
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวกนกพร  ภิญโญ 2.75
นายกนกศักด์ิ  จิบทอง 2.76
นางสาวกนกอร  สุขใส 3.15
นางสาวกมลชนก  ต้นเกตุ 3.01
นางสาวกมลชนก  บุญเติม 3.11
นางสาวกมลชนก  ปุณวงษ์ 2.81
นายกรกช  จริศราภูริน 2.69
นางสาวกรพินธ์ุ  ก่ิงบู 2.83
นางสาวกรวรรณ  โบราณ 3.11
นายกรวิก  รัตนะ 2.52
นายกฤตชัย  ลีแก้ว 2.83
นายกฤติชน  มากดี 3.42
นายกฤษฎา  กาญจนสมวงศ์ 2.35
นายกฤษฎา  แก่นสา 2.28
นายกฤษฎา  ปัญญานุภาพ 3.00
นายกฤษดา  แก้วเเดง 3.00
นายกฤษดา  สีโส 2.95
นางสาวกฤษรานุช  ช่างประเสริฐ 2.46
นายกล้าณรงค์  สายบุญ 2.75
นายก่อ  โหรานิคม 2.71
นายก้องนภา  ปัตทุมมา 2.70
นายกอบชัย  ศรีสมบูรณ์ 2.56
นายก่อสกุล  ปุรัมภะเว 2.55
นางสาวกัญญารัตน์  ภักดีล้น 3.64
นางสาวกันยา  อินสา 2.69
นางสาวกัลยา  ทองแดง 3.05
นางสาวกัลยาณี  แก้วสว่าง 2.06
นางสาวกัลยาณี  ทิพวัน 2.76
นางสาวกัลยาณี  ยาพลัง 2.88
นางสาวกาญจนา  บุญบุดดา 3.17
นางสาวกาญจนา  ปาสาเนาว์ 2.66
นางสาวกาญจนา  ส่งศรี 2.63
นางสาวกาญจนา  เสนคราม 2.81
นายกิตติชัย  สารภาพ 2.95
นายกิตติทัต  ชลกาญจน์ 2.26
นายกิตตินันท์  เอ่ียมพัฒนะสุพงศ์ 2.71
นายกิตติพงศ์  งวงช้าง 3.1237 อบ.0230787/2559

34 อบ.0230039/2559
35 อบ.0230014/2559
36 อบ.0230593/2559

31 อบ.0230896/2559
32 อบ.0230892/2559
33 อบ.0230862/2559

28 อบ.0230269/2559
29 อบ.0230268/2559
30 อบ.0230174/2559

25 อบ.0230110/2560
26 อบ.0230498/2559
27 อบ.0230004/2559

22 อบ.0230569/2559
23 อบ.0230339/2559
24 อบ.0230397/2559

19 อบ.0230894/2559
20 อบ.0230800/2559
21 อบ.0230092/2560

16 อบ.0230805/2559
17 อบ.0230881/2559
18 อบ.0230621/2559

13 อบ.0230585/2559
14 อบ.0230075/2559
15 อบ.0230789/2559

10 อบ.0230613/2559
11 อบ.0230033/2560
12 อบ.0230439/2559

7 อบ.0230246/2559
8 อบ.0230437/2559
9 อบ.0230144/2559

4 อบ.0230071/2560
5 อบ.0230235/2559
6 อบ.0230197/2559

1 อบ.0230850/2559
2 อบ.0230665/2559
3 อบ.0230467/2559

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2558-2559
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เรียงตามตัวอักษร

ล าดับ



นางสาวกิตติมา  เสียงใหญ่ 2.76
นายกิตติศักด์ิ  จันทร์ทวี 3.23
นายกิตติศักด์ิ  แถมศิริ 2.15
นายกิติ  บ าเพ็ญ 2.53
นายกิติชัย  ค าทรัพย์ 2.47
นายกิติชัย  ปรัสพันธ์ 2.35
นางสาวกิติยา  ศรีลาศักด์ิ 2.63
นายกุลจิรา  ไชยส าแดง 2.62
นางสาวกุสุมา  ใจงาม 2.68
นายเก่งกิจ  เกชรารัตน์ 3.23
นายเกริกไกร  ทองปาน 2.88
นายเกรียงศักด์ิ  รักษาวงศ์ 2.70
นางสาวเกศริน  ระเม๊ิด 2.73
นางสาวเกศศิริ  วงษ์ลา 2.95
นางสาวเกศสุดา  วรุณธรรม 2.42
นางสาวเกษรินทร์  อู่แก้ว 2.13
นายเกียรติวิวัฒน์  ถุระพัฒน์ 2.24
นายเกียรติศักด์ิ  ค าสุวรรณ 2.66
นายเกียรติศักด์ิ  นะดาบุตร 2.76
นายเกียรติศักด์ิ  พระเนตร 2.63
นายเกียรติศักด์ิ  สิงจันดา 2.26
นายเกียรติศักด์ิ  สิงสีทา 3.10
นายไกรฤกษ์  บัวแก้ว 2.65
นายไกรวิทย์  พลศักด์ิ 2.82
นายไกรสร  แกะมา 2.26
นายไกรสร  เช่ือใชย 2.27
ว่าท่ีร้อยตรีไกรสร  ทองเหลือ 3.14
นายไกรสร  สายเพ็ชร 3.27
นายไกรสิทธิ  แก้วกล่ึงกลม 2.13
นายขจรเกียรติ  แก่นมะกรูด 2.33
นายขจรศักด์ิ  บุญจันทร์ 2.11
นางสาวขนิษฐา  มงคลแก้ว 2.11
นางสาวขนิษฐา  เมืองนันท์ 2.41
นางสาวขนิษฐา  สมปาน 2.94
นางสาวขวัญจิตต์  สารเสนาะ 3.19
นายขวัญชัย  วรรณทวี 2.45
นางสาวขวัญนภา  ทองทวน 2.51
นางสาวขวัญนภา  บุญจริง 3.00
นางสาวขวัญไพร  หอมเย็น 2.30
นางสาวขวัญเรือน  ธานี 2.52
นางสาวขวัญฤดี  สายธนู 2.25
นางสาวขวัญศิริ  ทศพักต์ 2.3679 อบ.0230203/2559

76 อบ.0230718/2559
77 อบ.0230012/2559
78 อบ.0230240/2559

73 อบ.0230248/2559
74 อบ.0230023/2559
75 อบ.0230714/2559

70 อบ.0230592/2559
71 อบ.0230777/2559
72 อบ.0230095/2559

67 อบ.0230648/2559
68 อบ.0230173/2559
69 อบ.0230877/2559

64 อบ.0230100/2560
65 อบ.0230878/2559
66 อบ.0230236/2559

61 อบ.0230526/2559
62 อบ.0230827/2559
63 อบ.0230030/2560

58 อบ.0230618/2559
59 อบ.0230266/2559
60 อบ.0230632/2559

55 อบ.0230035/2560
56 อบ.0230348/2559
57 อบ.0230886/2559

52 อบ.0230399/2559
53 อบ.0230050/2559
54 อบ.0230178/2559

49 อบ.0230588/2559
50 อบ.0230756/2559
51 อบ.0230306/2559

46 อบ.0230540/2559
47 อบ.0230030/2559
48 อบ.0230581/2559

43 อบ.0230880/2559
44 อบ.0230181/2559
45 อบ.0230065/2559

40 อบ.0230219/2559
41 อบ.0230606/2559
42 อบ.0230815/2559

38 อบ.0230073/2560
39 อบ.0230034/2560



นางสาวเขมิกา  ค าพระทิตย์ 2.55
นายคชรัตน์  พันธ์ุดี 2.87
นายคมศักด์ิ  อัคคประสา 2.17
นายคมสันต์  พันธ์ศรี 2.96
นางสาวคันธมาศ  วรรณนา 2.69
นายเครดิต  โสพสิงห์ 2.50
นางสาวจงรัก  พิมูลชาติ 2.83
นางสาวจตุพร  บุญเลิศ 2.24
นายจตุพล  วงศ์ดี 2.61
นายจตุรวิทย์  ชินรี 2.05
นายจตุรวิทย์  บุตรดี 2.28
นางสาวจรรยาพร  ยอดมงคล 2.16
นางสาวจรัญญา  กงล้อม 3.22
นางสาวจริยา  กตะศิลา 2.53
นางสาวจริยา  ขันธวัฒน์ 3.22
นางสาวจริยา  พารีวงค์ 3.23
นางสาวจริยา  มงคลการ 2.90
นายจักรพงศ์  กล่ินจันทร์ 2.08
นายจักรพันธ์  ติละโพธ์ิ 2.66
นายจักรวุฒิ  บุญค  า 2.23
นายจักรินทร์  บรรธร 2.35
นายจักรี  สรสิทธ์ิ 2.81
นายจัตุพร  ม่ันคง 2.40
นางสาวจันทนา  ดาษดา 2.92
นางสาวจันทิมา  มามาต 2.05
นางสาวจารุพร  อ่อนพันธ์ 2.78
นายจิตตพัฒน์  ตั งสุขสบายดี 3.08
นายจิตติพล  จอกทอง 2.17
นางสาวจินดา  ภิลาคุณ 2.65
นางสาวจินดาพร  พรมศรี 3.04
นางสาวจินตนา  ผลาผล 2.29
นางสาวจินตนา  ศรีจันดา 2.45
นางสาวจิรดาภา  พิลาล  า 3.19
นางสาวจิรปรียา  ชัยธนาพุฒิภวัต 2.69
นายจิรภาส  แสงรัมย์ 2.99
นางสาวจิรวรรณ  จันต๊ะภา 2.93
นางสาวจิรสุดา  สายเสมา 3.05
นายจิระพงษ์  สังสนา 2.60
นางสาวจิรัชยา  หาทรัพย์ 2.52
นางสาวจิรัตติกาล  พิมราช 2.95
นางสาวจิราพร  อักษร 2.91
นางสาวจิราภา  พลพฤกษ์ 2.62121 อบ.0230826/2559

