
ชื่อ-นามสกุล
นายพีรัช  วนัทา 3.59
นางสาวมณีนุช  บุตรเหลา 3.59
นางสาวกานต์พิชชา  มากดี 3.59
นางสาวขนิษฐา  ขันอ่อน 3.59
นางสาวดวงสุดา  พรมมา 3.59
นายรุ่งนพฤทธิ ์ บัวใหญ่ 3.58
นางสาวพชรพร  นามประสพ 3.58
นางสาวอุทัยวรรณ  บุญเพิ่ม 3.58
นายสรายุทธ  แดงโสภา 3.58
นางสาวรักษ์สุดา  ส าลีทอง 3.58
นางสาวชนกเนตร  จุลนาง 3.58
นางสาวผมหอม  จิตเฉลียว 3.58
นางสาวปิยนุช  ไชยเชษฐ 3.57
นางสาวประภาพร  รวมวงค์ 3.57
นางสาวสุวมิล  ระดาบุตร 3.57
นายจักรพันธ ์ แสงวงษ์ 3.57
นางสาวพิกุลกาญจน์  กนกหงษ์ 3.57
นางสาวภคัญาดา  ใสสะอาด 3.57
นางสาวศรัญญา  โสภาสิน 3.56
นางสาวรัตนา  สร้อยรอด 3.56
นางสาวนิสา  เมาลิชาติ 3.56
นายรัชวฒิุ  ดุมกลาง 3.56
นางสาวนิภาวรรณ  รัตนภกัดี 3.56
นางสาวนันทิยา  คนยืน 3.56
นางสาวฐาปนีย์  เสนีทัย 3.56
นายวนิัย  ศรีใสค า 3.56
นางสาวชนัญพร  จันทวงศ์ 3.55
นางสาวกฤษณา  งอกงาม 3.55
นางสาววยิาภรณ์  อินทนาม 3.55
นางสาวภาพิมล  สอาด 3.55
นางสาวเพ็ญพิชญา  ทวพีิพัฒนไชย 3.54
นางสาวปัญญดา  ดวงสา 3.54
นางสาวอลิษา  ปราณีวงศ์ 3.54
นางสาวพัชรียา  จันทรมานิตย์ 3.54
นางสาวศุภาว ี ศรชูชีพ 3.54
นางสาวสุกัญญา  นามทอง 3.54
นางสาวศันศนีย์  คุณสุทธิ์ 3.53
นางสาวอ าไพวรรณ  บุญยิง่ 3.53

