
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวกณชพร  เเสงประจักษ์ 2.67
นางสาวกนกพร  ก าลังงาม 2.42
นางสาวกนกพร  เปรมสุข 3.21
นางสาวกนกวรรณ  โพธ์ิศรี 2.82
นางสาวกนกวรรณ  ภูเขาทอง 2.27
นางสาวกนกวรรณ  วิชาแหลม 3.10
นางสาวกนกวรรณ  อาลัยรักษ์ 2.75
นางสาวกนกอร  วิรัศมี 2.80
นางสาวกมล  คุณมี 3.11
นางสาวกมลชนก  ธนูทอง 3.16
นางสาวกมลวรรณ  จันทร์เพชร 2.68
นางสาวกรรณิการ์  โชติเนตร 2.50
นายกรวัฒน์  มะศิริยานันท์ 2.23
นายกรวิชญ์  โกทา 2.52
นายกริชเชนทร์  ทาค า 2.93
นางสาวกรียากร  บุญภา 2.88
นายกฤตยศ  พละราษฏร์ 3.11
นายกฤตานนท์  เกิดศรีพันธ์ 2.24
นางสาวกฤติยากรณ์  ลุนค าโต 2.74
นายกฤษฎา  เน้ืออ่อน 2.51
นายกฤษฎา  พาด าเนิน 3.13
นายกฤษณพงษ์  ศรีดาโคตร 3.30
นางสาวกฤษณา  สุริวงค์ 2.26
นายกฤษวัตร  จ าปาขาว 3.11
นายกวิน  เผ่าดวงดี 2.59
นายกษิด์ิเดช  กาละพันธ์ 2.39
นายกษิเดช  เกษแก้ว 2.46
ว่าท่ีร้อยตรีก้องเกียรติ  รัตนะโสภา 2.56
นางสาวกัญญารัตน์  สุขเกษม 2.49
นางสาวกัญญาวีร์  ข าคม 2.63
นางสาวกัณณิกา  สิงจานุสงค์ 3.19
นายกัมปนาท  กาบแก้ว 2.27
นายกัมปนาท  ปานกลีบ 2.81
นางสาวกาญจนา  เทาศิริ 3.02
นางสาวกาญจนา  หักขุนทศ 2.69
นางสาวกานต์ธีรา  ซาไธสง 2.78

34 อบ.0230754/2560
35 อบ.0230635/2560
36 อบ.0230455/2560

31 อบ.0231002/2560
32 อบ.0230840/2560
33 อบ.0230311/2560

28 อบ.0230750/2560
29 อบ.0230133/2560
30 อบ.0230317/2560

25 อบ.0231091/2560
26 อบ.0230969/2560
27 อบ.0230431/2560

22 อบ.0231135/2560
23 อบ.0230359/2560
24 อบ.0230555/2560

19 อบ.0230579/2560
20 อบ.0230120/2560
21 อบ.0230463/2560

16 อบ.0230781/2560
17 อบ.0230688/2560
18 อบ.0230119/2560

13 อบ.0230964/2560
14 อบ.0230746/2560
15 อบ.0231006/2560

10 อบ.0230769/2560
11 อบ.0230796/2560
12 อบ.0230792/2560

7 อบ.0230227/2560
8 อบ.0230647/2560
9 อบ.0231136/2560

4 อบ.0230983/2560
5 อบ.0230535/2560
6 อบ.0230540/2560

1 อบ.0230473/2560
2 อบ.0230963/2560
3 อบ.0230561/2560

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2559 - 2560
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เรียงตามตัวอักษร