118 อบ.0230599/2559
119 อบ.0230416/2559
120 อบ.0230432/2559

115 อบ.0230187/2559
116 อบ.0230479/2559
117 อบ.0230574/2559

112 อบ.0230404/2559
113 อบ.0230008/2559
114 อบ.0230346/2559

109 อบ.0230794/2559
110 อบ.0230124/2559
111 อบ.0230050/2560

106 อบ.0230482/2559
107 อบ.0230223/2559
108 อบ.0230743/2559

103 อบ.0230049/2560
104 อบ.0230732/2559
105 อบ.0230074/2560

100 อบ.0230271/2559
101 อบ.0230778/2559
102 อบ.0230058/2559

97 อบ.0230682/2559
98 อบ.0230873/2559
99 อบ.0230067/2560

94 อบ.0230744/2559
95 อบ.0230106/2559
96 อบ.0230687/2559

91 อบ.0230241/2559
92 อบ.0230460/2559
93 อบ.0230066/2559

88 อบ.0230383/2559
89 อบ.0230589/2559
90 อบ.0230601/2559

85 อบ.0230833/2559
86 อบ.0230707/2559
87 อบ.0230659/2559

82 อบ.0230006/2559
83 อบ.0230753/2559
84 อบ.0230895/2559

80 อบ.0230831/2559
81 อบ.0230036/2560



นายจีรภัทร  ครองบุญ 2.57
นางสาวจีรวรรณ  พันธ์สุข 2.57
นายจีรศักด์ิ  เหลาค า 2.58
นายจีระพงษ์  โสทะรักษ์ 2.22
นางสาวจุฑามาศ  พูลรัตน์ 2.35
นางสาวจุฑามาศ  สลีสองสม 2.84
นางสาวจุฑารัตน์  ไชยสุทธ์ิ 2.85
นางสาวจุฑารัตน์  ศรีพรมมา 2.87
นางสาวจุฑาลักษณ์  มีสิทธ์ิ 3.20
นางสาวจุฬารัตน์  บุญขาว 2.45
นางสาวจุฬาลักษณ์  วิจิตรเชื อ 2.50
นางสาวเจณิสตา  ปากหวาน 2.64
นายเจตน์สฤษฎ์ิ  ราโชติ 2.61
นางสาวเจนจิรา  เทพคุ้ม 2.86
นางสาวเจนจิรา  ผาหยาด 2.46
นางสาวเจนจิรา  พิชัยช่วง 2.45
นางสาวเจนจิรา  เยาวะศรี 2.07
นายเจนณรงค์  เช่ือมรัมย์ 2.75
นายเจษฎากร  ขันชะลี 2.67
นายฉัตรชัย  สิ นภัย 2.05
นางสาวฉัตรสุดา  วิเศษสิงห์ 2.66
นางสาวฉันทเนตร  ทองตื อ 2.72
นายเฉลิมเกียรติ  วงศ์เกย 2.83
นายเฉลิมฉัตร  พัฒนะราช 3.40
นายเฉลิมพร  บุษดี 3.29
นางสาวชญาดา  สุวรรณโสภา 2.95
นางสาวชฎาพร  บุญเลิศ 2.44
นางสาวชฎาภรณ์  จันทร์ปุ่ม 2.64
นายชนะชัย  นามคันที 2.28
นางสาวชนากานต์  บุญเฉลียว 2.51
นางสาวชไมพร  สุขันธ์ 2.83
นางสาวชยุดา  แพงคุณ 2.37
นายชรินทร์  พ้อมม่วง 2.27
นายชลกร  ศรีชมภู 2.47
นางสาวชลดา  วิโคตร 3.09
นายชลธี  ผังคี 3.01
นายชลพรรณ  ดวงพิลา 2.76
นางสาวชลลดา  ดวงแก้ว 2.50
นางสาวชลิดา  บุญโต 2.92
นางสาวชวัลหทัย  แก่นพันธ์ 3.23
นายชวาลา  สายแก้ว 2.33
นางสาวชัชฎาภรณ์  ชูรัตน์ 2.87163 อบ.0230679/2559

160 อบ.0230413/2559
161 อบ.0230492/2559
162 อบ.0230851/2559

157 อบ.0230790/2559
158 อบ.0230327/2559
159 อบ.0230888/2559

154 อบ.0230641/2559
155 อบ.0230172/2559
156 อบ.0230436/2559

151 อบ.0230730/2559
152 อบ.0230041/2559
153 อบ.0230201/2559

148 อบ.0230131/2559
149 อบ.0230192/2559
150 อบ.0230640/2559

145 อบ.0230822/2559
146 อบ.0230101/2560
147 อบ.0230590/2559

142 อบ.0230519/2559
143 อบ.0230870/2559
144 อบ.0230325/2559

139 อบ.0230523/2559
140 อบ.0230765/2559
141 อบ.0230024/2559

136 อบ.0230764/2559
137 อบ.0230844/2559
138 อบ.0230847/2559

133 อบ.0230514/2559
134 อบ.0230386/2559
135 อบ.0230694/2559

130 อบ.0230529/2559
131 อบ.0230027/2560
132 อบ.0230262/2559

127 อบ.0230457/2559
128 อบ.0230695/2559
129 อบ.0230283/2559

124 อบ.0230333/2559
125 อบ.0230845/2559
126 อบ.0230161/2559

122 อบ.0230779/2559
123 อบ.0230252/2559



นายชัชวาล  สะสม 3.06
นายชัชวาลย์  จิตณรงค์ 2.12
นายชัยพิพัฒน์  พันธ์ุชนะ 3.43
นายชัยวัฒน์  ตั งวันเจริญ 2.68
นายชัยสิทธ์ิ  อรอินทร์ 2.23
นายชัยอนันต์  ด ารงรัตน์ 3.64
นายชาญชัย  บทมูล 2.36
นายชาญชัย  เย็นตะคุ 2.50
นายชาญณรงค์  ห่องค า 2.38
นายชาญวิทย์  ศิริภาค 3.05
นายชาติชวลิต  นาจาน 2.21
นายชาติชาย  ค าวงษ์สา 2.16
นายชาติดนัย  ภูติจันทร์ 3.19
นายชาลี  เฉลิมพงศ์ 2.92
นางสาวชิดชนก  ทองเสริม 3.00
นายชิดโชค  คณะคูณ 2.84
นายชิตพล  มีมานะ 2.77
นายชินภัทร  อุ่นพิกุล 2.72
นางสาวชินานาถ  พรสุวรรณ์ 2.47
นายชิษณุพงศ์  แสงโชติ 2.16
นายชูตระกูล  นามสุวรรณ 2.79
นายโชคชัย  สุดเสน 2.90
นายโชคทวี  ฤทธิสิงห์ 2.83
นายโชติชวัล  แก่นนาค า 2.75
นายไชยยันต์  พุฒโสม 2.41
นายไชยา  สุขดี 2.76
นางสาวญาณิกา  บุดดาวงศ์ 2.95
นายฐาปนพงษ์  กุลเกลี ยง 2.70
นางสาวฐาปนี  บุญสิน 2.92
นายฐิติกร  บัวใหญ่ 2.89
นางสาวฐิติมา  บัวใหญ่ 2.13
นายฐีรวัตร  เบ้าค า 2.77
นางสาวฑิฆัมพร  ลุสมบัติ 2.81
นางสาวณฐพร  อินตะนัย 2.19
นายณพล  บุตราช 3.30
นายณรงค์กรณ์  บัวพันธ์ 2.13
นายณรงค์ชัย  ตราทอง 2.36
นายณรงค์เดช  หลุมทอง 2.42
นายณรงค์รุทธ์ิ  ค านวน 2.25
นายณรงค์ฤทธ์ิ  สหพงษ์ 2.69
นางสาวณหทัย  ชูบุญ 2.97
นายณัฐกมล  ซ่อมโมง 2.62205 อบ.0230162/2559

202 อบ.0230611/2559
203 อบ.0230674/2559
204 อบ.0230442/2559

199 อบ.0230037/2559
200 อบ.0230031/2559
201 อบ.0230646/2559

196 อบ.0230500/2559
197 อบ.0230376/2559
198 อบ.0230282/2559

193 อบ.0230304/2559
194 อบ.0230497/2559
195 อบ.0230105/2560

190 อบ.0230866/2559
191 อบ.0230792/2559
192 อบ.0230112/2559

187 อบ.0230148/2559
188 อบ.0230530/2559
189 อบ.0230425/2559

184 อบ.0230745/2559
185 อบ.0230015/2560
186 อบ.0230038/2560

181 อบ.0230054/2559
182 อบ.0230496/2559
183 อบ.0230834/2559

178 อบ.0230032/2560
179 อบ.0230121/2559
180 อบ.0230337/2559

175 อบ.0230427/2559
176 อบ.0230749/2559
177 อบ.0230014/2560

172 อบ.0230631/2559
173 อบ.0230188/2559
174 อบ.0230608/2559

169 อบ.0230102/2560
170 อบ.0230681/2559
171 อบ.0230037/2560

166 อบ.0230481/2559
167 อบ.0230607/2559
168 อบ.0230528/2559

164 อบ.0230153/2559
165 อบ.0230596/2559



นายณัฐกาญจน์  พิมพ์ศรี 2.33
นางสาวณัฐชา  ไวยบุรี 2.02
นางสาวณัฐฐา  สิมมา 3.03
นางสาวณัฐธวัลย์  แฝงเพ็ชร 2.96
นางสาวณัฐนรี  ผาลีพัฒน์ 2.58
นายณัฐพงค์  ผ้าลายทอง 2.92
นายณัฐพงศ์  ยอดจารย์ 2.87
นายณัฐพงษ์  จ าปาหอม 2.08
นายณัฐพล  ลิมปิทีปราการ 2.33
นายณัฐพล  วงค์จันทร์ 2.87
นางสาวณัฐรดา  สุนันท์ 2.43
นายณัฐวุฒิ  เครือประสาร 2.54
นายณัฐวุฒิ  จงสันเทียะ 2.44
นายณัฐวุฒิ  บรรเรืองทอง 2.86
นายณัฐวุฒิ  ปัดอาสา 2.73
นายณัฐสุพล  เทียมวงค์ 2.26
นายดนัย  รู้ลึก 2.75
นายดนัยฤทธ์ิ  ทองอ่อน 2.64
นางสาวดรุณี  ศรีบุญรัตน์ 2.05
นางสาวดวงแก้ว  หัตถวงษ์ 2.79
นางสาวดวงจิตร  เทพชมภู 2.55
นางสาวดวงพร  สีลาไหม 3.18
นางสาวดวงสมร  ค าใส 3.12
นายด ารง  วัฒนพิบูลย์ศักด์ิ 2.82
ว่าท่ีร้อยตรีดุสิต  เครือไชย 2.78
นายเด่น  ไชยเสริฐ 2.06
นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วอาจ 2.60
นางสาวตรีรัฐ  บรรณบุบผา 2.61
นายตะวัน  สีสด 2.97
นายตุลาการ  สมสุวรรณ 2.61
นางสาวเต็มดวง  แดนนาวาส 3.01
นายถนอม  ราชภักดี 2.82
นายถนัดกิจ  พลที 3.09
นายถิรพงศ์  โพธ์ิตาด 2.94
นายทรงกรด  มูลไชย 3.17
นายทรงพล  แสงงาม 2.76
นายทรงสวัสด์ิ  ศรีเมือง 2.13
นายทศพร  วันชูเพลิด 2.88
นายทศพล  ทองสวัสด์ิ 2.37
นายทศวรรษ  ทองด้วง 2.68
นางสาวทองศรี  สุภาษร 2.68
นายทักษ์ดนัย  ขันค า 3.00247 อบ.0230294/2559

