
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกตัญชุลี  สกุนินนท์ 2.83
นางสาวกนกวรรณ  นาคสาย 2.34
นางสาวกนกอร  ยุตกิจ 3.00
นายกมล  สิงห์การ 2.58
นางสาวกมลชนก  พรมเสนา 2.41
นางสาวกมลชนก  สิงห์ผง 2.95
นางสาวกมลวรรณ  โสภาพ 2.80
นางสาวกรกมล  ธิมาชัย 3.12
นางสาวกรรณิกา  พุทธหาร 2.96
นางสาวกรรณิกา  โมลานิล 2.93
นางสาวกรรณิกา  ฤทธิ์เดช 2.14
นางสาวกรรณิการ์  วงษ์เวียน 2.63

10 อบ.0330843/2557
11 อบ.0330763/2557
12 อบ.0330335/2557

7 อบ.0330193/2557
8 อบ.0330445/2557
9 อบ.0330446/2557

4 อบ.0330059/2557
5 อบ.0330264/2557
6 อบ.0330391/2557

1 อบ.0330547/2557
2 อบ.0330916/2557
3 อบ.0330978/2557
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ลําดับ

นางสาวกรรณิการ์  วงษ์เวียน 2.63
นายกฤษฎาภรณ์  โคตรสาลี 2.91
นางสาวกฤษฎาอร  สมตน 2.77
นางสาวกฤษณา  วันศรี 3.10
นางสาวกฤษณา  เสียงใส 3.12
นายกวินทร์  ตาน้อย 2.81
นางสาวกวินธิดา  โพธารินทร์ 2.03
นางสาวกษมา  ครสาย 2.61
นางสาวกัญญณัช  แสงสว่าง 2.78
นางสาวกัญญา  ชูรัตน์ 2.35
นางสาวกัญญาพัชร  เทียมผ่องไพโรจน์ 2.77
นางสาวกัญนิตตา  เหล่าดี 2.50
นางสาวกันตนา  จําปาขาว 2.93
นางสาวกันตยา  นิลเขตร์ 2.60
นางกัลยา  คําหอม 2.95
นางสาวกัลยา  นาทอง 2.46
นางสาวกัลยา  บุญธิมา 3.07
นางสาวกัลยา  แสงใส 2.94
นางสาวกัลยาณี  ปรือทอง 3.18
นางสาวกาญจณีย์  แก้วงาม 2.29
นางสาวกาญจนรักษ์  ก่ิงทอง 2.84
นางสาวกาญจนา  คําประภา 2.79

31 อบ.0330034/2557
32 อบ.0330844/2557
33 อบ.0330134/2557

28 อบ.0330069/2557
29 อบ.0330106/2557
30 อบ.0330448/2557

25 อบ.0330808/2557
26 อบ.0331046/2557
27 อบ.0330548/2557

22 อบ.0330510/2557
23 อบ.0330874/2557
24 อบ.0330194/2557

19 อบ.0330673/2557
20 อบ.0330447/2557
21 อบ.0330961/2557

16 อบ.0330133/2557
17 อบ.0330508/2557
18 อบ.0330022/2557

13 อบ.0330471/2557
14 อบ.0330105/2557
15 อบ.0330265/2557

12 อบ.0330335/2557

นางสาวกาญจนา  คําประภา 2.79
นางสาวกาญจนา  โสภาภาค 2.97
นางสาวกาญจนาภรณ์  คํารุ่ง 2.16

34 อบ.0330511/2557
35 อบ.0330031/2557

33 อบ.0330134/2557



นางสาวกานต์กนก  พรมทรา 2.61
นางสาวการะเกษ  เจริญบุตร 2.89
นางสาวก่ิงกมล  สอนศิษย์ 3.05
นางสาวกิตติญา  ผสมสา 2.59
นายกิตติพงษ์  อภัยโส 2.68
นายกิตติพันธ์  จันทร์หอม 3.14
นายกิติพงษ์  อ่อนภูเขา 2.28
นางสาวกิติยา  ขีระมาตย์ 2.70
นางสาวกิติยา  ทองแท่น 2.61
นางสาวกิติยา  แสงงาม 3.16
นางสาวกุลฑรีย์  พลสีหา 3.28
นางสาวกุลธิดา  กาเผือกงาม 3.01
นางสาวกุลธิดา  ค้าเกวียน 2.90
นางสาวกุสุมา  คชแพทย์ 2.16
จ่าเอกเก่งกล้า  ดวงบุบผา 3.18
นางสาวเกศรินทร์  อุ่นเนื้อ 2.21
นางสาวเกศสุดา  รัตนทิพย์ 2.81
นางสาวเกษจิดาภา  สินศิริ 2.64
นายเกษม  หาระการณ์ 2.37

52 อบ.0330569/2557
53 อบ.0330107/2557
54 อบ.0331037/2557

49 อบ.0330026/2557
50 อบ.0330016/2557
51 อบ.0330549/2557

46 อบ.0330854/2557
47 อบ.0330410/2557
48 อบ.0331031/2557

43 อบ.0330336/2557
44 อบ.0330378/2557
45 อบ.0330229/2557

40 อบ.0330849/2557
41 อบ.0330828/2557
42 อบ.0330614/2557

37 อบ.0330512/2557
38 อบ.0330760/2557
39 อบ.0330490/2557

36 อบ.0330041/2557

นายเกษม  หาระการณ์ 2.37
นายเกียรติยศ  พลเยี่ยม 3.23
นายเกียรติศักดิ์  แก้วนา 2.30
นายเกียรติศักดิ์  สายราช 2.89
นายเกียรติศักดิ์  เหลากลม 2.28
นางสาวแก้วมณี  ศรีสารคาม 2.55
พันจ่าอากาศโทโกวิท  อสิพงษ์ 2.38
นายขจรศักดิ์  แฝงโกฏิ 2.88
นางสาวขนิษฐา  กอบเก้ือ 2.79
นางสาวขนิษฐา  ทองรองนิล 3.05
นางสาวขนิษฐา  นิยมชาติ 3.10
นางสาวขนิษฐา  วงละคร 2.52
นางสาวขวัญชนก  มัธยมนันท์ 2.39
นางสาวขวัญตา  พลหาญ 2.93
นางสาวขวัญฤดี  บุตรคํา 2.70
นางสาวขวัญฤดี  สําราญรื่น 3.04
นายครรชิต  บัวภา 3.19
นางสาวคันธรัตน์  สรรพผล 2.06
นางสาวจตุพร  ศรีละโคตร 2.55
นายจตุพล  ยอดมงคล 2.49
นางสาวจริญญา  พูนสิน 2.99

73 อบ.0330191/2557
74 อบ.0330475/2557

70 อบ.0330472/2557
71 อบ.0330043/2557
72 อบ.0330815/2557

67 อบ.0330411/2557
68 อบ.0330266/2557
69 อบ.0330070/2557

64 อบ.0330727/2557
65 อบ.0330700/2557
66 อบ.0330230/2557

61 อบ.0330922/2557
62 อบ.0330305/2557
63 อบ.0330970/2557

58 อบ.0330025/2557
59 อบ.0330620/2557
60 อบ.0330004/2557

55 อบ.0330897/2557
56 อบ.0330017/2557
57 อบ.0331008/2557

54 อบ.0331037/2557

นางสาวจริญญา  พูนสิน 2.99
นายจักรพรรณ  ไพรัตน์ 2.62
นางสาวจันจิรา  พูลทา 3.2076 อบ.0330379/2557

74 อบ.0330475/2557
75 อบ.0330899/2557



นางสาวจันทร์จิรา  วรสาร 2.68
นางสาวจันทร์เพ็ญ  เกษาพันธ์ 2.27
นางสาวจันทร์เพ็ญ  คําพู 2.89
นางสาวจันทร์แรม  ยอดมาลี 2.79
นางสาวจันทร์สุดา  สอนบุตร 3.22
นางสาวจันทราภรณ์  สุขอ้วน 2.35
นางสาวจันทวรรณ  พันธ์โสรี 3.03
นางสาวจันท์หทัย  ละม่อม 2.49
นางสาวจันทิมา  บ่อสุข 2.22
นางสาวจารุนิภา  ชัยเลิศ 3.06
นางสาวจารุพรรณ  พิมพานิช 3.08
นางสาวจารุวรรณ  บัวลา 3.21
นางสาวจารุวรรณ์  ยิ้มเกิด 2.73
นางสาวจารุวรรณ  ส่งศรี 3.42
นางสาวจารุวรรณ  สุขเลิม 2.66
นางสาวจารุวรรณ  อินแพง 2.74
นายจํานงค์  เหล็กกล้า 2.53
นางสาวจิตติมาพร  แสวงผล 2.19
นายจิตรกร  คูณิรัตน์ 3.08

94 อบ.0330035/2557
95 อบ.0330826/2557

91 อบ.0330476/2557
92 อบ.0330136/2557
93 อบ.0330937/2557

88 อบ.0330679/2557
89 อบ.0330570/2557
90 อบ.0330986/2557

85 อบ.0330804/2557
86 อบ.0330866/2557
87 อบ.0330858/2557

82 อบ.0330050/2557
83 อบ.0331027/2557
84 อบ.0330231/2557

79 อบ.0330626/2557
80 อบ.0330995/2557
81 อบ.0330195/2557

77 อบ.0330621/2557
78 อบ.0330933/2557

นายจิตรกร  คูณิรัตน์ 3.08
นางสาวจิตรนภา  เจือสุข 2.47
นางสาวจิตรวดี  ชาญกล้า 2.87
นางสาวจินดารัตน์  เสนคราม 2.43
นางสาวจินตนา  บุญเรือง 2.55
นางสาวจินตนา  วงศ์เศษ 2.88
นางสาวจินตนาภรณ์  ตาแสง 2.31
นางสาวจินาภรณ์  เผ่าหอม 2.87
นางสาวจิรฐา  บุญรอด 2.57
นายจิรวัฒน์  ถิโรภาส 3.12
นางสาวจิระนันท์  วงศ์สิทธิ์ 3.03
นางสาวจิราพร  พันธ์วัตร 3.15
นางสาวจิราพร  พันธุวรรณ 2.62
นางสาวจิราพร  โสภา 3.15
นางสาวจิราภรณ์  ทองโคตร 3.37
นางสาวจิราภรณ์  แสงกอง 2.55
นายจิรายุทธ  วงค์คํา 3.02
นางสาวจิราวรรณ  สารคะณา 2.96
นางสาวจิราวรรณ  สุขขัง 3.17
นางสาวจิราวรรณ  หมายสิน 2.57
นางสาวจิราวรรณ  อุดมพันธ์ 3.06115 อบ.0331026/2557

112 อบ.0330701/2557
113 อบ.0330380/2557
114 อบ.0330865/2557

109 อบ.0330917/2557
110 อบ.0330652/2557
111 อบ.0330369/2557

106 อบ.0330196/2557
107 อบ.0330232/2557
108 อบ.0330573/2557

103 อบ.0330608/2557
104 อบ.0330747/2557
105 อบ.0330572/2557

100 อบ.0330571/2557
101 อบ.0330168/2557
102 อบ.0331005/2557

97 อบ.0330914/2557
98 อบ.0330042/2557
99 อบ.0330137/2557

95 อบ.0330826/2557
96 อบ.0330337/2557

นางสาวจิราวรรณ  อุดมพันธ์ 3.06
นางสาวจิฬาลักษณ์  สิงห์ชู 2.38
นางสาวจีรนันท์  ดอกจันทร์ 2.93

