
ชื่อ-นามสกุล
นายกชพร  กมลเจตนศรี 2.51
นางสาวกนกพร  ธรรมสัตย์ 2.53
นางสาวกนกภรณ์  สุภเสถียร 2.90
นางสาวกนกรัตน์  ขันชะลี 2.96
นางสาวกนกวรรณ  เกษก่ิง 2.04
นางสาวกนกวรรณ  เทศนา 2.51
นางสาวกนกวรรณ  บุญเข้ม 2.88
นางสาวกนกวรรณ  ปุยฝ้าย 2.38
นางสาวกนกวรรณ  สืบเสนาะ 2.37
นางสาวกนิษฐา  ภาณะรมย์ 2.99
นางสาวกมลชนก  จันทร์ส่อง 2.51
นางสาวกมลทิพย์  โคตรภัทร 2.61
นางสาวกมลทิพย์  ทองบ่อ 2.6713 อบ.0230206/2557

10 อบ.0230093/2557
11 อบ.0231123/2557
12 อบ.0230166/2557

7 อบ.0230256/2557
8 อบ.0230831/2557
9 อบ.0231331/2557

4 อบ.0230560/2557
5 อบ.0230058/2557
6 อบ.0230419/2557

1 อบ.0230623/2557
2 อบ.0231038/2557
3 อบ.0230975/2557
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ลําดับ

นางสาวกมลทิพย์  ทองบ่อ 2.67
นางสาวกมลทิพย์  สําเภา 2.52
นางสาวกมลรัตน์  จันทร์แจ่ม 2.91
นางสาวกรกาญ  ภาระดี 2.97
นางสาวกรรณิกา  แก้วภักดี 3.14
นางสาวกรรณิกา  บุญกอง 2.80
นางสาวกรรณิการ์  นนท์พละ 3.02
นางสาวกฤตษฎาพร  คืนดี 2.75
นายกฤษฎ์  ศรีทองธรรม 2.97
นายกฤษฎา  ใจราช 2.91
นายกฤษฎา  ดวงแข 2.60
นายกฤษฎา  วามะลุน 2.32
นายกฤษฎา  ศรีสะอาด 2.51
นายกฤษฎา  สารรัตน์ 3.55
นายกฤษฎา  สีราชา 2.12
นายกฤษณ์เพชร  บุญสมยา 2.11
นายกฤษณะ  สุภะเกษ 2.47
นางสาวกฤษณา  ขยายวงศ์ 2.77
นางสาวกฤษณา  ผาบสิมมา 2.86
นายกฤษณินเทวรักษ์  หนูแก้ว 2.57
นายกล้าณรงค์  สิงห์สวัสดิ์ 2.16

31 อบ.0230257/2557
32 อบ.0230009/2557
33 อบ.0230864/2557

28 อบ.0231382/2557
29 อบ.0230838/2557
30 อบ.0231228/2557

25 อบ.0230576/2557
26 อบ.0230921/2557
27 อบ.0231051/2557

22 อบ.0230155/2557
23 อบ.0230470/2557
24 อบ.0231376/2557

19 อบ.0230705/2557
20 อบ.0230391/2557
21 อบ.0231213/2557

16 อบ.0230627/2557
17 อบ.0230095/2557
18 อบ.0230362/2557

13 อบ.0230206/2557
14 อบ.0231409/2557
15 อบ.0230447/2557

12 อบ.0230166/2557

นายกล้าณรงค์  สิงห์สวัสดิ์ 2.16
นางสาวกอบแก้ว  แหวนเงิน 2.29
นายกอบชัย  พูดดี 2.75

34 อบ.0231229/2557
35 อบ.0230252/2557

33 อบ.0230864/2557



นางสาวกัญชพร  ลีมา 2.99
นางสาวกัญญา  อสิพงษ์ 2.85
นางสาวกัญญารัตน์  ไกรวิเศษ 2.89
นางสาวกัญญาลักษณ์  สรเสริฐ 2.72
นายกันตภณ  แก้วภักดี 2.31
นางสาวกันตา  นนทะศิลา 2.70
นายกัมพล  บุษภาพ 3.05
นายกัมพล  เลี้ยงเสรี 2.57
นายกัลป์  หิรัญธนกุล 2.36
นางสาวกัลย์ญารัตน์  เวชชศาสตร์ 3.06
นางสาวกาญจนา  คํามา 2.69
นางสาวกาญจนา  คําแสน 2.10
นางสาวกาญจนา  ทรัพย์ประเสริฐ 2.74
นางสาวกาญจนา  นนศิริ 2.44
นางสาวกาญจนา  ยลสุข 2.50
นางสาวกาญจนา  วงษ์ขันธ์ 2.56
นางสาวกาญจนา  สมุทรเวช 2.51
นางสาวกานดา  ทาศิริ 3.05
นายกิตติ  มุษารักษ์ 2.93

52 อบ.0230659/2557
53 อบ.0230363/2557
54 อบ.0230686/2557

49 อบ.0230628/2557
50 อบ.0230965/2557
51 อบ.0230812/2557

46 อบ.0230846/2557
47 อบ.0231303/2557
48 อบ.0231124/2557

43 อบ.0230763/2557
44 อบ.0231054/2557
45 อบ.0230475/2557

40 อบ.0231165/2557
41 อบ.0231230/2557
42 อบ.0230507/2557

37 อบ.0230693/2557
38 อบ.0230792/2557
39 อบ.0230420/2557

36 อบ.0230136/2557

นายกิตติ  มุษารักษ์ 2.93
นายกิตติ  ห้องแซง 2.96
นายกิตติชัย  สมเสนาะ 3.05
นางสาวกิตติมา  พุ่มจันทร์ 2.14
นางสาวกิตติยาภรณ์  บุญปัญญา 3.08
นายกิตติวัฒน์  ทองแรง 2.29
นายกิตติศักดิ์  บุญอาจ 2.67
นายกิตติศักดิ์  ศรีวะวงศ์ 2.64
นายกิตบดินท์  ภูมิภาค 2.16
นายกิติคุณ  กมณีย์ 2.63
นายกิติพันธ์  โชติจันทร์ 2.47
นางสาวกิติยา  บ่อแก้ว 3.14
นายกิติศักดิ์  พงษ์ศรีดา 2.80
นางสาวกิฬารัตน์  บุญเหลา 2.63
นายกีรติ  ศุภราชัยกุล 2.56
นางสาวกีรติ  เสียงใหญ่ 2.31
นางสาวกุลธิดา  ประทุมศรี 2.75
นางสาวกุหลาบ  พรมกอง 2.45
นายเก่งแมน  สมหวัง 3.14
นางสาวเกศแก้ว  ตะเคียนจันทร์ 3.06
นางสาวเกศริน  แสนวงค์ 3.23

73 อบ.0231393/2557
74 อบ.0230832/2557

70 อบ.0230589/2557
71 อบ.0230706/2557
72 อบ.0231212/2557

67 อบ.0231152/2557
68 อบ.0230823/2557
69 อบ.0230514/2557

64 อบ.0230528/2557
65 อบ.0230476/2557
66 อบ.0230943/2557

61 อบ.0230349/2557
62 อบ.0231326/2557
63 อบ.0230930/2557

58 อบ.0230258/2557
59 อบ.0231285/2557
60 อบ.0230839/2557

55 อบ.0230279/2557
56 อบ.0231383/2557
57 อบ.0230561/2557

54 อบ.0230686/2557

นางสาวเกศริน  แสนวงค์ 3.23
นางสาวเกศินี  โสดา 2.97
นางสาวเกษมศรี  สุภาพันธ์ 2.7076 อบ.0230449/2557

74 อบ.0230832/2557
75 อบ.0231397/2557



นางสาวเกษร  ผาวันดี 2.41
นางสาวเกษสุดา  ทาดาวงษา 3.07
นายเกียรติศักดิ์  ทองคํา 2.66
นายเกียรติศักดิ์  ศรีสรรค์ 2.73
นายไกรวิทย์  อภัย 2.50
นายไกรศร  งามล้ํา 3.27
นายขจรศักดิ์  บัวขาว 2.48
นางสาวขนิษฐา  ธยาธรรม 2.48
นางสาวขนิษฐา  สมปิตะ 2.45
นางสาวขนิษฐา  สันธิ 2.72
นางสาวขนิษฐา  เสลาทอง 3.55
นางสาวขนิษฐา  หาโล๊ะ 2.39
นางสาวขวัญตา  นารี 2.84
นางสาวขวัญฤดี  แสงเพ็ง 3.11
นางสาวขวัญฤดี  หมายเก้ือ 2.90
นายคชิตพล  คําอุดม 2.96
นายคณาวุฒิ  ราชชิต 2.57
นางสาวคณิตา  กอมณี 2.02
นายคมกริช  ชนะมาร 2.77

94 อบ.0230974/2557
95 อบ.0231101/2557

91 อบ.0230629/2557
92 อบ.0230350/2557
93 อบ.0230967/2557

88 อบ.0231094/2557
89 อบ.0231125/2557
90 อบ.0230450/2557

85 อบ.0230364/2557
86 อบ.0231392/2557
87 อบ.0231189/2557

82 อบ.0230216/2557
83 อบ.0231225/2557
84 อบ.0231147/2557

79 อบ.0230190/2557
80 อบ.0230764/2557
81 อบ.0230032/2557

77 อบ.0231093/2557
78 อบ.0230036/2557

นายคมกริช  ชนะมาร 2.77
นายคมกริช  โศกค้อ 2.28
นายคมสันต์  คําโสภา 2.13
นายครรชิตพล  โพธิ์พรหม 2.91
นายคําเทียน  พันธุมี 2.82
นางสาวคําประคอง  ประทุมมาตย์ 2.59
นายคํารณ  กลับใจ 2.47
นายคิมหันต์  สมานพันธ์ 2.55
นางสาวคุณาภรณ์  อุตรา 3.00
นางสาวเครือวัลย์  อุดมมา 2.37
นางสาวแคทรียา  หล้าสุพรม 3.00
นางสาวงามจิตร  สมสูง 2.23
นางสาวจตุพร  แก่นลา 2.47
นายจตุรวัฒน์  บุตรดี 2.82
นางสาวจริยา  ธงไชย 2.60
นางสาวจริยา  แสงแก้ว 3.15
นายจักรพันธ์  ผิวผ่อง 2.61
นายจักรภัทร  สามิลา 2.84
นายจักรี  บุญชื่น 2.66
นายจักรี  สินมาก 2.36
นางสาวจันทนีย์  พงษ์ก่ิง 2.50115 อบ.0231317/2557

112 อบ.0231001/2557
113 อบ.0231284/2557
114 อบ.0231103/2557

109 อบ.0230365/2557
110 อบ.0230392/2557
111 อบ.0230191/2557

106 อบ.0231306/2557
107 อบ.0230081/2557
108 อบ.0231334/2557

103 อบ.0230324/2557
104 อบ.0230801/2557
105 อบ.0230979/2557

100 อบ.0230541/2557
101 อบ.0231087/2557
102 อบ.0230877/2557

97 อบ.0230280/2557
98 อบ.0231048/2557
99 อบ.0231449/2557

95 อบ.0231101/2557
96 อบ.0231036/2557

นางสาวจันทนีย์  พงษ์ก่ิง 2.50
นางสาวจันทร์จิรา  คําหล้า 2.80
นางสาวจันทร์จิรา  วิชาชัย 2.42

115 อบ.0231317/2557
116 อบ.0230591/2557
117 อบ.0230592/2557



นางสาวจันทร์เพ็ญ  สถานพงษ์ 2.95
นางสาวจันทร์ลี  ปฏิโชติ 2.68
นางสาวจันทร์สุดา  หนูจันทร์ 2.94
นางสาวจันทราพร  พงษ์วิเศษ 3.07
นายจาตุชัย  โสมณวัฒน์ 2.50
นายจารุเดช  ศิริรัตนวงศ์ 2.85
นางสาวจารุวรรณ  คูณสมบัติ 2.17
นางสาวจารุวรรณ  ชัยมงค์ 2.60
นางสาวจารุวรรณ  บุญยง 2.32
นางสาวจารุวรรณ  สารทอง 2.42
นายจําลอง  พันสาย 2.64
นางสาวจิตติมา  ศิริโส 3.03
นายจิตรกร  เจริญทัศน์ 2.59
นางสาวจิตรลัดดา  กุลสิงห์ 2.46
นางสาวจิตราภรณ์  ก่ิงโพธิ์ 2.80
นางสาวจินณภัส  ยิ่งดี 2.50
นายจินดา  นนทะ 2.95
นางสาวจินตนา  คําพินิจ 3.19
นางสาวจินตนา  วิเศษชาติ 2.63136 อบ.0231065/2557

133 อบ.0230816/2557
134 อบ.0230577/2557
135 อบ.0230259/2557

130 อบ.0230217/2557
131 อบ.0230087/2557
132 อบ.0230207/2557

127 อบ.0231223/2557
128 อบ.0230295/2557
129 อบ.0230097/2557

124 อบ.0231273/2557
125 อบ.0230631/2557
126 อบ.0230018/2557

121 อบ.0230137/2557
122 อบ.0231034/2557
123 อบ.0230294/2557

118 อบ.0231079/2557
119 อบ.0230994/2557
120 อบ.0230630/2557

นางสาวจินตนา  วิเศษชาติ 2.63
นางสาวจินตนา  สีชาเชต 2.85
นางสาวจินตหรา  ชมภู 2.65
นางสาวจินตหรา  นาสา 2.84
นางสาวจิรนันฐ์  ปริบาล 2.09
นางสาวจิรประภา  ชูแก้ว 2.90
นางสาวจิรพรรณ  โคษา 3.21
นายจิรพัฒน์  ดําดี 3.01
นายจิระวัฒน์  สายวัน 2.77
นางสาวจิรัชญา  ศรีพันธ์ 2.84
นางสาวจิราพร  คําเสียง 2.79
นางสาวจิราพร  บุญพัง 3.19
นางสาวจิราพร  บุญศักดิ์ 2.47
นางสาวจิราพร  วรรณโสภา 2.45
นางสาวจิราพร  อุปมา 3.13
นางสาวจิราภรณ์  คํานนท์ 2.84
นางสาวจิราภรณ์  ทองรักษ์ 2.72
นางสาวจิราภรณ์  ทัศบุตร 3.20
นางสาวจิราภรณ์  บุญสงค์ 2.91
นางสาวจิราภรณ์  รวมพร 2.85
นางสาวจิราภา  พิลา 2.77

154 อบ.0230682/2557
155 อบ.0230138/2557
156 อบ.0230168/2557

151 อบ.0230260/2557
152 อบ.0230479/2557
153 อบ.0230980/2557

148 อบ.0230047/2557
149 อบ.0230422/2557
150 อบ.0230452/2557

145 อบ.0231198/2557
146 อบ.0230752/2557
147 อบ.0230234/2557

142 อบ.0231395/2557
143 อบ.0230508/2557
144 อบ.0230900/2557

139 อบ.0230847/2557
140 อบ.0230020/2557
141 อบ.0230167/2557

136 อบ.0231065/2557
137 อบ.0230632/2557
138 อบ.0231047/2557

นางสาวจิราภา  พิลา 2.77
นางสาวจิรารัตน์  อินธิเดช 3.00
นางสาวจิราวรรณ  จุลเศียร 2.27

157 อบ.0230366/2557
158 อบ.0231324/2557

156 อบ.0230168/2557



นางสาวจิราวรรณ  ชมภูจันทร์ 2.80
นางสาวจิราวรรณ  รุ่งเรือง 3.20
นายจีรพงษ์  ภิบาลวงศ์ 2.73
นายจีระศักดิ์  เขียวแก้ว 2.56
นายจีระศักดิ์  สุระสาย 2.36
นางสาวจุฑาทิพย์  จันลาภา 2.70
นางสาวจุฑามาศ  แก่นสุข 2.90
นางสาวจุฑามาศ  นามโคตร 2.86
นางสาวจุฑามาศ  ประสาทศรี 2.93
นางสาวจุฑามาศ  ผิวเงิน 2.86
นางสาวจุฑามาศ  เมืองแวง 3.12
นางสาวจุฑามาศ  วันชา 3.03
นางสาวจุฑารัตน์  แก้วเนตร 3.18
นางสาวจุฑารัตน์  ไชยรักษา 2.61
นางสาวจุฑารัตน์  บุญประดิษฐ 2.83
นางสาวจุฑารัตน์  บุญวงค์ 2.69
นางสาวจุฑารัตน์  สุขเกษม 2.93
นางสาวจุติมา  บุตรจันทร์ 2.90
นายจุมพล  ม่ิงชัย 2.85