244 อบ.0230586/2559
245 อบ.0230420/2559
246 อบ.0230272/2559

241 อบ.0230099/2560
242 อบ.0230083/2559
243 อบ.0230780/2559

238 อบ.0230818/2559
239 อบ.0230338/2559
240 อบ.0230016/2560

235 อบ.0230091/2560
236 อบ.0230669/2559
237 อบ.0230309/2559

232 อบ.0230052/2560
233 อบ.0230053/2559
234 อบ.0230843/2559

229 อบ.0230875/2559
230 อบ.0230554/2559
231 อบ.0230079/2559

226 อบ.0230116/2559
227 อบ.0230216/2559
228 อบ.0230871/2559

223 อบ.0230704/2559
224 อบ.0230604/2559
225 อบ.0230406/2559

220 อบ.0230293/2559
221 อบ.0230097/2560
222 อบ.0230040/2560

217 อบ.0230839/2559
218 อบ.0230170/2559
219 อบ.0230186/2559

214 อบ.0230046/2559
215 อบ.0230541/2559
216 อบ.0230858/2559

211 อบ.0230039/2560
212 อบ.0230891/2559
213 อบ.0230045/2559

208 อบ.0230359/2559
209 อบ.0230051/2560
210 อบ.0230075/2560

206 อบ.0230882/2559
207 อบ.0230830/2559



นายทักษิณ  คุณาพันธ์ 2.74
นางสาวทัญ เต่ิม  ฮา ถิ 3.00
นายทัพพ์วริศ  ชิณศิริรัตน์กุล 3.30
นายทัศน์ธนิต  นามจ าปา 2.80
นางสาวทัศนีย์  นูกอง 2.70
นางสาวทัศนีย์  บู่ค า 2.50
นางสาวทิตย์ติยา  เจตกะเสตการณ์ 2.41
นางสาวทิพย์ชนก  แสวงสิทธ์ิ 2.80
นางสาวทิพย์สุดา  มณเทียร 3.27
นางสาวทิพวรรณ  งามฉลวย 2.83
นายทิวา  ก้อนค า 2.97
นายทิวา  จุลลัง 2.92
นายเทพพิทักษ์  วงค์ศรี 2.83
สิบตรีเทพวิรุฬห์  เดชศรีรุ่งโรจน์ 2.89
นางสาวเทพศิริ  พรมศรี 2.37
นายธงรบ  ชาติสาย 2.25
นายธนกร  บุดดาวงศ์ 2.85
นายธนกร  เพชรพันธ์ 2.52
นางสาวธนพร  รัตนประทีป 3.15
นางสาวธนพร  ศิริเนตร 2.75
นายธนพล  เจริญไข 2.59
นายธนพล  หินวิเศษ 2.48
นางสาวธนภรณ์  ดีเลิศรัมย์ 2.98
นายธนภัทร  ทรัพยานนท์ 2.46
นายธนวัฒน์  ชัดเจน 2.82
นายธนวิทย์  ชมภูแสน 3.29
นายธนัญชัย  ทับทิมหิน 2.89
นายธนากร  ไชยจักร์ 2.67
นายธนากร  พรมพิลา 2.17
นายธนากร  วิชัย 2.17
นายธนากร  ศรีบัว 2.77
นายธนากร  สารพัฒน์ 2.26
นายธนานันท์  จันดาคูณ 2.88
นายธนานุศักด์ิ  ลาลุน 2.51
นายธรรมนูญ  โนนสูง 2.73
นายธรรมโรจน์  บัวแก้ว 2.99
นายธวัชชัย  คุ้มครอง 2.92
นายธวัชชัย  บุญกอง 3.12
นางสาวธัญญามาศ  บุญจ่ิม 3.06
นางสาวธัญญาเรศน์  ประสานพิมพ์ 3.02
นางสาวธัญรัตน์  ธรรมโรจน์ 3.20
นางสาวธันยพร  จูมพระบุตร 2.08289 อบ.0230025/2559

286 อบ.0230132/2559
287 อบ.0230318/2559
288 อบ.0230388/2559

283 อบ.0230307/2559
284 อบ.0230799/2559
285 อบ.0230666/2559

280 อบ.0230758/2559
281 อบ.0230676/2559
282 อบ.0230279/2559

277 อบ.0230517/2559
278 อบ.0230508/2559
279 อบ.0230078/2559

274 อบ.0230007/2559
275 อบ.0230362/2559
276 อบ.0230009/2559

271 อบ.0230633/2559
272 อบ.0230773/2559
273 อบ.0230440/2559

268 อบ.0230018/2559
269 อบ.0230041/2560
270 อบ.0230369/2559

265 อบ.0230152/2559
266 อบ.0230410/2559
267 อบ.0230708/2559

262 อบ.0230134/2559
263 อบ.0230879/2559
264 อบ.0230068/2560

259 อบ.0230433/2559
260 อบ.0230221/2559
261 อบ.0230817/2559

256 อบ.0230199/2559
257 อบ.0230374/2559
258 อบ.0230750/2559

253 อบ.0230755/2559
254 อบ.0230143/2559
255 อบ.0230709/2559

250 อบ.0230576/2559
251 อบ.0230864/2559
252 อบ.0230487/2559

248 อบ.0230579/2559
249 อบ.0230323/2559



นายธานุวัจน์  ขันเงิน 2.06
นางสาวธารีรัตน์  จันทาโทอ่อน 3.06
นางสาวธิดารัตน์  สิมมา 2.95
นางสาวธิดาวรรณ  บ่งเทพ 2.80
นางสาวธิติญาพร  นามวงษา 3.20
นายธีรพันธ์  ก าพุฒ 2.51
นายธีรภัทร  วงษ์วรรณ 2.29
นายธีรวุธ  เลนสุทธ์ิ 2.38
นายธีระพงศ์  ขาวฟอง 2.66
นายธีระวัฒน์  พลพวก 3.03
นายธีระวัฒน์  ละม่อม 2.66
นางสาวธีระวัลย์  วงมาเกษ 3.08
นายเธียรโศภน  พรรณาทรัพย์ 2.45
นายนคร  บุตรภักด์ิ 2.61
นายนครินทร์  วันทา 2.22
นางนงลักษณ์  แก้วคูณเมือง 3.30
นายนที  ค าแก้ว 2.22
นายนนทกร  สังฆะพันธ์ 2.92
นายนพกานต์  หล่ายสาม 3.18
นายนพดล  ภาดี 3.09
นายนพพร  เจิมทอง 3.17
นายนพพล  ปิยะวงษ์ 3.55
นายนพรัตน์  วาฤกษ์ดี 2.33
นางสาวนพลักษณ์  ไชยโพธ์ิ 3.07
นางสาวนภาพร  เกษทอง 2.83
นางสาวนภาพร  เนตรบุตร 3.27
นายนรินทร์  บุตรอ าคา 2.95
นางสาวนรินทร  ศรีประดับ 2.78
นายนฤทธ์ิ  ค าภักดี 2.59
นายนฤเทพ  สมโสภา 2.80
นายนฤเบศ  ลุกลาม 2.33
นางสาวนฤมล  จังอินทร์ 2.53
นางสาวนฤมล  อุทธา 2.65
นายนฤเมศร์  ขอเจริญ 3.08
นางสาวนลินี  ไชยเกิด 2.63
นายนัฐพล  พิมพ์สาร 2.56
นายนัฐวุธ  จันทร์ชนะ 2.94
นายนันทกร  องอาจ 2.31
นางสาวนันทนา  ประทุม 3.10
นางสาวนันทนาภรณ์  ขันทอง 2.56
นายนันทวุฒิ  บุญเกิด 2.57
นายนันทวุฒิ  ลือนาม 2.21331 อบ.0230719/2559