37 อบ.0130238/2558
38 อบ.0130247/2558

34 อบ.0130557/2558
35 อบ.0130740/2558
36 อบ.0130824/2558

31 อบ.0130078/2558
32 อบ.0130109/2558
33 อบ.0130454/2558

28 อบ.0130299/2558
29 อบ.0130565/2558
30 อบ.0130865/2558

25 อบ.0130637/2558
26 อบ.0130837/2558
27 อบ.0130102/2558

22 อบ.0130336/2558
23 อบ.0130553/2558
24 อบ.0130600/2558

19 อบ.0130044/2558
20 อบ.0130233/2558
21 อบ.0130306/2558

16 อบ.0130193/2558
17 อบ.0130606/2558
18 อบ.0130732/2558

13 อบ.0130075/2558
14 อบ.0130108/2558
15 อบ.0130129/2558

10 อบ.0130611/2558
11 อบ.0130635/2558
12 อบ.0130645/2558

7 อบ.0130437/2558
8 อบ.0130484/2558
9 อบ.0130493/2558

4 อบ.0130715/2558
5 อบ.0130853/2558
6 อบ.0130255/2558

1 อบ.0130095/2558
2 อบ.0130441/2558
3 อบ.0130650/2558
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นางสาวนวลละออง  ชูรัตน์ 3.53
นางสาวรัตนา  ชูชื่น 3.53
นางสาวสุรัตนา  คูณเลสา 3.53
นางสาวยุภาวดี  ช านาญเวช 3.52
นางสาวไอลัดดา  เครือรอดวงษ์ 3.52
นางสาวพัชราภรณ์  เกษมสุข 3.52
นางสาวทิวาพร  สุวรรณทัต 3.52
นางสาวพิชญารี  พิลึก 3.52
นางสาววณีา  อุปสุข 3.52
นางสาววราภรณ์  จันทะเวช 3.52
นางสาวจุฑารัตน์  ม่วงสังข์ 3.52
นางสาวปรางสุดา  สมบูรณ์ 3.52
นางสาวชุติมา  บุญเร่ิม 3.52
นางสาวภาวณีิ  ศักด์ิศรี 3.52
นางสาวหนึ่งฤทัย  ทิอามาตย์ 3.52
นางสาวพรธดิา  พงษ์พันธ์ 3.52
นางสาวมนิดา  พวงจ าปา 3.52
นางสาววชัรินทร์  พิศสุวรรณ 3.51
นายวทิยา  ทองเหลือง 3.51
นางสาวพัชรี  ลัดดา 3.51
นางสาวศิริรัตน์  คะณะพันธ์ 3.51
นางสาวบุญเกิด  ศิริจันทร์ 3.50
นางสาวยุภาธรัิตน์  พันธราช 3.50
นางสาวศุภกานต์  บุญปอง 3.50
นางสาวบุษบา  อุตราช 3.50
นางสาวพัชรียา  ประหยัด 3.50
นางสาววลิาวลัย์  วงค์จันทร์ 3.50
นายเสถียร  ค าชมภู 3.50
นางสาวจุฑาทิพย์  เกษาพันธ์ 3.49
นางสาวเกือ้กูล  มะลิพันธ์ 3.49
นางสาวสุปราณี  เชื้อไทย 3.49
นายพงศกร  พิณทอง 3.49
นางสาวยุวลี  บุญสร้อย 3.49
นางสาววจิิตรา  โทแก้ว 3.49
นางสาวรสสุคนธ ์ ผลวสุิทธิ์ 3.49
นางสาววณีา  พูลแก้ว 3.49
นางสาวนันทิพร  ปัทมะ 3.49
นางสาวมัลลิกา  ยาตะลี 3.49
นางสาวมณี  ทุรังรัมย์ 3.48
นางสาววารุณี  กองแก้ว 3.48
นางสาวเสาวลักษณ์  บัวจันทร์ 3.48
นางสาวอรนิชา  ดาผา 3.48
นางสาวนิภาพร  พร้อมสุข 3.48