175 อบ.0230367/2557
176 อบ.0230981/2557
177 อบ.0230905/2557

172 อบ.0231184/2557
173 อบ.0230634/2557
174 อบ.0230098/2557

169 อบ.0230361/2557
170 อบ.0230235/2557
171 อบ.0230261/2557

166 อบ.0230633/2557
167 อบ.0230480/2557
168 อบ.0231340/2557

163 อบ.0230544/2557
164 อบ.0230753/2557
165 อบ.0230453/2557

160 อบ.0230995/2557
161 อบ.0230543/2557
162 อบ.0231425/2557

159 อบ.0230208/2557

นายจุมพล  ม่ิงชัย 2.85
นางสาวจุรีพร  กออ่อน 2.90
นางสาวจุรีรัตน์  ประดับศรี 2.89
นางสาวจุไรรัตน์  บุญไพโรจน์ 2.82
นางสาวจุไรวรรณ  พิมพ์สลัก 2.50
นางสาวจุไรวรรณ  วิลัยเลิศ 2.71
นางสาวจุฬีภรณ์  พงษ์ด้วง 2.24
นายเจตนา  ทองเสก 2.88
นางสาวเจนจิรา  คนซ่ือ 2.99
นางสาวเจนจิรา  เครือแสง 2.92
นายเจนณรงค์  มานะพิมพ์ 3.34
นายเจษฎา  นาควัน 2.50
นายฉัตรชัย  บุญพอ 2.22
นายฉัตรชัย  วิลามาศ 2.63
นายเฉลิมชัย  บุญสนิท 2.61
นายเฉลิมพงษ์  บรรเทา 2.46
นายชนกณพคุณน์  ชุมสวัสดิ์ 2.52
นายชนะชล  นิยมคุณ 2.37
นางสาวชนัญชิดา  ก่ิงวิชิต 2.34
นางสาวชนิดา  ปุญญา 2.62
นางสาวชนิดา  สุดสี 2.23

196 อบ.0231148/2557
197 อบ.0230962/2557

193 อบ.0230824/2557
194 อบ.0231343/2557
195 อบ.0230236/2557

190 อบ.0230068/2557
191 อบ.0230578/2557
192 อบ.0230865/2557

187 อบ.0231454/2557
188 อบ.0230085/2557
189 อบ.0231247/2557

184 อบ.0231275/2557
185 อบ.0230423/2557
186 อบ.0230660/2557

181 อบ.0230563/2557
182 อบ.0230982/2557
183 อบ.0230848/2557

178 อบ.0230139/2557
179 อบ.0230325/2557
180 อบ.0231194/2557

177 อบ.0230905/2557

นางสาวชนิดา  สุดสี 2.23
นายชนินทร  ฉัพพรรณรังษี 2.43
นางสาวชไมพร  บัวแก้ว 2.88199 อบ.0231390/2557

197 อบ.0230962/2557
198 อบ.0230192/2557



นายชรินทร์  บัวไข 2.84
นายชฤทธิ์เดช  แก่นจําปา 2.43
นางสาวชลธิชา  คนไว 2.80
นางสาวชลธิชา  พิมพ์สวัสดิ์ 2.60
นายชลวิทย์  อุปลาบัติรัชต์ธร 2.69
นายชวนินท์  แสงกํ่า 2.40
นายชวัลวิทย์  คําประเสริฐ 2.25
นางสาวช่อทิพย์  ดอกดวง 3.08
นายชัชวาลย์  ทองสวัสดิ์ 2.50
นายชัชวาลย์  ศรเพ็ชร 3.20
นายชัทชาคร  อุปนิสากร 2.53
นายชัยณรงค์  บัวจันทร์ 2.73
นายชัยยนต์  สายศักดา 2.72
นายชาญชนะ  บุตรภักดี 2.52
นายชาญชัย  จันทร์พา 2.18
นายชาญชัย  ประทัด 2.10
นายชาญชัย  ศรีทะนาม 2.98
นายชาญชัย  แสงภักดี 2.40
นายชาญณรงค์  วามะลุน 2.74

217 อบ.0230296/2557
218 อบ.0230579/2557

214 อบ.0230033/2557
215 อบ.0231246/2557
216 อบ.0230951/2557

211 อบ.0230970/2557
212 อบ.0231177/2557
213 อบ.0230219/2557

208 อบ.0230926/2557
209 อบ.0230919/2557
210 อบ.0231175/2557

205 อบ.0230218/2557
206 อบ.0231170/2557
207 อบ.0231335/2557

202 อบ.0230661/2557
203 อบ.0230424/2557
204 อบ.0231349/2557

200 อบ.0230739/2557
201 อบ.0230529/2557

นายชาญณรงค์  วามะลุน 2.74
นายชาญฤทธิ์  เพชรดารา 2.94
นายชาญวิทย์  ศรีรัตน์ 2.44
นายชาตรี  ติงสะ 3.46
นายชาติชาย  กาละปังหา 2.52
นายชํานาญ  นนท์ศิริ 2.87
นายชํานาญ  ศรศรี 2.87
นางสาวชิดชนก  ชัยคลัง 2.70
นายชินวัตร์  บุญอุ้ม 2.75
นางสาวชุดา  เสือคง 2.74
นางสาวชุตินันท์  ธรรมแก้ว 3.02
นางสาวชุติมา  ไชยจักร 2.61
นางสาวชุติมา  พวงทวี 2.36
นางสาวชุติมา  มณีกุลทรัพย์ 2.31
นางสาวชุติมา  สามารถ 2.27
นางสาวชุลีพร  ลุนสิน 2.30
นายเชวงศักดิ์  โชติบุตร 2.50
นายเชาวนันท์  สรรพศรี 2.44
นายเชิดชัย  วันคํา 2.53
นายโชคสว่าง  นาหม่ืน 2.83
นายไชยมงคล  ไชยมาตร 2.38238 อบ.0230193/2557

235 อบ.0230766/2557
236 อบ.0230740/2557
237 อบ.0230471/2557

232 อบ.0230710/2557
233 อบ.0230971/2557
234 อบ.0231240/2557

229 อบ.0230369/2557
230 อบ.0230070/2557
231 อบ.0231105/2557

226 อบ.0231015/2557
227 อบ.0230482/2557
228 อบ.0231153/2557

223 อบ.0230887/2557
224 อบ.0230353/2557
225 อบ.0230708/2557

220 อบ.0230765/2557
221 อบ.0231291/2557
222 อบ.0231328/2557

218 อบ.0230579/2557
219 อบ.0230916/2557

นายไชยมงคล  ไชยมาตร 2.38
นายไชยยันต์  สาวะรีย์ 2.76
นายไชยฤทธิ์  แสนทวีสุข 2.64

238 อบ.0230193/2557
239 อบ.0230220/2557
240 อบ.0230297/2557



นายฌาณวิทย์  อุ่นใจ 2.35
นายฐากูร  หมู่มาก 2.65
นางสาวฐานมาศ  ทองสัน 2.92
นางสาวฐิตาภรณ์  แก้วประภา 2.93
นางสาวฐิติชญา  สุขรักษา 2.78
นางสาวฐิติภัทร  อภัยภักดิ์ 3.17
นางสาวฐิติมา  ศรีบุตร 2.42
นายณภัทร  พรแสน 2.87
นายณรงค์เดช  ไชยสุกา 2.71
นายณรงเดช  อุปสาร 2.59
นางสาวณัฏฐณิชานันท์  สิงห์สาย 2.57
นางสาวณัฐกานต์  ทองศรี 2.88
นางสาวณัฐกานต์  บัวแก้ว 2.60
นายณัฐชาติ  โหตระไวศยะ 2.82
นางสาวณัฐญาภรณ์  บัวแสน 2.02
นายณัฐดนัย  สีทองทุม 2.85
นางสาวณัฐธิญาภรณ์  เพชรอินทร์ 2.89
นางสาวณัฐธิดา  เยาวนารถ 2.41
นางสาวณัฐธิดา  สูงกิจบูลย์ 2.86259 อบ.0230454/2557

256 อบ.0230530/2557
257 อบ.0231128/2557
258 อบ.0230141/2557

253 อบ.0231187/2557
254 อบ.0231258/2557
255 อบ.0230053/2557

250 อบ.0230156/2557
251 อบ.0231385/2557
252 อบ.0231413/2557

247 อบ.0230833/2557
248 อบ.0231307/2557
249 อบ.0231021/2557

244 อบ.0231421/2557
245 อบ.0231127/2557
246 อบ.0230140/2557

241 อบ.0230888/2557
242 อบ.0230960/2557
243 อบ.0231126/2557

นางสาวณัฐธิดา  สูงกิจบูลย์ 2.86
นายณัฐบดินทร์  กุมารสิทธิ์ 2.45
นายณัฐปกรณ์  กาสา 2.16
นายณัฐพงศ์  พรมโสภา 2.11
นายณัฐพงศ์  วราพุฒ 2.28
นายณัฐพงษ์  ชินทวัน 2.99
นางสาวณัฐพร  พันธวงศ์ 2.52
นายณัฐพล  แก้วเชื่อม 2.83
นายณัฐพล  โนนสูง 2.18
นายณัฐพล  สอนบุตรดี 2.35
นางสาวณัฐพัชร์  สมใสวิวิตรกุล 2.89
นายณัฐวุฒิ  บุญเลิศ 3.01
นายณัฐวุฒิ  บุญอารีย์ 2.95
นายณัฐวุฒิ  พรมราช 2.10
นายณัฐวุฒิ  มนัส 2.59
นายณัฐวุฒิ  วงษ์ลา 2.54
นายณัฐิวุฒิ  ศิลาวงษ์ 2.17
นางสาวณิชณกุล  คลายโศก 2.84
นางสาวณิชาภา  สุขเต็มดี 3.15
นายดนัย  วิลากุล 3.45
นายดนัย  สุวรรณกูฎ 2.21

277 อบ.0230895/2557
278 อบ.0231297/2557
279 อบ.0231276/2557

274 อบ.0231097/2557
275 อบ.0230010/2557
276 อบ.0230648/2557

271 อบ.0230301/2557
272 อบ.0231166/2557
273 อบ.0230299/2557

268 อบ.0230298/2557
269 อบ.0230022/2557
270 อบ.0231473/2557

265 อบ.0230082/2557
266 อบ.0231365/2557
267 อบ.0231222/2557

262 อบ.0231217/2557
263 อบ.0230947/2557
264 อบ.0230531/2557

259 อบ.0230454/2557
260 อบ.0231464/2557
261 อบ.0230013/2557

นายดนัย  สุวรรณกูฎ 2.21
นายดนุชา  ยอดภักดี 2.57
นายดนุพล  เชื้อโชติ 2.56

280 อบ.0230767/2557
281 อบ.0230064/2557

279 อบ.0231276/2557



นางสาวดรุณี  พลสีหา 2.75
นางสาวดรุวรรณ  ม่ันชาติ 3.00
นางสาวดวงใจ  ศรีสมุทร 3.19
นางสาวดวงมาลา  แก้วบุญตา 2.44
นางสาวดวงฤทัย  ท่วงที 2.44
นางสาวดวงฤทัย  สรแสง 2.80
นางสาวดาวธิดา  สุริยา 3.14
นายดิเรก  รื่นภาคทรัพย์ 3.59
นายดึก เย็น  เตริ่น 2.86
นายดุษฎี  ปัตตัง 3.34
นางสาวดุษฎี  อุทธิสาร 2.85
นางสาวเดือนเพ็ญ  สุขเสริม 2.29
นางสาวเดือนเพ็ญ  แสนทวีสุข 2.76
นายแดน  บุญจอง 2.76
นางสาวแดนมธุรส  ชัยมัง 2.73
นายตระกูล  อ่อนรัตน์ 3.01
นางสาวตาลนวี  ทองสิงห์ 3.03
นายตํานาน  ไชยพันโท 2.42
นายถาปกรณ์  ปลื้มจิต 2.19

298 อบ.0230396/2557
299 อบ.0230580/2557
300 อบ.0230028/2557

295 อบ.0230302/2557
296 อบ.0230371/2557
297 อบ.0230896/2557

292 อบ.0230683/2557
293 อบ.0230170/2557
294 อบ.0230484/2557

289 อบ.0231243/2557
290 อบ.0231030/2557
291 อบ.0231277/2557

286 อบ.0230425/2557
287 อบ.0230455/2557
288 อบ.0230662/2557

283 อบ.0230370/2557
284 อบ.0230326/2557
285 อบ.0230395/2557

282 อบ.0230483/2557

นายถาปกรณ์  ปลื้มจิต 2.19
นายทนงศักดิ์  เทียมยศ 2.96
นายทรงพล  ผลพูลทรัพย์ 2.23
นายทวีชัย  มุ่งหมาย 2.64
นายทวีศักดิ์  สุนทราวงค์ 3.25
นายทศพร  พัฒนศิริ 3.57
นายทศพล  คํามุงคุล 2.59
นายทศพล  โพธิ์ใหญ่ 3.01
นายทัตเทพ  เรืองศรี 2.31
นายทัศนัย  คงทน 3.41
นางสาวทัศนีวรรณ  พรมจันทร์ 3.08
นางสาวทัศพร  จันทะพวง 3.53
นางสาวทัศริยา  เสียงไพเราะ 3.13
นางสาวทิชา  พลนาคู 2.77
นายทินกร  ผดาเวช 2.73
นายทินกร  พุฒพิมพ์ 2.92
นายทินพัฒน์  ขันดิน 2.09
นางสาวทิพชวา  แสนลา 2.75
นางสาวทิพยจิต  พระเมเด 2.12
นางสาวทิพย์ภวรรณ  จันทร์อบ 2.89
นางสาวทิพย์สุดา  โคตรคันทา 3.05

319 อบ.0230171/2557
320 อบ.0231415/2557

316 อบ.0231304/2557
317 อบ.0230802/2557
318 อบ.0230024/2557

313 อบ.0230663/2557
314 อบ.0230127/2557
315 อบ.0231205/2557

310 อบ.0231445/2557
311 อบ.0230955/2557
312 อบ.0230813/2557

307 อบ.0231377/2557
308 อบ.0230866/2557
309 อบ.0230948/2557

304 อบ.0231268/2557
305 อบ.0230906/2557
306 อบ.0231049/2557

301 อบ.0230303/2557
302 อบ.0230091/2557
303 อบ.0230304/2557

300 อบ.0230028/2557

นางสาวทิพย์สุดา  โคตรคันทา 3.05
นางสาวทิพย์สุดา  วงศ์กลม 2.85
นางสาวทิพย์อาภา  เรืองแสน 2.84322 อบ.0231176/2557

320 อบ.0231415/2557
321 อบ.0230520/2557



นางสาวทิพรัตน์  ศรีลาชัย 2.81
นางสาวทิพวรรณ  ผ่องแผ้ว 3.15
นางสาวทิพวรรณ  โพธิ์ขาว 2.75
นางสาวทิพวรรณ  เมืองจันทร์ 3.10
นางสาวทิพวรรณ  ยอดเอ้ือ 2.81
นางสาวทิพวรรณ  ส่งเสริม 2.26
นางสาวทิพาวรรณ  โคตรพันธ์ 3.26
นายทิวากร  รัตนะ 2.65
นายเทพพร  โกต้า 2.81
นายธงชัย  ทองทับ 3.11
นายธงชัย  มุธุวงศ์ 2.38
นายธนกฤต  อัฒจักร 2.96
นายธนบัตร  หวานใจ 2.73
นายธนพล  แสนทวีสุข 2.90
นางสาวธนภรณ์  โทสิงห์ 2.32
นายธนยศ  พิมพบุตร 3.18
นายธนรักษ์  ผิวเหลือง 2.50
นางสาวธนวรรณ  หม่ืนท้าว 2.26
นายธนวัฒน์  หม่ืนหาญ 2.99