328 อบ.0230076/2560
329 อบ.0230352/2559
330 อบ.0230609/2559

325 อบ.0230258/2559
326 อบ.0230849/2559
327 อบ.0230118/2559

322 อบ.0230411/2559
323 อบ.0230317/2559
324 อบ.0230195/2559

319 อบ.0230583/2559
320 อบ.0230055/2559
321 อบ.0230544/2559

316 อบ.0230331/2559
317 อบ.0230027/2559
318 อบ.0230245/2559

313 อบ.0230513/2559
314 อบ.0230375/2559
315 อบ.0230080/2559

310 อบ.0230017/2560
311 อบ.0230887/2559
312 อบ.0230598/2559

307 อบ.0230342/2559
308 อบ.0230548/2559
309 อบ.0230578/2559

304 อบ.0230230/2559
305 อบ.0230559/2559
306 อบ.0230084/2559

301 อบ.0230656/2559
302 อบ.0230602/2559
303 อบ.0230746/2559

298 อบ.0230326/2559
299 อบ.0230415/2559
300 อบ.0230738/2559

295 อบ.0230832/2559
296 อบ.0230421/2559
297 อบ.0230126/2559

292 อบ.0230459/2559
293 อบ.0230863/2559
294 อบ.0230698/2559

290 อบ.0230617/2559
291 อบ.0230769/2559



นายน  า  ศรีโพธ์ิ 3.12
นายน าชัย  โสมชาลี 2.67
นางสาวน  าฝน  ลีบ่อน้อย 2.75
นางสาวนิตยา  พรมบู่ 2.93
นางสาวนิตยา  มะหาลี 2.60
นางสาวนิตยา  แสงอ่อน 2.47
นายนิพัทพล  สุตัญตั งใจ 2.43
นางสาวนิภาพร  จันทร์ทอง 2.76
นางสาวนิภาพร  ศรีรัตน์ 2.60
นางสาวนิภาพร  สิงห์ใหญ่ 2.94
นางสาวนิภาวรรณ์  จุลทัศ 2.87
นางสาวนิภาวรรณ  ญาณปัญญา 2.79
นายนิยม  ทวีพงษ์ 2.36
นางสาวนิรนันท์  พูลพล 2.52
นางสาวนิรมล  วงศ์สมบัติ 2.38
นางสาวนิรินธร  อุทิตะสาร 2.75
นางสาวนิสากร  สมจิตร์ 2.98
นางสาวนุชจรินทร์  สุพร 2.83
นางสาวนุชจิรา  พิมพ์ดี 2.62
นางสาวนุชฎา  ทานาฤทัย 2.39
นางสาวนุชรัตน์  ปูกะธรรม 3.08
นางสาวเนตรวรางค์  ทะยะสุทธ์ิ 3.19
นางสาวบัวลม  คืนดี 2.54
นายบุญศิริ  วางไชย 2.39
นางสาวบุบผา  สุพโพธ์ิ 2.79
นางสาวบุปผชาติ  แซ่เอี ยว 2.81
นางสาวบุษบา  งามพันธ์ 3.50
นางสาวบุษราคัม  สายเหง้า 2.86
นางสาวเบญจภรณ์  ขลุ่ยทอง 2.69
นางสาวเบญจมาศ  วรรณประภา 2.77
นางสาวเบญจวรรณ  ศรีดารา 3.06
นางสาวใบเตย  พรมน่ิม 2.61
นายใบบุญ  วิเชียรแสน 2.34
นายปกป้อง  ศรีสุระ 3.10
นายปฏิภาน  สีดาโคตร 3.08
นางสาวปฐพีพร  จันทร์พันธ์ 3.08
นายปฐวี  แสนส าโรง 2.60
นางสาวปณิตา  หลอมทอง 3.16
นางสาวปนัดดา  เชื อโท 3.08
นางสาวปนัดดา  ประกอบแสง 2.74
นางสาวปพิชญา  เรืองรักเรียน 2.54
นายปภากร  อุดมฤทธ์ิ 2.86373 อบ.0230109/2560

370 อบ.0230542/2559
371 อบ.0230358/2559
372 อบ.0230853/2559

367 อบ.0230417/2559
368 อบ.0230837/2559
369 อบ.0230228/2559

364 อบ.0230634/2559
365 อบ.0230006/2560
366 อบ.0230663/2559

361 อบ.0230448/2559
362 อบ.0230381/2559
363 อบ.0230504/2559

358 อบ.0230474/2559
359 อบ.0230521/2559
360 อบ.0230025/2560

355 อบ.0230003/2560
356 อบ.0230625/2559
357 อบ.0230389/2559

352 อบ.0230291/2559
353 อบ.0230281/2559
354 อบ.0230686/2559

349 อบ.0230537/2559
350 อบ.0230407/2559
351 อบ.0230111/2560

346 อบ.0230077/2560
347 อบ.0230053/2560
348 อบ.0230394/2559

343 อบ.0230488/2559
344 อบ.0230538/2559
345 อบ.0230564/2559

340 อบ.0230561/2559
341 อบ.0230070/2560
342 อบ.0230453/2559

337 อบ.0230729/2559
338 อบ.0230677/2559
339 อบ.0230478/2559

334 อบ.0230099/2559
335 อบ.0230290/2559
336 อบ.0230067/2559

332 อบ.0230801/2559
333 อบ.0230237/2559



นางสาวประกายมุก  สนะ 2.69
นายประกาศิต  พรมดี 2.92
นายประจักษ์  บุญสิงห์ 3.49
นายประพันธ์  ทิมา 2.39
นางสาวประไพรพร  แก้วบัวเคน 3.02
นางสาวประภัสรา  จันชะนะ 2.60
นางสาวประภัสสร  ทองตื อ 2.83
นางสาวประภาภรณ์  จันทะพันธ์ 3.16
นายประวิช  เพ็ชรโย 3.23
นายประวิทย์  พรมพุ้ย 2.98
นายประสารชัย  ต้นเทียน 2.26
นายประเสริฐชัย  ไกยรัตน์ 2.73
นางสาวปริยากร  ส าราญสุข 2.74
นางสาวปรีดาภรณ์  ขจัดมลทิน 2.53
นายปรีดี  ปาละวงศ์ 3.09
นายปรีเปรม  บุปผาสังข์ 2.04
นางสาวปรียาภรณ์  พรโสม 2.89
นางสาวปวีณา  ทรายทอง 3.05
นายปัจจยุส  ชมช่ืน 2.76
นายปัญญา  เฉง 3.18
นางสาวปัณฑิตา  ไกรษรวงค์ 3.26
นายปัณณทัต  หมดหลง 3.18
นางสาวปัทมาภรณ์  ชิตภักด์ิ 2.76
นางสาวปิยธิดา  ราชโนนเขวา 2.53
นายปิยะณัฐ  ผิวแก้ว 3.01
นายปิยะณัฐ  สอนภักดี 2.27
นายปิยะณัฐ  อุ่นค า 2.89
นางสาวปิยะนุช  เช่ืองดี 3.06
นางสาวปิยะพร  ทองจันทร์ 3.19
นางสาวปิยะวรรณ  ปรือทอง 3.00
นางสาวปิยะวรรณ  หลงชิณ 2.41
นางสาวเปรมิกา  เขวาล าธาร 2.34
นายผดุงเกียรติ  พิทักษา 2.13
นางสาวฝนทิพย์  ศรีมะณี 2.83
นายพงศกร  พรชัย 2.50
นายพงศธร  ช่ืนสุคนธ์ 2.30
นายพงษ์พันธ์  ชัยงาม 2.00
นายพงษ์ศุธร  พรมเกตุ 2.88
นางสาวพจรี  วงค์งาม 2.26
นายพชรภัทร  ศศิพงษ์ 2.34
นายพนมกร  สดสุข 2.85
นายพนมศักด์ิ  มีมานะ 2.30415 อบ.0230070/2559

412 อบ.0230024/2560
413 อบ.0230253/2559
414 อบ.0230620/2559

409 อบ.0230840/2559
410 อบ.0230002/2560
411 อบ.0230535/2559

406 อบ.0230040/2559
407 อบ.0230157/2559
408 อบ.0230129/2559

403 อบ.0230502/2559
404 อบ.0230727/2559
405 อบ.0230013/2560

400 อบ.0230798/2559
401 อบ.0230441/2559
402 อบ.0230312/2559

397 อบ.0230775/2559
398 อบ.0230247/2559
399 อบ.0230047/2559

394 อบ.0230393/2559
395 อบ.0230353/2559
396 อบ.0230428/2559

391 อบ.0230361/2559
392 อบ.0230768/2559
393 อบ.0230385/2559

388 อบ.0230685/2559
389 อบ.0230630/2559
390 อบ.0230489/2559

385 อบ.0230278/2559
386 อบ.0230372/2559
387 อบ.0230651/2559

382 อบ.0230313/2559
383 อบ.0230614/2559
384 อบ.0230426/2559

379 อบ.0230261/2559
380 อบ.0230484/2559
381 อบ.0230392/2559

376 อบ.0230823/2559
377 อบ.0230021/2559
378 อบ.0230198/2559

374 อบ.0230396/2559
375 อบ.0230793/2559



นางสาวพนิดา  โมทอง 2.50
นางสาวพนิดา  ศรีทาบุตร 3.13
นางสาวพรณะรินทร์  ทรัพย์คร่ัง 2.60
นางสาวพรทิพย์  ผุดผ่อง 2.52
นางสาวพรทิพย์  สายบุญ 3.06
นางสาวพรนภา  ชิงจันทร์ 3.22
นางสาวพรนภา  องอาจ 2.59
นางสาวพรพนา  พรมตา 2.68
นางสาวพรพิมล  สีหาบุดโต 2.66
ว่าท่ีร้อยตรีพรรณนา  สกลรัตน์ 2.97
นางสาวพรสวรรค์  แปลงศรี 2.73
นางสาวพรสุดา  เพ็ญญะ 2.23
นายพฤหัส  สุภาพ 3.13
นายพลอยทอง  บูระพิน 2.62
นางสาวพลอยปภัส  ค านนท์ 3.07
นางสาวพลอยไพลิน  บัวแสน 2.61
นางสาวพัชรา  บุตรศรี 3.29
นางสาวพัชรา  มากมูล 3.24
นางสาวพัชรา  สิงห์ตระโคตร 3.02
นางสาวพัชราภรณ์  จันดาเสือ 2.77
นางสาวพัชราภรณ์  สมปอง 2.62
นางสาวพัชริดา  เมืองโคตร 2.34
นางสาวพัชรินทร์  คงทน 2.85
นางสาวพัชรินทร์  เจนจิตต์ 2.54
นางสาวพัชรินทร์  บรรลือ 2.32
นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศิลป์ 3.10
นางสาวพัชรินทร์  หาญสัตย์ 3.10
นางสาวพัชรี  แก่นนิล 2.27
นางสาวพัชรี  ขาวสะอาด 2.59
นางสาวพัชรี  พานัด 2.58
นางสาวพัชรียา  พลวงศา 2.77
นางสาวพัชรียา  วงศาจารย์ 3.40
นางสาวพัฒตราพร  วงค์สว่าง 3.22
นายพัดยศ  เกตบุตร 2.38
นายพัทรพงศ์  วงเวียน 3.22
นายพัสดา  ปัญญาทอง 2.74
นายพานเพ็ชร  บุตรวงค์ 2.39
นางสาวพานิช  พรพิพัฒน์ 2.17
นางสาวพิกุลทอง  เกษบุตร 2.79
นายพิชกัลป์  บรรลุศิลป์ 2.10
นางสาวพิชชาภา  ทะนงค์ 2.37
นายพิชญะ  ควรคนอง 2.41457 อบ.0230624/2559