115 อบ.0331026/2557
116 อบ.0330491/2557
117 อบ.0331011/2557



นายจีระศักดิ์  มณีวรรณ 2.00
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจีรินันท์  เผ่าภูรีรัตนญ์ 2.94
นางสาวจุฑาทิพย์  ดาวัลย์ 3.17
นางสาวจุฑามณี  มาลี 2.26
นางสาวจุฑามาศ  แซ่จึง 2.98
นางสาวจุฑามาศ  แม่นปืน 2.44
นางสาวจุรีรัตน์  พงษ์สุระ 3.19
นางสาวจุไรรัตน์  แก้วอาสา 3.00
นางสาวจุไรรัตน์  พันธ์มะลี 3.00
นางสาวจุฬามณี  มูลบุตร 2.05
นางสาวจุฬามาศ  นีระนิตย์ 3.00
นางสาวเจนจิรา  คงนิล 2.62
นางสาวเจนจิรา  ประวัติ 2.67
นางสาวเจนจิรา  ประเสริฐ 2.45
นางสาวเจนจิรา  ส่งศรี 3.12
นายเจษฎา  นามมุงคุล 2.73
นางสาวฉัตรแก้ว  สายเบาะ 2.32
นางสาวฉัตรธิดา  กล้ายุทธ 2.33
นายเฉลิมพล  ล้ําเลิศ 3.10136 อบ.0330748/2557

133 อบ.0330103/2557
134 อบ.0330895/2557
135 อบ.0330061/2557

130 อบ.0330515/2557
131 อบ.0330609/2557
132 อบ.0330197/2557

127 อบ.0330138/2557
128 อบ.0330413/2557
129 อบ.0330984/2557

124 อบ.0330514/2557
125 อบ.0330449/2557
126 อบ.0330108/2557

121 อบ.0330680/2557
122 อบ.0330996/2557
123 อบ.0330552/2557

118 อบ.0330053/2557
119 อบ.0330739/2557
120 อบ.0330654/2557

นายเฉลิมพล  ล้ําเลิศ 3.10
นางสาวชฎารัตน์  โกทา 2.61
นางสาวชนกพร  บรรพตะธิ 2.75
นายชนะชัย  วงศ์ปัดสา 2.21
นางสาวชนัดดา  มุสิกะวัน 2.11
นางสาวชนัทธา  บุตรน้อย 2.83
นายชนาธิป  บาททอง 2.90
นายชนินทน์  สมภาร 2.85
นางสาวชไมพร  อุณาภาค 3.08
นางสาวชรินญา  แสวงหา 3.16
นางสาวชลธิชา  สีดีวงศ์ 2.75
นางสาวชลลดา  ภูผิวนาค 2.58
นางสาวชลิดา  อุ่นไชย 3.14
ดาบตํารวจชวัลวิชญ์  ชูรัตน์ 3.30
นายชัยเจริญ  แก้วสุข 2.58
นายชัยนิวัฒน์  ชาภักดี 2.86
นายชัยวัฒน์  นาวัน 2.14
นายชาญณรงค์  มาภักดี 2.51
นางสาวชิดชนก  มีศิลป์ 2.79
นายชิษณุ  โค้วสุวรรณ 2.80
นางสาวชุติกานต์  รัตนวงค์ 3.00

154 อบ.0330955/2557
155 อบ.0330566/2557
156 อบ.0330655/2557

151 อบ.0330694/2557
152 อบ.0330872/2557
153 อบ.0330934/2557

148 อบ.0330057/2557
149 อบ.0330910/2557
150 อบ.0330817/2557

145 อบ.0330967/2557
146 อบ.0330268/2557
147 อบ.0330492/2557

142 อบ.0330130/2557
143 อบ.0330749/2557
144 อบ.0330450/2557

139 อบ.0330938/2557
140 อบ.0330911/2557
141 อบ.0330516/2557

136 อบ.0330748/2557
137 อบ.0330339/2557
138 อบ.0330780/2557

นางสาวชุติกานต์  รัตนวงค์ 3.00
นางสาวชุติมา  การกล้า 2.75
นางสาวชุติมา  อุทัยศรี 2.50

157 อบ.0330965/2557
158 อบ.0330610/2557

156 อบ.0330655/2557



นางสาวชุลีพร  สืบสิน 3.05
นายเชาวน์นันท  คณาเสน 2.31
นายเชิดพงษ์  อ่อนแก้ว 3.00
นายเชื้อชาย  ทิมา 2.42
นายฐานุพงศ์  เตชะพีระพัฒน์ 2.70
นางสาวฐิติกา  พูลเพ่ิม 2.77
นางสาวฐิติชญา  สีสันต์ 2.84
นายฐิติพงศ์  วงศ์สวัสดิ์ 2.98
นางสาวฐิติพร  ชุติธรอมรวงศ์ 2.55
นางสาวฑิฆัมพร  จันทะคําแพง 2.56
นายณัฏฐ์  มุสิกวัน 2.08
นางสาวณัฏฐ์ฏาพร  อินทรีย์ 2.86
นางสาวณัฏฐธิดา  แต้มงาม 2.59
นายณัฐกร  นามศิริ 2.34
นางสาวณัฐธิชา  กระโพธิ์ 2.73
นางสาวณัฐปาณี  เกษดี 2.69
นายณัฐพงศ์  เจริญชัย 2.99
นายณัฐพงศ์  นามศิริ 2.53
นายณัฐพงษ์  ศรีโสภา 3.10

175 อบ.0330260/2557
176 อบ.0330725/2557
177 อบ.0330473/2557

172 อบ.0330724/2557
173 อบ.0330139/2557
174 อบ.0330875/2557

169 อบ.0330019/2557
170 อบ.0330792/2557
171 อบ.0330109/2557

166 อบ.0330846/2557
167 อบ.0330913/2557
168 อบ.0330381/2557

163 อบ.0330809/2557
164 อบ.0330994/2557
165 อบ.0330715/2557

160 อบ.0330014/2557
161 อบ.0331019/2557
162 อบ.0331053/2557

159 อบ.0330656/2557

นายณัฐพงษ์  ศรีโสภา 3.10
นายณัฐพล  พิมพ์บุญมา 2.42
นางสาวณัฐยา  สิงห์ธรรม 2.79
นางสาวณัฐวดี  ทองพะเนาว์ 2.56
นายณัฐวุฒิ  แพงศรี 2.61
นายณัฐศักดิ์  รักขพันธ์ 2.52
นางสาวณัฐสินี  ชาติสิทธิพัฒน์ 3.04
นางสาวณิชา  เงินลุน 2.76
นางสาวณุภา  วงศ์เจริญ 2.18
นางสาวดวงตา  เคนคํา 2.41
นางสาวดารารัตย์  ชิณกะธรรม 2.95
นางสาวดาลิกา  รัตนพันธ์ 2.06
นายตรีสยาม  บุญเพ็ง 2.65
นายไตรภพ  เผ่าสิงห์ 2.50
นางสาวถนิมลักษณ์  ภาคเจริญ 2.61
นางสาวถิรดา  สาสาย 2.26
นายทนงศักดิ์  ขันเงิน 3.17
นายทรงวุฒิ  ศุภเสถียร 2.86
นายทวิช  สมงาม 2.19
นางสาวทวินันท์  ลีลาศสง่างาม 2.56
นายทศพล  แสนแดง 2.51

196 อบ.0330575/2557
197 อบ.0330615/2557

193 อบ.0330534/2557
194 อบ.0330625/2557
195 อบ.0330002/2557

190 อบ.0330058/2557
191 อบ.0330233/2557
192 อบ.0330840/2557

187 อบ.0330868/2557
188 อบ.0330169/2557
189 อบ.0330049/2557

184 อบ.0330876/2557
185 อบ.0330008/2557
186 อบ.0330415/2557

181 อบ.0330829/2557
182 อบ.0330801/2557
183 อบ.0330198/2557

178 อบ.0330787/2557
179 อบ.0330896/2557
180 อบ.0330574/2557

177 อบ.0330473/2557

นายทศพล  แสนแดง 2.51
นางสาวทองเกลียว  บัวงาม 2.38
นายทองพูล  สีหิน 2.39199 อบ.0330941/2557

197 อบ.0330615/2557
198 อบ.0330770/2557



นางสาวทัศนี  อําคาสาย 2.66
นางสาวทัศนีย์  จารุสาร 2.60
นางสาวทัศนีย์  บุญประสาร 2.80
นางสาวทัศยา  รองทอง 2.80
นางสาวทิฆัมพร  ลาญวิชัย 2.97
นายทิชากร  บุญจันทร์ 2.29
นายทินกร  คูคํา 2.08
นางสาวทิพปภา  กิติศรีวรพันธุ์ 2.87
นางสาวทิพย์  เชี่ยวชาญ 2.80
นางสาวทิพย์วรรณ  พิมพ์ไชย 2.52
นางสาวทิพย์วรรณ  อรรคบุตร 2.67
นางสาวทิพวรรณ  จัตตุเรศ 2.97
นางสาวทิพวรรณ  จินดาเนตร 2.92
นางสาวทิพวรรณ  ธรรมกุล 2.66
นางสาวทิพวรรณ  ศรีสุข 2.67
นางสาวทิพวรรณ  อาจศรี 3.03
นางสาวทิพอาพร  ก้อนคํา 2.83
นายทิวากร  มุสิกสาร 2.73
นายทิวิษฐา  นนท์พละ 2.73

217 อบ.0330670/2557
218 อบ.0330980/2557

214 อบ.0330658/2557
215 อบ.0330073/2557
216 อบ.0330263/2557

211 อบ.0330518/2557
212 อบ.0330657/2557
213 อบ.0330200/2557

208 อบ.0330308/2557
209 อบ.0330140/2557
210 อบ.0330170/2557

205 อบ.0330567/2557
206 อบ.0330011/2557
207 อบ.0330832/2557

202 อบ.0330611/2557
203 อบ.0330416/2557
204 อบ.0330517/2557

200 อบ.0330382/2557
201 อบ.0330072/2557

นายทิวิษฐา  นนท์พละ 2.73
นางสาวเทพธิดา  เทียบทอง 2.95
นายเทวินทร์  บ่อทอง 2.03
นายเทิดศักดิ์  อ้วนล้ํา 2.78
นายแทนไท  สอนพรม 2.70
นายธงชัย  ทองศรี 2.95
นายธนชาติ  ภาระศรี 2.63
ร้อยตํารวจตรีธนทัต  อรรคบุตร 3.51
นางสาวธนพร  กาละปักษ์ 3.12
นางสาวธนพร  ศรีทาบุตร 3.22
นายธนพล  โชควิวัฒนวนิช 2.22
นายธนพล  ทองโสม 2.45
นายธนาเนตร  ชูแก้ว 2.77
นางสาวธนาพร  ศรีมะณีย์ 2.28
นางสาวธนาภรณ์  ไทยสิทธิ์ 3.05
นายธนินท์ธร  บํารุงผล 2.69
นายธนุวัฒน์  อาบทอง 2.41
นายธวัชชัย  บุญเลี้ยง 3.02
นายธวัชชัย  เย็นใจ 2.33
นางสาวธัญญา  บุญเฉลียว 2.90
นางธันย์ชนก  พุ่มโพธิ์ทอง 3.01238 อบ.0330793/2557