340 อบ.0231460/2557
341 อบ.0230825/2557

337 อบ.0231109/2557
338 อบ.0231026/2557
339 อบ.0231248/2557

334 อบ.0231009/2557
335 อบ.0230697/2557
336 อบ.0230194/2557

331 อบ.0230935/2557
332 อบ.0230281/2557
333 อบ.0230030/2557

328 อบ.0231062/2557
329 อบ.0231142/2557
330 อบ.0231327/2557

325 อบ.0230814/2557
326 อบ.0230983/2557
327 อบ.0230782/2557

323 อบ.0230996/2557
324 อบ.0230997/2557

นายธนวัฒน์  หม่ืนหาญ 2.99
นายธนวิชญ์  เหล่าพิชิต 3.09
นายธนศักดิ์  ชิณกะธรรม 2.60
นายธนศักดิ์  สมใจ 2.64
นายธนศักดิ์  สีหาคุณ 3.01
นายธนากร  เครือทอง 2.65
นายธนากรณ์  ฬานันท์ 2.25
นายธนานัติ  พืชทอง 2.29
นางสาวธนาพร  ชัยชนะ 2.30
นางสาวธนาภรณ์  ศรีเสมอ 2.78
นางสาวธนาภา  ฐานม่ันคงกุล 2.81
นายธนารักษ์  พันธุ์ชาติ 2.02
นายธนารัตน์  คําสุข 2.72
นางสาวธนิฏฐา  จันทรวิศรุต 3.10
นางสาวธนิดา  แก่นวงษ์ 2.96
นางสาวธนิศา  ทาศิริ 3.14
นายธรรมสรณ์  สุวรรณโพธิ์คํา 2.99
นายธราธิบดี  ทับทอง 2.08
นายธรานภัทร  สายชมภู 2.89
นายธวัชชัย  นันทา 2.35
นายธวัชชัย  นามจําปา 2.77361 อบ.0230061/2557

358 อบ.0231089/2557
359 อบ.0230416/2557
360 อบ.0230826/2557

355 อบ.0231233/2557
356 อบ.0231411/2557
357 อบ.0230698/2557

352 อบ.0231346/2557
353 อบ.0230532/2557
354 อบ.0230783/2557

349 อบ.0231058/2557
350 อบ.0231231/2557
351 อบ.0230485/2557

346 อบ.0230253/2557
347 อบ.0230741/2557
348 อบ.0230128/2557

343 อบ.0230305/2557
344 อบ.0231344/2557
345 อบ.0230306/2557

341 อบ.0230825/2557
342 อบ.0231244/2557

นายธวัชชัย  นามจําปา 2.77
นายธวัชชัย  นาราสา 2.24
นายธวัชชัย  บําเพ็ญ 2.69

361 อบ.0230061/2557
362 อบ.0230867/2557
363 อบ.0231195/2557



นายธวัชชัย  พรมหล่อ 2.32
นายธวัชชัย  ยงยืน 2.46
นายธวัชชัย  อารีย์ 2.30
นางสาวธัญญา  ยมมา 2.49
นางสาวธัญญาภัทร  สาธร 2.82
นางสาวธัญลักษณ์  รักเกียรติ 2.75
นายธานินทร์  แก้วลอย 2.46
นางสาวธาราทิพย์  ชมภูแดง 2.70
นางสาวธิดารัตน์  จันดาคูณ 2.48
นางสาวธิดารัตน์  สระแสง 2.75
นางสาวธิตินันท์  แสนทวีสุข 2.50
นายธิติวัฒน์  ลาวรรณ 2.52
นายธิวากร  สังฆะกาโร 3.21
นายธีรพงษ์  อรอินทร์ 3.10
นายธีรพล  สุริโย 2.26
นายธีรภพ  เข็มเพชร 3.01
นางสาวธีรวรรณ  โพธารินทร์ 2.63
นายธีรวัฒน์  เปรมชู 2.67
นายธีรวุฒิ  ลาสา 2.69382 อบ.0231037/2557

379 อบ.0231401/2557
380 อบ.0230172/2557
381 อบ.0230354/2557

376 อบ.0231299/2557
377 อบ.0231207/2557
378 อบ.0230889/2557

373 อบ.0230262/2557
374 อบ.0231114/2557
375 อบ.0230944/2557

370 อบ.0231278/2557
371 อบ.0231287/2557
372 อบ.0230142/2557

367 อบ.0231117/2557
368 อบ.0230917/2557
369 อบ.0230237/2557

364 อบ.0230809/2557
365 อบ.0231310/2557
366 อบ.0231095/2557

นายธีรวุฒิ  ลาสา 2.69
นายธีรศักดิ์  ธนะศรี 2.47
นายธีระชัย  บําเพ็ญ 2.90
นายธีระชัย  มุสะกะ 2.12
นายธีระพงษ์  อาจเอ่ียม 2.15
นายธีระพล  เสนคราม 2.11
นายธีระวัฒน์  ทองคําใส 2.85
นายธีระวัฒน์  ทองแจ่ม 2.16
นายธีระวัฒน์  รักสะอาด 2.07
นายธีระศักดิ์  มุสะกะ 2.30
นางสาวนงค์คราญ  วงษ์กลม 2.55
สิบเอกหญิงนงนุช  พงษ์ทอง 2.47
นางสาวนงนุช  ห่อสี 2.98
นางสาวนงลักษณ์  ไตรพรม 2.63
นางสาวนงลักษณ์  บุญชิด 2.04
นายนธากร  นิธิพานิช 2.43
ว่าท่ีร้อยตรีนพคุณ  ไพรบึง 2.67
นายนพดล  คําหินกอง 2.49
นายนพปฎล  บุญญาพฤกเศรษฐ 2.40
นายนพพล  สุขไชย 2.55
นายนพรัตน์  อมรสิน 2.51

400 อบ.0231254/2557
401 อบ.0231174/2557
402 อบ.0230539/2557

397 อบ.0230798/2557
398 อบ.0231446/2557
399 อบ.0231448/2557

394 อบ.0230711/2557
395 อบ.0230638/2557
396 อบ.0230016/2557

391 อบ.0230868/2557
392 อบ.0231074/2557
393 อบ.0230090/2557

388 อบ.0230797/2557
389 อบ.0230742/2557
390 อบ.0230014/2557

385 อบ.0230840/2557
386 อบ.0231309/2557
387 อบ.0230545/2557

382 อบ.0231037/2557
383 อบ.0231367/2557
384 อบ.0231359/2557

นายนพรัตน์  อมรสิน 2.51
นายนพรัตน์  อินทร์หา 2.82
นายนพฤทธิ์  ดวงสุดา 2.69

403 อบ.0231202/2557
404 อบ.0230307/2557

402 อบ.0230539/2557



นางสาวนภาพร  มาตราช 2.53
นายนรากร  แจ่มใส 3.05
นายนราธิป  เต่าทอง 2.61
นายนรินทร์  สายันต์ 2.94
นางสาวนรินรัตน์  วังกาวี 3.07
นายนฤดล  สุขผดุง 2.62
นายนฤเบศร์  พิทัศน์ 3.29
นายนฤเบศร์  แหลมไธสง 2.28
นางสาวนฤมล  ศรีบุระ 2.55
นางสาวนฤมล  หน่อแก้ว 2.96
นางสาวนลินี  พันธ์สุรีย์ 2.68
นางสาวนวลนิตย์  บูชาพันธ์ 3.10
นายนัฐกานต์  พิมพ์สมาน 2.60
นายนัฐพล  คุณสุทธิ์ 2.87
นายนัฐพล  จันทรักษา 2.90
นายนัฐพล  หงษ์พันธ์ 3.00
นางสาวนัดดา  วงค์ใหญ่ 2.41
นางสาวนัตติยา  เวชกามา 2.12
นางสาวนัถวิภา  ถาวร 2.64

421 อบ.0230083/2557
422 อบ.0231154/2557
423 อบ.0230060/2557

418 อบ.0230743/2557
419 อบ.0230699/2557
420 อบ.0230355/2557

415 อบ.0230849/2557
416 อบ.0230640/2557
417 อบ.0230157/2557

412 อบ.0231461/2557
413 อบ.0230815/2557
414 อบ.0230639/2557

409 อบ.0230327/2557
410 อบ.0231032/2557
411 อบ.0231456/2557

406 อบ.0230075/2557
407 อบ.0231398/2557
408 อบ.0231356/2557

405 อบ.0230515/2557

นางสาวนัถวิภา  ถาวร 2.64
นางสาวนันทนา  มุ่งมาตร 3.02
นางสาวนันทพร  ตรุวรรณ์ 2.40
นางสาวนันทริกา  ทองไทย 2.80
นางสาวนันทวรรณ  ศิริอาจ 2.56
นางสาวนันทิกานต์  บุญพร้อม 2.83
นางสาวนันทิตา  กองสีหา 2.64
นางสาวนันธนา  นพพันธ์ 2.97
นางสาวนาตยา  บุญขาว 2.84
นางสาวนาตยา  ยอดจารย์ 2.54
นายนาถ  สุภารี 2.38
นางสาวนาริน  แสงสกุล 2.79
นายนําโชค  ก่ิงแสง 2.35
นางสาวน้ําทิพย์  ดีพลงาม 2.42
นางสาวน้ําฝน  บกน้อย 2.19
นางสาวน้ําฝน  วรรณแก้ว 2.86
นางสาวน้ําฝน  สายสี 2.21
นางสาวน้ําฝน  สิมมา 3.08
นางสาวน้ําฝน  สีจันทร์อ่อน 2.70
นายนิฐินนท์  ทองไชย 2.86
นางสาวนิตยา  กงล้อม 2.64

442 อบ.0231209/2557
443 อบ.0231419/2557

439 อบ.0230642/2557
440 อบ.0230025/2557
441 อบ.0230397/2557

436 อบ.0230100/2557
437 อบ.0231085/2557
438 อบ.0230665/2557

433 อบ.0231459/2557
434 อบ.0230641/2557
435 อบ.0230878/2557

430 อบ.0230456/2557
431 อบ.0230238/2557
432 อบ.0231106/2557

427 อบ.0230664/2557
428 อบ.0230565/2557
429 อบ.0230288/2557

424 อบ.0231322/2557
425 อบ.0231069/2557
426 อบ.0230564/2557

423 อบ.0230060/2557

นางสาวนิตยา  กงล้อม 2.64
นางสาวนิตยา  คําพิลา 3.23
นางสาวนิตยา  จันทร์ทรง 2.41445 อบ.0230487/2557

443 อบ.0231419/2557
444 อบ.0230457/2557



นางสาวนิตยา  ประดับศรี 2.52
นางสาวนิตยา  วงศ์ด้วง 3.00
นางสาวนิตยา  หงษ์คํา 2.56
นางสาวนิตยา  อํามะเหียะ 3.22
นายนิตินัย  จันทเพ็ชร 2.66
นางสาวนิติยา  บัวดี 2.82
นายนิติศาสตร์  วารี 2.68
นางสาวนิภา  พรมโคตร 2.98
นางสาวนิภาพร  จันทร์ทรง 2.62
นางสาวนิภาพร  ลาธุลี 2.59
นางสาวนิภาพร  ศรีไสล 3.01
นางสาวนิภาพร  แสงประจักร 2.90
นางสาวนิภาวรรณ  มหาชัย 2.97
นางสาวนิริบล  พรมจันทร์ 2.91
นายนิรุจน์  ยืนสุข 2.68
นางสาวนิลาวรรณ  สาระบัว 2.26
นายนิวัฒน์  พรมมาลุน 2.20
ว่าท่ีร้อยตรีนิวัฒน์  วันโมลา 2.62
นางสาวนิศากร  ทํานุ 2.08

463 อบ.0231290/2557
464 อบ.0230046/2557

460 อบ.0231470/2557
461 อบ.0230398/2557
462 อบ.0231288/2557

457 อบ.0230566/2557
458 อบ.0230567/2557
459 อบ.0230173/2557

454 อบ.0230588/2557
455 อบ.0230666/2557
456 อบ.0230458/2557

451 อบ.0230784/2557
452 อบ.0231016/2557
453 อบ.0230712/2557

448 อบ.0231107/2557
449 อบ.0230643/2557
450 อบ.0230308/2557

446 อบ.0231250/2557
447 อบ.0230101/2557

นางสาวนิศากร  ทํานุ 2.08
นางสาวนิสากร  บุญวัง 2.33
นางสาวนุจรี  จงรักษ์ 2.90
นางสาวนุชมาศ  รามัญวงศ์ 3.44
นางสาวนุศรา  โสวันนา 3.18
นางสาวเนตรชนก  ธรรมรักษ์ 3.25
นางสาวเนตรชนก  เบิกบาน 2.88
นายบพิตร  ประสานวรรณ 2.44
นายบรรจง  ใจบุญ 2.60
นายบัญชา  พรหมมาลา 2.29
นายบัณฑิตย์  เทพประชา 2.64
นางสาวบาจรีย์  แสนทวีสุข 2.70
นายบุญเทือน  พาน 3.72
นายบุญมี  กองสุข 2.38
นายบุญศักดิ์  แสนทวีสุข 2.91
นางสาวบุณยดา  แก้ววงษ์ 2.83
นางสาวบุษบา  คําอ้วน 2.47
นางสาวบุษบา  สุโภภาค 2.85
นางสาวเบญจพร  ขนทรัพย์ 2.93
นางสาวเบญจลักษณ์  ผ่องแผ้ว 2.82
นางสาวเบญจวรรณ  ตาจันทร์ 2.32484 อบ.0230104/2557

481 อบ.0230399/2557
482 อบ.0230924/2557
483 อบ.0231129/2557

478 อบ.0230879/2557
479 อบ.0230328/2557
480 อบ.0230103/2557

475 อบ.0231458/2557
476 อบ.0230622/2557
477 อบ.0230158/2557

472 อบ.0231374/2557
473 อบ.0231010/2557
474 อบ.0231179/2557

469 อบ.0230785/2557
470 อบ.0230755/2557
471 อบ.0231055/2557

466 อบ.0230102/2557
467 อบ.0230489/2557
468 อบ.0230232/2557

464 อบ.0230046/2557
465 อบ.0231002/2557

นางสาวเบญจวรรณ  ตาจันทร์ 2.32
นายปฏิพล  ไหว้พรหม 2.41
นายปฏิพล  อาจหาญ 3.03

484 อบ.0230104/2557
485 อบ.0230195/2557
486 อบ.0230472/2557



นายปฏิภาณ  เอ่ียมรัศมีกุล 2.96
นายปฐมพงศ์  ศรีมุงคุณ 2.88
นายปฐมพร  คนขยัน 3.07
นางสาวปณิตา  เนินทราย 2.80
นายปณิธาน  พละวงศ์ 2.36
นางสาวปนัดดา  แจ่มพันธ์ 2.76
นางปนัดดา  ใจบุญ 2.73
นางสาวปนัดดา  บุตะวงค์ 2.59
นางสาวปนัดดา  เสนาน้อย 2.45
นางสาวปนิดา  พันธร 2.91
นางสาวปพิชญา  คําแดง 2.17
สิบตรีปภพ  ลําเจียก 2.35
นางสาวปภัสสร  มุ่งหมาย 2.59
นางสาวปภานีย์  ดอกดวง 3.31
นางสาวปรมาพร  กุจะพันธ์ 2.99
นายประกฤษฏิ์  โสมรักษ์ 2.63
นางสาวประครองศรี  พลรัตน์ 2.94
นายประชุม  หลักทอง 3.10
นายประดิษฐ  บุญญา 3.10505 อบ.0231027/2557

