
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเพ็ญประไพ  อินทร์ขาว 3.59
นางสาวสุชาวดี  จันทร์ดก 3.59
นางสาวอรวรรณ  โสลุน 3.58
นางสาวนิภาวรรณ  สายจําปา 3.56
นางสาวชมพูนุช  สมสอาด 3.56
นางสาวเบญจวรรณ  ทองเพ็ญ 3.56
นายบดินทร์  จันดาบุตร 3.55
นางสาวเจนจิรา  แก้วดวงใหญ่ 3.54
นายนิรันดร์  ศรีโคตร 3.54
นายจักรพันธ์  รักษาภา 3.53
นางสาวช่อฟ้า  ใสแสง 3.53
นางสาวกิตติมา  เปรียญ 3.52
นางสาวจารุวรรณ  วันดี 3.5213 อบ.0230451/2557

10 อบ.0230351/2557
11 อบ.0230594/2557
12 อบ.0230421/2557

7 อบ.0230282/2557
8 อบ.0230169/2557
9 อบ.0230356/2557

4 อบ.0230488/2557
5 อบ.0230635/2557
6 อบ.0230644/2557

1 อบ.0230239/2557
2 อบ.0230382/2557
3 อบ.0230124/2557
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ลําดับ

นางสาวจารุวรรณ  วันดี 3.52
นางสาวชิดชมัย  ขนทอง 3.52
นายสันติเวช  พลแสน 3.52
นางสาวอรัชพร  ทองละมุล 3.51
นายเมธี  ยืนนาน 3.51
นายฉัตรทอง  ทองบ่อ 3.51
นางสาวสุดาทิพย์  พรหมลาย 3.51
นายสุริยา  โอสาน 3.50
นางสาวปาณิสรา  บุญทวี 3.50
นางสาวหนึ่งฤทัย  ยงแก้ว 3.49
นางสาววีนารินทร์  ดอกรักษ์ 3.49
นางสาวสุภาพร  คําแก้ว 3.48
นางสาวพัชรินทร์  เข็มพันธ์ 3.48
นางสาวเกศราภรณ์  พลปัญญา 3.47
นายนิกร  สาระภาพ 3.47
นายสุทธิพงษ์  อนุวรรณ 3.47
นายอาทิตย์  สมสุข 3.47
นางสาวนิสารัตน์  ประสงค์สุข 3.47
นางสาวอังศนา  แพงคูณ 3.47
นางสาวนิลดา  มนเทียนอาจ 3.47
นายไพรฑูรย์  คุริโน 3.47

