
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกชพรรณ  กันยาบุตร 2.77
นางสาวกนกพร  กตะศิลา 2.73
นางสาวกนกพร  วิชาพูล 2.90
นางสาวกนกวงศ์  คงนิล 2.96
นางสาวกนกวรรณ  กันทะมา 3.19
นางสาวกนกวรรณ  เจริญรอย 2.99
นางสาวกนกวรรณ  ประถมยา 3.13
นางสาวกมลชนก  พิชัย 2.83
จ่าสิบตรีหญิงกมลชนก  หินผา 3.05
นางสาวกมลา  วงศ์เจริญ 3.04
นายกรภพ  บุญศรัทธา 2.95
นางสาวกรรณิการ์  โทจันทร์ 2.59
นางสาวกรรณิการ์  สีดาแก้ว 2.8013 อบ.0130170/2557

10 อบ.0130375/2557
11 อบ.0130099/2557
12 อบ.0130248/2557

7 อบ.0130502/2557
8 อบ.0130328/2557
9 อบ.0130629/2557

4 อบ.0130662/2557
5 อบ.0130412/2557
6 อบ.0130599/2557

1 อบ.0130284/2557
2 อบ.0130031/2557
3 อบ.0130501/2557
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ลําดับ

นางสาวกรรณิการ์  สีดาแก้ว 2.80
นางสาวกรรณิการ์  หนูน้ําคํา 3.15
นายกรวิต  โรจนจิรพงศ์ 2.68
นางสาวกฤติยา  เวียนวงศ์ 2.61
นายก่อโชค  ต่อนคําสนธิ์ 2.82
นางสาวกัญญารัตน์  สุภาษร 3.17
นางสาวกัณฑิมา  ปุยดา 3.13
นางสาวกัลนิกา  องค์อาจ 2.88
นางสาวกาญจนา  คูหา 2.86
นางสาวกาญจนา  บัวปั่น 2.82
นางกาญจนา  หวังชื่น 2.91
นางสาวกาญจนาพร  บุรกรณ์ 2.96
นางสาวกิตติภรณ์  จันทะแสง 2.62
นางสาวกิตติยา  อุ่นอ่อน 2.85
นางสาวกุลธิดา  จันทาทอง 3.11
นางสาวเกศินี  สุขอ้วน 2.89
นางสาวเกษร  ทองอ่อน 3.07
นางสาวเกษรา  สัญญา 2.80
นางสาวเกษา  ศรีวะวงศ์ 2.94
สิบเอกเกียรติศักดิ์  พลนํา 2.56
นางสาวขนิษฐา  สิงหะ 3.19

31 อบ.0130504/2557
32 อบ.0130465/2557
33 อบ.0130297/2557

28 อบ.0130478/2557
29 อบ.0130296/2557
30 อบ.0130006/2557

25 อบ.0130435/2557
26 อบ.0130600/2557
27 อบ.0130564/2557

22 อบ.0130503/2557
23 อบ.0130015/2557
24 อบ.0130563/2557

19 อบ.0130014/2557
20 อบ.0130668/2557
21 อบ.0130105/2557

16 อบ.0130008/2557
17 อบ.0130287/2557
18 อบ.0130104/2557

13 อบ.0130170/2557
14 อบ.0130667/2557
15 อบ.0130009/2557

นางสาวขนิษฐา  สิงหะ 3.19
นางสาวขนิษฐา  สีดํา 2.99
นางสาวขนิษฐา  อินธิเดช 2.98

34 อบ.0130332/2557
35 อบ.0130376/2557

33 อบ.0130297/2557



นางสาวขวัญชนก  รักญาติ 3.08
นางสาวขวัญฤดี  จันทร์ลุน 2.97
นางสาวขวัญศิริ  สายสมบัติ 3.16
นายคณาวุฒิ  ดาวัลย์ 2.98
นายคมสันต์  ศรีมันตะ 2.72
นายคําภีร์  ภูมะลี 3.09
นางเครือวัลย์  คําแผ่น 3.64
นางสาวจรรยาภรณ์  กุลบุตร 2.76
นางสาวจรัญญา  บุญชม 2.70
นางสาวจริยาภรณ์  ถาวร 3.10
นายจักรี  ชินนะบุตร 3.12
นางสาวจันทร์ญา  วรรณวัฒน์ 3.07
นางสาวจันทร์ญา  สุนา 2.65
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ถาพร 3.12
นางสาวจันทร์เพ็ญ  วิชางาม 2.93
นางสาวจันทราทิพย์  วิรุณพันธ์ 2.75
นางสาวจารุวรรณ  ใฝ่จิต 3.19
นางสาวจารุวรรณ  สุริยวงค์ 3.23
นางสาวจิตตรา  ผลเจริญ 2.77
นางสาวจินตนา  สุขสาร 3.0155 อบ.0130524/2557