502 อบ.0231440/2557
503 อบ.0230263/2557
504 อบ.0230909/2557

499 อบ.0230460/2557
500 อบ.0231197/2557
501 อบ.0230786/2557

496 อบ.0230174/2557
497 อบ.0230209/2557
498 อบ.0230089/2557

493 อบ.0231436/2557
494 อบ.0230490/2557
495 อบ.0230400/2557

490 อบ.0231192/2557
491 อบ.0230512/2557
492 อบ.0231003/2557

487 อบ.0230624/2557
488 อบ.0231430/2557
489 อบ.0230509/2557

นายประดิษฐ  บุญญา 3.10
นายประดิษฐ์  สารักษ์ 2.71
นางสาวประพักตร์สร  เลิศอมรธรรม 3.14
นายประพาส  โทมา 3.08
นางสาวประภัสสร  ความสวัสดิ์ 3.11
นางสาวประภัสสร  ทักษิณ 2.59
นางสาวประภัสสร  บรรพตาธิ 2.57
นางสาวประภัสสร  วงษ์ปัญญา 2.92
นายประยุทธ  จันทะเค้ 2.69
นางสาวประวรรณรัตน์  ทนุจันทร์ 2.34
นายประวิทย์  ถุงคําแก้ว 2.35
นายประวิทย์  แรกเรียง 3.56
นายประสบผล  กุลวันดี 2.96
นายปรัชญา  ไชยบุตร 2.18
นายปรัชญา  เปลี่ยมไธสง 2.80
นายปรัชญา  แสนทวีสุข 2.07
นางสาวปรัชญาพร  ทองไทย 2.26
นางสาวปรางทิพย์  บุญอาจ 3.12
นายปราญชัย  หิมะคุณ 2.85
นางสาวปรานี  กระดาษ 3.08
นายปริภูมิ  มาดขาว 2.55

523 อบ.0230221/2557
524 อบ.0230401/2557
525 อบ.0231031/2557

520 อบ.0231218/2557
521 อบ.0230019/2557
522 อบ.0230694/2557

517 อบ.0230625/2557
518 อบ.0230890/2557
519 อบ.0230827/2557

514 อบ.0231155/2557
515 อบ.0231347/2557
516 อบ.0231260/2557

511 อบ.0230787/2557
512 อบ.0230788/2557
513 อบ.0230389/2557

508 อบ.0231019/2557
509 อบ.0230850/2557
510 อบ.0231321/2557

505 อบ.0231027/2557
506 อบ.0231206/2557
507 อบ.0230491/2557

นายปริภูมิ  มาดขาว 2.55
นางสาวปริยาภัทร  ไม่โศก 2.46
นางสาวปริศนา  สีลาพันธ์ 2.85

526 อบ.0231070/2557
527 อบ.0230984/2557

525 อบ.0231031/2557



นายปรีชา  ศรีลาตรี 3.16
นายปรีชา  สอาด 2.61
นายปรีดี  ก้อนคําบา 2.16
นางสาวปรียานิตย์  ปิยาโยค 2.03
นางสาวปรียานุช  วานิชธนัชพงศ์ 2.32
นางสาวปรียานุช  อุดมวรรณ 3.01
นางปวริศา  ศรีเมือง 3.45
นางสาวปวารณา  ผาลิวงศ์ 2.22
นางสาวปวีณา  ช่วยตา 2.66
นายปองปิยะ  อารี 2.76
นางสาวปัชญาภรณ์  มีลาภ 3.01
นางสาวปัญจมา  นนพละ 2.72
นายปัญญา  คงสมบูรณ์ 3.09
นายปัญญา  จําปาทอง 2.01
นายปัญญา  วงศ์ศรี 3.28
นางสาวปัณณรัตน์  ทาศิริ 3.11
นางสาวปัทมาภรณ์  ยาหอม 2.37
นางสาวปาณิศา  หาคํา 3.12
นางสาวปารีญา  วรรณสาร 2.40

544 อบ.0230667/2557
545 อบ.0230461/2557
546 อบ.0231099/2557

541 อบ.0231046/2557
542 อบ.0230918/2557
543 อบ.0230714/2557

538 อบ.0230568/2557
539 อบ.0230851/2557
540 อบ.0230626/2557

535 อบ.0231115/2557
536 อบ.0230329/2557
537 อบ.0231292/2557

532 อบ.0231308/2557
533 อบ.0230521/2557
534 อบ.0231196/2557

529 อบ.0231226/2557
530 อบ.0231098/2557
531 อบ.0230005/2557

528 อบ.0230880/2557

นางสาวปารีญา  วรรณสาร 2.40
นางสาวปาลิตา  บัวแก้ว 2.54
นางสาวปิ่นแก้ว  กันภัย 3.04
นางสาวปิ่นแก้ว  อินทะวงค์ 2.91
นายปิยณัฐ  แย้มชื่น 2.50
นางสาวปิยณี  ดาราช 2.41
นางสาวปิยนุช  ไชยพร 2.56
นายปิยพงษ์  สุดชารี 2.04
นางสาวปิยรัตน์  ชํานิสาร 2.43
นางสาวปิยวรรณ  แก่นม่ัน 2.82
นายปิยวัฒน์  ศาสตราชัย 2.98
นางสาวปิยอนงค์  สืบเทพ 2.58
นางสาวปิยานุช  พามา 2.33
นางสาวปิยาภรณ์  ประทุมวัน 3.03
นายผจญ  เอ้ือวงค์ 2.47
นางสาวผ่องนภา  สุวรรณดี 2.77
นายพงศกร  พยุงวงษ์ 3.09
นายพงศธร  จตุรพรพิพัฒน์ 2.63
นายพงศธร  มณีงาม 2.96
นายพงศธร  ระวังดี 2.53
นายพงศธร  สมใจ 2.56

565 อบ.0230828/2557
566 อบ.0230042/2557

562 อบ.0230679/2557
563 อบ.0230222/2557
564 อบ.0230810/2557

559 อบ.0231092/2557
560 อบ.0231091/2557
561 อบ.0230373/2557

556 อบ.0230283/2557
557 อบ.0230106/2557
558 อบ.0231108/2557

553 อบ.0231050/2557
554 อบ.0231149/2557
555 อบ.0230105/2557

550 อบ.0231370/2557
551 อบ.0230052/2557
552 อบ.0231224/2557

547 อบ.0230448/2557
548 อบ.0231435/2557
549 อบ.0230492/2557

546 อบ.0231099/2557

นายพงศธร  สมใจ 2.56
นายพงศ์วิไล  อนันต์ 2.57
นายพงษ์ชนะ  เทพารักษ์ 2.22568 อบ.0230546/2557

566 อบ.0230042/2557
567 อบ.0231339/2557



นายพงษ์ดนัย  มาลาสาย 3.12
นายพงษ์นรินทร์  สอนวงค์ 2.74
นายพงษ์พันธ์  ปัญญาวุฒิ 2.48
นายพงษ์ภิพัฒน์  หอมทรัพย์ 2.77
นายพงษ์สิทธิ์  ยอดยิ่ง 2.89
นายพชร  สวัสดิ์ตระกูล 2.55
นายพชร  สุดชาวงศ์ 2.32
นางสาวพนมทวน  แสงสิงห์ 2.81
นายพนัส  ศรีสมบัติ 2.61
นายพนายุทธ  บุตะภักดิ์ 2.47
นางสาวพนิดา  สรรพศรี 2.16
นายพยุงศักดิ์  กุมภิโร 2.72
นางสาวพรดาวรรณ  ทับทิมหิน 2.22
นางสาวพรทิพย์  หงษ์คํา 2.74
นางสาวพรนรินทร์  คําอินทร์ 3.06
นางสาวพรนิภา  จันไทย 2.29
นางสาวพรนิภา  หลวงเดช 2.86
นางสาวพรปวีณ์  มาระแสง 3.18
นายพรปัญญา  วงษ์ขันธ์ 3.08

586 อบ.0231145/2557
587 อบ.0230931/2557

583 อบ.0230418/2557
584 อบ.0231075/2557
585 อบ.0231232/2557

580 อบ.0230159/2557
581 อบ.0231066/2557
582 อบ.0230522/2557

577 อบ.0231274/2557
578 อบ.0230065/2557
579 อบ.0230429/2557

574 อบ.0231369/2557
575 อบ.0231472/2557
576 อบ.0230985/2557

571 อบ.0231302/2557
572 อบ.0230770/2557
573 อบ.0230907/2557

569 อบ.0231025/2557
570 อบ.0230769/2557

นายพรปัญญา  วงษ์ขันธ์ 3.08
นางสาวพรพิมน  ตาทอง 2.78
นางสาวพรพิมล  ปุณประวัติ 2.97
นางสาวพรพิไล  กินสุข 2.77
นางสาวพรรณธิดา  เสียงใส 2.58
นางสาวพรรณภัทร  คําลอย 3.05
นางสาวพรรณิภา  สุดามาตร์ 2.59
นางสาวพรรัตน์  สมเปิง 2.77
นายพรวิชัย  บาอินทร์ 2.63
นายพรสวรรค์  โพธิสาร 2.22
นางสาวพรสวรรค์  สายศรี 2.70
นางสาวพรสุดา  พิลาคง 2.72
นางสาวพรสุดา  ภูติยา 2.75
นางสาวพรสุดา  หงษ์เวียงจันทร์ 2.58
นางสาวพรโสภา  แก้วบุญเรือง 2.82
นายพลวัฒน์  แดงศรี 2.58
นายพลวัฒน์  บุศยอําคา 2.36
นายพลวัฒน์  ประหยัด 2.68
นายพลวัฒน์  ปัดถาพิมพ์ 2.85
นายพลากร  วงษ์จันทร์ 2.67
นางสาวพหัส  รัตนศรี 2.97607 อบ.0230601/2557

604 อบ.0231296/2557
605 อบ.0230869/2557
606 อบ.0230309/2557

601 อบ.0231353/2557
602 อบ.0230841/2557
603 อบ.0230054/2557

598 อบ.0230852/2557
599 อบ.0230145/2557
600 อบ.0231156/2557

595 อบ.0231371/2557
596 อบ.0230001/2557
597 อบ.0230718/2557

592 อบ.0230976/2557
593 อบ.0230716/2557
594 อบ.0230717/2557

589 อบ.0230715/2557
590 อบ.0231061/2557
591 อบ.0230264/2557

587 อบ.0230931/2557
588 อบ.0230037/2557

นางสาวพหัส  รัตนศรี 2.97
นางสาวพักตร์จิรา  วงศ์ทอง 2.55
นางสาวพัชรา  สมานฉันท์ 2.70

607 อบ.0230601/2557
608 อบ.0231118/2557
609 อบ.0231131/2557



นางสาวพัชรา  โสดา 2.98
นางสาวพัชราภรณ์  อรชร 2.95
นางสาวพัชราภรณ์  อินทร์อร่าม 2.60
นางสาวพัชรินทร์  คําภามูล 2.55
นางสาวพัชรินทร์  จําปี 2.91
นางสาวพัชรี  นาโสก 2.49
นางสาวพัชรี  ภักดีล้น 3.17
นายพัฒนศักดิ์  สมใจ 2.65
นายพัทธณิกนันท์  คาดหมาย 2.71
นางสาวพัทธนันท์  สุวรรณสิงห์ 2.93
นายพันธกานต์  บุตรสัมฤทธิ์ 2.03
นายพันธมิตร  นิจมานพ 2.34
นายพัลลภ  ภัยกุมพันธ์ 2.30
นางสาวพิจิตรา  ทองศรี 2.99
นางสาวพิจิตรา  ธุริวงษา 3.11
นางสาวพิจิตรา  มลิพันธ์ 3.07
นายพิชิต  สัตพันธ์ 2.34
นายพิชิตพร  ทองโรจน์ 3.08
นายพิฑูรย์  บุญจริง 2.83628 อบ.0230881/2557

625 อบ.0231132/2557
626 อบ.0231111/2557
627 อบ.0230473/2557

622 อบ.0230076/2557
623 อบ.0230265/2557
624 อบ.0230719/2557

619 อบ.0230135/2557
620 อบ.0230956/2557
621 อบ.0230829/2557

616 อบ.0230998/2557
617 อบ.0231372/2557
618 อบ.0230510/2557

613 อบ.0231256/2557
614 อบ.0230987/2557
615 อบ.0230517/2557

610 อบ.0230986/2557
611 อบ.0230175/2557
612 อบ.0231447/2557

นายพิฑูรย์  บุญจริง 2.83
นางสาวพิณยุภา  หลักฐาน 2.63
นายพิทยา  ซาเหลา 2.21
นายพิทยา  อินศวร 2.09
นายพิทยาธร  พูลมาศ 2.76
นายพิทักษ์  สายสมบัติ 2.95
นางสาวพิมประไพ  สถานพงษ์ 2.32
นางสาวพิมพ์จันทร์  กุลพันธ์ 2.71
นางสาวพิมพ์ชนก  ทองวันดี 2.76
นางสาวพิมพ์วลัญช์  พูลศรี 3.31
นางสาวพิมพ์วิภา  บัวหอม 2.52
นางสาวพิมลรัตน์  วีระษร 2.78
นางสาวพิมวิไล  พิมสาร 2.92
นางสาวพิยะดา  ทิพย์อามาตย์ 2.38
นางสาวพิศมัย  คืนดี 2.92
นางสาวพิศมัย  สิงคิบุตร 2.68
นายพิศิษย์  กองแก้ว 2.35
นายพิษณุ  สมบูรณ์ 2.71
นายพิษณุกร  กรุณา 2.73
นายพีทนันท์  คําธิวงษ์ 3.04
นายพีรพัฒน์  ชนะภัย 2.58

646 อบ.0230687/2557
647 อบ.0231420/2557
648 อบ.0230254/2557

643 อบ.0230803/2557
644 อบ.0230923/2556
645 อบ.0230937/2557

640 อบ.0230657/2557
641 อบ.0231076/2557
642 อบ.0230495/2557

637 อบ.0231199/2557
638 อบ.0230756/2557
639 อบ.0231023/2557

634 อบ.0230146/2557
635 อบ.0231264/2557
636 อบ.0230854/2557

631 อบ.0231096/2557
632 อบ.0230842/2557
633 อบ.0230196/2557

628 อบ.0230881/2557
629 อบ.0231133/2557
630 อบ.0231337/2557

นายพีรพัฒน์  ชนะภัย 2.58
นายพีรวัฒน์  ราชเมืองขวาง 2.72
นายพีระพงศ์  รุ่งแสง 2.88

649 อบ.0231329/2557
650 อบ.0231018/2557

648 อบ.0230254/2557



นายพีระวัฒน์  วิเศษ 2.49
นายพุฒิพงศ์  ดอกชบา 2.23
นายพูลศักดิ์  พุ่มจันทร์ 2.72
นางสาวเพชราภรณ์  ตุ้มทอง 2.59
นางสาวเพ็ญนภา  สุขสาย 2.69
นางสาวเพ็ญพร  นามวงศ์ 2.80
นางสาวเพ็ญพร  อุณวงค์ 3.10
นางสาวเพ็ญพักตร์  ภาเรือง 2.56
นายเพ่ิม  มณีรัตน์ 2.53
นางสาวเพียงพร  อุดมยิ่งทรัพย์ 2.44
นางสาวแพรวพรรณ  แก่นจันทร์ 2.99
นางสาวแพรวฤดี  สีงาม 2.39
นางสาวแพรศรี  จันทป 2.65
นายโพธิ์ธวัช  โพธิ์ไทรย์ 3.22
นางสาวไพสี  สีทน 3.06
นางสาวเฟ้ีองฟ้า  ผิวงาม 2.34
นางสาวเฟ่ืองฟ้า  จันบัว 2.19
นางสาวภธิดา  ประทุมมาส 2.57
นางสาวภริตา  เจตนา 2.56

667 อบ.0230072/2557
668 อบ.0231043/2557
669 อบ.0230876/2557

664 อบ.0230310/2557
665 อบ.0230646/2557
666 อบ.0230403/2557

661 อบ.0230936/2557
662 อบ.0230071/2557
663 อบ.0230668/2557

658 อบ.0230790/2557
659 อบ.0230548/2557
660 อบ.0230045/2557

655 อบ.0230038/2557
656 อบ.0231146/2557
657 อบ.0230757/2557

652 อบ.0230547/2557
653 อบ.0231245/2557
654 อบ.0231227/2557

651 อบ.0231082/2557

นางสาวภริตา  เจตนา 2.56
นางสาวภักจิรา  ผ่องแผ้ว 2.85
นางสาวภักจิราภรณ์  ลาภสาร 2.30
นายภัคธร  แก้วคําภา 2.76
นางสาวภัคภร  สองบุญ 2.40
นางสาวภัชราภรณ์  ภูตะเวช 2.39
นางสาวภัชราภรณ์  ศรีบุรมย์ 3.00
นายภัทร  ภูมาพันธ์ 2.92
นางสาวภัทรจารินทร์  บุญส่ง 2.65
นายภัทรพล  โพธิสาร 3.11
นางสาวภัทรวดี  สิมารักษ์ 2.31
นางสาวภัทรวดี  อุทรักษ์ 2.19
นางสาวภัทรสุดา  คงทน 3.02
นางสาวภัสสร  รุ่งเรือง 3.22
นางสาวภัสสร  วงศ์ชมพู 2.52
นายภากร  จันทร์มา 3.26
นายภาณุพงศ์  สิทธิ์น้อย 2.33
นายภาณุพงษ์  ศรีโสภา 2.13
นายภาณุวัฒน์  นาคํารอด 2.47
นายภาณุวัฒน์  มุกดาหาร 2.57
นายภาณุวัฒน์  วิเชียรเพริศ 2.61