79 อบ.0130244/2558
80 อบ.0130285/2558
81 อบ.0130350/2558

76 อบ.0130776/2558
77 อบ.0130079/2558
78 อบ.0130236/2558

73 อบ.0130362/2558
74 อบ.0130704/2558
75 อบ.0130724/2558

70 อบ.0130254/2558
71 อบ.0130314/2558
72 อบ.0130320/2558

67 อบ.0130144/2558
68 อบ.0130218/2558
69 อบ.0130241/2558

64 อบ.0130438/2558
65 อบ.0130519/2558
66 อบ.0130757/2558

61 อบ.0130114/2558
62 อบ.0130239/2558
63 อบ.0130434/2558

58 อบ.0130605/2558
59 อบ.0130781/2558
60 อบ.0130074/2558

55 อบ.0130817/2558
56 อบ.0130517/2558
57 อบ.0130582/2558

52 อบ.0130693/2558
53 อบ.0130710/2558
54 อบ.0130812/2558

49 อบ.0130501/2558
50 อบ.0130642/2558
51 อบ.0130680/2558

46 อบ.0130112/2558
47 อบ.0130121/2558
48 อบ.0130235/2558

43 อบ.0130055/2558
44 อบ.0130077/2558
45 อบ.0130104/2558

40 อบ.0130514/2558
41 อบ.0130786/2558
42 อบ.0130038/2558

39 อบ.0130349/2558



นางสาวรัตติญา  แบบอย่าง 3.48
นางสาวกนกวรรณ  มั่งค่ัง 3.48
นางสาวปิยวรรณ  พรมรัตน์ 3.48
นางสาวฐาปัจภรณ์  โสดาธาตุ 3.48
นางสาวนันทนา  ซ่ือจริง 3.48
นางสาวสรัญญา  มาลีบุตร 3.48
นางสาวจารุรินทร์  ปุระมงคล 3.47
นางสาววราพร  สิงสันต์ 3.47
นางสาวหอมจันทร์  อุตมะ 3.47
นางสาวนิตยา  กล่ินหอม 3.47
นางสาวสุชาวดี  เผ่าผม 3.47
นางสาวนุชจรี  อินทรจักร์ 3.47
นางสาววชัราภรณ์  พุ่มทอง 3.47
นางสาวนุชรา  ไชยะโอชะ 3.47
นางสาวปิยะรัตน์  ศรีขอดเขต 3.47
นางสาวพีรยา  ทรัพย์ศิริ 3.47
นางสาววนิดา  วงมะลิ 3.47
นางสาวณัฐฐิณีพร  วงศ์ษา 3.47
นางสาวพัชรินทร์  ข าเนตร 3.47
นายอนันต์ภชิัย  ศรีแสน 3.47
นางสาวกมลชนก  สารสุข 3.47
นางสาวปิยมาส  แสวงผล 3.46
นายบัญชา  สระแก้ว 3.46
นางสาวปัณณธร  จินดา 3.46
นางสาวลัดดาวลัย์  เจนจบ 3.46
นางสาวเกศรินทร์  คชรักษ์ 3.46
นางสาวโกศล  ค าพุ 3.46
นางสาวเจนจิรา  วงษ์ชาลี 3.46
นางสาวรัตติยากร  โทจันทร์ 3.46
นางสาวกาญจนา  ปามุทา 3.46
นางสาวไข่มุก  สารธมิา 3.46
นางสาวปริยานุช  โชคนัติ 3.46
นางสาวจิราภรณ์  ทาทอง 3.45
นางสาวสุจิตรา  มานุสนธ์ 3.45
นางสาวอภญิญา  พรมรินทร์ 3.45
นางสาวทัศนีย์  คมใสย์ 3.45
นางสาวโศภติา  สีค า 3.45
นางสาวอมรรัตน์  เถาวโ์ท 3.45
นางสาวมลฤดี  ศรีสานต์ 3.45
นายเกรียงไกร  เคหารมย์ 3.45
นางสาวชลธชิา  ต้นสิน 3.45
นางสาวกมลชนก  ประสงค์เสียง 3.45
นางสาวสุนิสา  สุทธจิักร์ 3.45124 อบ.0130665/2558