454 อบ.0230254/2559
455 อบ.0230594/2559
456 อบ.0230650/2559

451 อบ.0230595/2559
452 อบ.0230791/2559
453 อบ.0230518/2559

448 อบ.0230444/2559
449 อบ.0230256/2559
450 อบ.0230019/2560

445 อบ.0230055/2560
446 อบ.0230078/2560
447 อบ.0230435/2559

442 อบ.0230158/2559
443 อบ.0230499/2559
444 อบ.0230146/2559

439 อบ.0230702/2559
440 อบ.0230191/2559
441 อบ.0230093/2560

436 อบ.0230391/2559
437 อบ.0230288/2559
438 อบ.0230336/2559

433 อบ.0230355/2559
434 อบ.0230119/2559
435 อบ.0230273/2559

430 อบ.0230491/2559
431 อบ.0230377/2559
432 อบ.0230402/2559

427 อบ.0230189/2559
428 อบ.0230819/2559
429 อบ.0230662/2559

424 อบ.0230276/2559
425 อบ.0230023/2560
426 อบ.0230653/2559

421 อบ.0230378/2559
422 อบ.0230054/2560
423 อบ.0230184/2559

418 อบ.0230724/2559
419 อบ.0230754/2559
420 อบ.0230770/2559

416 อบ.0230108/2560
417 อบ.0230160/2559



นางสาวพิชยาภรณ์  ปรือทอง 3.09
นางสาวพิชามญช์  ก่ิงแก้ว 2.53
นายพิชิต  จันทาอ่อน 3.32
นายพิเชษฐ์  วัฒนาบรรจงกุล 2.56
นายพิทักษ์  บุญอ่อน 2.69
นางสาวพิมประพา  สวัสด์ิวงษ์ 3.38
นางสาวพิมพ์วิภา  มุ่งหมาย 2.39
นางสาวพิมพ์ศิริ  เข็มโคตร 2.94
นางสาวพิมพ์สุดา  ลือนาม 2.96
นางสาวพิมพิกา  นางาม 3.08
นางสาวพิลาศลักษณ์  นันทะบัน 2.63
นางพิไลพร  สูตรประสิทธ์ิ 3.18
นายพิสิฐ  ล าดับ 2.66
นายพีรพล  ตังควัฒนา 2.62
นายพุทธจักร์  มีบุญ 2.63
นางสาวพูลพิศมัย  ไพศาลธรรม 3.08
นายพูลศิลป์  เสมอสุข 2.21
นางสาวเพชรัตน์  มณีวงศ์ 2.92
นางสาวเพ็ญนภา  เคนหา 2.29
นางสาวเพ็ญศรี  มีศิริ 3.62
นางสาวเพลินจิต  อ่อนนวน 2.39
นางสาวเพลินใจ  สิงห์กาญจน์ 2.97
นางสาวแพรวพรรณ  ศรีธรราษฎร์ 2.53
นางสาวไพวัลย์  พวงจันทร์ 2.82
นายภควัฒน์  ค าภา 2.13
นายภัทรพงศ์  ศรีภา 2.25
นายภัทรพล  บุตรภักด์ิ 3.03
นางสาวภัทรวดี  สีด า 2.38
นางสาวภัทรวรินทร์  บุญเกิด 2.44
นายภัทระ  ทองศรี 2.20
นางสาวภัทราวัลย์  รองทอง 2.36
นางสาวภัสสร  สืบเนือง 2.74
นายภาคภูมิ  นวลค ามา 2.85
นายภาคิน  อธิค าโสมา 2.10
นายภาณุพงศ์  พันธ์ท้าว 2.75
นายภาณุพันธ์  สายแก้ว 2.38
นายภาณุมาศ  อบแก้ว 3.00
นายภาณุวัฒน์  บุญพิชิตทรชน 2.89
นายภาณุวิชญ์  ภาดี 3.11
นายภานุ  สุ่มมาตย์ 2.02
นายภานุเดช  ขวัญเพชร 2.85
นายภานุภัท  แข็งกลาง 2.47499 อบ.0230089/2560

496 อบ.0230103/2560
497 อบ.0230072/2559
498 อบ.0230042/2560

493 อบ.0230259/2559
494 อบ.0230347/2559
495 อบ.0230658/2559

490 อบ.0230786/2559
491 อบ.0230059/2559
492 อบ.0230671/2559

487 อบ.0230884/2559
488 อบ.0230856/2559
489 อบ.0230452/2559

484 อบ.0230804/2559
485 อบ.0230869/2559
486 อบ.0230734/2559

481 อบ.0230061/2559
482 อบ.0230516/2559
483 อบ.0230835/2559

478 อบ.0230052/2559
479 อบ.0230872/2559
480 อบ.0230349/2559

475 อบ.0230713/2559
476 อบ.0230196/2559
477 อบ.0230063/2559

472 อบ.0230661/2559
473 อบ.0230796/2559
474 อบ.0230222/2559

469 อบ.0230821/2559
470 อบ.0230069/2560
471 อบ.0230149/2559

466 อบ.0230859/2559
467 อบ.0230001/2560
468 อบ.0230447/2559

463 อบ.0230660/2559
464 อบ.0230289/2559
465 อบ.0230431/2559

460 อบ.0230797/2559
461 อบ.0230147/2559
462 อบ.0230255/2559

458 อบ.0230475/2559
459 อบ.0230423/2559



นายภานุวัฒน์  สุดสังข์ 3.08
นางสาวภารดา  นพแก้ว 2.71
นางสาวภารดา  อินทร์ทา 3.22
นายภาสกร  บุญจรัส 3.11
นายภูชนะ  พละศักด์ิ 2.08
นายภูรีภัทร์  บุญฉิม 2.31
นายมงคลชัย  จันทร์แดง 2.07
นางสาวมณีรัตน์  ปุณประวัติ 2.38
นางสาวมณีรัตน์  อารีย์ 2.94
นางสาวมณีรุ้ง  ค าม่ัน 2.47
นางสาวมนฑิชา  จารุมี 2.98
นายมนต์ชัย  แสงกล้า 2.46
นายมนตรี  ส าโรง 2.33
นายมนัส  คอนใจช้า 2.87
นายมนัสวี  ศรีหนองห้าง 2.57
นายมนัสศักด์ิ  สุกใส 2.93
นายมโนรม  ขอสุข 2.86
นางสาวมัลลิยา  สิทธิรัตน์ ณ นครพนม 2.44
นางสาวมัลวิกา  ภาษาพรม 2.49
นายมานะ  ค าจันทร์ 3.22
นางสาวมาริษา  ศิริพันธ์ 2.44
นางสาวมาลินี  ค าล้าน 2.40
นางสาวมาลียา  จันทร์แดง 2.59
นางสาวมุขดา  โคตะสา 2.32
นายเมฆินทร์  นาค ามูล 2.20
นางสาวเมธาพร  สุวรรณ 2.50
นางสาวเมธาวี  ไพรสว่าง 2.83
นายเมธี  คุนาพันธ์ 2.58
นางสาวเมยวดี  อุระวงศ์ 2.55
นายไมตรี  จงอางจิตต์ 2.22
นายไมตรี  ประพรม 2.22
นายยงยุทธ์  บุดดาเคย 2.72
นายยรรยงค์  ปิดทอง 2.57
นายยศพล  มังคะลา 2.43
นายยุทธนา  ช่วยตา 2.57
นายยุทธภัณฑ์  สุขเจริญ 3.23
นายยุทธศักด์ิ  สาโสม 2.35
นายยุทธิชัย  มาลาสาย 2.61
นางสาวยุภาภรณ์  จงรักษ์ 2.54
นายโยธิน  วรรณจู 2.07
นางสาวรณาพร  ใจแก้ว 3.18
นายระวิน  ศรีจันทร์ 3.24541 อบ.0230795/2559

538 อบ.0230156/2559
539 อบ.0230062/2559
540 อบ.0230490/2559

535 อบ.0230176/2559
536 อบ.0230081/2559
537 อบ.0230654/2559

532 อบ.0230469/2559
533 อบ.0230522/2559
534 อบ.0230033/2559

529 อบ.0230069/2559
530 อบ.0230123/2559
531 อบ.0230074/2559

526 อบ.0230737/2559
527 อบ.0230019/2559
528 อบ.0230113/2559

523 อบ.0230238/2559
524 อบ.0230647/2559
525 อบ.0230277/2559

520 อบ.0230766/2559
521 อบ.0230056/2560
522 อบ.0230122/2559

517 อบ.0230751/2559
518 อบ.0230079/2560
519 อบ.0230446/2559

514 อบ.0230512/2559
515 อบ.0230007/2560
516 อบ.0230655/2559

511 อบ.0230297/2559
512 อบ.0230836/2559
513 อบ.0230382/2559

508 อบ.0230239/2559
509 อบ.0230085/2559
510 อบ.0230249/2559

505 อบ.0230605/2559
506 อบ.0230005/2559
507 อบ.0230741/2559

502 อบ.0230142/2559
503 อบ.0230477/2559
504 อบ.0230022/2559

500 อบ.0230140/2559
501 อบ.0230229/2559



นางสาวระวิวรรณ  ก่ิงสุวรรณ 2.64
นางสาวรัชณาภรณ์  ค าศรี 3.05
นางสาวรัชดาภรณ์  รักโคตร 3.20
นางสาวรัชนีกร  ปัญญาวรรณ์ 2.91
นางสาวรัชพร  หม่ืนพรมมา 2.97
นางสาวรัตติกรานต์  นากุมา 2.27
นางสาวรัตติยา  วงดวงตา 2.38
นายรัตนพล  โงนเงิน 2.88
นางสาวรัตนา  ดวงโสภา 3.09
นางสาวรัตนา  ท้าวหงษ์ 2.50
นางสาวรัตนาวดี  พานถม 2.75
นางสาวรัตนาวดี  สมนึก 2.50
นางสาวรุ่งนภา  บุษบรรณ์ 3.03
นางสาวรุ่งนภา  สมบูรณ์ 2.05
นายรุ่งโรจน์  ต้นจันทร์ 2.76
นางสาวรุจิรา  วันบัวแดง 2.44
นายฤทธิเดช  สว่างแก้ว 2.44
นางสาวลลิตตา  แสงชัย 2.37
นางสาวลลิตา  ไชยมงคล 2.65
นางสาวลลิตา  อ่อนลา 3.04
นางสาวลักคณา  หารวย 2.71
นางสาวล าพันธ์  แก้วเนตร 3.23
นายลิขิต  แดนนาเลิศ 2.16
นางสาวลิลตา  ทองบุราณ 2.82
นายลือชัย  จันทิมาต 2.35
นางสาววงสุดา  ดวงบุบผา 2.79
นายวนัทพล  แก่นเสาร์ 2.72
นายวนิช  แก้วเขียว 2.37
นางสาววนิดา  เส่ียงทองคา 2.35
นายวรพงศ์  ทองศรี 2.37
นายวรพงศ์  ธานี 2.33
นางสาววรพรรณ  สินสวาท 2.59
นายวรเมธ  ตังคโณบล 2.81
นางสาววรรณฉวี  ทวีศรี 3.05
นางสาววรรณนา  วรรณศรี 2.98
นางสาววรรณภา  แก้วค า 2.48
นายวรรณศักด์ิ  บุญรังษี 2.48
นางสาววรรณา  ใยเมือง 2.81
นางสาววรรณิภา  จันทร์แรม 2.82
นางสาววราชินี  สัทธานุ 3.28
นางสาววรุณยุพา  สุวรรณกูฏ 3.15
นางสาววลัยพร  บุญโสม 3.04583 อบ.0230553/2559