688 อบ.0230920/2557
689 อบ.0230003/2557

685 อบ.0231286/2557
686 อบ.0231011/2557
687 อบ.0230744/2557

682 อบ.0230374/2557
683 อบ.0231350/2557
684 อบ.0231475/2557

679 อบ.0230007/2557
680 อบ.0230021/2557
681 อบ.0230496/2557

676 อบ.0231438/2557
677 อบ.0230462/2557
678 อบ.0230964/2557

673 อบ.0230855/2557
674 อบ.0230176/2557
675 อบ.0230933/2557

670 อบ.0230266/2557
671 อบ.0230804/2557
672 อบ.0230160/2557

669 อบ.0230876/2557

นายภาณุวัฒน์  วิเชียรเพริศ 2.61
นายภาณุวัฒน์  ศรีหะดม 3.24
นายภานุพงษ์  จิตสาร 2.36691 อบ.0230688/2557

689 อบ.0230003/2557
690 อบ.0230745/2557



นายภานุพงษ์  บุญพร 3.21
นายภานุวัฒน์  คําแฝง 2.30
นางสาวภารดา  สิงห์แจ่ม 2.31
นางสาวภาลิดา  พาเจริญ 2.12
นางสาวภาวดี  ฝอยทอง 2.62
นางสาวภาวิณี  แก้วกานก 2.61
นางสาวภาวิณี  คําแผ่น 2.56
นายภาสวิชญ์  ประสมทอง 2.48
นายภูวดล  เคนสุวรรณ 2.04
นายภูวนนท์  กานัง 2.30
นายมงคล  ทองปัญญา 2.36
นายมงคล  พาเรือง 2.10
นายมงคล  มีศิริ 3.17
นายมงคล  สงสุข 2.19
นางสาวมณีนุช  ทองโปร่ง 2.55
นางมณีเพชร  แสงจันทร์ 3.16
นางสาวมณีรัตน์  กันหาชาติ 2.80
นางสาวมณีรัตน์  คํามุงคุณ 3.05
นางสาวมณีวรรณ  ดรุณพันธ์ 2.73

709 อบ.0230431/2557
710 อบ.0230963/2557

706 อบ.0230992/2557
707 อบ.0231348/2557
708 อบ.0230267/2557

703 อบ.0231167/2557
704 อบ.0230549/2557
705 อบ.0231112/2557

700 อบ.0230062/2557
701 อบ.0231330/2557
702 อบ.0230197/2557

697 อบ.0230332/2557
698 อบ.0231157/2557
699 อบ.0230284/2557

694 อบ.0231358/2557
695 อบ.0231221/2557
696 อบ.0230331/2557

692 อบ.0230130/2557
693 อบ.0231468/2557

นางสาวมณีวรรณ  ดรุณพันธ์ 2.73
นางสาวมณีวรรณ  ตลอดไธสง 3.16
นายมนตรี  เกษงาม 3.29
นายมนตรี  แก่นคํา 2.82
นายมนะชัย  ดาผา 2.29
นางสาวมนัสรินทร์  เจริญผล 2.60
นางสาวมยุรา  ปลื้มใจ 2.39
นายมรรคฤกษ์  ศุภดล 2.13
นางสาวมลชนก  การะวงค์ 2.65
นางสาวมลฤดี  เคหารมย์ 2.73
นางสาวมะลิวัลย์  บุตรโท 2.27
นางสาวมัจฉา  วรรณเวช 3.00
นางสาวมัทฑณา  โทจันทร์ 3.08
นางสาวมัลลิกา  ไกยกิจ 2.81
นางสาวมัลลิกา  ดีเสมอ 3.19
นายมานพ  ตรีธวัช 2.68
นายมานิต  พินิจดํา 2.52
นางสาวมาริษา  ภูดินทราย 2.70
นางสาวมาลัย  ศรีเงิน 3.02
นางสาวมาศสุดา  ดอนเหลือม 2.71
นางสาวมินทร  มังฆะการ 2.75730 อบ.0230602/2557

727 อบ.0231441/2557
728 อบ.0230333/2557
729 อบ.0231158/2557

724 อบ.0230669/2557
725 อบ.0230910/2557
726 อบ.0230086/2557

721 อบ.0230523/2557
722 อบ.0231201/2557
723 อบ.0230747/2557

718 อบ.0230210/2557
719 อบ.0230240/2557
720 อบ.0230268/2557

715 อบ.0230177/2557
716 อบ.0231271/2557
717 อบ.0231305/2557

712 อบ.0231029/2557
713 อบ.0230533/2557
714 อบ.0231373/2557

710 อบ.0230963/2557
711 อบ.0231387/2557

นางสาวมินทร  มังฆะการ 2.75
นางสาวมิรันตรี  ทองเหลือง 3.30
นางสาวมุทิตา  นามทอง 2.43

730 อบ.0230602/2557
731 อบ.0230049/2557
732 อบ.0231265/2557



นายเมฆา  คงยิ่ง 2.59
นายเมธาวี  ม่วงหวาน 2.87
นางสาวเมวิสา  กองพฤกษ์ 2.39
นางสาวไมตรีจิตร  ทองพุ 2.59
นายยงยุทธ  วงค์สารี 2.66
นางสาวยลดา  ทาคํารอด 2.58
นางสาวยโสธรา  เวทางคบวร 2.46
นายยุทธนา  คุณภาที 2.64
นายยุทธนา  ชัยโท 2.71
นายยุทธนา  สินเติม 3.35
นายยุทธพงษ์  นาสิงห์ 3.28
นางสาวยุพา  ทะรินทร์ 2.86
นางสาวยุพา  พรเพ็ชร 2.18
นางสาวยุพาภัทร  ป้องภัย 2.98
นางสาวยุพิน  แสงสุวรรณ 2.50
นางสาวยุภาวดี  ศรีเธาว์ 2.83
นางสาวยุรดา  จันทบุตร 3.20
นางสาวยุวดี  พันธุ์ทอง 2.82
นางสาวยุวธิดา  ป้องแก้ว 2.80751 อบ.0230269/2557

748 อบ.0230670/2557
749 อบ.0231150/2557
750 อบ.0230432/2557

745 อบ.0230958/2557
746 อบ.0230497/2557
747 อบ.0230516/2557

742 อบ.0231204/2557
743 อบ.0230322/2557
744 อบ.0231263/2557

739 อบ.0230647/2557
740 อบ.0230223/2557
741 อบ.0231241/2557

736 อบ.0230178/2557
737 อบ.0231269/2557
738 อบ.0230791/2557

733 อบ.0230870/2557
734 อบ.0230771/2557
735 อบ.0231144/2557

นางสาวยุวธิดา  ป้องแก้ว 2.80
นางสาวยุวรี  บุรินทร์รัมย์ 2.64
นางสาวเยาวภา  กลมพันธ์ 2.44
นางสาวเยาวภา  เพ่ิมสุข 2.71
นางสาวเยาวลักษณ์  สุคันธปรีชา 2.52
นางสาวรจนา  วังแก้ว 3.11
นายรชานนท์  พูลสวัสดิ์ 2.26
นายรชานนท์  แสงใสแก้ว 2.30
นายรณฤทธิ์  ส่งเสริม 2.54
นางสาวรพีพรรณ์  บุญแก้ว 2.85
นายรวิกร  เปรมปัญจเสฏฐี 2.89
นางสาวรสรินทร์  บุญสะอาด 2.42
นางสาวรสสุคนธ์  รัตนกําพล 2.73
นางสาวรสสุคนธ์  วุฒิพรหม 3.20
นางสาวระพีพรรณ  สากุลา 2.57
นางสาวระวิกานต์  ภิรมย์ 2.30
นางสาวรังรัตน์  ครองบุญ 3.20
นางสาวรัชนี  เข็มคุณ 2.93
นางสาวรัชนี  ติณะรัตน์ 3.10
นางสาวรัชนี  ไผ่เลี้ยง 2.89
นางสาวรัชนีกรณ์  ไชยดี 3.08

769 อบ.0230856/2557
770 อบ.0231135/2557
771 อบ.0230524/2557

766 อบ.0230604/2557
767 อบ.0230605/2557
768 อบ.0231341/2557

763 อบ.0231088/2557
764 อบ.0230179/2557
765 อบ.0231134/2557

760 อบ.0230376/2557
761 อบ.0230772/2557
762 อบ.0230603/2557

757 อบ.0230026/2557
758 อบ.0230069/2557
759 อบ.0230311/2557

754 อบ.0230915/2557
755 อบ.0231067/2557
756 อบ.0230817/2557

751 อบ.0230269/2557
752 อบ.0231386/2557
753 อบ.0231119/2557

นางสาวรัชนีกรณ์  ไชยดี 3.08
นายรัฐประกัน  จันทร์เรือง 2.00
นายรัฐระวี  บุญไทย 2.79

772 อบ.0231173/2557
773 อบ.0231293/2557

771 อบ.0230524/2557



นางสาวรัตญา  ก้อนคําบา 2.58
นางสาวรัตติยาภรณ์  แก้ววงษา 2.48
นางสาวรัตน์ติกร  นามาก 3.02
นายรัตนพงษ์  ลุนผง 2.33
นางสาวรัตนวดี  อินธิแสง 2.67
นางสาวรัตนา  แก้วทอง 3.05
นางสาวรัตนา  หิมะคุณ 2.80
นางสาวรัตนาพร  คําพาทู 3.22
นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีแก้วกูล 2.74
นางสาวรัตนาภรณ์  สารรัตน์ 2.53
นางสาวรัศมี  แสนดี 2.50
ว่าท่ีร้อยตรีราชันย์  สีเหลือง 3.00
นายราเชนทร์  จํานงการ 2.94
นางสาวราตรี  เจริญ 2.30
นางสาวราตรี  ทองดี 2.60
นางสาวรําพึง  อาระพงษ์ 3.07
นางสาวรินทร์ดารัตน์  สมมีชัย 3.05
นางสาวรื่นฤดี  สร้อยสิงห์ 2.60
นางรุ่งณภา  สุวรรณรินทร์ 3.12

790 อบ.0230901/2557
791 อบ.0231379/2557
792 อบ.0230903/2557

787 อบ.0230818/2557
788 อบ.0230147/2557
789 อบ.0231432/2557

784 อบ.0230270/2557
785 อบ.0231020/2557
786 อบ.0231188/2557

781 อบ.0230433/2557
782 อบ.0231402/2557
783 อบ.0230334/2557

778 อบ.0230805/2557
779 อบ.0231412/2557
780 อบ.0230404/2557

775 อบ.0230078/2557
776 อบ.0231004/2557
777 อบ.0230255/2557

774 อบ.0231238/2557

นางรุ่งณภา  สุวรรณรินทร์ 3.12
นางสาวรุ้งตะวัน  อุนาภาค 3.01
นางสาวรุ่งทิพย์  ฉิมแพร 2.36
นางสาวรุ่งทิพย์  บุญเลิศ 2.02
นางสาวรุ่งทิวา  จันทร์แรม 2.28
นางสาวรุ่งนภา  พุ่มจันทร์ 2.38
นางสาวรุ่งนภา  วิภาคาร 2.83
นางสาวรุ่งฤดี  พินิจ 2.76
นางสาวรุ่งลาวรรณ  เทียบคํา 2.75
นายเริงฤทธิ์  พันศรี 2.77
นายฤทธิไกร  แก้วใส 2.95
นางสาวฤทัย  ดอกคํา 2.78
นางสาวฤทัยกาญจน์  นามกูล 2.28
นางสาวลดาวัลย์  ดาราคํา 2.67
นางสาวลดาวัลย์  ทองลอย 2.93
นางสาวลดาวัลย์  เบิกบาน 2.45
นางสาวลลิตา  คํามุงคุณ 2.76
นางสาวลลิตา  ทองหล่อ 2.68
นางสาวลลิตา  ปัดถาสาย 2.14
นางสาวลลิตา  แสวงวงศ์ 2.90
นางสาวละอองดาว  นามโคตร 2.03

811 อบ.0230606/2557
812 อบ.0230006/2557

808 อบ.0230109/2557
809 อบ.0230671/2557
810 อบ.0230039/2557

805 อบ.0230051/2557
806 อบ.0231136/2557
807 อบ.0231120/2557

802 อบ.0231455/2557
803 อบ.0231408/2557
804 อบ.0230819/2557

799 อบ.0230242/2557
800 อบ.0230271/2557
801 อบ.0230581/2557

796 อบ.0230721/2557
797 อบ.0230649/2557
798 อบ.0230806/2557

793 อบ.0230180/2557
794 อบ.0231077/2557
795 อบ.0230057/2557

792 อบ.0230903/2557

นางสาวละอองดาว  นามโคตร 2.03
นางสาวลักษมี  ทองบ่อ 2.25
นางสาวลัดดาวัลย์  บุญยงค์ 2.36814 อบ.0231137/2557

812 อบ.0230006/2557
813 อบ.0231086/2557



นางสาวลัดดาวัลย์  วงศ์ล้อม 2.29
นางสาวลําพูล  บุญประวงค์ 2.78
นางสาวลําแพลน  คําอ่อน 3.04
นายวชิรานนท์  วงศ์พรมมา 2.35
นายวนัส  สาธุพันธ์ 2.21
นางสาววนิดา  กลีบฉวี 2.61
นางสาววนิดา  เกษก้าน 2.56
นางสาววนิดา  เชื้อแสน 2.14
นางสาววนิดา  บุญชู 2.48
นางสาววนิดา  วิโทจิตต์ 2.83
นางสาววนิดา  ศรีฐาน 2.48
นางสาววนิดา  สังครักษ์ 3.10
นางสาววนิดาพร  คบหมู่ 3.21
นายวรจักร์  จะโรนา 2.81
นางสาววรดี  อุ่นสา 2.89
นายวรรณจักดิ์  โชคดี 3.00
นางสาววรรณธนา  ตุนา 2.50
นางสาววรรณนิษา  จันแจ่ม 3.11
นางสาววรรณภา  หนุนวงศ์ 2.74

832 อบ.0230434/2557
833 อบ.0230463/2557

829 อบ.0230406/2557
830 อบ.0230131/2557
831 อบ.0231342/2557

826 อบ.0230111/2557
827 อบ.0230857/2557
828 อบ.0230950/2557

823 อบ.0231056/2557
824 อบ.0230377/2557
825 อบ.0231384/2557

820 อบ.0230820/2557
821 อบ.0230684/2557
822 อบ.0231255/2557

817 อบ.0230336/2557
818 อบ.0230689/2557
819 อบ.0231168/2557

815 อบ.0230405/2557
816 อบ.0230289/2557

นางสาววรรณภา  หนุนวงศ์ 2.74
นางสาววรรณวนัช  คําม่ัน 3.00
นางสาววรรณิดา  บุญศิริ 2.26
นางสาววรรณิศา  ทนทาน 2.97
นางสาววรรณิษา  สิงห์ชาติ 2.53
นางสาววรรณิสา  บุตรการ 3.19
นายวรวัฒน์  นะวะคํา 2.86
นายวรวิทย์  วงศ์ทอง 2.79
นายวรวุฒิ  ทองล้วน 2.25
นายวรวุฒิ  ธานี 2.94
นายวรวุฒิ  สง่าจิตร 2.25
นางวระกาย  เอกศรี 3.00
นางสาววรัญญา  สอดศรี 2.83
นางสาววราภรณ์  ชะอุ่มพันธ์ 2.98
นางสาววราภรณ์  ทีคําแก้ว 2.49
นางสาววราภรณ์  เนียงภา 2.44
นางสาววราภรณ์  บุญโสม 2.22
นางสาววราภรณ์  แร่ทอง 2.76
นางสาววรารัตน์  โพนปลัด 2.51
นายวราวุธ  กิตติศิริภากร 2.28
นายวราวุธ  อ้วนคํา 2.89853 อบ.0230953/2557