31 อบ.0230655/2557
32 อบ.0230746/2557
33 อบ.0231190/2557

28 อบ.0230163/2557
29 อบ.0230287/2557
30 อบ.0230596/2557

25 อบ.0230853/2557
26 อบ.0230096/2557
27 อบ.0230129/2557

22 อบ.0230213/2557
23 อบ.0230379/2557
24 อบ.0230122/2557

19 อบ.0230989/2557
20 อบ.0230164/2557
21 อบ.0230695/2557

16 อบ.0230414/2557
17 อบ.0230550/2557
18 อบ.0230738/2557

13 อบ.0230451/2557
14 อบ.0230709/2557
15 อบ.0230897/2557

นายไพรฑูรย์  คุริโน 3.47
นางสาวกมลชนก  สายสุด 3.46
นางสาววีณา  เหมแดง 3.46

34 อบ.0230094/2557
35 อบ.0230114/2557

33 อบ.0231190/2557



นางสาวชนัญธิดา  บุตรจันทร์ 3.46
นางสาวศิริมา  บุญสุภา 3.46
นางสาวสุนันท์  แสงโชติ 3.46
นางสาวเนตรธิดา  ดวงเอก 3.46
นายพงศ์เทพ  ดวงคํา 3.46
นางสาวกนกภรณ์  พรมวิชัย 3.45
นางสาวยุภาพร  พุ่มแก้ว 3.45
นางสาวน้ําค้าง  จันหาร 3.45
นางสาวปริญญา  แก่นสนธ์ 3.45
นางสาวพวงผกา  สากุลา 3.44
นางสาวสุภาวรรณ  มงคลสุภา 3.44
นางสาวรัตดา  กอบกํา 3.43
นางสาวทัศนีย์  บุญรมย์ 3.42
นางสาววิไลย์  ดอกโศก 3.42
นางสาวเบญจวรรณ  ทองหล่อ 3.41
นางสาวชมพูนุท  จันทร์เรือง 3.40
นางสาวกรรณิกา  เกษแก้ว 3.40
นายณัฐวุฒิ  เสมสําราญ 3.39
นางสาวสุพรรณี  สีสดดี 3.39
นายประภาส  สายสอน 3.3955 อบ.0231366/2557

52 อบ.0230993/2557
53 อบ.0230300/2557
54 อบ.0230731/2557

49 อบ.0230652/2557
50 อบ.0231130/2557
51 อบ.0230593/2557

46 อบ.0230573/2557
47 อบ.0230108/2557
48 อบ.0230595/2557

43 อบ.0230486/2557
44 อบ.0231391/2557
45 อบ.0230430/2557

40 อบ.0231405/2557
41 อบ.0230205/2557
42 อบ.0230375/2557

37 อบ.0230380/2557
38 อบ.0230617/2557
39 อบ.0230713/2557

36 อบ.0230241/2557

นางสาวสุพรรณี  สีสดดี 3.39
นายประภาส  สายสอน 3.39
นางสาวสุภาพร  สมจิตร์ 3.38
นางสาวภัสมาศ  จันทะเสน 3.38
นางสาวขนิษฐา  บุญมาลี 3.38
นางสาวลัดดาวัลย์  สาระภัย 3.38
นางสาวนฤมล  เวชสาร 3.37
นางสาวเดือนเพ็ญ  สังฆวัตร 3.37
นางสาวกรรณิกา  คัทนะศรี 3.36
นางสาวจุไรวรรณ  มุ่งหมาย 3.36
นางสาวพรพิมล  วัณโท 3.36
นางสาวบุญยนุช  อาจหาญ 3.36
นางสาวเพ็ญประภา  แก้วกล้า 3.36
นางสาวสุภาพร  สิงห์ทองรัตน์ 3.35
นางสาวสุวรรณา  เพ่ิมพูล 3.35
นางสาวศรสวรรค์  แสนดี 3.35
นางสาวพัชรี  ศรีผ่องใส 3.34
นางสาวเกสรทอง  บริสุทธิ์ 3.34
นางสาวสมนัส  ประดับวงษ์ 3.34
นางสาวลัดดาวัลย์  โนนสังข์ 3.34
นางสาวพิชญ์สุภา  โทแสง 3.34
นางสาวจินทนา  จิตธรรม 3.33