52 อบ.0130377/2557
53 อบ.0130060/2557
54 อบ.0130107/2557

49 อบ.0130505/2557
50 อบ.0130017/2557
51 อบ.0130660/2557

46 อบ.0130238/2557
47 อบ.0130016/2557
48 อบ.0130251/2557

43 อบ.0130530/2557
44 อบ.0130298/2557
45 อบ.0130335/2557

40 อบ.0130652/2557
41 อบ.0130658/2557
42 อบ.0130053/2557

37 อบ.0130250/2557
38 อบ.0130333/2557
39 อบ.0130592/2557

36 อบ.0130172/2557

นางสาวจิตตรา  ผลเจริญ 2.77
นางสาวจินตนา  สุขสาร 3.01
นางสาวจินตนา  อะสูนย์ 2.92
นางสาวจินตรา  อุคํา 2.82
นางสาวจิมาณิกา  บรรเทิง 3.51
นางสาวจิรพันธุ์  แซ่เอ้ียว 3.21
นางสาวจิรัชยา  กําลังเจริญ 3.38
นางสาวจิรัญญา  เบ้าคํา 3.08
นางสาวจิรานุช  กันยาสาย 3.18
นางจิราพร  บุญอุ้ม 3.13
นางสาวจิราพร  ศรีไชย 3.17
นางสาวจิราพรรณ  บัวแย้ม 3.27
นางสาวจิราภรณ์  ทองใหม่ 3.14
นางสาวจิราวรรณ  พลอาจ 2.94
นางสาวจุฑารัตน์  กลื่นกระโทก 3.14
นางสาวจุติรานี  อินทรพรหมมา 3.10
นางสาวจุรีพร  กําหอม 3.05
นายจุลพล  พ้นภัย 2.75
นางสาวเจนจิรา  ใจคํา 3.01
นางสาวเจนจิรา  ชุลีกร 2.99
นางสาวเจนจิราพร  แพงคําลา 2.77
นางสาวฉลวย  เทพตาแสง 2.93

73 อบ.0130669/2557
74 อบ.0130253/2557
75 อบ.0130537/2557

70 อบ.0130301/2557
71 อบ.0130466/2557
72 อบ.0130603/2557

67 อบ.0130063/2557
68 อบ.0130380/2557
69 อบ.0130566/2557

64 อบ.0130601/2557
65 อบ.0130602/2557
66 อบ.0130379/2557

61 อบ.0130213/2557
62 อบ.0130175/2557
63 อบ.0130536/2557

58 อบ.0130535/2557
59 อบ.0130378/2557
60 อบ.0130544/2557

55 อบ.0130524/2557
56 อบ.0130632/2557
57 อบ.0130061/2557

54 อบ.0130107/2557

นางสาวฉลวย  เทพตาแสง 2.93
นางสาวชญานี  สอนศรี 3.22
นางสาวชญาภรณ์  กันธิยา 2.97

76 อบ.0130064/2557
77 อบ.0130670/2557

75 อบ.0130537/2557



นางชฎาพร  ลอยหา 3.32
นางสาวชนิดา  จําปาอ่อน 3.00
นางสาวชบาไพร  มณีศรี 3.10
นางสาวชมพูนุช  เรืองศรี 3.11
นางสาวชไมพร  ดาผา 2.67
นางสาวชลธิชา  สร้อยเพชร 2.97
นางสาวชลันดา  วงษ์พิทักษ์ 2.66
นายชัยธวัช  นุเล 2.65
นายชัยวัฒน์  ผูกม่ัน 2.98
นางสาวชาลินี  ลาพัน 3.11
นางสาวชุดาพร  แววแก้ว 2.64
นางสาวชุติมา  ชราศรี 3.17
นางสาวเชิญขวัญ  พิทักษ์ 3.09
นายไชยวัฒน์  เข็มกลาง 3.03
นายไชยวัฒน์  คงรอด 2.88
นางสาวญาณิกา  ลาลุน 3.03
นางสาวฐิติมา  บุญเชื่อม 3.14
นางสาวฐิติมา  ยาจิตร 3.10
นางณัชกานต์  แต้ใหม่ 3.27
นางสาวณัฐฎาภรณ์  สุรินทร์งาม 2.9897 อบ.0130019/2557

94 อบ.0130481/2557
95 อบ.0130177/2557
96 อบ.0130647/2557

91 อบ.0130288/2557
92 อบ.0130210/2557
93 อบ.0130480/2557

88 อบ.0130304/2557
89 อบ.0130339/2557
90 อบ.0130340/2557

85 อบ.0130010/2557
86 อบ.0130414/2557
87 อบ.0130094/2557

82 อบ.0130303/2557
83 อบ.0130604/2557
84 อบ.0130635/2557

79 อบ.0130302/2557
80 อบ.0130254/2557
81 อบ.0130054/2557

78 อบ.0130018/2557

นางณัชกานต์  แต้ใหม่ 3.27
นางสาวณัฐฎาภรณ์  สุรินทร์งาม 2.98
นางสาวณัฐณิชา  สะอาด 2.91
นางณัฐธิตา  สมนึก 2.72
นายณัฐพล  พละชัย 3.02
นางสาวณัฐวดี  อุ่นเมือง 3.15
นางณัฐวรรณ  จันดากร 3.02
นายณัฐวัฒน์  สาระปัญญา 2.55
นายณัฐวุฒิ  บุญลือ 3.14
นางสาวณัฐอภิชญา  พูลเพ่ิม 3.06
นายดนัย  สีคํา 3.08
นางสาวดรุณี  มุสิกสาร 3.05
นางสาวดวงใจ  ศิริพุฒ 2.83
นางสาวดวงทิพย์  สายกันยา 3.23
นางสาวดาราวัลย์  บัวนิล 3.22
นางดาว  เรืองแสน 3.43
นางสาวเด่นนภา  สีลาชาติ 3.24
นางสาวทรายแก้ว  ฐานวงศ์ 3.12
นายทศพร  เนื้อทอง 2.88
นางทองจันทร์  ผิวอ่อน 3.14
นางสาวทองใจ  จันทร์ส่อง 2.83
นางทองพันธ์  วันทาดา 3.31

115 อบ.0130538/2557
116 อบ.0130657/2557
117 อบ.0130539/2557

112 อบ.0130007/2557
113 อบ.0130179/2557
114 อบ.0130055/2557

109 อบ.0130567/2557
110 อบ.0130305/2557
111 อบ.0130525/2557

106 อบ.0130240/2557
107 อบ.0130021/2557
108 อบ.0130341/2557

103 อบ.0130167/2557
104 อบ.0130239/2557
105 อบ.0130214/2557

100 อบ.0130098/2557
101 อบ.0130382/2557
102 อบ.0130020/2557

97 อบ.0130019/2557
98 อบ.0130439/2557
99 อบ.0130671/2557

96 อบ.0130647/2557

นางทองพันธ์  วันทาดา 3.31
นางสาวทองวรรณ์  ปัดชาราช 3.01
นางสาวทอภัค  ปักการะถา 3.24