235 อบ.0330131/2557
236 อบ.0331051/2557
237 อบ.0330968/2557

232 อบ.0330493/2557
233 อบ.0330731/2557
234 อบ.0330709/2557

229 อบ.0330883/2557
230 อบ.0330532/2557
231 อบ.0330234/2557

226 อบ.0330201/2557
227 อบ.0330717/2557
228 อบ.0330013/2557

223 อบ.0330750/2557
224 อบ.0330531/2557
225 อบ.0330745/2557

220 อบ.0330885/2557
221 อบ.0330810/2557
222 อบ.0330329/2557

218 อบ.0330980/2557
219 อบ.0330383/2557

นางธันย์ชนก  พุ่มโพธิ์ทอง 3.01
นางสาวธันยพร  จําปาแก้ว 2.57
นายธานินทร์  พรมขันธ์ 2.81

238 อบ.0330793/2557
239 อบ.0330141/2557
240 อบ.0330568/2557



นางสาวธารทิพย์  สูงสุด 3.16
นางสาวธารินี  ตุนา 3.06
นางสาวธิดาพร  ทรายคํา 2.89
นางสาวธิดารัตน์  คําแพง 2.67
นางสาวธิดารัตน์  จันทร์นวล 2.45
นางสาวธิดารัตน์  โพธิ์ศรีทอง 2.34
นายธีรวัฒน์  จันทร์สด 2.47
นายธีรวัฒน์  จันทร์หม่ืน 2.34
นายธีรศักดิ์  ภาณุมนต์วาที 3.14
นายธีระเดช  ไชยปัญญา 2.23
นางสาวธีรารัตน์  เสียงเสนาะ 2.96
นางสาวนงนุช  โล่ห์คํา 2.61
นางสาวนงลักษณ์  ณุวงษ์ศรี 2.57
นางสาวนงลักษณ์  พิมพะ 3.18
นางสาวนงลักษณ์  ลาวัลย์ 2.61
นางสาวนงลักษณ์  สลักทอง 2.76
นางสาวนงลักษณ์  สาทําโล 3.24
นายนที  ไชยช่วย 2.59
นายนที  ภาคทอง 3.00259 อบ.0330330/2557

256 อบ.0330384/2557
257 อบ.0330756/2557
258 อบ.0330617/2557

253 อบ.0331020/2557
254 อบ.0330341/2557
255 อบ.0331043/2557

250 อบ.0330037/2557
251 อบ.0330110/2557
252 อบ.0330202/2557

247 อบ.0330607/2557
248 อบ.0330616/2557
249 อบ.0330671/2557

244 อบ.0330309/2557
245 อบ.0330269/2557
246 อบ.0330627/2557

241 อบ.0331028/2557
242 อบ.0330816/2557
243 อบ.0330659/2557

นายนที  ภาคทอง 3.00
นางสาวนนดา  อรอินทร์ 2.77
นายนพดล  ก่ิงก้าน 2.63
จ่าสิบตํารวจนพดล  นามน้าวแสง 2.93
นายนพพร  ทองย้อย 2.74
นางสาวนภากร  หอมเย็น 2.54
นางสาวนภาพร  ได้พ่ึง 2.74
นางสาวนภาวรรณ  นันทิจาร 2.63
นางสาวนภาวรรณ  น่าจันทึก 3.03
นายนราธร  เจริญพงศ์ทวีสิน 2.51
นายนราธร  บุญบันดาล 2.55
นายนราธิป  ขยันทํา 3.06
นายนรามินทร์  เย็นใจ 2.63
นางสาวนริศรา  ทาตะวัตร 2.35
นางสาวนฤทัย  วงละคร 3.23
นางสาวนฤนาท  จิตแสง 2.51
นางสาวนฤมล  ทาเงิน 2.58
นางสาวนฤมล  พุฒพันธ์ 3.00
นางสาวนลิตตา  ระดาพันธ์ 2.38
นางสาวนลินนี  ไสวเงิน 2.81
นางสาวนวัตลักษณ์  รักพรม 3.21

277 อบ.0330909/2557
278 อบ.0330310/2557
279 อบ.0330074/2557

274 อบ.0331012/2557
275 อบ.0330602/2557
276 อบ.0330270/2557

271 อบ.0330225/2557
272 อบ.0330628/2557
273 อบ.0331045/2557

268 อบ.0330033/2557
269 อบ.0330192/2557
270 อบ.0331050/2557

265 อบ.0330860/2557
266 อบ.0330924/2557
267 อบ.0330755/2557

262 อบ.0330726/2557
263 อบ.0330639/2557
264 อบ.0330919/2557

259 อบ.0330330/2557
260 อบ.0330577/2557
261 อบ.0330908/2557

นางสาวนวัตลักษณ์  รักพรม 3.21
นางสาวนัดตยา  แสนทวีสุข 2.46
นางสาวนัดอนงค์  ยุทธยง 2.28

280 อบ.0330803/2557
281 อบ.0331054/2557

279 อบ.0330074/2557



นางสาวนัตยา  เหล่าศรี 2.32
นายนัทธวีย์  สีงาม 2.60
นางสาวนัทยา  ผิวจันทร์ 2.40
นางสาวนันตะยา  ขันสิงห์ 2.34
นางสาวนันทนัช  หาวงษ์ 2.86
นางสาวนันทนา  ทาตะชัย 2.95
นางสาวนันทนา  พิลาม 3.03
นางสาวนันทวรรณ  ชาวสวน 2.46
นางสาวนันทิกา  รอดคําทุย 2.60
นางสาวนันทิยา  พรมลิ 2.76
นายนันธวัฒน์  สุวรรณกูฎ 3.13
นางนันธิดา  ศรศรี 2.98
นางสาวนาถวดี  โสพัฒน์ 2.99
นางสาวนารี  ไชยศล 2.94
นางสาวนารีรัตน์  ทองอาสา 2.97
นางสาวนารีรัตน์  สีลาแสง 2.93
นางสาวน้ําฝน  แก่นม่ัน 3.14
นางสาวน้ําฝน  ธรรมวัติ 3.16
นางสาวน้ําฝน  มายา 3.14

298 อบ.0330386/2557
299 อบ.0330681/2557
300 อบ.0330236/2557

295 อบ.0330172/2557
296 อบ.0330204/2557
297 อบ.0330453/2557

292 อบ.0330648/2557
293 อบ.0330869/2557
294 อบ.0330452/2557

289 อบ.0330845/2557
290 อบ.0330728/2557
291 อบ.0330075/2557

286 อบ.0330142/2557
287 อบ.0330171/2557
288 อบ.0330203/2557

283 อบ.0330261/2557
284 อบ.0330385/2557
285 อบ.0330111/2557

282 อบ.0330023/2557

นางสาวน้ําฝน  มายา 3.14
นางสาวนิฏฐิตา  บุตรอําคา 3.25
นางสาวนิตยา  โจมสติ 2.89
นางสาวนิตยา  ชานนท์ 2.03
นางสาวนิตยา  ทองแดง 3.23
นางสาวนิตยา  บุญผ่อง 3.12
นางสาวนิตยา  ปานทอง 2.68
นางสาวนิตยา  สายชมภู 3.04
นายนิธิพงศ์  ทาวะรมย์ 3.08
ดาบตํารวจนิพนธ์  เครื่องจันทร์ 3.41
นางสาวนิภา  ดอกบัว 3.10
นางสาวนิภา  สังขะวรรณ 2.43
นางสาวนิภาพร  กะตะศิลา 2.21
นางสาวนิภาพร  คํานึก 2.43
นางนิภาพร  สรชัย 2.89
นางสาวนิภาพร  สุโภชน์ 2.81
นางสาวนิภารัตน์  แสงมาศ 3.03
นางสาวนิภาวัลย์  จันทร์นวม 2.16
นางสาวนิออน  มีวงศ์ 2.53
นางสาวนุจรินทร์  ทาระพรม 2.93
นางสาวนุจรี  มาหา 3.15

319 อบ.0330683/2557
320 อบ.0330273/2557

316 อบ.0330112/2557
317 อบ.0330682/2557
318 อบ.0330553/2557

313 อบ.0330027/2557
314 อบ.0330716/2557
315 อบ.0330992/2557

310 อบ.0330342/2557
311 อบ.0330237/2557
312 อบ.0330077/2557

307 อบ.0331024/2557
308 อบ.0331049/2557
309 อบ.0330762/2557

304 อบ.0330076/2557
305 อบ.0330454/2557
306 อบ.0330311/2557

301 อบ.0330940/2557
302 อบ.0330272/2557
303 อบ.0330889/2557

300 อบ.0330236/2557

นางสาวนุจรี  มาหา 3.15
นางสาวนุชจรินทร์  พรหมเสนา 2.71
นางสาวนุชสรา  มงคลเสริม 2.21322 อบ.0330796/2557

320 อบ.0330273/2557
321 อบ.0330443/2557



นางสาวเนตรนภิส  แดงวิชัย 2.46
นายแนน  ทองพันชั่ง 3.05
นางสาวบงกชรัตน์  บุญรอด 2.54
นายบดินทร์  ขอโอบกลาง 2.75
นายบดินทร์  ผิวพรรณ 2.40
นายบัญชา  เสนงาม 2.30
นางสาวบัวพิศ  บุญขาว 2.85
นางสาวบุญญากานต์  นาวาพัสดุ 2.09
นางสาวบุญยงค์  มลสิน 2.97
นางสาวบุศรัตน์  จําปานิล 2.78
นางสาวบุศรินทร์  แซ่ลิ้ม 2.64
นางบุษบา  บํารุงศิลป์ 3.16
นางสาวบุษบา  บุปผาวงศ์ 2.81
นางสาวเบญจภรณ์  บุทฤทธิ์ 2.58
นางสาวเบญจมาศ  ทองสันต์ 2.83
นางสาวเบ็ญจวรรณ์  เจริญทัศน์ 2.88
นางสาวเบญจวรรณ  แต้ใหม่ 2.89
นางสาวใบเงิน  สืบโสม 2.36
นางสาวปฏิญญา  ผดุงไสย์ 2.41

340 อบ.0330800/2557
341 อบ.0330775/2557

337 อบ.0331010/2557
338 อบ.0330173/2557
339 อบ.0330554/2557

334 อบ.0330857/2557
335 อบ.0330623/2557
336 อบ.0330312/2557

331 อบ.0330078/2557
332 อบ.0330387/2557
333 อบ.0330612/2557

328 อบ.0330018/2557
329 อบ.0330238/2557
330 อบ.0330012/2557

325 อบ.0330343/2557
326 อบ.0330732/2557
327 อบ.0330942/2557

323 อบ.0330622/2557
324 อบ.0330474/2557

นางสาวปฏิญญา  ผดุงไสย์ 2.41
นางสาวปดิวรัดา  พรชัย 2.75
นางสาวปนัดดา  บุญจอง 2.46
นางสาวปนัดดา  โพธิ์ไทร 3.04
นางสาวปนัดดา  ศรีทุมมา 2.57
นางสาวปภัสรา  จุรุเทียบ 2.71
นางสาวปภัสรา  บุญครอง 2.85
นางสาวปภัสรา  ลังกา 2.35
นางสาวปภาวี  มุ่งนากลาง 3.04
นายปรเมศวร์  เวชกามา 2.84
นายประจักษ์  บัลลัง 2.87
นางสาวประภัสสร  พรมวัน 2.59
นางสาวประภัสสร  ศรีวะสุทธิ์ 2.89
นางสาวประยงค์  กุลสิงห์ 2.33
นายประยุทธ  บุญทวี 3.46
นายประวิทย์  ประสพคุณ 2.72
นางสาวประวิภา  ศรีทอง 2.96
นายประเสริฐ  สายทอง 2.10
นายปราโมทย์  สิริวรรณ 2.70
นางสาวปรารถนา  วงเวียน 2.76
นางสาวปราริชาติ  โสมอินทร์ 2.23361 อบ.0330767/2557

