
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวอุมาพร  ดอกบัว 3.59
นายดนัย  ผลกอง 3.59
นางสาวจิราพร  ตระการไทย 3.58
นางสาวรัตนวรรณ  เช้ือจ าพร 3.58
นายเมธีนันท์  จันทรจิตร 3.58
นางสาวรัชญาณ์  ควรการ 3.58
นางสาวปารลี  ศรีธัญรัตน์ 3.57
นายทินกร  มากดี 3.57
นายปริวุฒิ  จันทร์สว่าง 3.56
นางสาวเกษมณี  บุญเสนอ 3.56
นางสาวสุกาญจน์ดา  ทองแดง 3.56
นางสาววิภา  ราศิวงค์ 3.56
นางสาววนิดา  สุรัตน์ 3.55
นางสาวฐิตารีย์  พละพงศ์ 3.54
นางสาวนงลักษณ์  แสนทวีสุข 3.53
นางสาวพิมลวรรณ  มาตขาว 3.53
นางสาวปาริชาติ  ราชชาลี 3.53
นายทัศนัย  ศรีรัตน์ 3.52
นางสาวไพวัลย์  นันทรักษ์ 3.51
นางสาวอภิญญา  ชัยน้อย 3.51
นายบัณฑิต  สารีเครือ 3.50
นางสาวสุภาพร  นามพรม 3.50
นางสาววรินทรา  ท าบึงการ 3.50
นายวิศกร  โรจนครินทร์ 3.50
นางสาวอรรถพร  บุญช่ืน 3.50
นายณัฐวุฒิ  กรงาม 3.49
นางสาวชาติยา  บันหาร 3.49
นางสาวกฤษณา  ค าแสนราช 3.49
นางสาวขวัญชีวา  บุดดา 3.49
นางสาววัฒนา  ถนอมดี 3.49
นางสาววนิดา  ศรชัย 3.48
นางสาวรัชฎาวัน  นามเจริญ 3.46
นางสาวอัจฉรา  อ้ิงทอง 3.45
นางสาวมุธิตา  ทองพูล 3.45
นางสาวปัทมา  สุพัดพร 3.45
นางสาวธาราทิพย์  ทองพิมพ์ 3.45
นางสาวพรสุดา  ประทุม 3.4437 อบ.0230726/2559

34 อบ.0230688/2559
35 อบ.0230470/2559
36 อบ.0230543/2559

31 อบ.0230506/2559
32 อบ.0230109/2559
33 อบ.0230102/2559

28 อบ.0230462/2559
29 อบ.0230546/2559
30 อบ.0230059/2560

25 อบ.0230558/2559
26 อบ.0230300/2559
27 อบ.0230454/2559

22 อบ.0230689/2559
23 อบ.0230693/2559
24 อบ.0230463/2559

19 อบ.0230286/2559
20 อบ.0230095/2560
21 อบ.0230330/2559

16 อบ.0230285/2559
17 อบ.0230725/2559
18 อบ.0230127/2559

13 อบ.0230366/2559
14 อบ.0230231/2559
15 อบ.0230101/2559

10 อบ.0230165/2559
11 อบ.0230217/2559
12 อบ.0230367/2559

7 อบ.0230168/2559
8 อบ.0230443/2559
9 อบ.0230137/2559

4 อบ.0230761/2559
5 อบ.0230767/2559
6 อบ.0230057/2560

1 อบ.0230717/2559
2 อบ.0230550/2559
3 อบ.0230691/2559
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เรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ีย