118 อบ.0130050/2557
119 อบ.0130022/2557

117 อบ.0130539/2557



นางสาวทัศณีย์  ภูธิจักร์ 2.89
นางทัศนะวรรณ  จันทร์ลุน 3.32
นางทัศนี  ภาษาดี 3.32
นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง 2.85
นางสาวทาลิกา  คุณสุทธิ์ 3.50
นางสาวทิพวรรณ  คุตตะนาม 2.51
นางสาวทิพวรรณ  เครือคุณ 3.12
นางสาวทิพวรรณ  บุราไกร 3.09
นางสาวทิพวรรณ  พลับเพลิง 2.90
นายเทวฤทธิ์  ยํายวน 2.70
นายธนกร  บุญพันธ์ 2.83
นายธนพล  วรชัย 3.04
นางสาวธนรัตน์  คําโกน 2.13
นายธนาพงศ์  ปราณีบุตร 3.15
นางสาวธนาภรณ์  ภูวงศ์ 2.51
นายธนาวัฒน์  คําแสนราช 3.05
นางสาวธัญญลักษณ์  อมรสิน 3.08
นางสาวธัญญา  สาสาย 3.17
นางสาวธัญญารัตน์  จิตรภักดี 3.22
นางสาวธารทิพย์  บุญไพโรจน์ 3.13139 อบ.0130285/2557

136 อบ.0130385/2557
137 อบ.0130605/2557
138 อบ.0130256/2557

133 อบ.0130056/2557
134 อบ.0130642/2557
135 อบ.0130554/2557

130 อบ.0130637/2557
131 อบ.0130420/2557
132 อบ.0130001/2557

127 อบ.0130180/2557
128 อบ.0130216/2557
129 อบ.0130468/2557

124 อบ.0130024/2557
125 อบ.0130026/2557
126 อบ.0130129/2557

121 อบ.0130051/2557
122 อบ.0130526/2557
123 อบ.0130701/2557

120 อบ.0130023/2557

นางสาวธัญญารัตน์  จิตรภักดี 3.22
นางสาวธารทิพย์  บุญไพโรจน์ 3.13
นางสาวธิดารัตน์  การันต์ 3.02
นางสาวธิดารัตน์  จันทสน 2.97
นางสาวธิติมา  บัญติราช 2.92
นายธิติสิทธิ์  แสงขาว 2.62
นายธีรนัย  ชิณกะธรรม 3.14
นายธีระศักดิ์  ไชยสัตย์ 2.78
นางสาวนงลักษณ์  จําปาปั่น 3.09
นางสาวนนทพร  วิเวก 2.86
นายนภสินธุ์  ธานี 2.86
นางสาวนภาพร  เงินดี 3.54
นางสาวนภาพร  ธนูศิลป์ 3.10
นางสาวนรวีร์  นามบุญเรือง 3.24
นางสาวนรินทร์ธร  แสนทวีสุข 2.96
นางสาวนริศรา  อินท์สาย 2.87
นางสาวนฤมล  หยงสิทธิ์ 2.82
นายนวพล  ปรัสพันธ์ 2.58
นางสาวนวลจันทร์  ช้อยชด 3.01
นางสาวนวลลัดดา  วารี 3.12
นางนวลออง  ศรีสวัสดิ์ 3.31
นางสาวนัชดาธิกุล  ตุนา 3.00

157 อบ.0130672/2557
158 อบ.0130027/2557
159 อบ.0130183/2557

154 อบ.0130182/2557
155 อบ.0130471/2557
156 อบ.0130482/2557

151 อบ.0130551/2557
152 อบ.0130025/2557
153 อบ.0130643/2557

148 อบ.0130470/2557
149 อบ.0130217/2557
150 อบ.0130344/2557

145 อบ.0130168/2557
146 อบ.0130641/2557
147 อบ.0130257/2557

142 อบ.0130510/2557
143 อบ.0130653/2557
144 อบ.0130141/2557

139 อบ.0130285/2557
140 อบ.0130181/2557
141 อบ.0130640/2557

138 อบ.0130256/2557

นางสาวนัชดาธิกุล  ตุนา 3.00
นายนัฐพงษ์  โกกะพันธ์ 3.28
นางสาวนันทิยา  กัลยานี 3.18

160 อบ.0130555/2557
161 อบ.0130346/2557

159 อบ.0130183/2557



นางสาวนาตยา  มูลแก้ว 3.07
นางสาวนารี  ศรีเนตร 2.56
นางสาวนิตยา  ทองจันทร์ 2.96
นางสาวนิตยา  สาระโท 2.81
นางสาวนิตยา  ใหญ่รัก 3.04
นางสาวนิตยาพร  พลรักษ์ 2.59
นางสาวนิตยาพร  ศรีวงษา 3.25
นางสาวนิพาดา  แวววงษ์ 2.99
นางสาวนิภาดา  วิจิตย์เชื้อ 2.86
นางสาวนิภาพร  ก่ิงแก้ว 2.88
นางสาวนิภาพร  ทับชม 3.05
นางสาวนิภาพร  พวงมาเทศ 2.92
นางสาวนิราวรรณ  ศรีละพันธ์ 3.16
นายนิรุต  วรรณทอง 2.61
นางสาวนิศรา  ก่ิงแก้ว 2.69
นางสาวนิสาเนตร  แก้วพรม 3.01
นางสาวนุช  สีสิม 2.89
นางสาวบรรจง  สุโคตร 3.30
นางสาวบุษบา  บุญสาร 3.17
นางสาวเบญจวรรณ  ผาน้ําคํา 3.13181 อบ.0130513/2557

