อบ.0330773/2557

7 อบ.0330705/2557
8 อบ.0330092/2557
9 อบ.0330167/2557

4 อบ.0330958/2557
5 อบ.0330253/2557
6 อบ.0330317/2557

1 อบ.0330086/2557
2 อบ.0330422/2557
3 อบ.0330177/2557
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ลําดับ

นางสาวเกษร  มามาก 3.55
นางสาวศิริรัตน์  อําภรณ์ 3.55
นางสาวขวัญแข  พูลเพ่ิม 3.55
นางสาวกรรณิการ์  โสภาศรี 3.54
นายองอาจ  ศรีหัวแฮ 3.54
นางสาวประภาสิริ  รักโคตร 3.53
นางสาวศิริพร  คํารัตน์ 3.53
นางสาวจิราภรณ์  บุตรโท 3.53
นางสาววลัยลักษณ์  ดําบรรณ์ 3.52
นางสาวอรวรรณ  หนูเส็ง 3.52
นางสาวอนงค์  โปธา 3.52
นางสาวพัชราพร  โคกโพธิ์ 3.51
นางสาวประภาพร  เสนาพันธ์ 3.51
นางสาวจารุวรรณ  ไชยนา 3.51
นางสาวฐานุมาศ  ทีคําแก้ว 3.51
นางสาวสุภาพร  ศรีโท 3.50
นางสาวรัตนา  ทังโส 3.49
นายณัฐวุฒิ  สมญา 3.49
นางสาวกรรณิการ์  ทองเทพ 3.48
นางสาวอลิสา  เหมือนนนท์ 3.48
นายทศพล  พงศ์พ้ืน 3.48

31 อบ.0330068/2557
32 อบ.0330368/2557
33 อบ.0330599/2557

28 อบ.0330322/2557
29 อบ.0330424/2557
30 อบ.0330847/2557

25 อบ.0330455/2557
26 อบ.0330513/2557
27 อบ.0331002/2557

22 อบ.0330222/2557
23 อบ.0330707/2557
24 อบ.0330082/2557

19 อบ.0330500/2557
20 อบ.0330653/2557
21 อบ.0330217/2557

16 อบ.0330376/2557
17 อบ.0330737/2557
18 อบ.0330388/2557

13 อบ.0330135/2557
14 อบ.0330219/2557
15 อบ.0330550/2557

นายทศพล  พงศ์พ้ืน 3.48
นายจาตุรงค์  ทาระธรรม 3.47
นางมยุรา  ภิญญศักดิ์ 3.47

34 อบ.0330259/2557
35 อบ.0330699/2557

33 อบ.0330599/2557



ร้อยตํารวจตรีเศกศักดิ์  ทุมโทน 3.47
นางสาวพิมพ์ระวี  คําแพงศิริรัตน์ 3.46
นางสาวอทิตยา  จุกจันทร์ 3.46
นางสาวนิภาพร  พาพันธ์ 3.46
นางสาวศิรินทิพย์  บัวเขียว 3.45
นางสาวมณีรัตน์  พนมใหญ่ 3.44
นางสาวอรวรรณ  โขมะพันธ์ 3.44
นางสาวพรสวรรค์  ทองสลับ 3.44
นางสาวณัฐวิภา  ทุมวงศ์ 3.44
นางสาวภาวิณี  คุณพาที 3.43
นางสาวเมตตา  ดวงเคน 3.43
นางสาวสุชานันท์  โพธิ์ตาด 3.42
นางสาวฐิติมา  ทองเกลี้ยง 3.42
นางสาวสุมาลี  ศรีสงคราม 3.42
นางสาวสุกัญญา  สายวัน 3.41
นางสาวธัญลักษณ์  ทองพิทักษ์ 3.41
นายแสงสุวรรณ  แก้วระดาษ 3.40
นางสาวปาริฉัตร  พินิจวิญญูภาพ 3.40
นางสาวสุณิสา  รังใส 3.40
นางสาวจรินทร์  แต่งทรง 3.4055 อบ.0330551/2557

52 อบ.0330262/2557
53 อบ.0330314/2557
54 อบ.0330403/2557

49 อบ.0330956/2557
50 อบ.0330290/2557
51 อบ.0330451/2557

46 อบ.0330281/2557
47 อบ.0330154/2557
48 อบ.0330340/2557

43 อบ.0330718/2557
44 อบ.0331033/2557
45 อบ.0330279/2557

40 อบ.0330462/2557
41 อบ.0330084/2557
42 อบ.0330297/2557

37 อบ.0330083/2557
38 อบ.0330098/2557
39 อบ.0330702/2557

36 อบ.0330742/2557

นางสาวสุณิสา  รังใส 3.40
นางสาวจรินทร์  แต่งทรง 3.40
นางสาวธิศวรรณ  อานนท์ 3.40
นางสาววาสนา  แยงส่อง 3.39
นางสาวนุชจิรา  ศิริไทย 3.39
นางสาวประภาภรณ์  พังฮาด 3.39
นางสาวภัคสุภางค์  อนุพันธ์ 3.38
นางสาวสุกัญญา  สิมมา 3.38
นางสาวสุภาพร  คําวงศ์ 3.37
นางสาวรุ่งทิวา  แสงเขตต์ 3.37
นางสาวหงษ์ทอง  เสนานันท์ 3.37
นางสาวศิริวรรณ  ปัญญาดี 3.36
นางสาวจิตรลดา  พรมจันทร์ 3.36
นางสาวเสาวลักษณ์  ทัดเทียม 3.36
นางสาวอนุสรา  ทองทาบ 3.36
นางสาวสุจิตตรา  ศรีสุรักษ์ 3.35
นายอะเดียนัส โคเบส  นิโคลาส 3.35
นางสาวมนทิรา  ซาเสน 3.34
นางสาวพัชรี  จันดี 3.33
นางสาวอุไรวรรณ  คําพิลา 3.33
นางสาวปิยาภรณ์  ใจบุญ 3.33
นางสาวเฟ่ืองฟ้า  คําตา 3.33

