
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวจริยา  ใจธรรม 3.90
นางสาวสุวรรณรักษ์  เพ็ชร์หนู 3.89
นายณัฐวฒิุ  ทองอาจ 3.89
นางสาวอรพรรณ  แสนทวสุีข 3.87
นางสาวนิศาชล  นามสาย 3.85
นางสาววารุณี  จักขุพันธ์ 3.85
นายธนะศักด์ิ  พิมสา 3.84
นางสาวปิยาพร  โนนสูง 3.83
นางสาวปิยะภรณ์  พงษ์ภา 3.82
นางสาวรัตนาภรณ์  ไชยโคตร 3.81
นางสาวนริศรา  สมภารเพียง 3.81
นางสาวภทัราวรรณ  อุทธสิงห์ 3.81
นางสาวลักษณาวดี  หลักค า 3.80
นายธรีกุล  พงษ์จงมิตร 3.80
นางสาววรรณภา  บุญแสน 3.79
นางสาวกิง่แก้ว  มูลศรี 3.78
นางสาวบุษบา  สาขะสิงห์ 3.78
นางสาวปนัดดา  พรมมาสุข 3.78
นายคาว ี พุทธคี 3.77
นางสาวอัจฉรียา  ผาปรางค์ 3.77
นางสาวศันสนีย์  บุญสนิท 3.76
นางสาวจิราภรณ์  จรลี 3.76
นางสาวอิชยา  มุขรักษ์ 3.76
นางสาวสุวพัชร  บุญท า 3.75
นางสาวธดิารัตน์  สารรัตน์ 3.75
นางสาวศิริพร  สุวะไกร 3.75
นายถิรวฒิุ  เมธาภทัรกุล 3.75
นางสาวหนึ่งฤทัย  สายเมฆ 3.74
นางสาวสุรีรัตน์  อ่อนมิ่ง 3.74
นางสาวค าแพง  บุญไพโรจน์ 3.74
นางสาวเปี่ยมเมตต์  ยุทธชนะ 3.74
นางสาวสร้อยมุก  สุยังกุล 3.73
นายวฒิุชัย  เผ่าภรีู 3.73
นางสาววาสนา  นิลชัย 3.73
นายอลงกต  ดาโรจน์ 3.72
นางสาวพลอยไพลิน  ยอดจันทึก 3.71
นางสาวภาวดี  เจริญสุข 3.71
นางสาวลลิตา  ทรารมย์ 3.71
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นางสาวอริสา  จันเหลือง 3.70
นางสาวอาภสัรา  ทักขทิน 3.70
นายปฏภิาณ  วงศ์พรหมศรี 3.70
นางสาวรุ่งทิวา  ขยันท า 3.70
นางสาวชลธชิา  สีหาค า 3.70
นางสาวกฤติยาณี  ภาวะดี 3.70
นางสาวกวสิรา  บุญเรือง 3.70
นางสาวหนึ่งฤทัย  สีหะวงษ์ 3.69
นางสาวปวณีา  วงษ์สุนา 3.69
นางสาวสุพัตรา  ตุละพิภาค 3.69
นางสาวจารุวรรณ  ค าเภา 3.69
นางสาวอ าภา  จันทร์ผาย 3.68
นางสาวประภา  พวกพ้อง 3.68
นางสาวประคอง  สะทาสุ 3.68
นายอภชิาติ  เพ็ญเนตร 3.68
นายนภา  โยธา 3.67
นางสาวสุวมิล  ส่องแสง 3.66
นางสาวทิพย์วรรณ  ดาราสวา่ง 3.66
นางสาวขวญัฤดี  ใจตรง 3.66
นางสาวอัมพร  พร้อมสุข 3.66
นางสาวสุพรรณี  สีลาพัฒน์ 3.66
นางสาววมิล  ลายรินทร์ 3.66
นางสาวพลอยทราย  ต้ังมั่น 3.65
นางสาวจิณห์วรา  วงศ์ชาลี 3.65
นางสาวเดือน  มูลดับ 3.65
นางสาวจีระนันท์  ทัศบุตร 3.65
นางสาวพิมพิไล  ยืดยาว 3.65
นางสาวกนกวรรณ  สุวรรณกูฏ 3.65
นางสาวไอรดา  จ าปาสา 3.65
นางสาวอุไร  ผลาเลิศ 3.65
นางสาวนงค์ลักษณ์  ดวงศรี 3.64
นายสาคร  มงกุลพล 3.64
นางสาวอ านวย  ทองสันต์ 3.64
นางสาวศศิธร  จิตเสนาะ 3.64
นางสาวสุมิตรา  พิมโคตร 3.64
นางสาวศุภลักษณ์  ถาวร 3.64
นางสาวรัตนพร  ศรีแสน 3.64
นางสาวสวลีภรณ์  กาเผือก 3.63
นางสาวสุชาวดี  ทองสวสัด์ิ 3.63
นายธนิน  เจริญราษฎร์ 3.63
นางสาวขวญัภริมย์  สมบัติ 3.62
นายกิตติศักด์ิ  กัญญาสาย 3.62
นายชิตพล  เกิดมงคล 3.62
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45 อบ.0130846/2558

40 อบ.0130090/2558
41 อบ.0130292/2558
42 อบ.0130444/2558

39 อบ.0130053/2558



นางสาวอภญิญา  ศรีรมย์ 3.62
นางสาวพัชรี  สุพิน 3.62
นางสาวจุฑารัตน์  ใจคิด 3.62
นายนัฐพงษ์  ทิมาบุตร 3.61
นางสาวธนิตรา  ดาภา 3.61
นางสาวสุกัญญา  เค้าทอง 3.61
นายเฉลิมวฒัน์  ศรีนวล 3.61
นางสาวปานศิริ  สิงห์ทอง 3.61
นางสาวหทัยรัตน์  บัวภา 3.61
นางสาวดวงกมล  ศรีบุรี 3.61
นางสาวอรอุมา  ศรีหาบุตร 3.61
นางสาวสมฤทัย  ค าพุ 3.61
นายอ านาจ  แก้วมูลสา 3.60
นายประกิต  ชนะมาร 3.60
นางสาวณัฐพร  แก้วหาวงศ์ 3.60
นางสาววราภรณ์  บุญอุ้ย 3.60
นายฉัตยา  สารีวลัย์ 3.60
นางสาวกุสุมา  ทรัพย์ศิริ 3.60
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83 อบ.0130647/2558
84 อบ.0130675/2558