850 อบ.0230023/2557
851 อบ.0230112/2557
852 อบ.0230313/2557

847 อบ.0230759/2557
848 อบ.0230821/2557
849 อบ.0231457/2557

844 อบ.0231200/2557
845 อบ.0230658/2557
846 อบ.0230407/2557

841 อบ.0230004/2557
842 อบ.0230582/2557
843 อบ.0230031/2557

838 อบ.0230378/2557
839 อบ.0230312/2557
840 อบ.0230198/2557

835 อบ.0230390/2557
836 อบ.0230498/2557
837 อบ.0230650/2557

833 อบ.0230463/2557
834 อบ.0230758/2557

นายวราวุธ  อ้วนคํา 2.89
นางสาววริศรา  ประดาจิตร 2.36
นางสาววริษฐา  ศรีสวัสดิ์ 2.30

853 อบ.0230953/2557
854 อบ.0231063/2557
855 อบ.0230113/2557



นายวรุต  ดอกป่าน 2.81
นางสาววลัยพร  วงษ์จันทร์ 2.86
นางสาววลัยลักษณ์  บรรเทา 3.17
นางสาววลัยลักษณ์  รองแก้ว 2.44
นายวศิน  บัวสุวรรณ 2.04
นายวสันต์  อัปกาญจน์ 2.46
นายวัชรพงษ์  ตะมิน 2.32
นายวัชรพล  วาจาสัตย์ 2.16
นายวัชรา  รักษาพล 2.18
นายวัชรา  หวังดี 2.43
นางสาววัชราภรณ์  จันทร์หอม 3.14
นางสาววัชราภรณ์  หอมทรง 2.99
นางสาววัชราภรณ์  อินทะเสน 2.16
นายวัชรินทร์  ต้นสิงห์ 3.08
นางสาววัชรินทร์  ผลจันทร์ 2.74
นายวัฒนา  เชาว์ไว 2.81
นายวันเฉลิม  ชินนะแสง 2.30
นายวันเฉลิม  อุ่นทรวง 2.67
นายวันชัย  มุทุสิทธิ์ 3.07874 อบ.0230077/2557

871 อบ.0231024/2557
872 อบ.0231323/2557
873 อบ.0230224/2557

868 อบ.0231252/2557
869 อบ.0231368/2557
870 อบ.0230243/2557

865 อบ.0230323/2557
866 อบ.0230760/2557
867 อบ.0230722/2557

862 อบ.0231320/2557
863 อบ.0231012/2557
864 อบ.0230029/2557

859 อบ.0231159/2557
860 อบ.0230027/2557
861 อบ.0230043/2557

856 อบ.0230929/2557
857 อบ.0230569/2557
858 อบ.0230968/2557

นายวันชัย  มุทุสิทธิ์ 3.07
นายวันชัย  สีหาภาค 2.35
นางสาววันทนา  ยอดจันดา 2.16
นายวันปิยะ  พิมพ์อ่อน 2.31
นางสาววันเพ็ญ  คําพินิจ 2.30
นางสาววันเพ็ญ  สิงกล้า 2.91
นางสาววันวิสาข์  ฑีฆะพันธุ์ 2.90
นายวันหยก  เจริญทัศน์ 2.54
นายวาณิชย์  ส่องใส 2.42
นางวาสนา  บรรณา 3.08
นางสาววาสนา  บุญเนาว์ 2.19
นางสาววาสนา  วิมล 2.70
นางสาววาสนา  เสนานนท์ 3.01
นายวาสุกรี  สรไกร 2.44
นางสาววิจิตตรา  เรียนพิมพ์ 3.24
นางสาววิจิตรา  สีลา 3.11
นายวิชชา  แสงวงษ์ 2.74
นายวิชรชาติ  จันทร์ทอง 3.08
นายวิชัย  เกษกุล 2.77
นายวิชัย  ทองโบราณ 2.82
นายวิชิต  ไชยบุญญา 2.34

892 อบ.0231017/2557
893 อบ.0230949/2557
894 อบ.0231289/2557

889 อบ.0230181/2557
890 อบ.0230773/2557
891 อบ.0230700/2557

886 อบ.0230272/2557
887 อบ.0230939/2557
888 อบ.0230337/2557

883 อบ.0231433/2557
884 อบ.0230672/2557
885 อบ.0231100/2557

880 อบ.0231138/2557
881 อบ.0230034/2557
882 อบ.0231052/2557

877 อบ.0231279/2557
878 อบ.0231064/2557
879 อบ.0230858/2557

874 อบ.0230077/2557
875 อบ.0230551/2557
876 อบ.0231059/2557

นายวิชิต  ไชยบุญญา 2.34
นายวิญญู  พูลสุข 2.96
นายวิฑูร  พัฒนะราช 3.15

895 อบ.0231208/2557
896 อบ.0231028/2557

894 อบ.0231289/2557



นายวิทยา  นนท์ชะนะ 2.15
นายวิทยา  บูระพา 2.52
นายวิทยา  ปะถะมา 2.79
นายวิทยา  สุระเกตุ 2.44
นายวิทวัส  รุกขะวัน 2.51
นายวิทูรย์  พุฒพันธ์ 2.01
นายวิทูล  วริสาร 2.50
นายวินัย  พานัด 2.23
นายวินัย  ภูษา 2.59
นางสาววิพาภร  บุตรบัว 3.31
นางสาววิภา  จันทาวงค์ 2.70
นางสาววิภาดา  บุญสูง 2.78
นางสาววิภาดา  อารีย์ 2.54
นางสาววิภาพร  กุมภิโร 2.91
นางสาววิภาพร  เกษางาม 2.53
นางสาววิภาพร  บุญมาตร 2.58
นางสาววิภารัตน์  ผสมวงค์ 2.69
นางสาววิมล  แข่งขัน 2.36
นางสาววิมลรัตน์  แก้วประจํา 2.44

913 อบ.0230725/2557
914 อบ.0231311/2557
915 อบ.0231143/2557

910 อบ.0230338/2557
911 อบ.0230724/2557
912 อบ.0231080/2557

907 อบ.0230066/2557
908 อบ.0230723/2557
909 อบ.0230244/2557

904 อบ.0230518/2557
905 อบ.0230225/2557
906 อบ.0230651/2557

901 อบ.0231068/2557
902 อบ.0231298/2557
903 อบ.0230199/2557

898 อบ.0230942/2557
899 อบ.0230843/2557
900 อบ.0231396/2557

897 อบ.0230092/2557

นางสาววิมลรัตน์  แก้วประจํา 2.44
นายวิรยุทธ์  ศรีมาคํา 2.42
นางสาววิรัญญา  โสภาที 2.52
นางสาววิราวรรณ  โพธิ์ศรี 2.46
นางสาววิรินทร์  เทียมทัศ 2.68
นายวิรุจน์  มะคะวา 2.07
นายวิโรจน์  จุลพันธ์ 2.89
นายวิโรจน์  นาคยอง 2.69
นางสาววิลาวรรณ  ภาดี 2.62
นางสาววิลาวัณย์  ท้าวหงษ์ 2.53
นางสาววิลาวัลย์  อัคสิงห์ 2.58
นางสาววิไล  กานัง 3.12
นางสาววิไล  วงษ์อาจ 2.91
นางสาววิไลพร  ดวงแก้ว 2.39
นางสาววิไลลักษณ์  ทองชุม 2.01
นายวิศรุต  บรรเทา 2.38
นายวิศวชิต  แจ้งกร 2.85
นายวิษณุ  ท่วงที 2.21
นายวิสิษฐ์  ฐานะวันดี 2.27
นายวีรพงศ์  สีดาวงศ์ 3.23
นายวีรยุทธ  สวยดี 2.38

934 อบ.0231000/2557
935 อบ.0231072/2557

931 อบ.0230701/2557
932 อบ.0231351/2557
933 อบ.0230871/2557

928 อบ.0230245/2557
929 อบ.0230957/2557
930 อบ.0230946/2557

925 อบ.0230435/2557
926 อบ.0230959/2557
927 อบ.0230464/2557

922 อบ.0230927/2557
923 อบ.0230807/2557
924 อบ.0230211/2557

919 อบ.0230610/2557
920 อบ.0230940/2557
921 อบ.0231104/2557

916 อบ.0230552/2557
917 อบ.0231388/2557
918 อบ.0231139/2557

915 อบ.0231143/2557

นายวีรยุทธ  สวยดี 2.38
นายวีระชัย  บรรเทา 2.51
นายวีระชัย  สายมงคล 2.72937 อบ.0230314/2557

935 อบ.0231072/2557
936 อบ.0231295/2557



นายวีระเทพ  พวงบุรี 2.92
นายวีระพงษ์  เกษกุล 2.81
นายวีระพจน์  จันทะชารี 3.13
นายวีระพล  สายบัว 2.32
นายวีระยุทธ  เฉ่ือยฉํ่า 2.14
นายวีระยุทธ  นาทันตอง 2.61
นายวีระยุทธ์  บุญพุฒ 2.80
นายวีระยุทธ  ภูมิลําเนา 2.98
นายวีระศักดิ์  ก่ิงสุวรรณ์ 2.65
นายวีระศิลป์  คําสุข 2.84
นางสาววีราภรณ์  คูณผล 2.56
นายวุฒิไกร  สายสมบัติ 2.64
นายวุฒิชัย  เชื้อสิงห์ 2.96
นายวุฒิชัย  เพชรพินิจ 3.15
นายวุฒิชัย  โพนทัน 2.65
นายวุฒิชัย  มาลีรัตน์ 2.55
นายวุฒิชัย  วุฒิพรหม 2.58
นายวุฒิชัย  สายแวว 2.87
นายวุฒิชัย  สุขศรี 2.56

955 อบ.0230583/2557
956 อบ.0231465/2557

952 อบ.0231469/2557
953 อบ.0230872/2557
954 อบ.0230656/2557

949 อบ.0231057/2557
950 อบ.0231282/2557
951 อบ.0230584/2557

946 อบ.0231345/2557
947 อบ.0230774/2557
948 อบ.0231151/2557

943 อบ.0231442/2557
944 อบ.0230680/2557
945 อบ.0230132/2557

940 อบ.0230226/2557
941 อบ.0230041/2557
942 อบ.0231272/2557

938 อบ.0230882/2557
939 อบ.0231439/2557

นายวุฒิชัย  สุขศรี 2.56
นายวุฒินันท์  นนทนํา 3.17
นายวุฒิพงษ์  ไหลเจริญกิจ 2.23
นายวุฒิศักดิ์  พันธะไชย 2.95
นางสาวแววศรี  จิตระการ 2.89
นางสาวศกุนตลา  แก้วคูณ 2.72
นางสาวศจีพันธ์  เนตรแก้ว 2.92
นางสาวศดานันท์  ถเกิงผล 2.94
นายศตวรรษ  จัยสิน 2.41
นายศรัญวุฒิ  นันทบุตร 3.01
นายศรายุทธ  คําภาปัต 2.68
นายศรายุทธ  มนตรี 2.23
นายศรายุทธ  โอทาตะวงค์ 2.48
นายศราวุฒิ  บุญมางํา 3.19
นายศราวุฒิ  พวงผกา 2.09
นางสาวศรินนา  สุพินิจ 2.82
นางสาวศรีประไพ  รักษาพล 2.91
นางสาวศรีสุดา  รจนัย 2.39
นางสาวศรีสุดา  สุพลวงศ์ 2.72
นางสาวศศิประภา  ก้อนมณี 2.33
นางสาวศศิมาภรณ์  รสจันทร์ 2.42976 อบ.0231160/2557

973 อบ.0230761/2557
974 อบ.0230115/2557
975 อบ.0231081/2557

970 อบ.0231214/2557
971 อบ.0230436/2557
972 อบ.0230182/2557

967 อบ.0230200/2557
968 อบ.0231171/2557
969 อบ.0230290/2557

964 อบ.0230844/2557
965 อบ.0230161/2557
966 อบ.0231354/2557

961 อบ.0230673/2557
962 อบ.0231417/2557
963 อบ.0230961/2557

958 อบ.0230015/2557
959 อบ.0230775/2557
960 อบ.0230339/2557

956 อบ.0231465/2557
957 อบ.0231211/2557

นางสาวศศิมาภรณ์  รสจันทร์ 2.42
นายศักดา  คําแดง 2.26
นายศักดา  คําเหล็ก 2.60

976 อบ.0231160/2557
977 อบ.0231426/2557
978 อบ.0230702/2557



นายศักดิ์ชัย  ใบบัว 2.65
นายศักดิ์ชัย  พรมลาย 2.18
นายศักดิ์นรินทร์  หัตถวงค์ 3.23
นายศักดิ์ศรี  เกียรติองอาจ 3.07
นายศักดิ์สิทธิ์  แปลงศรี 2.68
นายศักดิ์สิทธิ์  พรหมประเสริฐ 2.70
นางสาวศันสนีย์  แก้วอดุลย์ 2.32
นายศิรชัช  สันศรี 2.85
นางสาวศิรประภา  คําภู 3.17
นางสาวศิรประภา  สีมอม 2.45
นางสาวศิรัญญา  ละดาดก 2.47
นางสาวศิราพร  คงสิม 2.45
นางสาวศิริกาญจน์  บัวใหญ่ 3.30
นางสาวศิริกุล  บุญกอง 2.61
นางสาวศิริจรรยา  ตีรกานนท์ 2.61
นางสาวศิรินภา  มหิศยา 3.13
นางสาวศิรินภา  วงศ์มณี 2.37
นางสาวศิรินภา  สายบุญ 2.50
นางสาวศิรินภา  สีดา 2.56997 อบ.0231116/2557

994 อบ.0231266/2557
995 อบ.0230726/2557
996 อบ.0230808/2557

991 อบ.0230465/2557
992 อบ.0230246/2557
993 อบ.0231431/2557

988 อบ.0230834/2557
989 อบ.0231121/2557
990 อบ.0231315/2557

985 อบ.0231039/2557
986 อบ.0231363/2557
987 อบ.0230116/2557

982 อบ.0230585/2557
983 อบ.0230534/2557
984 อบ.0230586/2557

979 อบ.0230315/2557
980 อบ.0230883/2557
981 อบ.0230553/2557

นางสาวศิรินภา  สีดา 2.56
นางสาวศิรินรักษ์  บุญจักษุ 2.86
นางสาวศิรินันท์  สุขเต็มดี 2.92
นางสาวศิรินันท์  สุขเติบ 3.01
นางสาวศิรินารถ  พงษ์ก่ิง 3.02
นางสาวศิริพร  ช่างไชย 2.77
นางสาวศิริพร  ทองตื้อ 3.39
นางสาวศิริพร  ราชชิต 3.24
นางสาวศิริยาภรณ์  บุตอัง 3.06
นางสาวศิริรัตน์  ทานุมา 2.51
นางสาวศิริรัตน์  บัวเงิน 2.31
นางสาวศิริวรรณ  จันทร์หอม 2.85
นางสาวศิริวรรณ  จันทสาร 2.88
นางสาวศิริวรรณ  ท้าวอนนท์ 2.00
นางสาวศิริวรรณ  โพธิ์มี 2.18
นายศิริศักดิ์  วงมาลี 2.57
นายศิริศักดิ์  อินทร์สอน 2.88
นางสาวศิริอร  สมจันทร์ 2.89
นายศิลปิน  ทิพย์โพธิ์ 2.35
นายศิวณัฐ  นนทศิลา 2.86
นายศุภชัย  เนตรกาล 2.45