121 อบ.0130574/2558
122 อบ.0130595/2558
123 อบ.0130627/2558

118 อบ.0130449/2558
119 อบ.0130528/2558
120 อบ.0130560/2558

115 อบ.0130085/2558
116 อบ.0130132/2558
117 อบ.0130387/2558

112 อบ.0130716/2558
113 อบ.0130811/2558
114 อบ.0130067/2558

109 อบ.0130634/2558
110 อบ.0130698/2558
111 อบ.0130714/2558

106 อบ.0130563/2558
107 อบ.0130586/2558
108 อบ.0130630/2558

103 อบ.0130110/2558
104 อบ.0130252/2558
105 อบ.0130419/2558

100 อบ.0130813/2558
101 อบ.0130841/2558
102 อบ.0130900/2558

97 อบ.0130691/2558
98 อบ.0130701/2558
99 อบ.0130759/2558

94 อบ.0130564/2558
95 อบ.0130641/2558
96 อบ.0130687/2558

91 อบ.0130433/2558
92 อบ.0130523/2558
93 อบ.0130554/2558

88 อบ.0130025/2558
89 อบ.0130118/2558
90 อบ.0130189/2558

85 อบ.0130766/2558
86 อบ.0130808/2558
87 อบ.0130878/2558

82 อบ.0130443/2558
83 อบ.0130670/2558
84 อบ.0130686/2558



นางสาวสิริพร  แสนศรี 3.45
นางสาวสมฤทัย  บุญโท 3.45
นางสาวพนิดา  ปลุกใจ 3.44
นางสาวสุภสัสร  รัตนะโสภา 3.44
นายธวชัชัย  อุตตะ 3.44
นางสาวไพรจิตร  พลไชย 3.44
นางสาววภิาดา  รังวดัสา 3.44
นางสาวศิรินันท์  โสภากุล 3.44
นางสาวสาวณีิ  ซ่ึงพรม 3.44
นางสาวพวงทิพย์  นามวชิา 3.44
นายสิทธพิร  นิวาส 3.44
นางสาวจินตหรา  พลมาตย์ 3.44
นางสาวธดิารัตน์  รุ่งเรือง 3.43
นางสาวจิราพร  พรมดี 3.43
นางสาววชัราภรณ์  วงค์ด า 3.43
นายไกรยุทธ  อุ่นแก้ว 3.43
นางสาวรุ่งทิวา  พระงาตุนัส 3.43
นางสาวปิยนุช  เนตรสาร 3.43
นางสาวชนัดดา  ค าอ่อน 3.42
นางสาวสุธาทิพย์  มนทอง 3.42
นางสาวแววประกาย  บุญปก 3.42
นางสาวศิริลักษณ์  สีสันต์ 3.42
นางสาวทิพย์สุดา  แหวนหล่อ 3.42
นางสาวสุจิตรา  เนินทราย 3.42
นายศรัณยู  ส าเภา 3.42
นางสาวธญัญารัตน์  พลฤทธิ์ 3.42
นางสาวทัศนีย์  ศรีส าอาง 3.41
นางสาวนิราวรรณ  สิงห์อ่อน 3.41
นางสาวขวญัฤทัย  ไชยขันตรี 3.41
นายเจษฎากร  เหลาแหลม 3.41
นางสาวประกายมาศ  ภทัรวรกาญจน์ 3.41
นางสาวชุลีพร  ปัญญาวฒิุ 3.41
นางสาวนงลักษณ์  สีสมยา 3.41
นางสาวสุปราณี  บุญเติม 3.41
นางสาวภคัจิรา  แสงโสม 3.41
นางสาวภรณ์ประภา  วลิานัน 3.41
นายเอกชัย  บุญครอง 3.41
นางสาวราตรี  สมเสนาะ 3.40
นางสาวกนกวรรณ  แก่นการ 3.40
นางสาวอนุสรา  วงศ์หมั้น 3.40
นายกฤตย์  กวดขันธ์ 3.40
นายธนพัฒน์  ใจตรง 3.40
นายฉัตรชัย  ฉัตรวไิล 3.40