178 อบ.0130540/2557
179 อบ.0130698/2557
180 อบ.0130350/2557

175 อบ.0130633/2557
176 อบ.0130286/2557
177 อบ.0130387/2557

172 อบ.0130512/2557
173 อบ.0130219/2557
174 อบ.0130348/2557

169 อบ.0130218/2557
170 อบ.0130068/2557
171 อบ.0130606/2557

166 อบ.0130673/2557
167 อบ.0130184/2557
168 อบ.0130527/2557

163 อบ.0130028/2557
164 อบ.0130067/2557
165 อบ.0130307/2557

162 อบ.0130483/2557

นางสาวบุษบา  บุญสาร 3.17
นางสาวเบญจวรรณ  ผาน้ําคํา 3.13
นายปฏิวัติ  อินทร์ขาว 3.14
นายปฐมเดช  ไชยสุข 3.00
นางสาวประกายแก้ว  คําวงค์ 3.22
นางสาวประวีณา  สุวรรณราช 3.01
นางสาวประวีณา  อบอุ่น 3.02
นางสาวปรารถนา  ไชยเชษฐ์ 3.56
นางสาวปรารถนา  บ่อทอง 3.18
นางสาวปริญญา  ทองเฟ่ือง 3.07
นางสาวปริญญา  บุญเครือ 3.11
นางสาวปริยากร  นารี 3.24
นางสาวปรียานุช  สรรพศรี 3.13
นางสาวปวีณา  บุญโชติ 2.97
นางสาวปัญญาพร  กุลสิงห์ 2.97
นางสาวปาณิสรา  คุ้มไข่น้ํา 2.88
นายปานศักดิ์  ทัศบุตร 3.01
นางสาวปาริชาติ  เพ็ญพิมพ์ 2.75
นางสาวปิยนันท์  พิมสาร 3.23
นางสาวปิยวดี  จันสีโห 3.05
นางสาวปิยะมาศ  วงค์อนันต์ 3.46
นางสาวเปียทิพย์  จันทะชารี 2.90

199 อบ.0130665/2557
200 อบ.0130029/2557
201 อบ.0130071/2557

196 อบ.0130133/2557
197 อบ.0130661/2557
198 อบ.0130352/2557

193 อบ.0130443/2557
194 อบ.0130186/2557
195 อบ.0130308/2557

190 อบ.0130130/2557
191 อบ.0130675/2557
192 อบ.0130676/2557

187 อบ.0130389/2557
188 อบ.0130674/2557
189 อบ.0130484/2557

184 อบ.0130069/2557
185 อบ.0130070/2557
186 อบ.0130351/2557

181 อบ.0130513/2557
182 อบ.0130289/2557
183 อบ.0130327/2557

180 อบ.0130350/2557

นางสาวเปียทิพย์  จันทะชารี 2.90
นางสาวเปียทิพย์  พรมสอน 3.11
นายเผชิญศักดิ์  บุญหนุน 2.63

202 อบ.0130444/2557
203 อบ.0130011/2557

201 อบ.0130071/2557



นายพงศกร  อกอุ่น 3.02
นายพงษกรณ์  พรมสุข 2.84
นายพงษ์ธนาพร  บุญเฉลียว 3.14
นายพงษ์พัฒน์  โอสถศรี 2.91
นางสาวพรพรรณ  แก้วใส 3.22
นางสาวพรพิมล  ผิวอ่อน 3.16
นางพรมมา  ชื่นพิมาย 2.61
นางสาวพรรณทิพย์  บุญใส 3.04
นางสาวพรรณยุพา  ดาวสุข 3.20
นางสาวพรวิมล  สุดสังข์ 3.24
นางสาวพัชนีพร  ยอดมงคล 3.13
นางสาวพัชราภรณ์  กาเผือกงาม 3.13
นางสาวพัชราภรณ์  ก่ิงแก้ว 3.23
นางสาวพัชราภรณ์  ชะอุ่มพันธ์ 2.98
นางสาวพัชราภรณ์  อุดมศรี 3.22
นางสาวพัชลี  ขยันการ 3.19
นางสาวพัทยา  ทองแสน 3.12
นางสาวพิชญา  สายเลน 2.94
นายพิชัย  บุญสุข 2.83
นางสาวพิชาพร  คล้ายพยัฆ 2.92223 อบ.0130262/2557

220 อบ.0130261/2557
221 อบ.0130614/2557
222 อบ.0130472/2557

217 อบ.0130354/2557
218 อบ.0130393/2557
219 อบ.0130677/2557

214 อบ.0130486/2557
215 อบ.0130514/2557
216 อบ.0130392/2557

211 อบ.0130663/2557
212 อบ.0130699/2557
213 อบ.0130187/2557

208 อบ.0130528/2557
209 อบ.0130485/2557
210 อบ.0130030/2557

205 อบ.0130650/2557
206 อบ.0130134/2557
207 อบ.0130135/2557

204 อบ.0130164/2557

นายพิชัย  บุญสุข 2.83
นางสาวพิชาพร  คล้ายพยัฆ 2.92
นางสาวพิมพ์ชนก  วงศ์สุข 2.75
นางสาวพิมพิลา  ศรีคราม 3.26
นางพิศมัย  กุลพรม 3.25
นางสาวพิศมัย  นาจาน 3.54
นางสาวพิศมัย  ศรไชย 2.88
นางสาวพิศสมัย  สินลับ 3.64
นายพิสันต์  ชาสุรีย์ 3.01
นายพีระเดช  มีธรรม 3.01
นายเพ็ชรศักดิ์  ทองแท้ 2.69
นางสาวเพ็ญนภา  ไชยหล่อ 2.64
นางสาวเพ็ญนภา  บุญชาลี 2.80
นางสาวเพ็ญนภา  สมบูรณ์ 3.22
นางสาวเพ็ญพร  โพลิพันธ์ 2.93
นางสาวไพรศรี  โคตรสุวรรณ 3.22
นางสาวภณิดา  คํางา 2.54
นางสาวภรณ์ทิพย์  พันธมา 2.74
นางสาวภรณ์ทิพย์  ภายศรี 3.23
นางสาวภรณ์สุดา  นาดี 3.23
นางสาวภัทรธิดา  วงฤทธิ์ 3.02
นางสาวภัทรวดี  มงคลการ 3.21