ล าดับ



นางสาวกานต์พิชชา  เบ้าค า 2.38
นางสาวกานต์สินี  วิศาลธนาสิทธ์ิ 2.29
นายกิตติพงษ์  แจวเจริญวัฒนา 2.56
นายกิตติพงษ์  โพธ์ิชัย 2.95
นายกิตติพงษ์  ภูหม่ัน 2.31
นายกิตติพันธ์  ชาญวิรัตน์ 2.33
นายกิตติภณ  ถึงสุขติ 3.19
นางสาวกิตติยาภรณ์  พรมสะอาด 3.16
นายกิตติศักด์ิ  บุริบัน 2.42
นายกิตติศักด์ิ  สุวรรณค า 2.82
นางสาวกิติยากร  ธงศรี 2.84
นางสาวกิติรักษ์  วงศ์งาม 3.19
นายกิติศักด์ิ  เค้ามูล 2.56
นางสาวกุ้งนาง  สายรอด 2.77
นางสาวกุลจิรา  ภูลสวัสด์ิ 2.66
นางสาวกุลธิดา  เพชรดี 2.19
นางสาวเกตรินทร์  สอดศรี 2.30
นางสาวเกศริน  ระเม๊ิด 2.73
นางสาวเกษฎาภรณ์  อนุสนธ์ิ 2.84
นายเกษตร  นนทการ 2.93
นายเกษมสันต์  โคตรมงคล 2.45
นายเกษมสันต์  เชิดสุข 2.89
นางสาวเกษรา  มีมานะ 2.98
นางสาวเกษศินี  เจริญพันธ์ 2.82
นางสาวเกสร  เดชอุดม 3.20
นายเกียรติบัณฑิต  ต้นเช้ือ 2.72
นายเกียรติศักด์ิ  พลศรี 3.06
นางสาวเกียรติสุดา  โสดามรรค 3.05
นายโกวิทย์  โพธิสาร 2.91
นางสาวไก่ฟ้า  พิเดช 2.91
นายไกรลาศ  เลือดทหาร 3.18
นางสาวขนิษฐา  คูณตาแสง 3.23
นางสาวขนิษฐา  มะณี 3.12
นางสาวขนิษฐา  วานมนตรี 2.70
นางสาวขวัญกมล  โทนะพันธ์ 2.75
นางสาวขวัญจิรา  สายเสน 2.69
นางสาวขวัญพิศฐ์ฌา  สมคิด 3.04
นางสาวขวัญเรือน  อุดมเเก้ว 2.07
นางสาวขวัญฤดี  โทณะกุล 2.57
นางสาวขวัญสุดา  พรมมาโฮม 2.33
นายคฑาวุฒิ  มูลสาร 2.07