1,015 อบ.0231193/2557
1,016 อบ.0230357/2557
1,017 อบ.0230133/2557

1,012 อบ.0230554/2557
1,013 อบ.0230690/2557
1,014 อบ.0230727/2557

1,009 อบ.0230119/2557
1,010 อบ.0230079/2557
1,011 อบ.0230073/2557

1,006 อบ.0230184/2557
1,007 อบ.0230118/2557
1,008 อบ.0230941/2557

1,003 อบ.0230793/2557
1,004 อบ.0230048/2557
1,005 อบ.0230613/2557

1,000 อบ.0230525/2557
1,001 อบ.0230749/2557
1,002 อบ.0230340/2557

997 อบ.0231116/2557
998 อบ.0230612/2557
999 อบ.0230148/2557

นายศุภชัย  เนตรกาล 2.45
นายศุภชัย  ศิริพันธ์ 3.24
นายศุภชัย  สาระสิทธิ์ 2.38

1,018 อบ.0230703/2557
1,019 อบ.0231041/2557

1,017 อบ.0230133/2557



นางสาวศุภรดา  แสงสกุล 2.62
นางสาวศุภลักษณ์  ศรีอักษร 2.86
นางสาวโศรญา  ยังดี 2.65
นายสกนธ์  บุญสุข 2.24
นายสกล  ทองชน 2.57
นางสาวสกาวเดือน  ชินโชติ 3.48
นางสาวสกาวเดือน  รอบโลก 2.70
นางสาวสกุณา  สารีอาจ 2.88
นายสถาพร  นาโสก 2.84
นายสถาพร  โพธิ์สาพิมพ์ 2.69
นายสถาพร  มีแวว 2.72
นายสถาพร  รุ่งเรือง 2.34
นายสถาพร  สายทอง 3.14
นายสถิตย์  ทวีพันธ์ 3.15
นายสถิตย์  พรมน้อย 2.16
นายสนธยา  แสวงพันธ์ 2.37
นายสมเกียรติ  คุ้นเคย 2.60
นายสมเกียรติ  พันธนู 2.96
นายสมควร  พรมจันทร์ 3.48

1,036 อบ.0230555/2557
1,037 อบ.0230681/2557
1,038 อบ.0231474/2557

1,033 อบ.0230911/2557
1,034 อบ.0231251/2557
1,035 อบ.0231113/2557

1,030 อบ.0231443/2557
1,031 อบ.0231215/2557
1,032 อบ.0231242/2557

1,027 อบ.0231185/2557
1,028 อบ.0230691/2557
1,029 อบ.0230285/2557

1,024 อบ.0231360/2557
1,025 อบ.0230499/2557
1,026 อบ.0230120/2557

1,021 อบ.0230247/2557
1,022 อบ.0230273/2557
1,023 อบ.0230891/2557

1,020 อบ.0230341/2557

นายสมควร  พรมจันทร์ 3.48
นายสมควร  สังข์แสวงพัฒน์ 3.23
นางสาวสมคิด  อินทร์แก้ว 3.04
นายสมทบ  แสนจันทร์ 2.40
นายสมพงศ์  จันทกาญจน์ 2.04
นายสมภพ  จันทร์เกษ 3.39
นายสมภพ  ธูปเศษ 2.30
นางสาวสมฤดี  วงสาเคน 2.88
นางสาวสมฤทัย  จันทร์สมัคร 3.22
นางสาวสมฤทัย  สุพิชญ์ 3.15
นายสมศักดิ์  บุญผ่อง 2.46
นายสมศักดิ์ศรี  อินทร์ขาว 2.97
นายสมหมาย  แสนคําภา 2.60
นายสมัย  สิงวงค์ษา 3.04
นายสมานชัย  คําสุดแสง 2.96
นายสยาม  แสงแดง 2.60
นายสรรพสิทธิ์  ศรีบุรี 2.43
นายสรรเพชญ  แสนแสง 2.65
นายสรศักดิ์  สุดตา 2.77
นายสรศักดิ์  โสมอ่อน 2.53
นางสาวสร้อยสุดา  นรดี 3.19

1,057 อบ.0230845/2557
1,058 อบ.0230615/2557

1,054 อบ.0231073/2557
1,055 อบ.0230358/2557
1,056 อบ.0230928/2557

1,051 อบ.0230925/2557
1,052 อบ.0231186/2557
1,053 อบ.0230316/2557

1,048 อบ.0230884/2557
1,049 อบ.0231283/2557
1,050 อบ.0230556/2557

1,045 อบ.0230121/2557
1,046 อบ.0230977/2557
1,047 อบ.0230408/2557

1,042 อบ.0231220/2557
1,043 อบ.0230902/2557
1,044 อบ.0230952/2557

1,039 อบ.0231203/2557
1,040 อบ.0230381/2557
1,041 อบ.0231084/2557

1,038 อบ.0231474/2557

นางสาวสร้อยสุดา  นรดี 3.19
นางสาวสรัญญา  จันใด 3.07
นายสราวุธ  ศรีบุญเรือง 3.131,060 อบ.0231462/2557

1,058 อบ.0230615/2557
1,059 อบ.0230437/2557



นายสราวุธ  สิงห์เชื้อ 2.84
นางสาวสฤตกมล  บุบผาดี 2.95
นางสาวสังวาลย์  ไม้น้อย 2.54
นายสัตยา  มีวงค์ 2.53
นายสันติ  จันดก 2.73
นายสันติ  พงษ์สุทธิ์ 2.13
นายสันติ  สารธิมา 2.32
นายสันติสุข  มุตตะโสภา 3.17
นางสาวสายชล  ธรรมโรจน์ 2.80
นางสาวสายฝน  แก้วคูณ 3.12
นางสาวสายฝน  มงคลสวัสดิ์ 2.24
นายสายัณห์  พิมพ์เพ็ง 3.13
นางสาวสาวิตรี  นามหงษา 2.51
นางสาวสาวิตรี  สัจธรรม 2.82
นายสิงหล  บุญพจน์ 2.30
นายสิทธิชัย  ใจเท่ียงธรรม 3.05
นายสิทธินันท์  วงศ์พิมล 2.30
นายสิทธิพร  ศิริไทย 2.79
นายสิทธิศักดิ์  รุ่งเรือง 2.73

1,078 อบ.0230540/2557
1,079 อบ.0230557/2557

1,075 อบ.0230162/2557
1,076 อบ.0230777/2557
1,077 อบ.0230012/2557

1,072 อบ.0230912/2557
1,073 อบ.0231316/2557
1,074 อบ.0231444/2557

1,069 อบ.0230343/2557
1,070 อบ.0230729/2557
1,071 อบ.0230500/2557

1,066 อบ.0230519/2557
1,067 อบ.0230011/2557
1,068 อบ.0231249/2557

1,063 อบ.0230342/2557
1,064 อบ.0230776/2557
1,065 อบ.0230621/2557

1,061 อบ.0230227/2557
1,062 อบ.0231428/2557

นายสิทธิศักดิ์  รุ่งเรือง 2.73
นางสาวสินใจ  จันทป 2.63
นางสาวสิราภรณ์  ศรีวลักษณ์ 2.72
นายสิริชัย  ก้อนทอง 2.59
นางสาวสิริพร  ลุนพุฒ 2.54
นางสาวสุกัญญา  มาตราช 2.80
นางสาวสุกัญญา  ศรีมอม 3.04
นางสาวสุกัญญา  สุทนต์ 2.91
นายสุกัน  แสงสว่าง 2.80
นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ศรีลาศักดิ์ 3.05
นางสาวสุจิตรา  โกมล 2.83
นางสาวสุจิตรา  แสนสีมนต์ 2.57
นายสุจิน  จันทรา 2.58
นางสาวสุจิรา  ลานนท์ 2.72
นางสาวสุชาดา  สารชาติ 2.91
นางสาวสุชาดา  แสงขาว 2.30
นายสุชาติ  จันทะสิงห์ 3.27
นางสาวสุชาลินี  ข้ันทอง 3.06
นายสุดใจ  ยืนยิ่ง 2.77
นางสาวสุดาพร  พิมพ์พงค์ 2.80
นางสาวสุดาพร  พิลาพันธ์ 2.791,099 อบ.0231434/2557

1,096 อบ.0230501/2557
1,097 อบ.0231437/2557
1,098 อบ.0230409/2557

1,093 อบ.0230466/2557
1,094 อบ.0230835/2557
1,095 อบ.0231313/2557

1,090 อบ.0230730/2557
1,091 อบ.0230799/2557
1,092 อบ.0230275/2557

1,087 อบ.0231180/2557
1,088 อบ.0231161/2557
1,089 อบ.0230438/2557

1,084 อบ.0230149/2557
1,085 อบ.0230185/2557
1,086 อบ.0230674/2557

1,081 อบ.0231394/2557
1,082 อบ.0230228/2557
1,083 อบ.0231257/2557

1,079 อบ.0230557/2557
1,080 อบ.0230969/2557

นางสาวสุดาพร  พิลาพันธ์ 2.79
นางสาวสุดาพร  ส่งสุข 2.35
นางสาวสุดาพร  สุวรรณวิสุทธิ์ 3.18

1,099 อบ.0231434/2557
1,100 อบ.0231090/2557
1,101 อบ.0230344/2557



นางสาวสุดารัตน์  กองแก้ว 2.28
นางสาวสุดารัตน์  แก้วเนตร 3.18
นางสาวสุดารัตน์  คําพันธ์ 3.00
นางสาวสุดารัตน์  จําปาทอง 2.86
นางสาวสุดารัตน์  สายสิงห์ 2.22
นางสาวสุดาวรรณ  ทําทอง 2.55
นางสาวสุติยา  อินธิเดช 2.77
นางสาวสุทธินันท์  จําปาจูม 2.42
นายสุทธิพงษ์  วิมลพันธ์ 2.95
นายสุทธิพล  ลอยนวล 2.38
นายสุทธิยา  เลคะฉันท์ 2.72
นายสุเทพ  เพชรแสนค่า 2.58
นางสาวสุธิษา  บังเอิญ 3.01
นายสุนทร  คูณสว่าง 3.10
นายสุนทร  วงวรรณ 3.06
นางสาวสุนันทา  พรมเกษ 3.21
นางสาวสุนันทา  ภูหญ้าแพด 2.79
นางสาวสุนันทา  สุขโชติ 2.12
นางสาวสุนิษา  บุบผาถา 2.841,120 อบ.0230345/2557

1,117 อบ.0230502/2557
1,118 อบ.0231005/2557
1,119 อบ.0231044/2557

1,114 อบ.0230291/2557
1,115 อบ.0230991/2557
1,116 อบ.0230535/2557

1,111 อบ.0230044/2557
1,112 อบ.0230904/2557
1,113 อบ.0230035/2557

1,108 อบ.0231336/2557
1,109 อบ.0230063/2557
1,110 อบ.0230286/2557

1,105 อบ.0230794/2557
1,106 อบ.0231053/2557
1,107 อบ.0230439/2557

1,102 อบ.0231071/2557
1,103 อบ.0230212/2557
1,104 อบ.0230822/2557

นางสาวสุนิษา  บุบผาถา 2.84
นางสาวสุนิษา  วงค์ใหญ่ 3.13
นางสาวสุนิสา  ถนอมเชื้อ 2.38
นางสาวสุนิสา  บุรีวงค์ 3.22
นางสาวสุนิสา  ประหยัด 2.60
นางสาวสุปราณี  คําเติม 3.19
นางสาวสุปราณี  ธนูผาย 2.44
นางสาวสุพรกาญจน์  แซ่เล้า 2.49
นางสาวสุพรรณ์  อัคฮาด 2.81
นางสาวสุพรรณี  เรียงบุญ 2.41
นางสาวสุพรรณี  สวามิตร 2.91
นางสาวสุพรรษา  พรมหล่อ 2.91
นางสาวสุพรรษา  พันแดง 2.29
นางสาวสุพัฒตรา  ปาละวงศ์ 2.73
นางสาวสุพัฒตรา  สาลีวงษ์ 2.06
นางสาวสุพัตรา  จงกลนิทาน 2.91
นางสาวสุพัตรา  วงษ์จันทร์ 3.01
นางสาวสุพัตรา  สมตัว 2.29
นางสาวสุพัตรา  สายชาลี 2.55
นางสาวสุพาสร  จารุไชย 2.90
นายสุพีรพัฒณ์  เหมพันธุ์ 2.76

1,138 อบ.0230276/2557
1,139 อบ.0230572/2557
1,140 อบ.0230778/2557

1,135 อบ.0230859/2557
1,136 อบ.0231162/2557
1,137 อบ.0231318/2557

1,132 อบ.0230732/2557
1,133 อบ.0230467/2557
1,134 อบ.0231191/2557

1,129 อบ.0230186/2557
1,130 อบ.0230441/2557
1,131 อบ.0230999/2557

1,126 อบ.0230080/2557
1,127 อบ.0230067/2557
1,128 อบ.0230150/2557

1,123 อบ.0230571/2557
1,124 อบ.0230410/2557
1,125 อบ.0230503/2557

1,120 อบ.0230345/2557
1,121 อบ.0230383/2557
1,122 อบ.0230676/2557

นายสุพีรพัฒณ์  เหมพันธุ์ 2.76
นายสุภกิณห์  อินทนาม 2.83
นางสาวสุภักดิ์  อรกุล 3.16

1,141 อบ.0230587/2557
1,142 อบ.0231006/2557

1,140 อบ.0230778/2557



นางสาวสุภัทรา  บุดดี 2.46
นางสาวสุภาพร  การะหัส 2.90
นางสาวสุภาพร  ขจรเพ็ชร 2.57
นางสาวสุภาพร  พันธ์จร 2.89
นางสาวสุภาพรรณ  อุดชาชน 3.06
นางสาวสุภาภรณ์  คงทน 2.80
นางสาวสุภารัตน์  ภูมิลา 3.03
นางสาวสุภาวดี  ฟักน่วม 2.60
นางสาวสุภาวดี  วงษ์ฮาม 2.43
นางสาวสุภาวรรณ  จันทร์ดี 2.34
นางสาวสุภิญญา  นามพงษ์ 3.00
นายสุมงคล  บัวไข 2.72
นางสาวสุมาลิน  มังคละ 3.00
นางสาวสุมาลี  สีมาบัติ 2.18
นางสาวสุเมษา  โชคนัติ 3.17
นายสุรชัย  ท่อนจันทร์ 3.00
นายสุรพงศ์  นดาบุตร 2.86
นายสุรพงษ์  วงค์อนันต์ 2.92
นายสุรพันธ์  พิสุทธิ์ 2.42

1,159 อบ.0230134/2557
1,160 อบ.0230536/2557
1,161 อบ.0230811/2557

1,156 อบ.0231110/2557
1,157 อบ.0230346/2557
1,158 อบ.0230938/2557

1,153 อบ.0230860/2557
1,154 อบ.0230779/2557
1,155 อบ.0230978/2557

1,150 อบ.0230781/2557
1,151 อบ.0230734/2557
1,152 อบ.0231423/2557

1,147 อบ.0231007/2557
1,148 อบ.0230733/2557
1,149 อบ.0230442/2557

1,144 อบ.0230675/2557
1,145 อบ.0231234/2557
1,146 อบ.0230384/2557

1,143 อบ.0231178/2557

นายสุรพันธ์  พิสุทธิ์ 2.42
นายสุรวิชญ์  วงค์บุดดี 2.08
นายสุรศักดิ์  เกตุวัต 2.34
นายสุรศักดิ์  ศรีจันทะ 2.30
นายสุรศักดิ์  ฮงทอง 2.25
นายสุรสิทธิ์  ม่ิงชัย 2.51
นายสุระ  บุญหวัง 3.28
นายสุรินธร  บุญประสิทธิ์ 2.03
นายสุริยัน  บุญตาเพศ 3.08
นายสุริยัน  สมนึก 3.40
นายสุริยัน  แสงทอง 2.97
นายสุริยา  ใจตรง 2.87
นางสาวสุริวิมล  ศรีโนนยาง 2.45
นางสาวสุรีรัตน์  ภาพกลาง 2.48
นางสาวสุรีเรียม  สมบัติวงศ์ 2.79
นางสาวสุวรรณา  ศรีสุข 2.91
นายสุวศิน  ศรีนวล 2.53
นายสุวัฒน์  สิมมาทอง 2.09
นางสาวสุวิษา  ผาฟองยุน 2.87
นายเสกสรร  วราพุฒ 2.03
นายเสรี  การะวงค์ 2.56