241 อบ.0130611/2557
242 อบ.0130191/2557
243 อบ.0130034/2557

238 อบ.0130002/2557
239 อบ.0130700/2557
240 อบ.0130356/2557

235 อบ.0130610/2557
236 อบ.0130221/2557
237 อบ.0130515/2557

232 อบ.0130638/2557
233 อบ.0130220/2557
234 อบ.0130189/2557

229 อบ.0130033/2557
230 อบ.0130473/2557
231 อบ.0130136/2557

226 อบ.0130032/2557
227 อบ.0130541/2557
228 อบ.0130678/2557

223 อบ.0130262/2557
224 อบ.0130188/2557
225 อบ.0130666/2557

222 อบ.0130472/2557

นางสาวภัทรวดี  มงคลการ 3.21
นางสาวภัทรสุชา  โคตวงศ์ 2.90
นางสาวภัทราพร  พลเทพ 3.17

244 อบ.0130263/2557
245 อบ.0130542/2557

243 อบ.0130034/2557



นางสาวภัทราภรณ์  บุญเพ็ง 3.23
นางสาวภัทราวรรณ์  สิงห์จันทึก 3.15
นางสาวภัสราภรณ์  นามวงศ์ 3.07
นางสาวภาวินี  ดวนใหญ่ 2.95
นางสาวภาสินี  ศรีมี 2.78
นางสาวมณทญา  พิมพ์ภักดี 3.26
นางสาวมณิชศรา  จันทร์ละออ 3.09
นางมณีรัตน์  สันติพานพงศ์ 3.18
นางสาวมณีวรรณ  สิมมา 3.22
นายมนตรี  ศุภศร 3.18
นายมนูญ  บุญหล้า 2.72
นายมหาราช  สายเนตร 3.23
นางสาวมัตตัญญู  ศรีทา 2.80
นางมัลลิกา  เก้ือสุข 2.78
นางสาวเมตตา  ห้องแซง 3.05
นางสาวเมธาวี  อ่อนสุด 3.20
นางสาวยุพิน  สมาน 3.22
นางสาวยุภารัตน์  ผิวงาม 2.66
นางสาวยุภาวดี  วงศ์ดา 3.11
นางสาวยุภาวัลย์  แดนพันธ์ 2.86265 อบ.0130310/2557

262 อบ.0130358/2557
263 อบ.0130359/2557
264 อบ.0130395/2557

259 อบ.0130680/2557
260 อบ.0130309/2557
261 อบ.0130076/2557

256 อบ.0130013/2557
257 อบ.0130137/2557
258 อบ.0130679/2557

253 อบ.0130543/2557
254 อบ.0130656/2557
255 อบ.0130474/2557

250 อบ.0130531/2557
251 อบ.0130035/2557
252 อบ.0130159/2557

247 อบ.0130116/2557
248 อบ.0130612/2557
249 อบ.0130264/2557

246 อบ.0130575/2557

นางสาวยุภาวดี  วงศ์ดา 3.11
นางสาวยุภาวัลย์  แดนพันธ์ 2.86
นางยุวรี  แดงอาจ 3.39
นางสาวเยาวลักษณ์  งามสาย 3.25
นางสาวรจนา  สาระปัญญา 3.33
นายรังสรรค์  กาญจนสาร 3.05
นางสาวรัชฏา  จันดากรณ์ 3.12
นางสาวรัชนีพร  ทองเกลี้ยง 3.14
นางสาวรัชนู  รัตน์อ่อน 2.95
นายรัฐนันท์  บุญรอง 2.50
นางสาวรัตติยาภรณ์  ดาวใส 3.21
นางรัตนพร  วันหลัง 3.32
นางสาวรัตน์สุดา  แสนจันทร์ 2.85
นางสาวรัตนา  สีฟ้า 3.11
นางรัตนากรณ์  แสงคํา 3.15
นางสาวรัติยา  อารีย์วงศ์ 2.60
นางสาวราตรี  วรรคสังข์ 2.49
นางสาวราตรี  สิงห์เงิน 3.05
นางราศรี  ขันธิวัตร 2.90
นางสาวรุ่งทิวา  อุ่นใจ 3.10
นางสาวรุ่งนภา  แนวจําปา 3.05
นายเรืองศักดิ์  พรมเภา 2.83

283 อบ.0130616/2557
284 อบ.0130398/2557
285 อบ.0130138/2557

280 อบ.0130192/2557
281 อบ.0130696/2557
282 อบ.0130681/2557

277 อบ.0130311/2557
278 อบ.0130636/2557
279 อบ.0130449/2557

274 อบ.0130118/2557
275 อบ.0130037/2557
276 อบ.0130578/2557

271 อบ.0130577/2557
272 อบ.0130631/2557
273 อบ.0130475/2557

268 อบ.0130529/2557
269 อบ.0130057/2557
270 อบ.0130613/2557

265 อบ.0130310/2557
266 อบ.0130036/2557
267 อบ.0130645/2557

264 อบ.0130395/2557

นายเรืองศักดิ์  พรมเภา 2.83
นางสาวฤดี  แผ่นศิลา 3.31
นางสาวลลิตา  จันทร์ดวง 3.02

286 อบ.0130488/2557
287 อบ.0130362/2557

285 อบ.0130138/2557



นางสาวลลิตา  พูลสุข 2.88
นางสาวลลิตา  หอมจําปา 3.11
นางสาวละมัย  แสงกล้า 2.90
นางสาวลําพอง  ทองพิเศษ 3.07
นายลิขิต  รัตนวัน 2.96
นางสาวลีลาวดี  ครองพันธ์ 3.00
นางวงเดือน  คําทา 3.25
นางสาววงเดือน  จําปี 3.19
นางสาววนิกา  สันวันดี 2.78
นายวรชัย  พุทธขันธ์ 2.82
นางสาววรธิมา  บุญทิพย์ 2.93
นางสาววรรณคิด  นามด้วง 2.42
นางสาววรรณนิษา  หวังลาภ 3.01
นายวรวุฒิ  ศิลาวรรณ 2.54
นายวรัญชัย  บุญฤทธิ์ 2.95
นางสาววราภรณ์  กาบกว้าง 3.06
นางสาววราภรณ์  คุณภาที 3.28
นางสาววราภรณ์  บุญจอง 3.11
นางสาววราภรณ์  อาษาสุข 3.25
นางสาววรารัตน์  ภาคสุโพธิ์ 2.88307 อบ.0130315/2557