ล าดับ



นางสาวบัวผัน  จันทรง 3.44
นางสาวอุไรพร  สันเทียะ 3.44
นางสาวพุ่มพร  ศิริโชติ 3.43
นางสาวอุมาพร  กองทุน 3.41
นายดนัย  บุญเทียม 3.41
นางสาวทิพเนตร  ปทุมวัน 3.41
นางสาวอธิญา  นันทะกาล 3.41
นางสาวปนัดดา  สุภาษร 3.40
นางสาวธนาภรณ์  สร้างสุข 3.40
นางสาวนุชจรี  ไชยสน 3.40
นายชาญวิทย์  ชานนท์ 3.40
นายณรงค์  วะริพันธ์ 3.38
นางสาวจุฑามาศ  กันยา 3.38
นายปรมินทร์  ประชุมแดง 3.37
นายอฐิวัฒน์  จันทร์ส่อง 3.37
นายอนุพงษ์  พรรณเจริญ 3.36
นายรัชชพงศ์  อรุณศิริโรจน์ 3.36
นายณัฐพล  ยุยงค์ 3.36
นางสาวอรอนงค์  อ่อนโสภา 3.36
นายอรุณชัย  บัวใหญ่ 3.36
นางสาวกัลยา  วงค์เหลา 3.36
นางสาวอรนุช  โพธ์ิชัย 3.35
นายประเสริฐ  ศรีบรม 3.35
นายพีรพัฒน์  ป้องศรี 3.35
นายภัทธสิทธ์ิ  เมียดธิมาตย์ 3.35
นางสาวพัชนิดา  โคตรสาลี 3.34
นายโยธิน  อ้วนผิว 3.34
นางสาวสุภาพร  สินสุข 3.34
นายอภิสิทธ์ิ  โสมมา 3.34
นายพนมกร  แสนทวีสุข 3.34
นางสาววราภรณ์  กุค าธร 3.34
นางสาวยุภา  ค าลือไชย 3.33
นายธวัชชัย  พรมสิงห์ 3.32
นางสาววิลาวัลย์  สมสาย 3.32
นางสาวปนิดา  ร่ืนรมย์ 3.32
นายวิสิทธ์ิ  สุทโธ 3.32
นางสาวณัฐกานต์  กายชัยภูมิ 3.31
นายธีรภัทร์  โยธารักษ์ 3.31
นายภูวนัย  อุตรา 3.31
นายจักรพันธ์  ธรรมสัตย์ 3.31
นายณัฐวัฒน์  ทรายทอง 3.30

76 อบ.0230265/2559
77 อบ.0230472/2559
78 อบ.0230699/2559

73 อบ.0230781/2559
74 อบ.0230135/2559
75 อบ.0230212/2559

70 อบ.0230311/2559
71 อบ.0230701/2559
72 อบ.0230703/2559

67 อบ.0230465/2559
68 อบ.0230002/2559
69 อบ.0230305/2559

64 อบ.0230334/2559
65 อบ.0230364/2559
66 อบ.0230429/2559

61 อบ.0230438/2559
62 อบ.0230525/2559
63 อบ.0230093/2559

58 อบ.0230048/2560
59 อบ.0230125/2559
60 อบ.0230242/2559

55 อบ.0230434/2559
56 อบ.0230532/2559
57 อบ.0230533/2559

52 อบ.0230524/2559
53 อบ.0230097/2559
54 อบ.0230264/2559

49 อบ.0230166/2559
50 อบ.0230706/2559
51 อบ.0230215/2559

46 อบ.0230354/2559
47 อบ.0230531/2559
48 อบ.0230788/2559

43 อบ.0230696/2559
44 อบ.0230495/2559
45 อบ.0230301/2559

40 อบ.0230287/2559
41 อบ.0230092/2559
42 อบ.0230328/2559

38 อบ.0230458/2559
39 อบ.0230088/2560



นายวรจักร์  ส าเภา 3.30
นายยุทธนา  ค าสวัสด์ิ 3.30
นายสัญทาน  นิลสนธ์ 3.29
นางสาวธิดารัตน์  ค าทา 3.29
นางสาวสมฤทัย  แก้วเรือง 3.29
นายสุรเดช  พรมภักดี 3.29
นางสาวรัชนี  ไหว้พรหม 3.29
นางสาวอลิสา  ประภาแก่นทราย 3.28
นางสาวสุภาวดี  ส่างหญ้านาง 3.28
นางสาวเมธินี  สิมณี 3.28
นางสาวอรอนงค์  ไกยะวินิจ 3.27
นางสาวนาถชนก  วังสการ 3.27
นางสาวภคพร  พิบูล 3.27
นางสาวยุภาพร  ศิริปี 3.26
นางสาวจามจุรี  ชะมา 3.26
นายรชานนท์  เรืองสา 3.2594 อบ.0230356/2559
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91 อบ.0230094/2560
92 อบ.0230115/2559
93 อบ.0230314/2559

88 อบ.0230080/2560
89 อบ.0230710/2559
90 อบ.0230712/2559

85 อบ.0230058/2560
86 อบ.0230670/2559
87 อบ.0230711/2559

82 อบ.0230200/2559
83 อบ.0230260/2559
84 อบ.0230667/2559

79 อบ.0230545/2559
80 อบ.0230783/2559
81 อบ.0230190/2559