73 อบ.0230988/2557
74 อบ.0230789/2557
75 อบ.0230562/2557

70 อบ.0230330/2557
71 อบ.0230477/2557
72 อบ.0230728/2557

67 อบ.0230123/2557
68 อบ.0230385/2557
69 อบ.0231416/2557

64 อบ.0230493/2557
65 อบ.0230597/2557
66 อบ.0231424/2557

61 อบ.0230637/2557
62 อบ.0230233/2557
63 อบ.0230394/2557

58 อบ.0230707/2557
59 อบ.0231410/2557
60 อบ.0230143/2557

55 อบ.0231366/2557
56 อบ.0230411/2557
57 อบ.0230542/2557

54 อบ.0230731/2557

นางสาวจินทนา  จิตธรรม 3.33
นายณัฏฐชัย  ศรีวิเศษ 3.3376 อบ.0231239/2557

75 อบ.0230562/2557



นายชรัญ  วงค์เทพ 3.33
นางสาวสาวิตรี  ดวงแก้ว 3.33
นางสาวชฎารัตน์  ปุระมาปัด 3.32
นางสาวนิลุบล  บัวงาม 3.32
นางสาวฉัตรสุดา  ทองใบ 3.32
นางสาวพรรณทิพย์  ยุตะวัน 3.32
นางสาวน้ําฝน  สมเนตร 3.32
นางสาวอัมพร  บุเงิน 3.31
นางสาวพัชราภรณ์  มากดี 3.31
นางสาวณัฐตยา  พรมโสภา 3.31
นางสาวกัญญาภัทร  วรราช 3.31
นางสาวกมลวรรณ  เคนมา 3.30
นางสาวศิราวรรณ  เบ้าทอง 3.30
นางสาวยุภา  ผู้มีสัตย์ 3.30
นางสาวรุจิรา  สายขุน 3.30
นายสุทธินันท์  บัวทอง 3.30
นางสาวสุปราณี  นวลผ่อง 3.30
นายอนันตวิทย์  พูลพันธ์ 3.30
นางสาวภัทรา  เขียวแก้ว 3.29
นางสาวเบญจวรรณ  พาที 3.29

94 อบ.0231467/2557
95 อบ.0230107/2557
96 อบ.0230144/2557

91 อบ.0230748/2557
92 อบ.0230873/2557
93 อบ.0231404/2557

88 อบ.0230474/2557
89 อบ.0230611/2557
90 อบ.0230720/2557

85 อบ.0230494/2557
86 อบ.0230636/2557
87 อบ.0230836/2557

82 อบ.0230645/2557
83 อบ.0231381/2557
84 อบ.0230445/2557

79 อบ.0230368/2557
80 อบ.0230427/2557
81 อบ.0230481/2557

77 อบ.0231362/2557
78 อบ.0231399/2557

นางสาวภัทรา  เขียวแก้ว 3.29
นางสาวเบญจวรรณ  พาที 3.29
นางสาวอรอนงค์  บุญโสภา 3.29
นางสาววัชราภรณ์  จันทร์สวัสดิ์ 3.29
นางสาวยุภาวดี  วงไชยา 3.29
นางสาวพชรพร  ใจปินตา 3.29
นางสาวนิตยา  ใจคง 3.28
นางสาวศิรินทรา  พรมสอาด 3.28
นางสาวศิริกานต์  คําสิม 3.27
นางสาวสิริรัตน์  โลนิกิจ 3.27
นางสาวจิราพร  ปัญญาดี 3.27
นางสาวอุไรวรรณ  ทางชอบ 3.27
นางสาววราพรรณ  สิมมา 3.27
นางสาวสุนิสา  กําไมล์ 3.27
นางสาวนิลวรรณ  ลาวเมือง 3.27
นางสาวพนัชดา  พูลเพ่ิม 3.26
นางสาวปวิณา  แพงทรัพย์ 3.26
นางสาวจริยา  บุญโสภา 3.26
นางสาววรินทร์ทิพย์  ดอกจันทร์ 3.26
นายกฤษดา  คันทะนา 3.25
นายอินทรา  พิมพ์สวัสดิ์ 3.25
นางสาวรัตนาวลี  เอ่ียมสอาด 3.25

115 อบ.0230319/2557
116 อบ.0230335/2557

112 อบ.0230590/2557
113 อบ.0230614/2557
114 อบ.0230293/2557

109 อบ.0231406/2557
110 อบ.0230402/2557
111 อบ.0230428/2557

106 อบ.0230527/2557
107 อบ.0230607/2557
108 อบ.0230750/2557

103 อบ.0230117/2557
104 อบ.0230274/2557
105 อบ.0230393/2557

100 อบ.0231418/2557
101 อบ.0230372/2557
102 อบ.0230696/2557

97 อบ.0230387/2557
98 อบ.0230608/2557
99 อบ.0231414/2557

95 อบ.0230107/2557
96 อบ.0230144/2557

นางสาวรัตนาวลี  เอ่ียมสอาด 3.25
นายช่วงวิทย์  ปัทมะ 3.25

116 อบ.0230335/2557
117 อบ.0230352/2557



นางสาวนุชจรีย์  แก้วทา 3.25
นางสาวอภิญญา  อินทนนท์ 3.25
นางสาววิภาดา  ศิลาโชติ 3.25

วิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 จํานวน 120 ราย

118 อบ.0230459/2557
119 อบ.0230575/2557
120 อบ.0230609/2557