304 อบ.0130683/2557
305 อบ.0130363/2557
306 อบ.0130039/2557

301 อบ.0130659/2557
302 อบ.0130593/2557
303 อบ.0130038/2557

298 อบ.0130314/2557
299 อบ.0130682/2557
300 อบ.0130078/2557

295 อบ.0130579/2557
296 อบ.0130197/2557
297 อบ.0130140/2557

292 อบ.0130427/2557
293 อบ.0130489/2557
294 อบ.0130546/2557

289 อบ.0130119/2557
290 อบ.0130313/2557
291 อบ.0130196/2557

288 อบ.0130194/2557

นางสาววราภรณ์  อาษาสุข 3.25
นางสาววรารัตน์  ภาคสุโพธิ์ 2.88
นางสาววรารัตน์  มีคุณ 3.02
นางสาววริษศรา  บุตรจันทร์ 3.14
นายวรุธศร  สมพันธ์ 2.79
นายวัชระ  เข็มแก้ว 3.25
นายวันเฉลิม  พงษ์ชาติ 2.96
นายวันเฉลิม  พงษา 3.24
นางสาววันดี  ศรีพรม 2.76
นางสาววันเพ็ญ  ไกรรักษ์ 3.22
นางสาววันวิไล  ศิริพันธ์ 2.85
นางสาววัลภา  คนซ่ือ 3.26
นางวัลลภา  สานุทัศน์ 3.02
นางวาสนา  โสพิลา 3.16
นางสาววาสนา  อัมพร 2.73
นางสาววิจิตร  สรแสง 3.42
นางสาววิชรินี  หลวงเทพ 3.17
นายวิทวัส  จันทร์ใสย์ 3.14
นายวินิจฉัย  ดุจนาคี 3.14
นายวิพัฒน์  ทัดเทียม 2.74
นางสาววิภาพร  ยืนยง 3.41
นางสาววิภาวรรณ  ลาสิงห์ 3.39

325 อบ.0130500/2557
326 อบ.0130634/2557
327 อบ.0130626/2557

322 อบ.0130450/2557
323 อบ.0130155/2557
324 อบ.0130291/2557

319 อบ.0130547/2557
320 อบ.0130617/2557
321 อบ.0130040/2557

316 อบ.0130049/2557
317 อบ.0130684/2557
318 อบ.0130630/2557

313 อบ.0130004/2557
314 อบ.0130209/2557
315 อบ.0130410/2557

310 อบ.0130654/2557
311 อบ.0130556/2557
312 อบ.0130655/2557

307 อบ.0130315/2557
308 อบ.0130265/2557
309 อบ.0130266/2557

306 อบ.0130039/2557

นางสาววิภาวรรณ  ลาสิงห์ 3.39
นางสาววิภาวี  อุทคํากอง 3.14
นางสาววิภาศิณี  มัฌชิมะบุระ 3.01

328 อบ.0130224/2557
329 อบ.0130072/2557

327 อบ.0130626/2557



นางสาววิยะดา  คําสวัสดิ์ 2.93
นางสาววิยะดา  สาระจันทร์ 3.20
นางสาววิยะเรศ  ขาวสะอาด 3.00
นางสาววิรัชนี  ศรีชมภู 3.31
นางสาววิลาวรรณ  สายสมคุณ 3.15
นางสาววิลาวัลย์  ชินวรรณะ 2.75
นางสาววิลาวัลย์  ทิมา 3.21
นางสาววิลาวัลย์  ยวนจิตต์ 3.08
นางสาววิลาวัลย์  สิงคาร 3.02
นางสาววิลาสินี  อุทธสิงห์ 2.66
นางสาววิไล  โคตรสา 3.47
นางสาววิไล  แสงทอง 2.86
นายวิษณุ  สายวรรณ์ 3.12
นางสาววิสุดา  วามะเกตุ 3.30
นางสาววิสุภา  แก้วรักษา 2.68
นางสาววีนัสรินทร์  ทิพจรุญ 3.15
นายวีรวัฒน์  บับพาน 3.38
นางสาวแววมณี  สายใจ 2.85
นางสาวศรัญญาพร  พันธ์ทอง 3.22
นางสาวศรัณยาพัธณ์  พวงพันธ์ 2.97349 อบ.0130322/2557

