
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวจุฑารัตน์  วรรณทิม 3.91
นายวรินทร  แทนค า 3.91
นายวิชาญ  ถิระโคตร 3.91
นายณัฐพัชร์  มัฌชิมะบุระ 3.90
นายณรงค์ฤทธ์ิ  ประดิษฐ์แท่น 3.90
นายกิตติศักด์ิ  ใจบุญ 3.89
นางสาวทิพยรัตน์  เกิดมงคล 3.89
นายภานุพันธ์  สุดไชย 3.88
นายชยพล  พิพัฒน์ 3.88
นางสาวสุวิมล  สีมุน 3.88
นางสาวมลิษา  นามบุตร 3.86
นางสาวรัตน์ชนา  กล้าเกิด 3.86
นางสาวจุฬาลักษณ์  อรศรี 3.86
นางสาวพจมาน  ลูกโม 3.85
นางสาววาสิฐี  บุญจวบ 3.85
นางสาวสุภาวดี  ตาสว่าง 3.84
นางสาวพัชรินทร์  สิงห์ครุป 3.84
นางสาวอรทัย  ใจดี 3.84
นางสาวจุฑามาศ  งามพักตร์ 3.84
นางสาวราตรี  เกษวัตร 3.83
นางสาวธารารัตน์  นาสา 3.82
นางสาวสาวิตรี  หอมหวล 3.82
นางสาวมินตรา  ผูกพันธ์ 3.82
นางสาวสุชาวดี  พิมสุตะ 3.82
นางสาวพัชรีย์  สะเทือน 3.82
นางสาวดวงฤทัย  ม่ันวงษ์ 3.81
นางสาวนาตยา  ประการแก้ว 3.80
นางสาวอมรรัตน์  ร่ืนรมย์ 3.80
นายปิยรัฐ  ไทยสะเทือน 3.80
นางสาวจารุภา  รติพรเลิศ 3.80
นางสาวจุฑามาส  จันทร์แจ้ง 3.79
นายถนัดกิจ  บุตรวงค์ 3.79
นางสาวชโลธร  บุญอาจ 3.79
นางสาวพงษ์จิตร  ต้ังตระกูล 3.79
นางสาวนัฐกร  ค าผุย 3.79
นางสาวภัทราภรณ์  ดวงตา 3.79
นางสาวฤทัยรัตน์  ใจเมือง 3.7837 อบ.0130454/2559