166 อบ.0130137/2558
167 อบ.0130157/2558

163 อบ.0130060/2558
164 อบ.0130089/2558
165 อบ.0130092/2558

160 อบ.0130815/2558
161 อบ.0130843/2558
162 อบ.0130039/2558

157 อบ.0130504/2558
158 อบ.0130525/2558
159 อบ.0130692/2558

154 อบ.0130298/2558
155 อบ.0130355/2558
156 อบ.0130378/2558

151 อบ.0130224/2558
152 อบ.0130226/2558
153 อบ.0130264/2558

148 อบ.0130479/2558
149 อบ.0130541/2558
150 อบ.0130552/2558

145 อบ.0130148/2558
146 อบ.0130321/2558
147 อบ.0130464/2558

142 อบ.0130728/2558
143 อบ.0130028/2558
144 อบ.0130048/2558

139 อบ.0130476/2558
140 อบ.0130486/2558
141 อบ.0130613/2558

136 อบ.0130851/2558
137 อบ.0130072/2558
138 อบ.0130300/2558

133 อบ.0130663/2558
134 อบ.0130729/2558
135 อบ.0130839/2558

130 อบ.0130649/2558
131 อบ.0130658/2558
132 อบ.0130660/2558

127 อบ.0130275/2558
128 อบ.0130416/2558
129 อบ.0130536/2558

125 อบ.0130742/2558
126 อบ.0130877/2558



นายธติทิวา  หาลวย 3.40
นางสาวญาดา  ธญัญลักษณ์ 3.40
นางสาวสุธาสินี  พละศักด์ิ 3.40
นายพลาดร  ชายผา 3.40
นางสาวมยุรา  ขันจันทา 3.40
นายธรีะวฒิุ  สุวรรณทา 3.40
นางสาววกิานดา  ศรชัยญาติ 3.40
นางยุภาวรรณ  ศรีบุญ 3.40
นางสาวนงลักษณ์  จันทะสุข 3.39
นางสาวจินตนา  โพธิง์อก 3.39
นายชนะศักด์ิ  เวยีงชัย 3.39
นางสาวเอกรินทร์  แท่งหิน 3.39
นายเอกพันธ ์ ศรีหาเวช 3.39
นางสาวสุวรรณา  บุตดีวงค์ 3.39
นางสาวมัณฑนา  องอาจ 3.39
นายชาติวทิย์  พัวเพิ่มพูลศิริ 3.39
นางสาวธารทิพย์  สุภรัมย์ 3.38
นางสาวนิดารว ี ทองมั่น 3.38
นางสาวจิระประภา  สาลี 3.38
นายวชัรพันธ ์ บัวผัน 3.38
นายธรีะยุทธ  ราชิวงศ์ 3.38
นางสาวจิรารัตน์  จิตจันทร์ 3.38
นางสาวนันทิดา  โพธสิาร 3.38
นางสาวลัดดาวรรณ  สุภาพงค์ 3.38
นายวรธน  นามณีย์ 3.38
นางสาวกนกอร  เนตรสาร 3.38
นางสาวสมใจ  ภมูิแสน 3.38
นางสาวพิมประภา  สายเสน 3.38
นางสาวสไบพร  บุญจริง 3.38
นางสาวขนิษฐา  เทศเพ็ญ 3.38
นางสาววจิิตรา  บุตรสมศรี 3.38
นางสาวรัตติยากร  สมน้อย 3.38
นางสาวทัศนียา  ทุ่มโมง 3.38
นางสาวปรางค์มณี  พิมาลัย 3.37
นางสาวสุดาภรณ์  อัตพงค์ 3.37
นางสาวภาวไิล  สงโสด 3.37
นางสาวมะลิวลัย์  ศิริธรรม 3.37
นางสาวกฤษดา  กองนอก 3.37
นางสาวจิราพร  ศรีสุวงศ์ 3.37
นางสาวนารีรัตน์  ทรารมณ์ 3.37
นางสาววจิิตรา  ธรรมวฐิาน 3.37
นางสาวจิราพรรณ  ดังก้อง 3.36
นางสาวรัตนพร  สมรูป 3.36