580 อบ.0230715/2559
581 อบ.0230270/2559
582 อบ.0230520/2559

577 อบ.0230857/2559
578 อบ.0230838/2559
579 อบ.0230224/2559

574 อบ.0230868/2559
575 อบ.0230139/2559
576 อบ.0230138/2559

571 อบ.0230527/2559
572 อบ.0230510/2559
573 อบ.0230485/2559

568 อบ.0230250/2559
569 อบ.0230615/2559
570 อบ.0230082/2560

565 อบ.0230697/2559
566 อบ.0230809/2559
567 อบ.0230319/2559

562 อบ.0230803/2559
563 อบ.0230722/2559
564 อบ.0230077/2559

559 อบ.0230164/2559
560 อบ.0230672/2559
561 อบ.0230494/2559

556 อบ.0230774/2559
557 อบ.0230855/2559
558 อบ.0230234/2559

553 อบ.0230600/2559
554 อบ.0230009/2560
555 อบ.0230051/2559

550 อบ.0230370/2559
551 อบ.0230133/2559
552 อบ.0230028/2560

547 อบ.0230739/2559
548 อบ.0230044/2559
549 อบ.0230103/2559

544 อบ.0230096/2559
545 อบ.0230403/2559
546 อบ.0230408/2559

542 อบ.0230735/2559
543 อบ.0230081/2560



นายวัชระ  ยอดทอง 2.84
นายวัฒนชัย  ท าทอง 2.59
นายวัฒนา  แข็งทน 3.28
นายวัฒนา  บุญห่อ 3.00
นายวัฒนา  พิมพ์แก้ว 2.97
นายวัน ต๋วน  ลี 2.49
นายวายุ  สมพงษ์ 2.98
นางสาววารี  นีระมนต์ 2.69
นางสาววารุณี  โคตวงค์ 2.48
นางสาววาสนา  อสัมภินทรัพย์ 3.03
นางสาววิจิตรา  เชื อแก้ว 2.53
นางสาววิชชุดา  พวงจ าปา 2.63
นางสาววิชชุดา  รัตนวัน 2.71
นางสาววิชชุดา  ศรีดาโคตร 3.42
นางสาววิชชุดา  สาธรราษฎร์ 2.60
นายวิชัย  ด้วงล าโกน 3.20
นายวิชาญ  อุดมศรี 2.25
นายวิชิตชัย  โชคชัย 2.67
นางสาววิชุดา  นุสนธ์ิ 3.08
นายวิทย์อนันต์  พูลพันธ์ 3.29
นายวิทยา  วรรณประภา 3.08
นายวิทวัฒน์  จิรวิกรานต์กุล 2.90
นายวินัย  ศรีรมย์ 2.72
นายวินิพล  พวงมะลิ 2.02
นางสาววิภาดา  ขันติกุล 2.31
นางสาววิภาพร  ด้วงชิณ 3.04
นางสาววิภารัตน์  พลชัย 2.57
นางสาววิภารัตน์  พิจารณ์ 3.16
นางสาววิภาวดี  ศรีวะรมย์ 2.60
นางสาววิมล  สีใส 3.22
นางสาววิมลวรรณ  ประสมพันธ์ 3.11
นายวิรนันท์  ละดาดก 2.45
นางสาววิรัญชนา  ทะยะสุทธ์ิ 3.28
นางสาววิลาวรรณ  สีแก้ว 3.10
นางสาววิลาวรรณ  หวังสุข 2.77
นางสาววิลาวัลย์  เพชรเนตร 2.44
นางสาววิลาวัลย์  หาญนอก 2.42
นางสาววิลาสิณี  คล่องแคล่ว 2.50
นางสาววิลาสินี  ดวงแก้ว 2.44
นางสาววิลาสินี  พรไชย 2.41
นางสาววิไลรัตน์  ไชยพันโท 2.11
นางสาววิไลวัลย์  พันธ์ขาว 2.09625 อบ.0230068/2559

622 อบ.0230151/2559
623 อบ.0230841/2559
624 อบ.0230056/2559

619 อบ.0230748/2559
620 อบ.0230649/2559
621 อบ.0230731/2559

616 อบ.0230390/2559
617 อบ.0230029/2560
618 อบ.0230226/2559

613 อบ.0230720/2559
614 อบ.0230450/2559
615 อบ.0230813/2559

610 อบ.0230171/2559
611 อบ.0230740/2559
612 อบ.0230113/2560

607 อบ.0230017/2559
608 อบ.0230057/2559
609 อบ.0230723/2559

604 อบ.0230885/2559
605 อบ.0230747/2559
606 อบ.0230064/2559

601 อบ.0230483/2559
602 อบ.0230760/2559
603 อบ.0230430/2559

598 อบ.0230083/2560
599 อบ.0230555/2559
600 อบ.0230860/2559

595 อบ.0230177/2559
596 อบ.0230560/2559
597 อบ.0230365/2559

592 อบ.0230141/2559
593 อบ.0230094/2559
594 อบ.0230501/2559

589 อบ.0230883/2559
590 อบ.0230673/2559
591 อบ.0230111/2559

586 อบ.0230507/2559
587 อบ.0230409/2559
588 อบ.0230534/2559

584 อบ.0230575/2559
585 อบ.0230098/2560



นายวิวัฒน์  พ่ัวพันธ์ 2.58
นายวิศวกร  ทองทับ 2.00
นายวิศวกร  ผิวทอง 2.74
นายวิษณุ  ค าทอง 2.41
นายวิษณุ  ย่ิงยง 3.25
นายวีรกร  รัตนะวัน 2.70
นายวีรยุทธ์  นวลงาม 2.34
นายวีรวัฒน์  สืบบุญ 2.48
นายวีระ  วงศ์สุนา 2.43
นายวีระยุทธ  ค าพะทา 2.40
นายวีระยุทธ  เวียงชัย 2.88
นายวีระศักด์ิ  บุราไกร 2.72
นายวุฒิชัย  ถ่ินอ านาจ 2.22
นายวุฒิชัย  ปริบาล 2.02
นายวุฒิชัย  ปัดภัย 2.65
นายวุฒิชาญ  สมตน 2.94
นายวุธชิรา  กันหา 2.59
นายศตวรรษ  ตรีประสิทธิกุล 2.80
นายศตวรรษ  พิมพ์พัฒน์ 2.23
นายศรธนู  ดอกจันทร์ 3.26
นายศรัณย์  ตาสี 2.48
นายศรัณย์  บุญขยัน 2.20
นายศรายุทธ  สุขบท 3.09
นายศฤงคาร  พานเงิน 2.80
นางสาวศศิธร  จันทร์พวง 3.03
นายศักดา  หวังเกื อกูล 2.74
นายศักด์ิชัย  เบญจมาศ 2.73
นายศักด์ิชัย  วิลากุล 3.17
นายศักด์ิดา  ชมช่ืน 3.27
นายศักด์ิศรี  สมน้อย 2.55
นายศักด์ิสิทธ์ิ  คณะเมือง 2.54
นายศักด์ิสิทธ์ิ  จันทะแสง 3.11
นายศักรินทร์  มณีฉาย 2.95
นายศานติชล  สุขเรือง 2.88
นางสาวศิรประภา  สาแดง 2.65
นางสาวศิริกุล  มลีรัตน์ 2.65
นางสาวศิริขวัญ  ยุตวัน 2.68
นางสาวศิรินทรา  ดวงมีโสม 2.50
นางสาวศิรินภา  พิลารัตน์ 3.22
นางสาวศิรินันท์  ศิริยา 3.22
นางสาวศิริพร  เกไธสง 2.26
นางสาวศิริลักษณ์  จันนุบิน 2.70667 อบ.0230084/2560