346 อบ.0130428/2557
347 อบ.0130686/2557
348 อบ.0130366/2557

343 อบ.0130581/2557
344 อบ.0130628/2557
345 อบ.0130453/2557

340 อบ.0130552/2557
341 อบ.0130226/2557
342 อบ.0130142/2557

337 อบ.0130003/2557
338 อบ.0130225/2557
339 อบ.0130365/2557

334 อบ.0130268/2557
335 อบ.0130200/2557
336 อบ.0130452/2557

331 อบ.0130364/2557
332 อบ.0130685/2557
333 อบ.0130516/2557

330 อบ.0130199/2557

นางสาวศรัญญาพร  พันธ์ทอง 3.22
นางสาวศรัณยาพัธณ์  พวงพันธ์ 2.97
นางศริญา  โพธิ์งาม 2.72
นางสาวศรีสุดา  วรครุฑ 3.17
นางสาวศศิธร  ชัยภักดี 3.11
นางสาวศศิธร  อุ่นจันทร์ 3.16
นางสาวศศิประภา  ศศิพงษ์ 2.66
นางสาวศันสนีย์  ชินดา 3.22
นางสาวศิรประภา  ชุปวา 3.24
นางสาวศิราณี  ขันสิงห์ 3.04
นายศิริชัย  แดงสุข 2.45
นางศิรินภา  ชิดดี 3.00
นางสาวศิรินันท์  ตาดี 2.98
นางสาวศิรินันท์  มาดายัง 3.25
นายศิริพงษ์  พรรณเจริญ 2.99
นางสาวศิริพร  แสงสว่าง 3.08
นางสาวศิริรัตน์  ภูมลี 3.24
นางสาวศิวาพร  หมายสิน 2.79
นางสาวศิวิมล  ทําแก้ว 3.23
นางศุภิสรา  รินชาลี 3.30
นางสาวสดใส  โพธิ์กระสังข์ 2.84
นางสาวสถาพร  พรหมเสนา 2.57

367 อบ.0130548/2557
368 อบ.0130367/2557
369 อบ.0130271/2557

364 อบ.0130517/2557
365 อบ.0130042/2557
366 อบ.0130402/2557

361 อบ.0130454/2557
362 อบ.0130143/2557
363 อบ.0130270/2557

358 อบ.0130326/2557
359 อบ.0130688/2557
360 อบ.0130689/2557

355 อบ.0130687/2557
356 อบ.0130082/2557
357 อบ.0130619/2557

352 อบ.0130316/2557
353 อบ.0130618/2557
354 อบ.0130401/2557

349 อบ.0130322/2557
350 อบ.0130041/2557
351 อบ.0130582/2557

348 อบ.0130366/2557

นางสาวสถาพร  พรหมเสนา 2.57
นางสาวสมใจ  หมุนสิงห์ 3.50
นายสมชัย  มารมย์ 3.09

370 อบ.0130532/2557
371 อบ.0130559/2557

369 อบ.0130271/2557



นางสมบูรณ์  สมปาน 2.90
นางสมพร  ศิลาคํา 3.07
นางสาวสมพิศ  สาโสม 3.29
นางสาวสมฤทัย  บุญมี 3.22
นายสราวุฒิ  ทองพีระ 2.98
นางสว่างจิตร  เทพภักดี 3.19
นายสันติ  คําสอน 3.23
นายสันติสุข  ยอดจันดา 3.22
นางสาวสายแก้ว  สอนนนท์ 3.08
นางสาวสายใจ  ลิไธสง 2.79
นางสายสุนี  อยู่เย็น 3.57
นางสาวสารินี  วงค์นธิ 2.69
นางสาวสําลี  จวงจันทร์ 2.81
นางสาวสินาภรณ์  โคระรัตน์ 3.11
นางสาวสิริกัญญา  เขียวสุก 3.24
นางสาวสิรินาถ  จันทร์พันธ์ 3.00
นางสาวสิริพร  พุทธพันธ์ 2.69
นางสาวสิริยากร  แจ่มศรี 2.92
นางสาวสุกัญญา  พลสวัสดิ์ 3.11
นางสาวสุจิตรา  บุญวิจิตร 2.92391 อบ.0130085/2557

388 อบ.0130692/2557
389 อบ.0130651/2557
390 อบ.0130317/2557

385 อบ.0130273/2557
386 อบ.0130403/2557
387 อบ.0130161/2557

382 อบ.0130690/2557
383 อบ.0130691/2557
384 อบ.0130228/2557

379 อบ.0130243/2557
380 อบ.0130227/2557
381 อบ.0130202/2557

376 อบ.0130476/2557
377 อบ.0130549/2557
378 อบ.0130430/2557

373 อบ.0130052/2557
374 อบ.0130697/2557
375 อบ.0130272/2557

372 อบ.0130043/2557

นางสาวสุกัญญา  พลสวัสดิ์ 3.11
นางสาวสุจิตรา  บุญวิจิตร 2.92
นางสาวสุชาดา  ดอนแก้ว 3.10
นายสุชาติ  ศรีภักดิ์ 3.21
นางสาวสุดาภรณ์  แก้วประกอบ 3.06
นางสาวสุดารัตน์  พรมสถาน 3.14
นางสาวสุดารัตน์  วรรณกาล 3.05
นางสาวสุธิดา  ข่อยแก้ว 3.18
นางสาวสุธิดา  พันธ์งาม 2.77
นางสาวสุธิดา  หงษ์สุวรรณ 3.07
นางสาวสุนันทา  สุนทรวัฒน์ 3.14
นายสุนาท  สุดชัย 3.03
นางสาวสุนารี  ศรีโท 2.39
นางสาวสุนิษา  คําแหน 3.05
นางสาวสุนีย์  อุ่นคํา 3.17
นางสาวสุพรรณา  บุญยัง 2.75
นายสุพลพัฒน์  ผลาทิพย์ 3.12
นางสาวสุพัตรา  นิวาส 3.15
นางสาวสุพัตรา  พงษ์ชาติ 2.89
นางสาวสุพัตรา  พรมโสภา 2.73
นางสุพัตรา  สิทธิวัง 2.69
นางสาวสุพิชฌาย์  สารกอง 2.96