208 อบ.0130874/2558
209 อบ.0130026/2558
210 อบ.0130080/2558

205 อบ.0130628/2558
206 อบ.0130674/2558
207 อบ.0130859/2558

202 อบ.0130086/2558
203 อบ.0130471/2558
204 อบ.0130472/2558

199 อบ.0130935/2558
200 อบ.0130806/2558
201 อบ.0130033/2558

196 อบ.0130661/2558
197 อบ.0130673/2558
198 อบ.0130739/2558

193 อบ.0130584/2558
194 อบ.0130619/2558
195 อบ.0130648/2558

190 อบ.0130505/2558
191 อบ.0130515/2558
192 อบ.0130540/2558

187 อบ.0130140/2558
188 อบ.0130170/2558
189 อบ.0130182/2558

184 อบ.0130030/2558
185 อบ.0130032/2558
186 อบ.0130066/2558

181 อบ.0130418/2558
182 อบ.0130561/2558
183 อบ.0130575/2558

178 อบ.0130194/2558
179 อบ.0130330/2558
180 อบ.0130341/2558

175 อบ.0130893/2558
176 อบ.0130031/2558
177 อบ.0130065/2558

172 อบ.0130735/2558
173 อบ.0130750/2558
174 อบ.0130873/2558

169 อบ.0130268/2558
170 อบ.0130322/2558
171 อบ.0130669/2558

168 อบ.0130201/2558



นางสาวเพ็ญโฉม  โอสาน 3.36
นายศิริเทพ  จ าเริญ 3.36
นางสาวรุ่งหทัยรัตน์  วนัทาพงษ์ 3.36
นางสาวทิพย์สุดา  พิลากุล 3.36
นางสาวปัทนางค์  บุญถา 3.36
นางสาวสุธาแก้ว  บุญพอ 3.36
นางสาวสุวมิล  แสนปาง 3.36
นางสาวพรทิวา  พูลพล 3.36
นางสาววไิลลักษณ์  ชูชื่น 3.36
นายอนุชา  น้อยวงัคลัง 3.36
นางสาวณัฐสุดา  บุญคุณ 3.35
นายอภวิตัร  ดาษดา 3.35
นางสาวไอรดา  งามปอด 3.35
นายสุวทิย์  อ่อนเนตร 3.35
นางสาวสุภาดา  ค าหลอม 3.35
นางสาวณิชกานต์  แก้วพวง 3.35
นางสาวกาญชนก  อุค า 3.35
นางสาวญานิสร  เล่ือนฤทธิ์ 3.35
นางสาวพัชราภรณ์  เกษร 3.35
นางสาววรภทัร  ขันธวชิัย 3.35
นางสาวสุประภา  เครือชัย 3.35
นางสาวมุทิตา  ศรีเนตร 3.35
นางสาวรัชนีกร  ฐีตะโพธิ์ 3.35
นางสาววราภรณ์  มาพงษ์ 3.34
นายณัฐกร  เส่งตระกูล 3.34
นายสราวธุ  ตรีแก้ว 3.34
นางสาวชุติมา  จันทรา 3.34
นายภานุวฒัน์  บุญราช 3.34
นางสาวไพรจิตร  บุญธมิา 3.34
นางสาวจิราวรรณ  เดชผล 3.34
นางสาวรัชนีกร  จันทร์สมุด 3.34
นางสาวรุ่งรัตน์  หมั่นคง 3.33
นางสาวศิริจันทร์  ลาสา 3.33
นางสาวสุมาลี  ทองบ่อ 3.33
นางสาวอัญทลียา  ยอดมั่น 3.33
นางสาวยลดา  กงแก้ว 3.33
นางสาววภิาพร  ดรุณพันธ์ 3.33
นางสาวชนิกรานต์  ไชยเสนา 3.33
นางสาวนพรดา  ขันอัสวะ 3.33
นางสาวละออ  จันทรา 3.33
นางสาวศิริรัตน์  ป้องสุข 3.33
นางสาวดวงฤทัย  ละมุน 3.33
นายเทอดศักด์ิ  หลักทอง 3.32253 อบ.0130166/2558