358 อบ.0330902/2557
359 อบ.0330894/2557
360 อบ.0330080/2557

355 อบ.0330761/2557
356 อบ.0330533/2557
357 อบ.0330418/2557

352 อบ.0330143/2557
353 อบ.0330174/2557
354 อบ.0330206/2557

349 อบ.0330079/2557
350 อบ.0330886/2557
351 อบ.0330695/2557

346 อบ.0330927/2557
347 อบ.0330906/2557
348 อบ.0330313/2557

343 อบ.0330239/2557
344 อบ.0330903/2557
345 อบ.0330766/2557

341 อบ.0330775/2557
342 อบ.0330274/2557

นางสาวปราริชาติ  โสมอินทร์ 2.23
นางสาวปริญดา  สายทอง 2.68
นางสาวปริศนา  ประดับพรม 2.61

361 อบ.0330767/2557
362 อบ.0330275/2557
363 อบ.0330113/2557



นางสาวปริศนา  สีหานาม 3.22
นายปรีชา  สีงาม 3.17
นางสาวปรียาภรณ์  ภู่บุบผา 2.66
นางสาวปวิณา  เหล่าออง 2.94
นางสาวปวีณา  หลงชิน 2.71
นางสาวปองขวัญ  ครองยุทธ 2.80
นางสาวปัจจิม  ฟองน้อย 3.15
นางสาวปานตะวัน  ธิมาชัย 2.77
นางสาวปาริฉัตร  คชรักษ์ 3.15
นางสาวปาริฉัตร  โพธิ์ศรี 2.45
นางสาวปาริฉัตร  ศิริเทศ 2.59
นางสาวปาริชาติ  สนอง 2.96
นางสาวปิฑามาศ  บุญพา 2.32
นางสาวปิยธิดา  พุ่มจันทร์ 2.17
นางสาวปิยนุช  บุญอุ้ม 3.44
นายปิยะ  จันทนวล 3.25
นางสาวปิยะฉัตร  ฟ้าเหลื่อน 2.70
นายปิยะณัฐ  งามศิริ 2.75
นางสาวปิยะมาศ  ศรีลาลัย 3.46382 อบ.0330991/2557

379 อบ.0330880/2557
380 อบ.0330985/2557
381 อบ.0330618/2557

376 อบ.0330001/2557
377 อบ.0330873/2557
378 อบ.0330055/2557

373 อบ.0330114/2557
374 อบ.0330344/2557
375 อบ.0331001/2557

370 อบ.0330419/2557
371 อบ.0330494/2557
372 อบ.0330988/2557

367 อบ.0331055/2557
368 อบ.0330389/2557
369 อบ.0330207/2557

364 อบ.0330555/2557
365 อบ.0330887/2557
366 อบ.0330774/2557

นางสาวปิยะมาศ  ศรีลาลัย 3.46
นางสาวปิยะวัลย์  วงศ์ก่อ 2.34
นางสาวปิยะศิริ  สุขศรี 2.65
นางสาวปิลันยา  อัจฉฤกษ์ 3.05
นางสาวปุญญิสา  ทางนที 2.57
นางสาวเปรวดี  วามะขันธ์ 3.24
นางสาวผกาแก้ว  เกษาพันธ์ 2.65
นางสาวผานิตา  ใจตรง 3.06
นายพงศธร  สมชาติ 2.33
นายพงษ์ณธี  ขันเงิน 3.09
นายพงษ์เทพ  บัวหอม 2.46
นางสาวพงษ์พิชชากร  วรรณโชติ 2.08
นายพงษ์รพี  ทองไทย 2.30
นายพงษ์ศักดิ์  ชารารัตน์ 2.72
นางสาวพนิดา  เชื้อสกล 2.42
นายพรชัย  จันทะภา 2.91
นางสาวพรณะรินทร์  ลาดโพธิ์ 2.66
นางสาวพรทิพย์  หาระวงศ์ 2.93
นางสาวพรนภา  สิงขรณ์ 2.85
นางสาวพรพรรณ  ทัศนารักษ์ 3.21
นางพรพิมล  แก้วคูณ 2.76

400 อบ.0330811/2557
401 อบ.0331006/2557
402 อบ.0330697/2557

397 อบ.0330882/2557
398 อบ.0330235/2557
399 อบ.0330081/2557

394 อบ.0330784/2557
395 อบ.0330953/2557
396 อบ.0330240/2557

391 อบ.0330769/2557
392 อบ.0330633/2557
393 อบ.0330830/2557

388 อบ.0330276/2557
389 อบ.0330208/2557
390 อบ.0330675/2557

385 อบ.0330390/2557
386 อบ.0330859/2557
387 อบ.0330420/2557

382 อบ.0330991/2557
383 อบ.0330495/2557
384 อบ.0330485/2557

นางพรพิมล  แก้วคูณ 2.76
นางสาวพรพิมล  บุตวร 2.21
นางสาวพรพิมล  อุพันทา 2.32

403 อบ.0330556/2557
404 อบ.0330925/2557

402 อบ.0330697/2557



นางสาวพรพี  สายศรี 3.10
นางสาวพรเพ็ญ  พันธ์สุวรรณ 3.29
นางสาวพรรณธิภา  เงินทอง 3.09
นางสาวพรวิภา  โทอุตทา 2.73
นางสาวพรสุดา  อินทราชา 3.31
นายพรหมมินทร์  กลิ่นกระจาย 2.48
นางสาวพราวพันวา  แพงคําจันทร์ 2.78
นางสาวพลอยไพลิน  โสดี 2.95
นางสาวพักตร์อาภา  เจตนา 2.77
นางสาวพัชรา  สวัสดิพงษ์ 3.24
นางสาวพัชรินทร์  วงค์งาม 2.48
นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณไตรย์ 2.82
นางสาวพัชรี  ธนูทอง 2.62
นางสาวพัชรี  วรรณจู 2.73
นางสาวพัทธนันท์  แสงมาศ 3.07
นางสาวพิชญา  พันโกฏิ 3.10
นางสาวพิมชนก  คําแดง 2.74
นางสาวพิมพ์ใจ  วงษ์จันทร์ 2.65
นางสาวพิมพ์ชนก  สุยะรา 2.88

421 อบ.0330392/2557
422 อบ.0330005/2557
423 อบ.0330242/2557

418 อบ.0330603/2557
419 อบ.0330304/2557
420 อบ.0330479/2557

415 อบ.0330629/2557
416 อบ.0330277/2557
417 อบ.0330496/2557

412 อบ.0330794/2557
413 อบ.0330557/2557
414 อบ.0330971/2557

409 อบ.0330946/2557
410 อบ.0330751/2557
411 อบ.0330805/2557

406 อบ.0330945/2557
407 อบ.0330345/2557
408 อบ.0330209/2557

405 อบ.0330580/2557

นางสาวพิมพ์ชนก  สุยะรา 2.88
นางสาวพิมพ์วิภา  อรกุล 2.49
นางสาวพิมพิไล  โพธิสาร 2.31
นางสาวพิมลพร  พิบูลย์ 2.96
นางสาวพิไลยลักษณ์  สมศรี 3.04
นางสาวพิศสุดา  ราชโยธี 3.16
นายพิศาล  นามแก้ว 2.16
นางสาวพิสมัย  วงษ์พรมมา 2.47
นายพีรชัย  คําศรี 2.75
นายพีระพล  ศรีวงศ์ 2.74
นายพีระศักดิ์  กระโพธิ์ 2.76
นายพุทธพจน์  วงศ์ชัยโคตร 2.86
นางสาวพุทธพร  เขียนวงศ์ 2.57
นายพูลสวัสดิ์  เบาะแสะ 2.33
นางสาวเพชรชรี  ชินพันธ์ 2.61
นางสาวเพ็ญนภา  ดอนเมือง 2.25
นางสาวเพ็ญนภา  สัมพันธ์พงค์ 2.50
นางสาวเพ็ญพร  แสนศรี 2.53
นางสาวเพ็ญวิภา  ละม่อม 2.56
นางสาวแพรวพิมล  สลักทอง 3.12
นางไพบูลย์  บุญพงค์ 2.58

442 อบ.0330604/2557
443 อบ.0330904/2557

439 อบ.0330065/2557
440 อบ.0330210/2557
441 อบ.0330936/2557

436 อบ.0330372/2557
437 อบ.0330347/2557
438 อบ.0330044/2557

433 อบ.0330331/2557
434 อบ.0331047/2557
435 อบ.0330375/2557

430 อบ.0330052/2557
431 อบ.0330040/2557
432 อบ.0330733/2557

427 อบ.0330346/2557
428 อบ.0330278/2557
429 อบ.0330676/2557

424 อบ.0330928/2557
425 อบ.0330116/2557
426 อบ.0330315/2557

423 อบ.0330242/2557

นางไพบูลย์  บุญพงค์ 2.58
นางสาวไพรวรรณ  วงค์หาเทพ 2.12
นางสาวไพลิน  บุญเพ่ิม 3.55445 อบ.0331041/2557

443 อบ.0330904/2557
444 อบ.0330006/2557



นายฟาเบียง  โดมองท์ 2.63
นางสาวเฟ่ืองลดา  สิงหาวงค์ 3.12
นางสาวภรณ์พิกุล  อุ่นคํา 2.15
นางสาวภัชรี  จันทรังษี 3.19
นายภัทรนันท์  ขันคํา 3.17
นางสาวภัทรนารถ  แสงบุตร 2.88
นางสาวภัทรพร  สินทรัพย์ 2.36
นางสาวภัทรวดี  ทิพทุรักษ์ 2.73
นางสาวภัทราพร  ศรีสมบัติ 2.53
นางสาวภัทราภรณ์  แสนยะบุตร 2.21
นางสาวภัทราวรรณ  ทาสะอาด 2.40
นางสาวภัศรา  อานนท์ 2.91
นายภัสดา  พรมสวัสดิ์ 2.51
นายภาคภูมิ  มณีทูรย์ 2.76
นางสาวภานุมาส  สิงห์สวัสดิ์ 2.78
นางสาวภาพทิพย์  นุพิศรี 2.81
นางสาวภาพิชมนทน์  คณาเสน 2.62
นางสาวภาวิณี  บุตรศรี 2.60
นางสาวภาวิณี  ลิ้มละมัย 3.09