73 อบ.0330258/2557
74 อบ.0330478/2557
75 อบ.0330519/2557

70 อบ.0330303/2557
71 อบ.0330421/2557
72 อบ.0330146/2557

67 อบ.0330506/2557
68 อบ.0330691/2557
69 อบ.0330252/2557

64 อบ.0330722/2557
65 อบ.0330358/2557
66 อบ.0330412/2557

61 อบ.0330323/2557
62 อบ.0330097/2557
63 อบ.0330316/2557

58 อบ.0330703/2557
59 อบ.0330969/2557
60 อบ.0330117/2557

55 อบ.0330551/2557
56 อบ.0330966/2557
57 อบ.0330588/2557

54 อบ.0330403/2557

นางสาวเฟ่ืองฟ้า  คําตา 3.33
นายพิทักษ์  มีดี 3.3376 อบ.0330535/2557

75 อบ.0330519/2557



นางสาวนิยม  สุวะศรี 3.33
นางสาวพรประภา  สายฉวี 3.32
นางสาวรุ่งนภา  ภูเกิด 3.32
นางสาวรุ้งนภา  พรมโส 3.31
นางสาวจิราวรรณ  เสนาใหญ่ 3.31
นางสาวณัฐณิชา  ถาวงค์ 3.31
นางสาวเสาวดี  กุลไชย 3.31
นางสาวณัฎฐณิชา  คําเนาว์ 3.31
นางสาวถวิล  ชูรี 3.31
นางสาวนันท์นภัส  หวังดี 3.30
นางสาวอาทิตยา  คงมาก 3.30
นางสาวอัญชลี  ศรีบุญ 3.30
นางสาวเทียมจันทร์  คงยิ่ง 3.30
สิบเอกเจษฎา  โภคทิพย์ 3.30
นางสาวสุภาวดี  กาวัลย์ 3.30
นางสาววีนัส  สมศรี 3.30
นางสาวบุญญารัตน์  สงเขาใหญ่ 3.29
นางสาวพัทธิดา  จุลแดง 3.29
นายชัยวัฒน์  จันพริ้ง 3.29
นางสาววารุณี  ศรีทองเติม 3.28

94 อบ.0330630/2557
95 อบ.0330638/2557
96 อบ.0330089/2557

91 อบ.0330974/2557
92 อบ.0331018/2557
93 อบ.0330477/2557

88 อบ.0330408/2557
89 อบ.0330576/2557
90 อบ.0330740/2557

85 อบ.0331000/2557
86 อบ.0330271/2557
87 อบ.0330299/2557

82 อบ.0330365/2557
83 อบ.0330405/2557
84 อบ.0330414/2557

79 อบ.0330148/2557
80 อบ.0330119/2557
81 อบ.0330338/2557

77 อบ.0330578/2557
78 อบ.0330145/2557

นายชัยวัฒน์  จันพริ้ง 3.29
นางสาววารุณี  ศรีทองเติม 3.28
นางสาวสุพัตรา  เสริฐสม 3.28
นางสาวพิสมัย  ทองใบ 3.28
นางสาวกาญจนพร  อุ่นแก้ว 3.28
นางสาวเพชรรัตน์  อินทร์ขาว 3.28
นายอนันต์  พันวิลัย 3.27
นางสาวปวีณา  สระแผง 3.27
นางสาวผกาทิพย์  สมปอง 3.27
นายจักรกฤษ  โยคะสิงห์ 3.27
นางสาวนงลักษณ์  สุระชาติ 3.27
นายวิษณุพงศ์  ศรีพรหม 3.27
นางสาวอภิญญา  พงษ์สนิท 3.27
นางสาวชบาภรณ์  สุขุณา 3.27
นางสาวอรทัย  หิรัญสิงห์ 3.26
นางสาวมลวิกา  ระวังดี 3.26
นายสาธิต  พรมรักษ์ 3.26
นางสาวลดารัตน์  วงษาทุม 3.25
นางสาวพัชริน  ยุตะวัน 3.25

112 อบ.0330351/2557
113 อบ.0330456/2557

ศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 113 ราย

109 อบ.0330100/2557
110 อบ.0330212/2557
111 อบ.0330646/2557

106 อบ.0330541/2557
107 อบ.0330561/2557
108 อบ.0330788/2557

103 อบ.0330176/2557
104 อบ.0330224/2557
105 อบ.0330417/2557

100 อบ.0330975/2557
101 อบ.0330104/2557
102 อบ.0330175/2557

97 อบ.0330157/2557
98 อบ.0330178/2557
99 อบ.0330377/2557

95 อบ.0330638/2557
96 อบ.0330089/2557