1,180 อบ.0230894/2557
1,181 อบ.0231355/2557

1,177 อบ.0230692/2557
1,178 อบ.0230202/2557
1,179 อบ.0230618/2557

1,174 อบ.0230899/2557
1,175 อบ.0231267/2557
1,176 อบ.0230248/2557

1,171 อบ.0231463/2557
1,172 อบ.0231183/2557
1,173 อบ.0231235/2557

1,168 อบ.0231270/2557
1,169 อบ.0230511/2557
1,170 อบ.0230898/2557

1,165 อบ.0230229/2557
1,166 อบ.0231352/2557
1,167 อบ.0230830/2557

1,162 อบ.0231253/2557
1,163 อบ.0230913/2557
1,164 อบ.0230558/2557

1,161 อบ.0230811/2557

นายเสรี  การะวงค์ 2.56
นางสาวเสาวนีย์  มีคุณ 2.73
นางสาวเสาวลักษณ์  ทิมา 2.181,183 อบ.0231325/2557

1,181 อบ.0231355/2557
1,182 อบ.0230468/2557



นางสาวแสงเทียน  โคตรบังคม 3.07
นางสาวโสภา  ติจะนา 2.80
นางสาวโสภิดา  สนสร้อย 2.87
นางสาวโสระยา  สีหาคําแดง 3.23
นายไสว  พันธ์เพชร 2.43
นายหาญญ์ณรงย์  จันทรศรี 2.15
นายใหญ่  ละม่อม 2.48
นายอดิศร  บุญทวี 2.61
นายอดิศักดิ์  ถานันดร 2.88
นายอดิศักดิ์  ทองชุม 2.43
นายอดุลย์  นามแก้ว 2.32
นายอดุลย์ศักดิ์  พิมพ์ทอง 2.23
นายอดุลย์ศิษย์  ทองหล่อ 2.35
นางสาวอทิติยา  ชาญจิตร 2.23
นายอธิคม  พรมทอง 2.41
นางสาวอนงค์นาฏ  ทุลศิลป์ 3.08
นางอนรรฆิยา  มีดี 3.16
นายอนุกรณ์  สืบพงเสือ 2.79
นายอนุชา  พจน์ชนะ 3.16

1,201 อบ.0231357/2557
1,202 อบ.0230704/2557

1,198 อบ.0231040/2557
1,199 อบ.0230574/2557
1,200 อบ.0231429/2557

1,195 อบ.0231300/2557
1,196 อบ.0230513/2557
1,197 อบ.0230795/2557

1,192 อบ.0230317/2557
1,193 อบ.0230559/2557
1,194 อบ.0230056/2557

1,189 อบ.0231333/2557
1,190 อบ.0231237/2557
1,191 อบ.0231102/2557

1,186 อบ.0230443/2557
1,187 อบ.0230504/2557
1,188 อบ.0231083/2557

1,184 อบ.0230386/2557
1,185 อบ.0230412/2557

นายอนุชา  พจน์ชนะ 3.16
นายอนุชา  สาธุจรัญ 3.03
นายอนุชิต  อุทัย 2.73
นายอนุพงษ์  ทองสุข 2.52
นายอนุพงษ์  บุญทัน 2.93
นายอนุพงษ์  โศกศรี 2.77
นายอนุพล  บุญเต็ม 2.40
นางสาวอนุรักษ์  แก้วปัชฌาย์ 2.89
นายอนุรัตน์  อุทธา 2.25
นายอนุวัฒน์  ศิริวาลย์ 3.15
นางสาวอนุสรณ์  พิมพ์ทอง 2.75
นางสาวอนุสรา  ขะยูง 2.96
นางสาวอภัสรา  พิลาแดง 2.36
นางสาวอภัสรา  โพธิ์เมือง 2.41
นายอภิชัย  เหลาผา 3.12
นายอภิชาติ  ธนูศร 2.45
นายอภิเชษฐ์  อุปชัย 2.89
นายอภิไชย  รัตนศรี 3.00
นางสาวอภิญญา  ดวงไข 2.48
นางสาวอภิญญา  นามบุญสี 2.54
นางสาวอภิญญา  ผิวละมุน 3.041,222 อบ.0230444/2557

1,219 อบ.0230318/2557
1,220 อบ.0231236/2557
1,221 อบ.0230152/2557

1,216 อบ.0230885/2557
1,217 อบ.0230914/2557
1,218 อบ.0230230/2557

1,213 อบ.0231314/2557
1,214 อบ.0230413/2557
1,215 อบ.0230059/2557

1,210 อบ.0230892/2557
1,211 อบ.0231389/2557
1,212 อบ.0230619/2557

1,207 อบ.0231364/2557
1,208 อบ.0230972/2557
1,209 อบ.0230277/2557

1,204 อบ.0231450/2557
1,205 อบ.0231312/2557
1,206 อบ.0231122/2557

1,202 อบ.0230704/2557
1,203 อบ.0231022/2557

นางสาวอภิญญา  ผิวละมุน 3.04
นางสาวอภิญญา  มุ่งหมาย 2.28
นางสาวอภิญญา  มูลม่ัง 2.85

1,222 อบ.0230444/2557
1,223 อบ.0230084/2557
1,224 อบ.0231261/2557



นางสาวอภิญญา  สายลาด 2.64
นายอภินันท์  ชราศรี 2.19
นายอภิรักษ์  ธานี 2.69
นายอภิรัตน์  อ่อนตาม 2.86
นายอภิราม  วรจิตร 2.93
นายอภิวัฒน์  คชรักษ์ 2.69
นายอภิวัฒน์  โสมอินทร์ 2.77
นายอมรพันธ์  จัทร์ทร 2.27
นายอรงกรณ์  ภูติยา 2.60
นางสาวอรจิรา  วงศ์สุวรรณ 2.40
นางอรทัย  คณะพันธ์ 2.81
นางสาวอรทัย  สีลา 2.59
นางสาวอรนิตย์  เดือนแจ้งรัมย์ 2.56
นางสาวอรนุช  ป้องกัน 2.73
นางสาวอรนุช  วรรณทะเสน 2.14
นางสาวอรพรรณ  สะอาด 2.13
นายอรรคชัย  สีสัน 2.83
นายอรรถพล  บานฤทัย 2.88
นายอรรถพล  โล่ห์คํา 2.551,243 อบ.0230203/2557

1,240 อบ.0231045/2557
1,241 อบ.0230874/2557
1,242 อบ.0230934/2557

1,237 อบ.0230505/2557
1,238 อบ.0231216/2557
1,239 อบ.0230050/2557

1,234 อบ.0231163/2557
1,235 อบ.0231427/2557
1,236 อบ.0230966/2557

1,231 อบ.0230359/2557
1,232 อบ.0231280/2557
1,233 อบ.0231375/2557

1,228 อบ.0230231/2557
1,229 อบ.0231210/2557
1,230 อบ.0231033/2557

1,225 อบ.0230677/2557
1,226 อบ.0230893/2557
1,227 อบ.0230088/2557

นายอรรถพล  โล่ห์คํา 2.55
นางสาวอรวรรณ  เรือนพิมพ์ 2.43
นางสาวอรสา  กาญจนพัฒน์ 2.37
นางสาวอรอนงค์  พันธ์ผูก 2.92
นางสาวอรอุมา  ชนาภัทรภณ 3.15
นางสาวอรอุมา  ชิณวรรณ 2.89
นางสาวอรอุมา  เอ็มรัตน์ 2.60
นางสาวอรัญญา  กาทอง 2.91
นางสาวอรัญญา  เชื้อชัย 3.01
นางสาวอรัญญา  บริบูรณ์เนื้อ 2.95
นางสาวอรัญญา  ใยเมือง 2.70
นางสาวอริยา  ทันวิมา 2.86
นางสาวอริษา  วิชาธรณ์ 2.92
นางสาวอริสรา  กอมณี 2.67
นางสาวอริสา  บุ้งทอง 2.51
นางสาวอริสา  ศรีโยหะ 2.52
นางสาวอรุณธิดา  พงษ์พันธ์ 3.06
นางสาวอรุณศรี  ทองวิเศษ 2.39
นางสาวอลิศรา  โสภากัณฑ์ 2.21
นางสาวอลิษา  มรดก 2.38
นางสาวอลิสา  ศรีบุรมย์ 2.49

1,261 อบ.0230008/2557
1,262 อบ.0230125/2557
1,263 อบ.0230388/2557

1,258 อบ.0231422/2557
1,259 อบ.0230735/2557
1,260 อบ.0230249/2557

1,255 อบ.0230469/2557
1,256 อบ.0230214/2557
1,257 อบ.0231451/2557

1,252 อบ.0231259/2557
1,253 อบ.0230685/2557
1,254 อบ.0230654/2557

1,249 อบ.0230862/2557
1,250 อบ.0230990/2557
1,251 อบ.0231140/2557

1,246 อบ.0231400/2557
1,247 อบ.0230837/2557
1,248 อบ.0231014/2557

1,243 อบ.0230203/2557
1,244 อบ.0230187/2557
1,245 อบ.0230074/2557

นางสาวอลิสา  ศรีบุรมย์ 2.49
นางสาวอักษรศิลป์  ศิระวัตร 2.94
นายอัครพงษ์  ไกรวัฒนพันธุ์ 2.28

1,264 อบ.0230754/2557
1,265 อบ.0231169/2557

1,263 อบ.0230388/2557



นายอัครพล  เยระบุตร 2.54
นายอัครภัทร  ทวีแสง 2.58
นางสาวอังสุมาลิน  คําเสนาะ 3.16
นางสาวอังสุมาลิน  พวงทับทิม 3.02
นางสาวอัจฉรา  หาคํา 2.27
นางสาวอัจฉราพรรณ  พระสุรัตน์ 2.99
นางสาวอัจฉราภรณ์  พินธุกร 2.15
นายอัฉริยะ  รินทอง 2.32
นางสาวอัญชลี  ใจยาว 2.20
นางสาวอัญชลี  หมู่มาก 2.47
นายอัฒพล  ชลธี 2.81
นายอัมพล  วันดี 2.34
นางสาวอัมไพวรรณ  กุลบุตร 3.05
นายอัศวา  ศิริคําภู 2.71
นายอัศวิน  ไตรพิพัฒน์ 2.71
นายอาควร  ทองรักษ์ 3.55
นายอาทร  บุตรการ 2.22
นายอาทิตย์  คําสุข 2.58
นายอาทิตย์  ประสพคุณ 2.59

1,282 อบ.0230945/2557
1,283 อบ.0230886/2557
1,284 อบ.0231452/2557

1,279 อบ.0231181/2557
1,280 อบ.0231182/2557
1,281 อบ.0230923/2557

1,276 อบ.0230922/2557
1,277 อบ.0230973/2557
1,278 อบ.0230278/2557

1,273 อบ.0230875/2557
1,274 อบ.0231338/2557
1,275 อบ.0230250/2557

1,270 อบ.0230153/2557
1,271 อบ.0230188/2557
1,272 อบ.0230215/2557

1,267 อบ.0231319/2557
1,268 อบ.0230292/2557
1,269 อบ.0230415/2557

1,266 อบ.0231035/2557

นายอาทิตย์  ประสพคุณ 2.59
นายอาทิตย์  ศรีธัญรัตน์ 2.13
นายอาทิตย์  สุจริต 2.68
นายอานนต์  มีจํานงค์ 3.09
นายอาภากร  แซ่อ้ึง 2.06
นางสาวอาภาศิริ  สุพรรณโมก 2.87
นางสาวอารยา  พันมะลี 3.24
นางสาวอารีย์  ครุฑแสน 2.87
นางสาวอารีรัตน์  สายเสน 3.10
นายอําคา  แสงจันทร์นวล 2.80
นายอําพล  มาลัยหอม 2.63
นายอําพล  วงเสนา 2.54
นางสาวอําภาพร  วันลี 3.18
นายอิทธิพล  สุกใส 3.02
นายอิทธิพล  สุขเกิด 2.45
นายอิทธิศักดิ์  ละดาห์ 2.86
นายอิสระ  วงศ์จีน 2.32
นายอิสระพงศ์  สดชื่น 3.18
นางสาวอิสริยาภรณ์  ชมชื่นดี 2.39
นางสาวอิสริยาภรณ์  สําเภา 2.67
นายอุดมกรณ์  ไพรบึง 2.56

1,303 อบ.0230348/2557
1,304 อบ.0230538/2557

1,300 อบ.0231042/2557
1,301 อบ.0230320/2557
1,302 อบ.0230506/2557

1,297 อบ.0230908/2557
1,298 อบ.0230537/2557
1,299 อบ.0231281/2557

1,294 อบ.0231172/2557
1,295 อบ.0230204/2557
1,296 อบ.0230347/2557

1,291 อบ.0230189/2557
1,292 อบ.0230762/2557
1,293 อบ.0230165/2557

1,288 อบ.0231301/2557
1,289 อบ.0230154/2557
1,290 อบ.0230932/2557

1,285 อบ.0231332/2557
1,286 อบ.0230780/2557
1,287 อบ.0231471/2557

1,284 อบ.0231452/2557

นายอุดมกรณ์  ไพรบึง 2.56
นายอุดมศักดิ์  พิกุลทอง 2.41
นายอุดร  ปุยวงศ์ 3.251,306 อบ.0231294/2557

1,304 อบ.0230538/2557
1,305 อบ.0230055/2557



นายอุทัย  ดีช่วย 2.23
นางสาวอุทัยทิพย์  ใจยาว 2.85
นายอุทัยพร  พรมชาติ 2.90
นางสาวอุทัยพร  วงค์ษา 2.81
นายอุเทน  วรบุตร 3.27
นายอุเทน  แววงาม 2.73
นางสาวอุบล  พุ่มจันทร์ 2.98
นางสาวอุบลรัตน์  คูณมี 2.01
นางสาวอุบลวรรณ  ไชยวงค์ 2.82
นางสาวอุบลวรรณ  นาโพนงาม 3.17
นางสาวอุไรทิพย์  คําเบ้า 2.66
นางสาวอุไรวรรณ  ทากุ 2.37
นางสาวอุไรวรรณ  พลแสน 2.53
นางสาวอุษณี  ทองปาน 3.23
นางสาวอุษณีนุช  จันทชารี 2.32
นายเอกชัย  พรจันทร์ 2.47
นายเอกชัย  พิณทอง 2.75
นายเอกชัย  แสงศรี 2.29
นายเอกรวี  หนองหงอก 2.84

1,324 อบ.0230360/2557
1,325 อบ.0230768/2557

1,321 อบ.0231262/2557
1,322 อบ.0230800/2557
1,323 อบ.0230321/2557

1,318 อบ.0230017/2557
1,319 อบ.0230737/2557
1,320 อบ.0230751/2557

1,315 อบ.0231008/2557
1,316 อบ.0230126/2557
1,317 อบ.0230736/2557

1,312 อบ.0231219/2557
1,313 อบ.0230526/2557
1,314 อบ.0230002/2557

1,309 อบ.0231060/2557
1,310 อบ.0231141/2557
1,311 อบ.0231013/2557

1,307 อบ.0231078/2557
1,308 อบ.0230796/2557

นายเอกรวี  หนองหงอก 2.84
นายเอกรินทร์  รอดทับทิม 3.29
นายเอกลักษณ์  สวามิภักดิ์ 2.63
นางสาวเอธิดา  สุทโธ 2.69
นางสาวเอมอร  เชื้อทอง 2.07
นางสาวเอมอร  สิมาทอง 3.72
นางสาวไอรดา  ฉันไชย 2.61
นางสาวไอลดา  ธรรมวงค์ 3.23
นางสาวไอลดา  โสระมรรค์ 2.33
นางสาวไอลดา  หนองบัว 2.60

1,333 อบ.0231164/2557
1,334 อบ.0230251/2557

วิทยาศาสตรบัณฑิต จํานวน 1334 ราย

1,330 อบ.0230954/2557
1,331 อบ.0230446/2557
1,332 อบ.0230678/2557

1,327 อบ.0231466/2557
1,328 อบ.0230863/2557
1,329 อบ.0230040/2557

1,325 อบ.0230768/2557
1,326 อบ.0231453/2557