463 อบ.0331014/2557
464 อบ.0330056/2557

460 อบ.0330892/2557
461 อบ.0330983/2557
462 อบ.0330870/2557

457 อบ.0330348/2557
458 อบ.0330067/2557
459 อบ.0330038/2557

454 อบ.0330393/2557
455 อบ.0330032/2557
456 อบ.0330147/2557

451 อบ.0330480/2557
452 อบ.0330674/2557
453 อบ.0330850/2557

448 อบ.0330835/2557
449 อบ.0330973/2557
450 อบ.0330370/2557

446 อบ.0330890/2557
447 อบ.0330963/2557

นางสาวภาวิณี  ลิ้มละมัย 3.09
นางสาวภิญญดา  ทักทาย 2.75
นางสาวภิญญาพัชญ์  สะอาด 2.86
นายมงคลชัย  แซ่จึง 2.40
นายมงคลรัตน์  สิงหา 3.18
นางสาวมณฑิรา  วามะลุน 3.16
นางสาวมณีจันทร์  สมวาท 3.02
นางสาวมณีนุช  ดอนแก้ว 3.20
นางสาวมณีรัตน์  ท่อนทอง 3.12
นายมนตรี  บุตรสี 2.89
นางสาวมนัสชนก  กําเนิดนนท์ 2.19
นางมนัสนันท์  ทองเทพ 2.64
นางสาวมยุรี  ศรีภักดิ์ 2.43
นางสาวมยุรีย์  ศิริบูรณ์ 3.02
นายมรกต  จันทม่ัน 2.67
นางสาวมลฤดี  คูณทอง 2.98
นางสาวมลิวัลย์  กําหิน 2.41
นายมหรรณพ  ศรีทา 2.83
นางสาวมะลิวรรณ  ศรีเมือง 2.66
นางสาวมะลิวัลย์  ช่วงไชย 2.36
นางสาวมะลิวัลย์  ชาติไทย 2.74484 อบ.0330581/2557

481 อบ.0330710/2557
482 อบ.0330685/2557
483 อบ.0330244/2557

478 อบ.0330536/2557
479 อบ.0330744/2557
480 อบ.0330825/2557

475 อบ.0330698/2557
476 อบ.0330180/2557
477 อบ.0330280/2557

472 อบ.0330349/2557
473 อบ.0330634/2557
474 อบ.0330926/2557

469 อบ.0330497/2557
470 อบ.0330211/2557
471 อบ.0330243/2557

466 อบ.0330294/2557
467 อบ.0330806/2557
468 อบ.0330848/2557

464 อบ.0330056/2557
465 อบ.0330771/2557

นางสาวมะลิวัลย์  ชาติไทย 2.74
นางสาวมาลัยศรี  เชื้อประทุม 2.15
นางสาวมินตรา  ทิลาธรรม 2.55

484 อบ.0330581/2557
485 อบ.0331056/2557
486 อบ.0331009/2557



นางสาวเมธินี  เรืองประโคน 2.67
นางสาวเมลาวัลย์  บุดดีวงศ์ 3.28
นางสาวยุติกา  มีพันธ์ 2.72
นายยุทธนา  รักษาศรี 3.09
นางสาวยุพาพร  หอมจันทร์ 2.92
นางสาวยุพารัตน์  น้อยปัญญา 2.96
นางสาวยุวธิดา  นพศรี 3.06
นางสาวยุวรัตน์  อินอ่อน 2.72
นางสาวยุวรี  ทองมนต์ 2.64
นางสาวยุวลักษณ์  อัมภรัตน์ 3.12
นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วกัญญา 2.83
นางสาวรจนา  บรรพชาติ 3.30
นางสาวรจนา  วงษ์นิล 3.05
นางสาวรจรินทร์  ก่ิงชา 2.80
นายรณชัย  คําบุญมา 3.24
นางสาวรมณียา  โจระสา 2.94
นางสาวรสสุคนธ์  ศักดิ์ศินานนท์ 3.12
นายรังสรรค์  วงค์เวียน 3.03
นางสาวรัชฎาภรณ์  ภาพันธ์ 3.10505 อบ.0330520/2557

502 อบ.0330282/2557
503 อบ.0330214/2557
504 อบ.0330888/2557

499 อบ.0330085/2557
500 อบ.0330118/2557
501 อบ.0330300/2557

496 อบ.0330245/2557
497 อบ.0330781/2557
498 อบ.0330947/2557

493 อบ.0330213/2557
494 อบ.0330601/2557
495 อบ.0330833/2557

490 อบ.0330537/2557
491 อบ.0330457/2557
492 อบ.0330481/2557

487 อบ.0330960/2557
488 อบ.0330029/2557
489 อบ.0330181/2557

นางสาวรัชฎาภรณ์  ภาพันธ์ 3.10
นางสาวรัชดาพร  โคตรแสง 2.31
นางสาวรัชดาภรณ์  พูลเลิศ 2.62
นางสาวรัชนก  มูลจัด 3.34
นายรัชภูมิ  รัตโน 2.64
นายรัฐพงศ์  งานในเมือง 2.21
นายรัฐพล  ขวัญยืน 3.02
นางสาวรัตติกร  กล้าหาญ 3.00
นางสาวรัตติยา  คําประภา 3.00
นางสาวรัตนา  คอแก้ว 2.75
นางสาวรัตนา  สุโภภาค 3.00
นางสาวรัตนา  อุปเสน 2.71
นางสาวรัตนาภรณ์  สมพงษ์ 3.10
นางสาวรัศมี  กลมลี 2.93
นายราชัน  ราชชมภู 2.46
นางสาวราณี  แก้วงาม 2.55
นางสาวราตรี  สุขเลิศสันติกุล 2.94
นางสาวรําไพร  แก่นสาร 2.93
นางสาวรื่นฤทัย  ทองสง่า 2.91
นางสาวรุ่งนภา  ปานพิมพ์ 3.19
นางสาวรุ่งนภา  พยัคฆ์ 2.60

523 อบ.0330962/2557
524 อบ.0330087/2557
525 อบ.0330863/2557

520 อบ.0330893/2557
521 อบ.0331030/2557
522 อบ.0330283/2557

517 อบ.0330498/2557
518 อบ.0330764/2557
519 อบ.0330672/2557

514 อบ.0330662/2557
515 อบ.0330482/2557
516 อบ.0330819/2557

511 อบ.0330711/2557
512 อบ.0330948/2557
513 อบ.0330583/2557

508 อบ.0330350/2557
509 อบ.0330881/2557
510 อบ.0330912/2557

505 อบ.0330520/2557
506 อบ.0330686/2557
507 อบ.0330582/2557

นางสาวรุ่งนภา  พยัคฆ์ 2.60
นางสาวรุ่งนภา  เพ็ญจันทร์ 3.00
นางสาวรุ่งอรุณ  ชูชื่น 2.31

526 อบ.0330521/2557
527 อบ.0330009/2557

525 อบ.0330863/2557



นายรุ่งอรุณ  พ่ัวแดง 2.91
นางสาวรุจิมาศ  จันทร์อิฐ 3.10
นางสาวฤทัยรัตน์ชษร  ความสวัสดิ์ 2.68
นางสาวลดาวัลย์  นันทะบรรณ์ 3.17
นางสาวลดาวัลย์  รูนันต์ 2.48
นางสาวลภัสรดา  บุญตา 2.63
นางสาวลมัย  สวัสดิ์พงษ์ 3.24
นางสาวลลิตา  ถามะพันธ์ 2.75
นางสาวลลิตา  ศรีจันทร์ 2.70
นางสาวลลิตา  สังข์เกิด 2.98
นางสาวลลิตา  สุดตา 2.70
นายลอง  เตริ่น ทัน 2.04
นางสาวละอองดาว  โหลยา 2.86
นางสาวละเอียด  หงษ์อินทร์ 2.46
นางสาวลักขณา  พรมทํา 2.27
นางสาวลัดดา  เข็มพันธ์ 3.00
นางสาวลัดดาวัลย์  คําภูเมือง 2.35
สิบเอกลิขิต  นาสารีย์ 2.66
นายลิขิต  แสนวงค์ 2.40

544 อบ.0330586/2557
545 อบ.0331022/2557
546 อบ.0330538/2557

541 อบ.0330759/2557
542 อบ.0330719/2557
543 อบ.0330929/2557

538 อบ.0330215/2557
539 อบ.0330884/2557
540 อบ.0330284/2557

535 อบ.0330836/2557
536 อบ.0330483/2557
537 อบ.0331007/2557

532 อบ.0330687/2557
533 อบ.0330360/2557
534 อบ.0330585/2557

529 อบ.0330746/2557
530 อบ.0330584/2557
531 อบ.0330729/2557

528 อบ.0330332/2557

นายลิขิต  แสนวงค์ 2.40
นางสาวลีลานุช  มูลวงษ์ 2.33
นายวชิรวิทย์  ปากหวาน 2.25
นางสาววชิราภรณ์  สุเพ็ญ 2.71
นางสาววธิดา  ท้าวมา 2.37
นางสาววนิดา  กอแก้ว 2.33
นางสาววนิดา  ถาบุตร 2.84
นางสาววนิดา  วงษาชัย 2.83
นางสาววนิดา  ศรีเสน 2.43
นางสาววนิดา  สาวะการ 3.21
นางสาววนิดา  อายุวงษ์ 3.15
นางสาววนิตา  ปารจิตร 2.86
นางสาววรดา  วงค์ใหญ่ 2.31
นางสาววรดา  เสาเวียง 2.56
นางสาววรรณนิภา  คํามาโฮม 3.03
นางสาววรรณภา  แก้วชมภู 2.69
นางสาววรรณภา  ชินดา 2.38
นางสาววรรณภา  ม่ันใจ 2.43
นางสาววรรณรพี  วีระพันธ์ 3.04
นางสาววรรณวิภา  แก้วสาลี 2.83
นางสาววรรณิกา  ดีล้วน 3.04

565 อบ.0330088/2557
566 อบ.0330427/2557

562 อบ.0330353/2557
563 อบ.0330837/2557
564 อบ.0330396/2557

559 อบ.0330426/2557
560 อบ.0330458/2557
561 อบ.0330319/2557

556 อบ.0330395/2557
557 อบ.0330216/2557
558 อบ.0330247/2557

553 อบ.0330499/2557
554 อบ.0330183/2557
555 อบ.0330352/2557

550 อบ.0330149/2557
551 อบ.0330785/2557
552 อบ.0330862/2557

547 อบ.0330394/2557
548 อบ.0330060/2557
549 อบ.0330285/2557

546 อบ.0330538/2557

นางสาววรรณิกา  ดีล้วน 3.04
นางสาววรรณิภา  ปามุทา 2.83
นางสาววรรณิศา  แสนเริง 2.84568 อบ.0330704/2557

566 อบ.0330427/2557
567 อบ.0330320/2557



นางสาววรลักษณ์  วงษ์ขันธ์ 2.59
นายวรวิทย์  วรรณรัตน์ 2.48
นายวรวุฒิ  ชาฎา 3.01
นายวรวุฒิ  ยาละศรี 2.47
นายวรวุธ  บริบูรณ์ 2.95
นางสาววรัญชลี  พบลาภ 2.44
นางสาววรัญญา  ภูริธร 2.47
นางสาววรัญญา  สะสาง 2.85
นางสาววรากร  อุสินธุ์ 2.92
นางสาววรางคนา  ไชยรัตน์ 2.29
นางสาววราพร  ศรีหล้า 3.22
นางสาววราภรณ์  จันชะนะ 3.19
นางสาววราภรณ์  พระขันทอง 2.77
นางสาววราวรรณ์  สว่างแก้ว 3.09
นางสาววริศรา  โกษา 2.78
นางสาววรีพร  พานิช 2.84
นายวโรดม  ชินชัย 3.45
นางสาววไลพรรณ  สุวรรณ 2.97
นายวสันต์  แก่นจันทร์ 2.81