34 อบ.0130307/2559
35 อบ.0130399/2559
36 อบ.0130462/2559

31 อบ.0130055/2559
32 อบ.0130138/2559
33 อบ.0130224/2559

28 อบ.0130166/2559
29 อบ.0130381/2559
30 อบ.0130431/2559

25 อบ.0130447/2559
26 อบ.0130074/2559
27 อบ.0130140/2559

22 อบ.0130260/2559
23 อบ.0130426/2559
24 อบ.0130442/2559

19 อบ.0130433/2559
20 อบ.0130436/2559
21 อบ.0130201/2559

16 อบ.0130038/2559
17 อบ.0130041/2559
18 อบ.0130217/2559

13 อบ.0130243/2559
14 อบ.0130050/2559
15 อบ.0130435/2559

10 อบ.0130474/2559
11 อบ.0130195/2559
12 อบ.0130206/2559

7 อบ.0130142/2559
8 อบ.0130220/2559
9 อบ.0130287/2559

4 อบ.0130160/2559
5 อบ.0130188/2559
6 อบ.0130096/2559

1 อบ.0130053/2559
2 อบ.0130095/2559
3 อบ.0130232/2559
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นายวีระวัฒน์  เทียมทัศ 3.77
นางสาวสุภาณี  พรมวงศ์ 3.77
นายกิตติวัฒน์  ปัญตะยัง 3.77
นางสาวสุมนัส  พงษ์เฉลียว 3.77
นางสาวจิรวดี  สุดตา 3.76
นางสาวอาภรณ์  ตรีโชคสุวรรณ 3.75
นายชัตยา  ไชยโท 3.75
นางสาวไพลิน  ศรีมูล 3.75
นางสาวภาวดี  สลับศรี 3.75
นางสาวอาภัสรียา  วงษาเคน 3.75
นางสาวล าใย  จิตต์ม่ัน 3.75
นางสาวเป่ียมเมตต์  ยุทธชนะ 3.74
นางสาวปรียานุช  จวงจันทร์ 3.74
นางสาวอัมพร  พันธ์เพ็ง 3.74
นางสาวเจษฎาภรณ์  พุฒป่า 3.74
นางสาวเจนจิฬา  ภูรักษา 3.74
นางสาวธิดารัตน์  ผาเวช 3.74
นายสรรชัย  อ่อนหอม 3.73
นางสาววนิตา  ดวงบุบผา 3.73
นางสาวพัชรินทร์  พรมดี 3.73
นายนรารมย์  ลือนาม 3.73
นางสาวมนัญญา  เมษาดี 3.73
นายวิสันต์  ธรรมสาร 3.73
นางสาวคนึงนิตย์  สวัสด์ิพงษ์ 3.72
นางสาวกานต์ธีรา  ค าโท 3.72
นางสาวพิริยาพร  สาระพันธ์ 3.72
นางสาวศิริมาศ  คณาพันธ์ 3.72
นางสาวปริตา  อ่อนสีบุตร 3.71
นายธีรวัต  นิธิยานันท์ 3.71
นางสาวพุทธรักษา  สารสัย 3.71
นายอนวัช  สุภาวงษ์ 3.71
นางสาววิจิตรา  ถาวรพงษ์ 3.71
นางสาววันทนีย์  ทองเหลือง 3.71
นางสาวอ้อนทิพย์  พันธะนู 3.71
นางสาวกานต์ชนก  ทางนที 3.71
นางสาวชลธิชา  สีหาค า 3.70
นางสาวจิราทร  ย่ิงแม่นสม 3.70
นางสาวสุพัฒชลี  โพศาราช 3.70
นางสาวภิญญาพัชญ์  แก้วทน 3.70
นายไกรศร  มุ่งหมาย 3.70
นางสาวสุพัฒรา  ปานเหลา 3.70
นางสาววรรณวิสา  บุญชิต 3.7079 อบ.0130359/2559