409 อบ.0130584/2557
410 อบ.0130693/2557
411 อบ.0130275/2557

406 อบ.0130477/2557
407 อบ.0130320/2557
408 อบ.0130493/2557

403 อบ.0130319/2557
404 อบ.0130459/2557
405 อบ.0130274/2557

400 อบ.0130204/2557
401 อบ.0130595/2557
402 อบ.0130005/2557

397 อบ.0130590/2557
398 อบ.0130458/2557
399 อบ.0130236/2557

394 อบ.0130520/2557
395 อบ.0130203/2557
396 อบ.0130368/2557

391 อบ.0130085/2557
392 อบ.0130230/2557
393 อบ.0130293/2557

390 อบ.0130317/2557

นางสาวสุพิชฌาย์  สารกอง 2.96
นางสาวสุภา  ศรีรอง 3.17
นางสุภาพร  ตามพงษ์ 2.56

412 อบ.0130276/2557
413 อบ.0130045/2557

411 อบ.0130275/2557



นางสาวสุภาพร  บุญเชื่อม 3.14
นางสุภารัก  กุลบุตร 3.20
นางสาวสุภาวรรณ  พรหมเสนา 2.74
นางสาวสุภิญญา  จันทร์สาขะ 3.00
นางสาวสุมาลี  คณานิตย์ 3.08
นางสาวสุมินตรา  งามล้วน 3.16
นายสุรเดช  อินอ่อน 3.23
นางสาวสุรัญญา  เลิศพันธ์ 2.68
นางสาวสุรัญญา  ศาลาแก้ว 3.17
นางสาวสุรางคนาง  จันทรคล 3.10
นายสุริยาวุธ  มาหา 3.10
นางสาวสุริวิภา  คุณพรม 3.18
นางสาวสุรีย์พร  มงคลศิลป์ 3.03
นางสาวสุวิมล  ทองผุย 3.02
นางสาวสุวิมล  แสวงดี 2.68
นางสาวเสาวนีย์  พรหมทา 3.06
นางสาวเสาวนีย์  พลสมัคร 2.75
นางสาวเสาวลักษณ์  มูลทา 3.10
นางสาวแสงจันทร์  สุโท 3.06
นางแสงสุรีย์  ยืนยง 3.28433 อบ.0130534/2557

430 อบ.0130522/2557
431 อบ.0130664/2557
432 อบ.0130407/2557

427 อบ.0130233/2557
428 อบ.0130012/2557
429 อบ.0130278/2557

424 อบ.0130145/2557
425 อบ.0130533/2557
426 อบ.0130550/2557

421 อบ.0130627/2557
422 อบ.0130374/2557
423 อบ.0130232/2557

418 อบ.0130088/2557
419 อบ.0130621/2557
420 อบ.0130100/2557

415 อบ.0130044/2557
416 อบ.0130277/2557
417 อบ.0130461/2557

414 อบ.0130620/2557

นางสาวแสงจันทร์  สุโท 3.06
นางแสงสุรีย์  ยืนยง 3.28
นายแสงอาทิตย์  สีสด 2.97
นางโสภา  ศรัทธาพันธ์ 3.11
นางสาวหทัยชนก  โทนผุย 2.99
นางสาวหทัยชนก  ลีลา 3.24
นางสาวหนึ่งฤทัย  จันทง 2.99
นางสาวหรรษา  นันตา 2.76
นายอดิศักดิ์  นิลบารันตร์ 2.96
นางสาวอนงค์  พรมก่ิง 3.18
นายอนุชาติ  สายตา 2.54
นางสาวอภิรดี  เกตุกุล 2.69
นางสาวอมรรัตน์  อรุณเรือง 2.98
นางสาวอรทัย  ศรีมงคล 3.14
นางสาวอรวรรณ  พะลัน 2.75
นางสาวอรษา  บุราชรินทร์ 3.14
นางสาวอรอุมา  ดาษดา 3.14
นางสาวอรัญญา  คําบุญ 2.95
นางสาวอริสา  ผ่านแสนเสา 2.99
นายอรุณ  ไขแสง 3.00
นางสาวอลิษา  วะสุรีย์ 3.04
นางสาวอัจฉรา  สวาทที 3.11

451 อบ.0130058/2557
452 อบ.0130281/2557
453 อบ.0130588/2557

448 อบ.0130280/2557
449 อบ.0130372/2557
450 อบ.0130624/2557

445 อบ.0130279/2557
446 อบ.0130092/2557
447 อบ.0130496/2557

442 อบ.0130245/2557
443 อบ.0130371/2557
444 อบ.0130323/2557

439 อบ.0130234/2557
440 อบ.0130561/2557
441 อบ.0130495/2557

436 อบ.0130694/2557
437 อบ.0130585/2557
438 อบ.0130205/2557

433 อบ.0130534/2557
434 อบ.0130639/2557
435 อบ.0130046/2557

432 อบ.0130407/2557

นางสาวอัจฉรา  สวาทที 3.11
นางสาวอัจฉราภรณ์  ธงศรี 2.64
นางสาวอัจฉรียา  อมรสินทร์ 3.15

454 อบ.0130124/2557
455 อบ.0130497/2557

453 อบ.0130588/2557



นางสาวอัญชนาริน  คีรีเขียว 2.78
นางสาวอัญชสา  อุทิตสาร 3.27
นายอัมฤทธิ์  วรรณคําผุย 2.97
นางสาวอามร  จันทร์สด 3.43
นางสาวอารยา  ทองทรวง 2.94
นางอาวัชฎา  สมบัติ 2.86
นายอิทธิชัย  อุ่นอ่อน 3.03
นางสาวอุทัยวรรณ  สุขวงค์ 3.23
นางสาวอุทามาศ  สายหล้า 3.06
นางสาวอุลัยวรรณ  พันมะคา 3.19
นางสาวอุษา  คําหล่อ 3.24
นางสาวอุษา  เพ็ญพักตร์ 3.14
นายเอกพันธ์  คามะทิตย์ 3.01

ครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 468 ราย

466 อบ.0130283/2557
467 อบ.0130545/2557
468 อบ.0130294/2557

463 อบ.0130127/2557
464 อบ.0130411/2557
465 อบ.0130498/2557

460 อบ.0130625/2557
461 อบ.0130695/2557
462 อบ.0130597/2557

457 อบ.0130047/2557
458 อบ.0130146/2557
459 อบ.0130048/2557

456 อบ.0130282/2557