586 อบ.0330977/2557
587 อบ.0330539/2557

583 อบ.0330959/2557
584 อบ.0330286/2557
585 อบ.0331032/2557

580 อบ.0330397/2557
581 อบ.0330184/2557
582 อบ.0331034/2557

577 อบ.0330688/2557
578 อบ.0330020/2557
579 อบ.0330522/2557

574 อบ.0331044/2557
575 อบ.0330791/2557
576 อบ.0330120/2557

571 อบ.0330734/2557
572 อบ.0330635/2557
573 อบ.0330898/2557

569 อบ.0330354/2557
570 อบ.0330768/2557

นายวสันต์  แก่นจันทร์ 2.81
นายวสิศฐ์พล  เรือนเจริญ 3.26
นายวัชรพงศ์  รําแพน 3.31
นายวัชระ  คําคง 2.21
นายวัชรินทร์  ชูไทย 2.24
นายวัชรินทร์  นิลวันดี 2.98
นายวันชนะ  ศรีวิชา 2.47
นายวันชัย  พงษ์สุวรรณ 2.73
นางสาววันทนา  รองสุพรรณ์ 2.49
นางสาววันทนีย์  พิมสาร 2.66
นางสาววันนิสา  ศรีชมภู 2.46
นางสาววันวิสาข์  ไชยรัตน์ 3.16
นางสาววัลย์ราดี  สาเทียน 2.41
นางสาววัลยา  พรมบุดดี 2.42
นางสาววาสนา  ธรรมวงค์ 3.59
นางสาววาสนา  พลโศก 2.82
นางสาววาสิตา  พนมศิลป์ 2.60
นายวาสุเทพ  สิมมาเคน 3.49
นางสาววิกานดา  หอมหวล 2.53
นางสาววิจิตรา  ภูนาเงิน 2.98
นางสาววิชญาพร  แสงสอน 2.96607 อบ.0330558/2557

604 อบ.0331042/2557
605 อบ.0330121/2557
606 อบ.0330720/2557

601 อบ.0330587/2557
602 อบ.0331015/2557
603 อบ.0330355/2557

598 อบ.0330772/2557
599 อบ.0330246/2557
600 อบ.0330841/2557

595 อบ.0331039/2557
596 อบ.0330248/2557
597 อบ.0330987/2557

592 อบ.0330735/2557
593 อบ.0331021/2557
594 อบ.0330039/2557

589 อบ.0330540/2557
590 อบ.0330677/2557
591 อบ.0330778/2557

587 อบ.0330539/2557
588 อบ.0330879/2557

นางสาววิชญาพร  แสงสอน 2.96
นายวิชัย  โททะรินทร์ 2.90
นางสาววิชุดา  คําประสงค์ 3.15

607 อบ.0330558/2557
608 อบ.0330441/2557
609 อบ.0330827/2557



นายวิเชียร  จันทศรี 3.07
นายวิทยา  ศรีทาเวช 2.59
นางสาววิภาดา  แข็งแรง 2.43
นางสาววิภาพร  สารีพันธ์ 2.83
นางสาววิภาวดี  เทพมุสิก 2.32
นางสาววิภาวัลย์  พันธสีมา 2.63
นางสาววิมล  คมใส 2.57
นางสาววิมลศิริ  ป้องแก้ว 2.57
นางสาววิยะดา  สีหาบัณดิษ 2.44
นางสาววิลัยพร  สารธิมา 3.15
นางสาววิลาวัลย์  ชุมจันทร์ 3.07
นางสาววิลาวัลย์  แพงทรัพย์ 2.96
นางสาววิลาสินี  แก้วประเสริฐ 2.47
นางสาววิลาสินี  ทองสุ 2.79
นางสาววิไล  พรมดาว 3.08
นางสาววิไลพร  ทารินทร์ 2.62
นางสาววิไลพร  ผุสิงห์ 3.06
นายวิวัฒน์  นนศิริ 3.10
นายวิศรุฒน์  ภูมิเขียว 2.37628 อบ.0330932/2557

625 อบ.0330590/2557
626 อบ.0330789/2557
627 อบ.0330951/2557

622 อบ.0330287/2557
623 อบ.0330028/2557
624 อบ.0330185/2557

619 อบ.0330459/2557
620 อบ.0330981/2557
621 อบ.0330150/2557

616 อบ.0330589/2557
617 อบ.0330613/2557
618 อบ.0330045/2557

613 อบ.0331013/2557
614 อบ.0330605/2557
615 อบ.0330663/2557

610 อบ.0330640/2557
611 อบ.0330999/2557
612 อบ.0330398/2557

นายวิศรุฒน์  ภูมิเขียว 2.37
นางสาววีณา  กุมแก้ว 2.99
นางสาววีณา  ไชยรัตน์ 3.20
นางสาววีรปริยา  ลาสา 2.62
นายวีรยุทธ  นันตะบุตร 2.35
นายวีระชัย  สายโส 2.84
นางสาววีระยา  ไชยรัตน์ 2.83
นางสาววีระยา  วงค์แสง 2.80
นายวีระศักดิ์  เหลี่ยมโลก 2.62
นายวุฒิกาล  วรบัณฑิตย์ 2.67
นายวุฒิชัย  แก้วพวง 2.31
นายวุฒิชัย  คํ้าจุน 2.29
นายวุฒิพงศ์  บุญละคร 2.44
นางสาวแววดาว  เก้ือกูล 2.46
นายศตวรรษ  โพธิ์พล 2.52
นายศตวรรษ  หนูกอง 2.78
นางสาวศรัญญา  โสภาลุน 3.13
นายศราวุธ  รุ่งคํา 2.56
นางสาวศรีสุดา  ศรีจันทร์ 2.93
นางสาวศลิลทิพย์  สายมงคล 2.75
นางสาวศศิธร  เผ่าภูรี 2.95

646 อบ.0330777/2557
647 อบ.0330684/2557
648 อบ.0330461/2557

643 อบ.0330642/2557
644 อบ.0330356/2557
645 อบ.0330542/2557

640 อบ.0330839/2557
641 อบ.0330090/2557
642 อบ.0330509/2557

637 อบ.0330226/2557
638 อบ.0330935/2557
639 อบ.0330939/2557

634 อบ.0330288/2557
635 อบ.0330321/2557
636 อบ.0330030/2557

631 อบ.0330003/2557
632 อบ.0330752/2557
633 อบ.0330641/2557

628 อบ.0330932/2557
629 อบ.0330776/2557
630 อบ.0330460/2557

นางสาวศศิธร  เผ่าภูรี 2.95
นางสาวศศิธร  พุ่มก่อ 2.97
นางศศิธร  มณีพงษ์ 3.25

649 อบ.0330754/2557
650 อบ.0330853/2557

648 อบ.0330461/2557



นางสาวศศิธร  ศิริทิพย์ 2.65
นางสาวศศิวิมล  เลยหยุด 2.13
นายศักดิ์ชาย  ทองละมุล 2.51
นายศักดิ์ดา  ถีระทัน 2.36
นางสาวศันสนีย์  สายพันธ์ 3.00
นางสาวศันสนีย์  อรเพชร 2.43
นายศิรชัช  แก้ววิไล 2.55
นางสาวศิริญญา  ประเสริฐพงษ์ 2.31
นางสาวศิรินันท์  พันธ์เป็น 2.74
นางสาวศิรินันท์  แสงตา 2.74
นางสาวศิรินารถ  กันยะกาญจน์ 2.56
นางสาวศิริพร  คําดี 2.06
นางสาวศิริพร  นิยมชาติ 3.03
นางสาวศิริพร  บุญวิทย์ 3.12
นางสาวศิริพรรณ  บูระพิน 3.05
นางสาวศิริพรรณ  หลาทอง 2.65
นางสาวศิริรัตน์  บุสรินทร์ 2.11
นางสาวศิริรัตน์  ศิรินนท์ 2.52
นางสาวศิริลักษณ์  มีทรัพย์ 3.19

667 อบ.0330799/2557
668 อบ.0330186/2557
669 อบ.0330250/2557

664 อบ.0330852/2557
665 อบ.0330664/2557
666 อบ.0330122/2557

661 อบ.0330249/2557
662 อบ.0330812/2557
663 อบ.0330091/2557

658 อบ.0330021/2557
659 อบ.0330463/2557
660 อบ.0330218/2557

655 อบ.0330484/2557
656 อบ.0330591/2557
657 อบ.0330943/2557

652 อบ.0330048/2557
653 อบ.0331052/2557
654 อบ.0330998/2557

651 อบ.0330357/2557

นางสาวศิริลักษณ์  มีทรัพย์ 3.19
นางสาวศิริวรรณ  ชิณเฮือง 2.76
นางสาวศิโรรัตน์  แก้วมงคล 2.74
สิบตํารวจตรีศุภกร  แก้วเสนา 2.39
นางสาวศุภกานต์  ธรรมบุตร 2.90
นายศุภชัย  เส้นเกษ 3.00
นางสาวศุภรพักตร์  คําแก้ว 2.87
นางสาวศุภลักษณ์  ชื่นบุญเพ่ิม 2.63
นายศุภลักษณ์  สิมหะชาติ 3.17
นายสกล  วงค์โสภา 2.86
นางสาวสกุลตรา  สีลาแสง 3.23
นายสถาปัตย์  ทารา 2.46
นางสาวสถิตาภรณ์  กองแก้ว 2.22
นางสาวสมจิตร  นางาม 2.38
นายสมชาย  สุภาสุข 3.45
นายสมยงค์  โมลานิล 3.21
นางสาวสมฤดี  ไชยสุวรรณ์ 2.92
นางสาวสมฤทัย  จันทวี 2.84
นางสาวสมฤทัย  จันมาทูล 2.91
นางสาวสมฤทัย  สายสิน 2.33
นางสาวสมสกุล  พูลเพ่ิม 2.88

688 อบ.0330123/2557
689 อบ.0330152/2557

685 อบ.0330093/2557
686 อบ.0330989/2557
687 อบ.0330428/2557

682 อบ.0330798/2557
683 อบ.0330871/2557
684 อบ.0330743/2557

679 อบ.0330501/2557
680 อบ.0330783/2557
681 อบ.0330820/2557

676 อบ.0330559/2557
677 อบ.0330644/2557
678 อบ.0330952/2557

673 อบ.0330151/2557
674 อบ.0330643/2557
675 อบ.0330856/2557

670 อบ.0330990/2557
671 อบ.0330399/2557
672 อบ.0330878/2557

669 อบ.0330250/2557

นางสาวสมสกุล  พูลเพ่ิม 2.88
นายสรายุทธ  ศรีภา 3.20
นายสราวุธ  แนวกันยา 3.06691 อบ.0330301/2557