76 อบ.0130158/2559
77 อบ.0130174/2559
78 อบ.0130237/2559

73 อบ.0130463/2558
74 อบ.0130081/2559
75 อบ.0130145/2559

70 อบ.0130190/2559
71 อบ.0130221/2559
72 อบ.0130376/2559

67 อบ.0130088/2559
68 อบ.0130134/2559
69 อบ.0130141/2559

64 อบ.0130365/2559
65 อบ.0130048/2559
66 อบ.0130058/2559

61 อบ.0130222/2559
62 อบ.0130289/2559
63 อบ.0130353/2559

58 อบ.0130453/2559
59 อบ.0130459/2559
60 อบ.0130471/2559

55 อบ.0130229/2559
56 อบ.0130265/2559
57 อบ.0130451/2559

52 อบ.0130444/2559
53 อบ.0130481/2559
54 อบ.0130494/2559

49 อบ.0130861/2558
50 อบ.0130189/2559
51 อบ.0130437/2559

46 อบ.0130194/2559
47 อบ.0130231/2559
48 อบ.0130441/2559

43 อบ.0130093/2559
44 อบ.0130162/2559
45 อบ.0130165/2559

40 อบ.0130385/2559
41 อบ.0130461/2559
42 อบ.0130144/2559

38 อบ.0130139/2559
39 อบ.0130175/2559



นางสาวศรสุดา  ทนีวรรณ์ 3.70
นางสาวรัชดามาศ  ไชยทิพย์ 3.70
นายอธิวัฒน์  พงษ์สุระ 3.69
นายชินวัตร  เจริญนิตย์ 3.69
นางสาวหน่ึงฤทัย  บุญลือ 3.69
นายพรนรินทร์  สดีวงษ์ 3.69
นางสาวสุภาวรรณ  จันทะบุตร 3.68
นางสาววรรณี  บัวพันธ์ 3.68
นางสาววรัญญา  สุริยวงศ์ 3.68
นางสาวสมฤทัย  พูลเพ่ิม 3.68
นางสาวอรัญญา  วงศ์ถา 3.68
นายคณิตย์  ค าโพธ์ิทอง 3.67
นางสาวปวีณวรรณ  วงษ์สิทธ์ิ 3.67
นางสาวพวงผกา  หมุนลี 3.67
นางสาวศิรินาฎ  แก้ววิชัย 3.67
นางสาวพัชราภรณ์  มุ่งสิน 3.67
นายอภิชาติ  บัวจรูญ 3.67
นางสาวพิรงรอง  บุญจักษุ 3.67
นายเกรียงศักด์ิ  พันธ์ุเพ็ง 3.67
นางสาวศิริลักษณ์  สมพล 3.66
นางสาวอรัญ  สีแลง 3.66
นางสาวสุภัสสร  โคตรค า 3.66
นางสาววราภรณ์  บุญโท 3.66
นางสาวธนัญญา  เสาว์ศรี 3.66
นางสาวศิริกุล  บุตรศรี 3.66
นางสาวสรัสวดี  พูลทรัพย์ 3.65
นางสาวสุกัญญา  พันธ์สาย 3.65
นางสาวอรทัย  แก้ววิชัย 3.65
นางสาวยุพารัตน์  แก่นจันทร์ 3.65
นางสาวจุรีรัตน์  เจริญทัศน์ 3.64
นางสาวอรทัย  นามวงค์ 3.64
นางสาวปรมาภรณ์  วิสาพรม 3.64
นางสาวอรอนงค์  นาโสก 3.64
นางสาวสุธินี  โสตะวงศ์ 3.64
นางสาวกาญจนาพร  ศรไชย 3.64
นางสาวตรียนุช  พรมเมา 3.64
นายพุทธิชัย  สุริยุทธ 3.64
นางสาวอิศราภรณ์  ก่ิมเกล้ียง 3.64
นางสาวสุภาภรณ์  แสงฉวี 3.63
นายศิวกานต์  มุสิกสาร 3.63
นางสาวเพ็ญพักตร์  หัสดี 3.63
นางสาวจิตติมาพร  จันทร์ลา 3.62121 อบ.0130063/2559

118 อบ.0130148/2559
119 อบ.0130269/2559
120 อบ.0130361/2559

115 อบ.0130256/2559
116 อบ.0130363/2559
117 อบ.0130438/2559

112 อบ.0130133/2559
113 อบ.0130159/2559
114 อบ.0130186/2559

109 อบ.0130056/2559
110 อบ.0130071/2559
111 อบ.0130089/2559

106 อบ.0130465/2559
107 อบ.0130467/2559
108 อบ.0130483/2559

103 อบ.0130208/2559
104 อบ.0130439/2559
105 อบ.0130169/2559

100 อบ.0130082/2559
101 อบ.0130155/2559
102 อบ.0130191/2559

97 อบ.0130403/2559
98 อบ.0130404/2559
99 อบ.0130075/2559

94 อบ.0130272/2559
95 อบ.0130310/2559
96 อบ.0130396/2559

91 อบ.0130172/2559
92 อบ.0130230/2559
93 อบ.0130233/2559

88 อบ.0130254/2559
89 อบ.0130448/2559
90 อบ.0130470/2559

85 อบ.0130262/2559
86 อบ.0130109/2559
87 อบ.0130219/2559

82 อบ.0130147/2559
83 อบ.0130227/2559
84 อบ.0130239/2559

80 อบ.0130475/2559
81 อบ.0130497/2559



นางสาวปาริชาติ  แก้วพระอบ 3.62
นางสาวประวรรณภา  วงค์ษา 3.62
นางสาวรุ่งทิพย์  มุทาพร 3.62
นางสาวลลิตา  กล่ินแก้ว 3.62
นายวีระพงษ์  หนองกก 3.61
นางสาวมะลิสา  ทองแสน 3.61
นางสาวณัฐพร  ผลจันทร์ 3.61
นางสาวกรรณิกา  พูลสวัสด์ิ 3.61
นายกิตติพันธ์  ผลจันทร์ 3.61
นายพีรวิชญ์  สุทธิทรัพย์ 3.61
นางสาวรัชฎาพร  สีทา 3.61
นางสาวทิพวรรณ  ต้นโพธ์ิ 3.61
นางสาวบัวผัน  ชัยวงศ์ษา 3.61
นายธีระวัฒน์  บุญกัญท์ 3.60
นางสาวสุกัญญา  ทัพรัตน์ 3.60
นางสาวจิตฤดี  ตาค า 3.60

136 อบ.0130281/2559
137 อบ.0130337/2559
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133 อบ.0130432/2559
134 อบ.0130499/2559
135 อบ.0130240/2559

130 อบ.0130332/2559
131 อบ.0130366/2559
132 อบ.0130416/2559

127 อบ.0130123/2559
128 อบ.0130164/2559
129 อบ.0130167/2559

124 อบ.0130482/2559
125 อบ.0130485/2559
126 อบ.0130113/2559

122 อบ.0130405/2559
123 อบ.0130429/2559