250 อบ.0130700/2558
251 อบ.0130822/2558
252 อบ.0130911/2558

247 อบ.0130518/2558
248 อบ.0130593/2558
249 อบ.0130609/2558

244 อบ.0130128/2558
245 อบ.0130190/2558
246 อบ.0130405/2558

241 อบ.0130868/2558
242 อบ.0130116/2558
243 อบ.0130122/2558

238 อบ.0130424/2558
239 อบ.0130470/2558
240 อบ.0130590/2558

235 อบ.0130162/2558
236 อบ.0130177/2558
237 อบ.0130183/2558

232 อบ.0130818/2558
233 อบ.0130867/2558
234 อบ.0130041/2558

229 อบ.0130772/2558
230 อบ.0130778/2558
231 อบ.0130785/2558

226 อบ.0130474/2558
227 อบ.0130585/2558
228 อบ.0130596/2558

223 อบ.0130248/2558
224 อบ.0130259/2558
225 อบ.0130282/2558

220 อบ.0130799/2558
221 อบ.0130069/2558
222 อบ.0130179/2558

217 อบ.0130452/2558
218 อบ.0130468/2558
219 อบ.0130616/2558

214 อบ.0130347/2558
215 อบ.0130356/2558
216 อบ.0130414/2558

211 อบ.0130113/2558
212 อบ.0130210/2558
213 อบ.0130317/2558



นายชวลิต  ชนะภยั 3.32
นายคมสันต์  กอน้อย 3.32
นางสาวประภสัสร  ถาศักด์ิ 3.32
นายกฤติเดช  สมตน 3.32
นางสาวสุพรรษา  ค่อมบุญ 3.32
นางสาวพร  นนทบุตร 3.32
นางสาวอรวรรณ  ศรศรี 3.32
นางสาวธนาพร  แก้วละมุล 3.32
นางสาวปิยพร  พวงแก้ว 3.32
นางสาวมะลิวลัย์  ศรีชมภู 3.32
นางสาวรินดา  บุตรคุณ 3.32
นางสาวรัชดาพร  เวทนา 3.32
นางสาวเดือนฉาย  สายยศ 3.32
นางสาวปรัชญาพร  ซ่าอินทร์ 3.32
นางสาวพรกมล  สีดอกพุด 3.32
นางสาวนฤมล  เขียวดี 3.31
นายพศิน  พิจารณ์ 3.31
นายเมธานันทน์  จิวะพัฒนชัย 3.31
นางสาวณัฐธดิาภรณ์  แหวนเงิน 3.31
นางสาวนโลบล  ทรงงาม 3.31
นางสาวพวงพยอม  บัลลังค์ 3.31
นายอัครภมูิศาสตร์  เงางาม 3.31
นางสาวสุดาภา  ปัญญา 3.31
นางสาวพัชราภรณ์  บุญมาทน 3.31
นางสาวอิสราพร  รูปคม 3.31
นางสาวพัฒรา  คืนดี 3.31
นางสาวจุฑารัตน์  ไชยมาตร 3.30
นางสาวจิราพร  เกิดกล้า 3.30
นางสาวผุสดี  แดงสด 3.30
นางสาวอัญธชิา  พงษ์วเิศษ 3.30
นางสาวราตรี  รวมวงศ์ 3.30
นางสาวพรพรรณ  ไพรศรี 3.30
นางสาวจันทร์เพ็ญ  สีสิม 3.30
นางสาวกมลชนก  ไชยคง 3.30
นางสาวพรธดิา  ศรีวเิศษ 3.30
นางสาวปนัดดา  ซึมรัมย์ 3.30
นางสาวณัฐริดา  อัครชาติ 3.30
นางสาวเข็มมอน  สิมาทอง 3.30
นางสาววลิาวลัย์  อ่อนค าหล้า 3.29
นางสาวกนกพร  พันธว์ไิล 3.29
นางสาวอัฉรพรรณี  อุปริมาตร 3.29
นายจงรัก  สุดชัย 3.29
นางสาวเบญจวรรณ  ประทุมศาลา 3.29