689 อบ.0330152/2557
690 อบ.0330132/2557



นางสาวสริตา  ศรีใสคํา 3.18
นางสาวสโรชา  จามะรีย์ 3.17
นางสาวสวยศิลป์  ยอดดี 3.05
สิบตํารวจเอกสวรรค์  ธุมาชิน 3.20
นายสหมงคล  โทคําเวช 2.66
นางสาวสัญสิริ  จํานงค์ 2.45
นายสันติสุข  แดงกัณหา 2.94
นางสาวสายฝน  นาคํา 2.76
นางสาวสาวิตรี  แก้วกอง 2.57
นางสาวสาวิตรี  ทวีศรี 2.90
นางสาวสาวิตรี  ฟองศิริ 3.21
นางสาวสิติพร  ธรรมนิยม 2.08
นายสิทธิชัย  สีคํา 3.21
นายสิทธิโชค  พวงยอด 3.01
นายสิทธิพงษ์  ชิณโชติ 3.21
นายสิทธิพงษ์  นุเล 2.10
นางสาวสินีนาฏ  จันทร 2.67
นางสาวสิราพร  พรมจันทร์ 2.42
นางสาวสิริกรประภา  แพงทรัพย์ 3.19

709 อบ.0330624/2557
710 อบ.0330905/2557

706 อบ.0330600/2557
707 อบ.0330636/2557
708 อบ.0330007/2557

703 อบ.0330094/2557
704 อบ.0330333/2557
705 อบ.0330647/2557

700 อบ.0330486/2557
701 อบ.0330855/2557
702 อบ.0330251/2557

697 อบ.0330400/2557
698 อบ.0330736/2557
699 อบ.0330289/2557

694 อบ.0330187/2557
695 อบ.0330015/2557
696 อบ.0330712/2557

692 อบ.0330359/2557
693 อบ.0330592/2557

นางสาวสิริกรประภา  แพงทรัพย์ 3.19
นางสาวสิริโฉม  สายสมบัติ 2.41
นางสาวสิริลักษณ์  จันทร์สิงห์ 2.96
นางสาวสิริวิภา  กาญจนวิบูลย์ 2.97
นางสาวสุกัญญา  แก้วหลวง 2.91
นางสาวสุกัญญา  คูณมา 2.80
นางสาวสุกัญญา  พลพันธุ์ 3.05
นางสาวสุกัญญา  โยธี 3.17
นางสาวสุกัญญา  สีแสด 3.01
นางสาวสุกัญญา  อินหอม 2.69
นางสาวสุกัลยา  พงษ์สุวรรณ 3.06
นางสาวสุขฤทัย  เรืองศรี 3.18
นางสาวสุจิตตรา  โอทาตะวงค์ 2.73
นางสาวสุจิตรา  ซ่ือสัตย์ 2.67
นางสาวสุจิตรา  บุญลา 3.15
นางสาวสุจิตรา  มีศรี 2.89
นางสาวสุจิตรา  ยาวะโนภาส 2.86
นางสาวสุจิตรา  สมชม 3.00
นางสุชาดา  สานุสันต์ 3.24
นายสุเชษฐ์  โคตรคํา 2.62
นางสาวสุณิสา  พละศักดิ์ 2.98730 อบ.0330362/2557

727 อบ.0330464/2557
728 อบ.0330741/2557
729 อบ.0330753/2557

724 อบ.0330291/2557
725 อบ.0330560/2557
726 อบ.0330430/2557

721 อบ.0330402/2557
722 อบ.0330593/2557
723 อบ.0330831/2557

718 อบ.0330361/2557
719 อบ.0331025/2557
720 อบ.0330665/2557

715 อบ.0330153/2557
716 อบ.0330401/2557
717 อบ.0330429/2557

712 อบ.0330124/2557
713 อบ.0330721/2557
714 อบ.0330523/2557

710 อบ.0330905/2557
711 อบ.0330502/2557

นางสาวสุณิสา  พละศักดิ์ 2.98
นางสาวสุดธิมา  พิลาสันต์ 2.95
นางสาวสุดาพร  กัญญาสาย 2.22

730 อบ.0330362/2557
731 อบ.0330431/2557
732 อบ.0330062/2557



นางสาวสุดาพร  บุญเพ่ิม 2.54
นางสาวสุดารัตน์  จําปี 2.97
นางสาวสุดารัตน์  โจระสา 2.44
นางสาวสุดารัตน์  ท้าวอานนท์ 2.57
นางสุดารัตน์  พรมลี 2.69
นางสาวสุดารัตน์  สมาน 2.40
นางสาวสุดารัตน์  สารโท 2.71
นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณคํา 2.73
นางสาวสุดารัตน์  หมายมี 2.39
นางสาวสุทธิษา  ศิลาพันธ์ 2.62
นางสาวสุธาทิพย์  แข็งแรง 2.85
นางสาวสุนันทา  ทองไทย 2.21
นางสาวสุนันทา  สิงห์แก้ว 3.17
นางสาวสุนันทา  สีม่วง 3.12
นางสาวสุนันทา  หล่าเพชร 2.79
นางสาวสุนิดา  บุญหล้า 3.20
นางสาวสุนิตา  ด้วงทอง 2.32
นางสาวสุนิษา  คําศรีสุข 2.64
นางสาวสุนิษา  ทนธรรม 2.90751 อบ.0330432/2557

748 อบ.0330851/2557
749 อบ.0330950/2557
750 อบ.0330631/2557

745 อบ.0330364/2557
746 อบ.0330689/2557
747 อบ.0330524/2557

742 อบ.0330595/2557
743 อบ.0330823/2557
744 อบ.0330409/2557

739 อบ.0330125/2557
740 อบ.0330838/2557
741 อบ.0330155/2557

736 อบ.0330363/2557
737 อบ.0330708/2557
738 อบ.0330594/2557

733 อบ.0330292/2557
734 อบ.0330982/2557
735 อบ.0330024/2557

นางสาวสุนิษา  ทนธรรม 2.90
นางสาวสุนิสา  คําสะ 2.70
นางสาวสุนิสา  พลเขตร 2.26
นางสาวสุนีย์  บุตรโสภา 3.04
นางสาวสุปราณี  พรมพา 3.02
นางสาวสุปราณี  มณีสาย 2.29
นางสาวสุปราณี  ศรีเมือง 2.89
นางสาวสุปวีย์  ทองหม่ืน 2.39
นางสาวสุพรรณี  ศรีทองธรรม 2.91
นางสาวสุพรรณี  เศษกัณฑ์ 3.21
นางสาวสุพรรณี  สังโสม 2.98
นางสาวสุพัดชา  เข็มทอง 2.90
นางสาวสุพัตรา  จอมใจทิปิ 2.64
นางสาวสุพัตรา  ท่าหาญ 2.92
นางสาวสุพัตรา  ปัดชาศรี 2.67
นางสาวสุพัตรา  พูลจิต 3.16
นางสาวสุพัตรา  วามะชาติ 2.49
นางสาวสุพัตรา  โสดา 2.74
นางสาวสุพัตรา  อยู่ม่ัน 3.00
นางสาวสุพิชญ์รดา  ชยังกูรอภิวิชญ์ 3.21
นางสาวสุพิชญา  พิมดา 2.98

769 อบ.0330096/2557
770 อบ.0330807/2557
771 อบ.0330488/2557

766 อบ.0330957/2557
767 อบ.0330063/2557
768 อบ.0330504/2557

763 อบ.0330220/2557
764 อบ.0330918/2557
765 อบ.0330487/2557

760 อบ.0330324/2557
761 อบ.0330790/2557
762 อบ.0330444/2557

757 อบ.0330095/2557
758 อบ.0330156/2557
759 อบ.0330188/2557

754 อบ.0330293/2557
755 อบ.0330126/2557
756 อบ.0330010/2557

751 อบ.0330432/2557
752 อบ.0330503/2557
753 อบ.0330821/2557

นางสาวสุพิชญา  พิมดา 2.98
นางสาวสุภัสสร  คุตนาม 3.09
นางสาวสุภาพร  คําแสนราช 3.20

772 อบ.0331035/2557
773 อบ.0330666/2557

771 อบ.0330488/2557



นางสาวสุภาพร  เชื้อลี 2.69
นางสาวสุภาพร  นาสินส่ง 3.01
นางสาวสุภาพร  ผลเจริญ 3.01
นางสาวสุภาภรณ์  เดินขุนทด 2.27
นางสาวสุมาลัย  จันทร์จริง 2.78
นางสาวสุมาลี  ประพรม 2.92
นางสาวสุมาลี  สมวงศ์ 2.75
นายสุมิต  บุญมาพัด 2.60
นายสุเมธ  นพเคราะห์ 2.86
นายสุรศักดิ์  พิลาบุตร 3.06
นายสุระชัย  แจ่มศรี 3.10
นางสาวสุรัญญา  สุวรรณวิสุทธิ์ 2.52
นายสุริยะ  ระหาร 3.16
นายสุริยา  ระวังดี 2.41
นางสาวสุริยาพร  ศรีพิกุล 2.62
นางสาวสุรีจันทร์  สายโสภา 2.58
นางสาวสุรีรัตน์  ทัดเทียม 2.10
นางสาวสุลัดดา  ผิวจันทร์ 3.08
นายสุวรรณ  ไชยะโอชะ 2.80

790 อบ.0330915/2557
791 อบ.0330404/2557
792 อบ.0330227/2557

787 อบ.0331048/2557
788 อบ.0330864/2557
789 อบ.0330822/2557

784 อบ.0330054/2557
785 อบ.0330434/2557
786 อบ.0330900/2557

781 อบ.0330619/2557
782 อบ.0330543/2557
783 อบ.0331003/2557

778 อบ.0330127/2557
779 อบ.0330964/2557
780 อบ.0330159/2557

775 อบ.0330158/2557
776 อบ.0330525/2557
777 อบ.0330505/2557

774 อบ.0330930/2557

นายสุวรรณ  ไชยะโอชะ 2.80
นางสาวสุวรรณี  สะตะ 2.95
นางสาวสุวิมล  บุญอบ 3.11
นางสาวเสาวณี  พรมแก้ว 2.78
นางสาวเสาวณีย์  แก้วเขียว 2.45
นางสาวเสาวภา  โกสัตถา 2.66
นางสาวเสาวลักษณ์  คณานันท์ 2.87
นางสาวเสาวลักษณ์  ชูเนตร 2.67
นางสาวเสาวลักษณ์  ดําริห์ 2.65
นางสาวเสาวลักษณ์  สายรัตน์ 2.85
นางสาวแสงดาว  ลาภูธร 3.21
นางสาวโสภิรัช  บุญมาศ 3.43
นายโสมนัส  ทาคําห่อ 2.37
นายไสว  หอมทรัพย์ 2.76
นางสาวหงษ์หยก  อุดมสุข 3.18
นางสาวหทัยทิพย์  ศรีหาบุตร 2.42
นางสาวหทัยรัตน์  ดอกสะบา 2.70
นางสาวหทัยรัตน์  ใยบัว 3.19
นางสาวหทัยรัตน์  ศรีสุวะ 2.76
นางสาวหนึ่งฤทัย  ทองเกลี้ยง 2.52
นางสาวใหม่  ปริโยทัย 3.09