664 อบ.0230363/2559
665 อบ.0230296/2559
666 อบ.0230616/2559

661 อบ.0230193/2559
662 อบ.0230060/2560
663 อบ.0230763/2559

658 อบ.0230096/2560
659 อบ.0230414/2559
660 อบ.0230136/2559

655 อบ.0230016/2559
656 อบ.0230089/2559
657 อบ.0230329/2559

652 อบ.0230145/2559
653 อบ.0230018/2560
654 อบ.0230020/2560

649 อบ.0230468/2559
650 อบ.0230733/2559
651 อบ.0230086/2559

646 อบ.0230422/2559
647 อบ.0230680/2559
648 อบ.0230185/2559

643 อบ.0230643/2559
644 อบ.0230005/2560
645 อบ.0230227/2559

640 อบ.0230418/2559
641 อบ.0230584/2559
642 อบ.0230807/2559

637 อบ.0230043/2560
638 อบ.0230026/2560
639 อบ.0230167/2559

634 อบ.0230043/2559
635 อบ.0230419/2559
636 อบ.0230117/2559

631 อบ.0230814/2559
632 อบ.0230664/2559
633 อบ.0230003/2559

628 อบ.0230580/2559
629 อบ.0230031/2560
630 อบ.0230010/2560

626 อบ.0230130/2559
627 อบ.0230597/2559



นางสาวศิริลักษณ์  ทองแก้ว 3.14
นางสาวศิริวรรณ  ทาสวัสด์ิ 2.86
นายศิริศักด์ิ  แซ่โชว์ 2.46
นายศิริศักด์ิ  ธรรมษา 2.90
นายศิริสันต์  พันโกฏิ 2.19
นางสาวศิวพร  วริสาน 2.66
นายศุภชัย  ขันทอง 3.06
นายศุภชัย  บุญยัง 2.04
นายศุภชัย  มโนธรรม 3.28
นางสาวศุภพร  ประเทภา 3.01
นายศุภวัฒน์  ค าน้อย 2.61
นายสกล  ชวดทอง 2.86
นายสงกราณ  มหาพรม 2.84
นายสถาพร  ทองแสน 3.19
นางสาวสไบพร  ผิวเหลือง 2.89
นางสาวสมปรารถนา  กิจเพ่ิมเกียรติ 3.38
นายสมพงษ์  วงศ์ชัยภูมิ 2.96
นางสาวสมร  รุ่งเรือง 3.10
นายสมศักด์ิ  โสมเกษตรินทร์ 2.76
นายสยมพล  เศรษฐาวงศ์ 2.42
นายสยาม  บุญชัย 2.56
นายสรรเพชร  จันทร์จริง 2.88
นายสรวัชร  เงินยวด 2.82
นายสรศักด์ิ  ลาธุลี 3.00
นายสราวุฒิ  เดชสุขพงษ์ 2.26
นายสราวุฒิ  ศรีภักดี 2.79
นางสาวสลักกิต  ลาหลายเลิศ 2.70
นางสาวสวรรยา  จันทะพันธ์ 2.83
นายสวโรจน์  ภคนันท์ศุภวงค์ 3.14
นายสัจจเชษฐ  บุญพรม 2.22
นายสามารถ  ไชยจันทร์ 2.76
นายสายฟ้า  ด้วงเงิน 2.47
นายสายัญ  ตาจันทร์ 3.12
นายสารินทร์  เสาสิน 2.37
นางสาวสาวิตรี  สีหา 3.11
นายสิทธิชัย  วรสุข 2.88
นายสิทธิชัย  หอมทรัพย์ 2.71
นายสิทธิโชค  บุญโท 3.12
นายสิทธิเดช  บุญมาชู 2.67
นายสิทธิพงศ์  สารโคกกรวด 2.01
นายสิทธิศานต์  หาเนาสุข 2.50
นางสาวสิริรัตน์  แก้วค าปอด 2.85709 อบ.0230562/2559

706 อบ.0230344/2559
707 อบ.0230029/2559
708 อบ.0230302/2559

703 อบ.0230303/2559
704 อบ.0230776/2559
705 อบ.0230104/2560

700 อบ.0230547/2559
701 อบ.0230204/2559
702 อบ.0230183/2559

697 อบ.0230071/2559
698 อบ.0230082/2559
699 อบ.0230350/2559

694 อบ.0230267/2559
695 อบ.0230566/2559
696 อบ.0230155/2559

691 อบ.0230612/2559
692 อบ.0230012/2560
693 อบ.0230668/2559

688 อบ.0230816/2559
689 อบ.0230573/2559
690 อบ.0230088/2559

685 อบ.0230471/2559
686 อบ.0230572/2559
687 อบ.0230565/2559

682 อบ.0230107/2560
683 อบ.0230577/2559
684 อบ.0230299/2559

679 อบ.0230645/2559
680 อบ.0230571/2559
681 อบ.0230011/2560

676 อบ.0230825/2559
677 อบ.0230211/2559
678 อบ.0230678/2559

673 อบ.0230263/2559
674 อบ.0230820/2559
675 อบ.0230644/2559

670 อบ.0230298/2559
671 อบ.0230852/2559
672 อบ.0230752/2559

668 อบ.0230061/2560
669 อบ.0230379/2559



นางสาวสิริวรรณ  ชารีรักษ์ 2.31
นางสาวสิริวิมล  มลสิน 2.41
นางสาวสุกฤตา  แก้วพิทักษ์ 2.27
นางสาวสุกัญญา  เกษชาติ 2.65
นางสาวสุกัญญา  ชาวกระเดียน 2.17
นางสาวสุกัญญา  ทองหล้า 2.32
นางสาวสุกัญญา  บัวงาม 2.80
นางสาวสุกัญญา  โมลัยรักษ์ 2.66
นางสาวสุชาดา  สุวรรณสิง 2.54
นายสุชินรัตน์  ดอนแก้ว 2.50
นายสุเชาว์  จิระประพจน์ 3.09
นางสาวสุดารัตน์  ประจงบัว 2.89
นางสาวสุทธาทิพย์  ทาวะรมย์ 2.62
นายสุทธิเกียรติ  ธรรมชาติ 2.16
นางสาวสุทธิดา  เหียดใส 2.75
นายสุทธิพงษ์  ภาชนะพูล 2.85
นายสุทธิพงษ์  สุยารัมย์ 3.09
นายสุทธิพันธ์  จันทร์หอม 2.48
นายสุทธิศักด์ิ  ถนอมจิตต์ 3.11
นายสุธาธรรม  ม่วงอ่อน 2.61
นางสาวสุธิดา  เครือสีดา 3.11
นางสาวสุธิดา  ชุมพร 3.39
นางสาวสุธิดา  ป้องแก้ว 3.25
นายสุธินันต์  ศิริปี 2.30
นางสาวสุนิสา  พิญโญ 2.57
นางสาวสุนิสา  มาลา 3.40
นางสาวสุปราณี  บุญชิต 3.01
นางสาวสุปราณี  พรมเสมอ 3.03
นายสุปิยะ  ไพรสณฑ์ 2.09
นางสาวสุพรรณพิไล  อัจฉฤกษ์ 2.48
นางสาวสุพรรณี  สายสินธ์ 3.10
นางสาวสุพรรษา  จันทร์สิงห์ 2.78
นางสาวสุพัตรา  ชาญเลิศ 2.91
นางสาวสุพัตรา  นิกรพรม 2.61
นางสาวสุพัตรา  โยธามาตย์ 2.22
นางสาวสุพัตรา  รัตนศรี 2.27
นางสาวสุพัตรา  ละม้ายวงศ์ 2.41
นางสาวสุพัตรา  ล่ าสัน 2.27
นางสาวสุพิศตรา  มะหาโคตร 2.69
นายสุเพี ยะ  อุน 2.15
นางสาวสุภาดา  ยังสนิท 2.92
นางสาวสุภาพร  คงไชย 3.20751 อบ.0230461/2559

748 อบ.0230401/2559
749 อบ.0230861/2559
750 อบ.0230509/2559

745 อบ.0230206/2559
746 อบ.0230876/2559
747 อบ.0230032/2559

742 อบ.0230243/2559
743 อบ.0230214/2559
744 อบ.0230635/2559

739 อบ.0230486/2559
740 อบ.0230175/2559
741 อบ.0230064/2560

736 อบ.0230225/2559
737 อบ.0230320/2559
738 อบ.0230619/2559

733 อบ.0230114/2559
734 อบ.0230322/2559
735 อบ.0230154/2559

730 อบ.0230395/2559
731 อบ.0230405/2559
732 อบ.0230802/2559

727 อบ.0231063/2558
728 อบ.0230021/2560
729 อบ.0230810/2559

724 อบ.0230063/2560
725 อบ.0230568/2559
726 อบ.0230384/2559

721 อบ.0230511/2559
722 อบ.0230692/2559
723 อบ.0230076/2559

718 อบ.0230505/2559
719 อบ.0230806/2559
720 อบ.0230591/2559

715 อบ.0230627/2559
716 อบ.0230060/2559
717 อบ.0230412/2559

712 อบ.0230062/2560
713 อบ.0230736/2559
714 อบ.0230011/2559

710 อบ.0230028/2559
711 อบ.0230090/2560



นางสาวสุภาพร  พรมวงค์ 2.94
นางสาวสุภาพร  พวงจ าปี 2.43
นางสาวสุภาพร  โยธา 3.13
นางสาวสุภาพร  ศรีวิลัย 2.56
นายสุภาว์  ลิ มสวัสด์ิ 2.08
นางสาวสุภาวดี  ทองลี 3.05
นางสาวสุภาวดี  บุญเหมาะ 2.30
นายสุรเกียรติ  กรมเมือง 2.57
นายสุรเชษฐ์  บุตรศรี 2.84
นายสุรศักด์ิ  ปัสราษฎร์ 3.20
นายสุรศักด์ิ  ละดาดก 2.48
นายสุรสิทธ์ิ  สุกใส 2.66
นางสาวสุรัชนี  สีสุด 2.95
นายสุริยันต์  มุธุสิทธ์ิ 2.60
นางสาวสุรีย์พร  เศิกศิริ 2.95
นางสาวสุรีย์พร  สอนอาจ 3.17
นางสาวสุวนันท์  สถาวร 2.63
นางสาวสุวรรณี  ภาเรือง 2.66
นางสาวสุวิมล  สาวิภาค 2.41
นายเสกสรรค์  แถมกลาง 2.18
นายเสกสรรค์  สุดี 2.33
นายเสกสิทธ์ิ  สายเนตร 2.39
นายเสฎฐวุฒิ  เสนาะเสียง 2.81
นายเสริมศักด์ิ  จันสาขะ 3.03
นางสาวเสริมศิริ  พุ้ยน้อย 2.89
นางสาวเสาวลักษ์  ด างาม 2.00
นางสาวเสาวลักษณ์  บุญช่ืน 2.87
นางสาวหทัยชนก  หมวดนา 2.55
นางสาวหฤทัย  อ้วนมะโรง 2.78
นายหัสดิน  ภูพวก 2.19
นางสาวเหนือดาว  คนสัน 2.78
นางสาวเหมือนใหม่  ภูมิภาค 2.82
นางสาวอฐิตยาภรณ์  แก้วสว่าง 2.33
นางสาวอโณทัย  สืบเนือง 2.68
นายอดิเทพ  ศรีปิตา 2.55
นายอดิเรก  ขาวสอาด 2.18
นายอดิศักด์ิ  พงษ์ลุน 2.73
นายอดิศักด์ิ  วงสิงห์ 2.79
นางสาวอทิชา  เทพภักดี 2.34
นางสาวอทิตยา  จันทเนตร 2.82
นางสาวอธิตญา  ปลื มชนะ 2.15
นายอธิพล  เสนสร 2.98793 อบ.0230570/2559