295 อบ.0130332/2558
296 อบ.0130394/2558

292 อบ.0130043/2558
293 อบ.0130216/2558
294 อบ.0130327/2558

289 อบ.0130727/2558
290 อบ.0130767/2558
291 อบ.0130802/2558

286 อบ.0130426/2558
287 อบ.0130545/2558
288 อบ.0130688/2558

283 อบ.0130246/2558
284 อบ.0130278/2558
285 อบ.0130311/2558

280 อบ.0130027/2558
281 อบ.0130099/2558
282 อบ.0130111/2558

277 อบ.0130604/2558
278 อบ.0130712/2558
279 อบ.0130814/2558

274 อบ.0130399/2558
275 อบ.0130495/2558
276 อบ.0130567/2558

271 อบ.0130207/2558
272 อบ.0130223/2558
273 อบ.0130389/2558

268 อบ.0130863/2558
269 อบ.0130107/2558
270 อบ.0130139/2558

265 อบ.0130736/2558
266 อบ.0130855/2558
267 อบ.0130860/2558

262 อบ.0130643/2558
263 อบ.0130694/2558
264 อบ.0130699/2558

259 อบ.0130556/2558
260 อบ.0130570/2558
261 อบ.0130598/2558

256 อบ.0130273/2558
257 อบ.0130458/2558
258 อบ.0130481/2558

254 อบ.0130195/2558
255 อบ.0130250/2558



นายจตุพล  บุญทวี 3.29
นางสาวปรียาภรณ์  อุไรรักษ์ 3.29
นางสาววภิาดา  ไชยสนาม 3.28
นางสาวญาดา  ปลายเนตร 3.28
นางสาวอนุธดิา  ฑีฆะ 3.28
นางสาวค าเพียร  จ าปาทอง 3.28
นางสาววรรณธภิา  สารธมิา 3.28
นางสาวจรรจิรา  โพธิต์าด 3.28
นางสาวสุพัตรา  แก้วชิณ 3.28
นายปิยะพงษ์  ธรรมพร 3.27
นางสาวสุวมิล  กุลโชติ 3.27
นางสาวปวณีา  แสนเรือง 3.27
นางสาวกิติยา  ศักด์ิศรี 3.27
นายปณิธาน  กล่ินมาลัย 3.27
นางสาวกัลยารัตน์  แก้วมงคล 3.27
นางสาวชนิษฐา  สาลี 3.27
นางสาวเพ็ญประภา  ทะค าสอน 3.27
นางสาวปิยะพร  ถนอมค า 3.27
นางสาวกิตติมา  สีหาบุตร 3.27
นางสาวสุฤทัย  สิงห์ครุธ 3.27
นางสาวจุฑาทิพย์  อินกอ 3.26
นายชนะพล  บุญประสม 3.26
นางสาวไกรรักษ์  หาญชัย 3.26
นางสาวนิภาวรรณ  ไชยธานี 3.26
นางสาวอมรรัตน์  ประโลม 3.26
นางสาวกนกวรรณ  กาหลง 3.26
นางสาวสไบทิพย์  บุญมาก 3.26
นายตรีภทัร์  ด าลี 3.26
นางสาวฉัตรกมล  สรรพชัย 3.26
นางสาวณัฐพร  แผ่นผา 3.26
นางสาวทวพีร  รสจันทร์ 3.26
นางสาวสุพิชฌา  สิทธหิา 3.26
นางสาวพิชญาวดี  อายุยืน 3.25
นางสาวจุฑารัตน์  บุญเทียม 3.25
นางสาววนันิสา  แวงวรรณ 3.25
นางสาวสุทธดิา  บุตรอุดม 3.25
นางสาวปรียาวรรณ  จันทขัน 3.25
นายอภชิาติ  แสนสี 3.25
นางสาวพุธทิดา  จันทง 3.25
นายขวญัชัย  นาคยอง 3.25
นางสาวปิยาอร  เติมใจ 3.25
นางสาวพิรุณ  ผลจันทร์ 3.25
นางสาววนิดา  โสดาธาตุ 3.25

337 อบ.0130357/2558
338 อบ.0130510/2558
339 อบ.0130516/2558

334 อบ.0130297/2558
335 อบ.0130313/2558
336 อบ.0130331/2558

331 อบ.0130119/2558
332 อบ.0130126/2558
333 อบ.0130274/2558

328 อบ.0130930/2558
329 อบ.0130036/2558
330 อบ.0130068/2558

325 อบ.0130719/2558
326 อบ.0130720/2558
327 อบ.0130768/2558

322 อบ.0130497/2558
323 อบ.0130521/2558
324 อบ.0130534/2558

319 อบ.0130263/2558
320 อบ.0130305/2558
321 อบ.0130453/2558

316 อบ.0130898/2558
317 อบ.0130101/2558
318 อบ.0130158/2558

313 อบ.0130607/2558
314 อบ.0130644/2558
315 อบ.0130848/2558

310 อบ.0130335/2558
311 อบ.0130498/2558
312 อบ.0130594/2558

307 อบ.0130087/2558
308 อบ.0130228/2558
309 อบ.0130262/2558

304 อบ.0130850/2558
305 อบ.0130882/2558
306 อบ.0130058/2558

301 อบ.0130375/2558
302 อบ.0130499/2558
303 อบ.0130820/2558

298 อบ.0130685/2558
299 อบ.0130042/2558
300 อบ.0130222/2558

297 อบ.0130533/2558



นายนพพร  สีสันต์ 3.25
นางสาวจินตนา  สนธสุิวรรณ 3.25
นางสาวยุพิน  อินทร์โสม 3.25
นางสาวนริศรา  เดือนเพ็ง 3.25
นางสาวนันทิยา  ผายม 3.25
นางสาวยุพาพร  แก่นทอง 3.25
นางสาวจรัญญา  งามมาก 3.25
นางสาวเสาวคนธ ์ ฉัตรวไิล 3.25

346 อบ.0130803/2558
347 อบ.0130828/2558

ครศุาสตรบัณฑิตเกียรตนิิยมอันดบั 2 จ านวน 347 ราย

343 อบ.0130639/2558
344 อบ.0130682/2558
345 อบ.0130695/2558

340 อบ.0130537/2558
341 อบ.0130588/2558
342 อบ.0130610/2558