811 อบ.0330254/2557
812 อบ.0330465/2557

808 อบ.0330706/2557
809 อบ.0330976/2557
810 อบ.0331017/2557

805 อบ.0330373/2557
806 อบ.0330489/2557
807 อบ.0330596/2557

802 อบ.0330189/2557
803 อบ.0330861/2557
804 อบ.0330667/2557

799 อบ.0330931/2557
800 อบ.0330160/2557
801 อบ.0330295/2557

796 อบ.0330366/2557
797 อบ.0330606/2557
798 อบ.0330128/2557

793 อบ.0330779/2557
794 อบ.0330325/2557
795 อบ.0330979/2557

792 อบ.0330227/2557

นางสาวใหม่  ปริโยทัย 3.09
นายอดิชัย  ลมลิน 2.42
นายอดิศักดิ์  แก้วกัญญา 2.62814 อบ.0330713/2557

812 อบ.0330465/2557
813 อบ.0330649/2557



นายอดิศักดิ์  ทองแสวง 2.87
นายอดิศักดิ์  สมนึก 3.09
นายอติชาต  ตั้งพิทักษ์ไกร 2.44
นางสาวอทิตติยา  เกตุแก้ว 2.71
นางสาวอทิตยา  พรหมทา 2.63
นางสาวอทิตยา  สมพงษ์ 2.19
นายอธิพัฒน์  เพียโคตร 2.49
นายอธิวัฒน์  โพธิ์ม่ัน 2.98
นางสาวอนัญจนา  ผิวใสยา 2.27
นางสาวอนัญญา  งามโสม 2.50
นายอนิวัฒน์  สินโพธิ์ 2.21
นางสาวอนิสรา  จันทร์ขาว 2.35
นางสาวอนุธิดา  พาเรือง 2.70
นายอนุวัฒน์  ปัญญานาง 2.65
นายอนุวัฒน์  อินทะนู 2.66
นายอนุวัตร  ทองอินทร์ 2.97
นายอนุสร  สายเสมา 2.73
นางสาวอนุสรณ์  ยี่เข่ง 3.27
นางสาวอนุสรา  จันพวง 2.91

832 อบ.0330907/2557
833 อบ.0330296/2557

829 อบ.0330442/2557
830 อบ.0331023/2557
831 อบ.0330302/2557

826 อบ.0330507/2557
827 อบ.0331016/2557
828 อบ.0330165/2557

823 อบ.0330690/2557
824 อบ.0330161/2557
825 อบ.0330678/2557

820 อบ.0330406/2557
821 อบ.0330891/2557
822 อบ.0330544/2557

817 อบ.0330637/2557
818 อบ.0330668/2557
819 อบ.0330813/2557

815 อบ.0330696/2557
816 อบ.0330650/2557

นางสาวอนุสรา  จันพวง 2.91
นางสาวอนุสรา  วันดี 2.63
นางสาวอโนชา  บุญหล้า 2.29
นางสาวอภัสราพร  สิงห์คา 3.44
นายอภิชาติ  ผาอิดดี 2.15
นางสาวอภิญญา  ดอนสิงห์ 2.97
นางสาวอภิญญา  เปลื้องพัฒนกุล 2.60
นางสาวอภิญญา  เพ็ญจันทร์ 3.12
นางสาวอภิญญา  โยธา 2.92
นางสาวอภิญญา  สายตา 3.16
นางสาวอภิญญา  หมายสิน 2.09
นายอภิรัตน์  กุลบุตร 3.16
นายอภิวัฒน์  คําทอง 2.69
นายอภิวัฒน์  สุมาลี 3.07
นางสาวอมรรัตน์  กัญญาพันธ์ 2.74
นางสาวอมรศรี  นามลฑา 2.92
นางสาวอรณิชา  ตุ้งประโคน 2.41
นางสาวอรทัย  เนตรวงศ์ 2.86
นางสาวอรพรรณ  วิสีปัตน์ 2.78
นางสาวอรพิน  ชิณกะธรรม 3.18
นางสาวอรพิน  นิสราช 2.40853 อบ.0330786/2557

850 อบ.0330221/2557
851 อบ.0330466/2557
852 อบ.0330163/2557

847 อบ.0330367/2557
848 อบ.0330162/2557
849 อบ.0330190/2557

844 อบ.0330334/2557
845 อบ.0330923/2557
846 อบ.0330651/2557

841 อบ.0330526/2557
842 อบ.0330099/2557
843 อบ.0330051/2557

838 อบ.0330255/2557
839 อบ.0330435/2557
840 อบ.0331038/2557

835 อบ.0330802/2557
836 อบ.0330692/2557
837 อบ.0330818/2557

833 อบ.0330296/2557
834 อบ.0330326/2557

นางสาวอรพิน  นิสราช 2.40
นายอรรถชัย  วิเชียร 2.68
นายอรรถชัย  ศรีลาเลิศ 2.85

853 อบ.0330786/2557
854 อบ.0330545/2557
855 อบ.0330546/2557



นายอรรถพล  ศรเพชร 2.26
นายอรรถวุฒิ  พรสุวรรณ์ 2.95
นางสาวอรฤดี  ปัดฐพิมพ์ 2.72
นางสาวอรสา  เดือนขาว 3.19
นางสาวอรอนงค์  คําทวี 2.69
นางสาวอรอนงค์  ทรงกลด 2.85
นางสาวอรอนงค์  วงศ์พินิจ 2.97
นางสาวอรอนงค์  องอาจ 2.66
นางสาวอรอุมา  พิมพบุตร 2.59
นางสาวอรัญญา  เทนสุนา 2.76
นางสาวอรัญญา  บุญฤทธิเดช 3.02
นางสาวอรัศรา  บํารุงพงษ์ 2.71
นางสาวอริยา  สาระชาติ 2.97
นางสาวอริศรา  ศิริสาร 3.05
นายอรุณ  สาลี 2.95
นางสาวอรุณรัตน์  คําแดง 2.32
นางสาวอรุณรัตน์  เสนคราม 2.82
นางสาวอรุณโรจน์  อุ่นใจ 2.70
นางสาวอลิตา  ธุมาลา 2.35874 อบ.0330064/2557

871 อบ.0330407/2557
872 อบ.0330597/2557
873 อบ.0330528/2557

868 อบ.0330467/2557
869 อบ.0330468/2557
870 อบ.0330374/2557

865 อบ.0330327/2557
866 อบ.0330562/2557
867 อบ.0330714/2557

862 อบ.0330669/2557
863 อบ.0330101/2557
864 อบ.0330920/2557

859 อบ.0330527/2557
860 อบ.0330256/2557
861 อบ.0330129/2557

856 อบ.0330901/2557
857 อบ.0331040/2557
858 อบ.0330436/2557

นางสาวอลิตา  ธุมาลา 2.35
นางสาวอลิศรา  มุละสิวะ 2.46
นางสาวอลิษา  มณีนารถ 2.40
นางสาวอ่อนนุช  อุ่นจิตร 3.23
นางสาวออมบุญญา  สุวรรณเสาร์ 2.90
นางสาวอ้อมฤทัย  พิลารัตน์ 3.01
นางสาวอ้อยใจ  ปริโยทัย 2.60
นายอัครเดช  ลือนาม 2.78
นายอัครพล  บุญยิ้ม 2.77
นายอัครวัฒน์  คําริกาบุตร 3.22
นางสาวอัจฉราพร  ศรศิลป์ 2.49
นางสาวอัจฉราภรณ์  สุดใจ 3.09
นางสาวอัจฉราวดี  ตละทา 2.01
นางสาวอัจฉริยา  แสงกล้า 2.99
นางสาวอัญชรัตน์  ธานี 2.72
นางสาวอัญชลี  กล่อมใจ 2.56
นางสาวอัญชลี  ชนะอักษร 2.23
นางสาวอัญชลี  เผ่าผา 2.41
นางสาวอัมพร  มายูร 3.14
นางสาวอัมพร  สุทธิกุล 2.81
นางสาวอัศวินี  ล้อมวงค์ 2.92

892 อบ.0330565/2557
893 อบ.0330758/2557
894 อบ.0330437/2557

889 อบ.0330164/2557
890 อบ.0330564/2557
891 อบ.0330921/2557

886 อบ.0330814/2557
887 อบ.0330166/2557
888 อบ.0330997/2557

883 อบ.0330877/2557
884 อบ.0330047/2557
885 อบ.0330298/2557

880 อบ.0330257/2557
881 อบ.0330944/2557
882 อบ.0330867/2557

877 อบ.0330529/2557
878 อบ.0330267/2557
879 อบ.0330757/2557

874 อบ.0330064/2557
875 อบ.0330563/2557
876 อบ.0330824/2557

นางสาวอัศวินี  ล้อมวงค์ 2.92
นายอาทิตย์  เจริญศรี 2.58
นางสาวอาทิตยา  ไชยรักษ์ 2.35

895 อบ.0330842/2557
896 อบ.0331057/2557

894 อบ.0330437/2557



นายอานุภาพ  บัวศรียอด 2.48
นางสาวอารยา  พจน์ชนะ 2.25
นางสาวอารีรัตน์  กันหาคุณ 2.50
นางสาวอารีรัตน์  แสงใส 2.29
นางสาวอารีรัตน์  อินทะนะ 2.84
นางสาวอินทิรา  เวชกามา 2.72
นางสาวอิม  กิตติผัด 3.01
นางสาวอิสรา  เดชเดิม 3.03
นางอิสริยา  คําดี 2.72
นายอุดมศักดิ์  หลักบุญ 2.36
นางสาวอุบลวรรณ  พรมวงษ์ 2.03
นางสาวอุบลวรรณ  สุวรรณกูฎ 2.85
นางสาวอุมาพร  หงษ์ทองแต่ง 2.96
นางสาวอุไรพร  แก่นแก้ว 2.10
นางสาวอุไรลักษ์  หงษ์ทอง 2.75
นางสาวอุไรวรรณ  นนท์ศิริ 2.70
นางสาวอุไรวรรณ  พิมพ์ทรัพย์ 2.94
นางสาวอุไรวรรณ  อบคํา 2.41
นางสาวอุษาวดี  ธรรมเจริญ 2.72

913 อบ.0330795/2557
914 อบ.0330782/2557
915 อบ.0330102/2557

910 อบ.0330036/2557
911 อบ.0330834/2557
912 อบ.0331004/2557

907 อบ.0330046/2557
908 อบ.0330693/2557
909 อบ.0330223/2557

904 อบ.0330949/2557
905 อบ.0330066/2557
906 อบ.0330797/2557

901 อบ.0330469/2557
902 อบ.0331029/2557
903 อบ.0330470/2557

898 อบ.0330598/2557
899 อบ.0330632/2557
900 อบ.0330328/2557

897 อบ.0330228/2557

นางสาวอุษาวดี  ธรรมเจริญ 2.72
นายเอกพันธุ์  ฤทธิรอด 2.52
นายเอกอนันต์  อุ่นใจ 2.62
นางสาวไอรัดดา  สุวรรณคํา 3.35
นางสาวไอลดา  พลเทพ 3.06919 อบ.0330530/2557

ศิลปศาสตรบัณฑิต จํานวน 919 ราย

916 อบ.0330765/2557
917 อบ.0331036/2557
918 อบ.0330438/2557

915 อบ.0330102/2557