790 อบ.0230642/2559
791 อบ.0230210/2559
792 อบ.0230539/2559

787 อบ.0230098/2559
788 อบ.0230213/2559
789 อบ.0230343/2559

784 อบ.0230587/2559
785 อบ.0230451/2559
786 อบ.0230848/2559

781 อบ.0230628/2559
782 อบ.0230742/2559
783 อบ.0230684/2559

778 อบ.0230445/2559
779 อบ.0230065/2560
780 อบ.0230244/2559

775 อบ.0230782/2559
776 อบ.0230202/2559
777 อบ.0230013/2559

772 อบ.0230207/2559
773 อบ.0230854/2559
774 อบ.0230480/2559

769 อบ.0230316/2559
770 อบ.0230728/2559
771 อบ.0230424/2559

766 อบ.0230150/2559
767 อบ.0230085/2560
768 อบ.0230112/2560

763 อบ.0230874/2559
764 อบ.0230890/2559
765 อบ.0230324/2559

760 อบ.0230473/2559
761 อบ.0230759/2559
762 อบ.0230893/2559

757 อบ.0230295/2559
758 อบ.0230771/2559
759 อบ.0230503/2559

754 อบ.0230321/2559
755 อบ.0230398/2559
756 อบ.0230038/2559

752 อบ.0230179/2559
753 อบ.0230629/2559



นางสาวอธิรดา  รัตนมาลี 2.89
นายอธิราช  ฤกษ์ดี 2.82
นายอธิวัฒน์  พรมจ าปา 3.11
นายอนวัช  บุตรจันทา 2.58
นายอนันต์  อานนท์ 2.14
นายอนันต์ชัย  ศรีงาม 2.27
นายอนันตชัย  สัมพันธ์พงค์ 2.04
นายอนุชิต  ศรีนวล 3.07
นางสาวอนุธิดา  แก้วมณี 2.21
นายอนุรักษ์  สอดเสน 3.17
นายอนุวัฒน์  ยาตรา 2.11
นายอนุสรณ์  ค าเหลา 3.01
นายอนุสรณ์  นันทพันธ์ 2.27
นายอนุสรณ์  วงษ์ศิลา 2.63
นางสาวอนุสรา  พันธะ 3.00
นายอภิชน  บุญเศษฐ 2.67
นายอภิชาติ  กล่ินหอม 2.99
สิบโทอภิชาติ  ขจีฟ้า 3.00
นายอภิชาติ  ทาณะระ 3.02
นายอภิชาติ  พยุงวงษ์ 3.26
นายอภิชาติ  แสงอ่อน 2.57
นายอภิชาติ  หาญกล้า 2.27
นายอภิญญา  ค าเหลือ 3.15
นายอภิรักษ์  ท่ังทอง 2.56
นายอภิรัฐ  บุญยิ ม 2.30
นายอภิลักษ์  ทุมมากร 2.79
นายอภิวัฒน์  ศิลาอ่อน 2.70
นายอภิสิทธ์ิ  มีศิริ 2.65
นายอภิสิทธ์ิ  วัฒนพันธ์ุ 2.58
นายอภิสิทธ์ิ  สุจันทร์ 2.56
นายอมร  ตั งมงคลวานิชย์ 2.26
นายอมรเทพ  ปรารถนา 2.54
นางสาวอมรรัตน์  มวลพรม 3.00
นายอมฤต  สมบรรณ์ 2.07
นายอรชุน  พะกะท า 2.45
นางสาวอรณี  ศรีระบุตร 2.83
นางสาวอรณี  สีมาบัติ 2.43
นางสาวอรทัย  นาเวียง 2.62
นางสาวอรทัย  เผ่าภูรี 2.58
นางสาวอรนุช  พละที 3.13
นางสาวอรพรรณ  เสนค าสอน 2.47
นางสาวอรพรรณ  หมุนแก้ว 3.04835 อบ.0230292/2559

832 อบ.0230705/2559
833 อบ.0230087/2560
834 อบ.0230846/2559

829 อบ.0230274/2559
830 อบ.0230100/2559
831 อบ.0230762/2559

826 อบ.0230020/2559
827 อบ.0230036/2559
828 อบ.0230829/2559

823 อบ.0230180/2559
824 อบ.0230004/2560
825 อบ.0230046/2560

820 อบ.0230865/2559
821 อบ.0230045/2560
822 อบ.0230683/2559

817 อบ.0230044/2560
818 อบ.0230808/2559
819 อบ.0230757/2559

814 อบ.0230464/2559
815 อบ.0230015/2559
816 อบ.0230552/2559

811 อบ.0230008/2560
812 อบ.0230022/2560
813 อบ.0230106/2560

808 อบ.0230086/2560
809 อบ.0230828/2559
810 อบ.0230582/2559

805 อบ.0230182/2559
806 อบ.0230010/2559
807 อบ.0230675/2559

802 อบ.0230626/2559
803 อบ.0230785/2559
804 อบ.0230073/2559

799 อบ.0230637/2559
800 อบ.0230257/2559
801 อบ.0230380/2559

796 อบ.0230251/2559
797 อบ.0230515/2559
798 อบ.0230811/2559

794 อบ.0230557/2559
795 อบ.0230341/2559



นางสาวอรพันธ์  พันธ์ค า 2.78
นายอรรถพล  สมผล 2.48
นางสาวอรวรรณ  โคตรวงษา 3.12
นางสาวอรวรรณ  เมฆลา 2.38
นางสาวอรวรรณ  สันดร 2.52
นางสาวอรอนงค์  คงยืน 2.88
นางสาวอรอนงค์  บุญรมย์ 2.88
นางสาวอรอนงค์  อารีกุล 2.13
นางสาวอรอุมา  เจริญบุญ 2.70
นางสาวอรัญญา  วงษ์มี 3.04
นางสาวอริศรา  สายสุนา 2.48
นายอฤเดช  รักประเทศ 2.27
นายอลงกต  จรรยากรณ์ 3.13
นายอวิรุทธ์  ดีดวงพันธ์ 2.55
นายอัครชัย  สุนา 2.33
นายอัครเดช  เชื อแก้ว 2.38
นายอัครพล  ชลธี 2.69
นางสาวอัจฉรา  ยุตะวัน 2.82
นางสาวอัจฉรา  สีแดง 2.75
นายอัจฉริยะพงษ์  โพธ์ิอ่อน 2.30
นางสาวอัฉราวรรณ  นาคอุ่น 2.93
นางสาวอัญชลี  ขันที 3.02
นางสาวอัญชลี  ปักษาพันธ์ 3.01
นางสาวอัญธิกา  พรมกสิกร 2.22
นางสาวอัมพวัลย์  ภูอ่ินอ้อย 2.56
นายอัศนีย์  เป้าไธสง 2.63
นายอาชว์สุพงศ์  ขันแข็ง 3.01
นายอาทร  แสงนิล 3.11
นายอาทิตย์  ขุนทวี 2.95
นายอาทิตย์  ทองวรณ์ 2.19
นายอาทิตย์  พุฒพิม 3.16
นางสาวอาทิมา  กาสา 2.41
นายอานนท์  จันทร์วัฒนะ 2.31
นายอานนท์  ป้อมพิมพ์ 2.35
นายอานนท์  พิมายนอก 3.09
นางสาวอาภาภรณ์  ค าภา 2.75
นางสาวอารียา  บัญชาเมฆ 2.92
นางสาวอารียา  สุดตา 2.21
นางสาวอารีรัตน์  จ าปานิล 2.24
นางสาวอารีรัตน์  ปัตถาภูมิพัชร์ 2.95
นายอาศิระ  กอสุวรรณ 3.05
นายอ าพล  แข็งแรง 3.17877 อบ.0230824/2559

874 อบ.0230351/2559
875 อบ.0230700/2559
876 อบ.0230163/2559

871 อบ.0230772/2559
872 อบ.0230220/2559
873 อบ.0230345/2559

868 อบ.0230169/2559
869 อบ.0230536/2559
870 อบ.0230128/2559

865 อบ.0230622/2559
866 อบ.0230340/2559
867 อบ.0230652/2559

862 อบ.0230368/2559
863 อบ.0230400/2559
864 อบ.0230784/2559

859 อบ.0230639/2559
860 อบ.0230275/2559
861 อบ.0230335/2559

856 อบ.0230208/2559
857 อบ.0230867/2559
858 อบ.0230042/2559

853 อบ.0230209/2559
854 อบ.0230889/2559
855 อบ.0230610/2559

850 อบ.0230636/2559
851 อบ.0230026/2559
852 อบ.0230194/2559

847 อบ.0230049/2559
848 อบ.0230551/2559
849 อบ.0230233/2559

844 อบ.0230455/2559
845 อบ.0230205/2559
846 อบ.0230623/2559

841 อบ.0230371/2559
842 อบ.0230110/2559
843 อบ.0230035/2559

838 อบ.0230567/2559
839 อบ.0230280/2559
840 อบ.0230218/2559

836 อบ.0230232/2559
837 อบ.0230842/2559



นายอิทธิพล  นามห่อ 2.30
นายอิทธิพล  นามฮุง 2.71
นายอิศรา  พุ่มจันทร์ 2.58
นายอิสรชน  รัตนวัน 2.63
นางสาวอิสราภรณ์  อังคะสี 2.53
นางสาวอุทัยวรรณ  หลักค า 3.01
นางสาวอุบลรัตน์  มะนัส 2.66
นางสาวอุมาพร  สุวมาตร 2.83
นางสาวอุรวดี  โคตรสมบัติ 2.84
นางสาวอุราภรณ์  วันดี 3.03
นายเอกชัย  สมาทอง 2.02
นายเอกพจน์  จางวาง 3.28
นายเอกพันธ์  ช่ืนจิตร 2.05
นายเอกรินทร์  แผ่นพงษ์ 3.05
นายเอกสิทธ์ิ  ลายเมฆ 2.17
นายเอนกพงษ์  พรมชาติ 2.90
นายเอนกฤทธ์ิ  น าผล 2.96
นางสาวเอราวัณ  โสพันธ์ 2.91895 อบ.0230456/2559

วิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 895 ราย

892 อบ.0230048/2559
893 อบ.0230310/2559
894 อบ.0230556/2559

889 อบ.0230087/2559
890 อบ.0230603/2559
891 อบ.0230047/2560

886 อบ.0230159/2559
887 อบ.0230284/2559
888 อบ.0230638/2559

883 อบ.0230091/2559
884 อบ.0230066/2560
885 อบ.0230034/2559

880 อบ.0230308/2559
881 อบ.0230332/2559
882 อบ.0230721/2559

878 อบ.0230657/2559
879 อบ.0230812/2559