76 อบ.0230857/2560
77 อบ.0230125/2560

73 อบ.0231069/2560
74 อบ.0230917/2560
75 อบ.0230451/2560

70 อบ.0230784/2560
71 อบ.0230498/2560
72 อบ.0230135/2560

67 อบ.0230173/2560
68 อบ.0230456/2560
69 อบ.0230178/2560

64 อบ.0230229/2560
65 อบ.0230410/2560
66 อบ.0230999/2560

61 อบ.0230704/2560
62 อบ.0230265/2560
63 อบ.0230409/2560

58 อบ.0230923/2560
59 อบ.0231038/2560
60 อบ.0230203/2560

55 อบ.0230296/2560
56 อบ.0231108/2560
57 อบ.0230340/2560

52 อบ.0230947/2560
53 อบ.0230355/2560
54 อบ.0230756/2559

49 อบ.0231009/2560
50 อบ.0230516/2560
51 อบ.0230736/2560

46 อบ.0230408/2560
47 อบ.0231037/2560
48 อบ.0230134/2560

43 อบ.0230407/2560
44 อบ.0231063/2560
45 อบ.0230532/2560

40 อบ.0230464/2560
41 อบ.0230956/2560
42 อบ.0230339/2560

37 อบ.0230539/2560
38 อบ.0230169/2560
39 อบ.0230406/2560



นายคณนาถ  ค าผง 2.56
นายคณิตย์  กรุดแก้ว 2.47
นายคเณศวร์  แก้วค าจันทร์ 2.02
นายคมกฤษ  หาไชย 2.62
นายครรชิต  บุญจริง 2.08
นายครรชิต  แสนคูณ 2.36
นางสาวจงรัก  เมฆบุตร 2.71
นายจตุรงณ์  ทิพย์อุตร 2.88
นางสาวจริญญา  ผ่องแผ้ว 2.83
นางสาวจริยา  ชัยดวงดี 2.75
นางสาวจริยา  ทุมบู่ 2.96
นางสาวจริยา  บุตรสง่า 3.17
นายจักรกฤษ  วงศ์ศิริ 2.36
นายจักรกฤษ  แสงสว่าง 2.40
นายจักรกฤษณ์  ศิริวัน 2.47
นายจักรกฤษณ์  สร้อยค า 2.21
นายจักรกฤษณ์  อาจวิชัย 2.67
นายจักรพงษ์  กัณหารินทร์ 3.10
นายจักรพงษ์  ค างอก 3.15
นายจักรพล  สร้อยสิงห์ 3.23
นายจักรพันธ์  บุญทรง 2.46
นายจักรี  แสนทวีสุข 2.67
นางสาวจันจิรา  สาระวิทย์ 2.63
นางสาวจันจิรา  สุภาการ 2.38
นายจันทร  พาสันต์ 2.58
นางสาวจันทร์นภา  ไกรวิเศษ 2.77
นางสาวจัสมีน  หอมหวาน 2.46
นายจาตุรนต์  วงษาเกษ 2.45
นายจามร  มีเกาะ 2.97
นายจารุกิตป์  แก้วมหา 2.28
นางสาวจารุวรรณ  มะศรีหา 2.58
นายจิตตภัทร  แก่นทอง 2.74
นายจิตติพร  เหล่าราช 3.13
นายจิตรกร  บอนบุตร 2.62
นางสาวจิตรลดา  สมพร 2.87
นางสาวจิตรา  แก้วสุพรรณ 2.83
นางสาวจิตราพร  เพ็ชรเสน 2.66
นางสาวจิตราภรณ์  จันทุมา 2.99
นางสาวจิตราภรณ์  ท่อนทองมีสุข 2.40
นางสาวจิตาภา  ส าโรง 2.23
นางสาวจินตนา  ทิพวัน 2.45118 อบ.0230680/2560

115 อบ.0231086/2560
116 อบ.0230283/2560
117 อบ.0230872/2560

112 อบ.0230517/2560
113 อบ.0230558/2560
114 อบ.0230180/2560

109 อบ.0230728/2560
110 อบ.0230266/2560
111 อบ.0231109/2560

106 อบ.0230715/2560
107 อบ.0230958/2560
108 อบ.0230476/2560

103 อบ.0230253/2560
104 อบ.0230881/2560
105 อบ.0230211/2560

100 อบ.0230627/2560
101 อบ.0231011/2560
102 อบ.0230572/2560

97 อบ.0231054/2560
98 อบ.0230159/2560
99 อบ.0230138/2560

94 อบ.0230212/2560
95 อบ.0230632/2560
96 อบ.0231083/2560

91 อบ.0230329/2560
92 อบ.0230839/2560
93 อบ.0230123/2560

88 อบ.0230660/2560
89 อบ.0230179/2560
90 อบ.0230849/2560

85 อบ.0231025/2560
86 อบ.0230659/2560
87 อบ.0230297/2560

82 อบ.0230831/2560
83 อบ.0230411/2560
84 อบ.0230377/2560

79 อบ.0230362/2560
80 อบ.0230124/2560
81 อบ.0230290/2560

78 อบ.0230825/2560



นายจิรพงษ์  สุตะภักด์ิ 3.42
นายจิรพนธ์  ค าภารส 3.39
นางสาวจิรพรรณ  ปาเวส 2.80
นายจิระวัฒน์  สมสมัย 2.83
นางสาวจิราพร  วรพุฒ 3.16
นางสาวจิราภรณ์  ปันลา 3.05
นางสาวจิราภรณ์  เปรมใจ 2.01
นางสาวจิราภรณ์  โสภา 2.40
นายจิรายุทธ  พรหมวงค์ 2.71
นายจิรายุทร  ค าแพงจีน 2.32
นางสาวจิรารัตน์  บัวพันธ์ 3.03
นางสาวจิราวรรณ  วิเวกวินย์ 2.92
นายจิราวุฒิ  บุญศรี 2.39
นางสาวจีรภา  วงค์ตรี 2.72
นางสาวจีรวรรณ  ส าเภานนท์ 2.73
นายจีระวัฒน์  พรมสีใหม่ 2.98
นายจีระศักด์ิ  รุ่งโรจน์ 2.56
นางสาวจุฑามาศ  วงศ์โสภา 2.47
นางสาวจุฑารัตน์  ดอกบัว 3.03
นางสาวจุฑารัตน์  พันธุออน 3.19
นางสาวจุรีพร  พันโบ 3.09
นางสาวจุไรรัตน์  ปุยฝ้าย 2.83
นางสาวจุฬารัตน์  ลือชา 2.82
นางสาวจุฬาลักษณ์  ถวนนอก 3.13
นายเจตตรินทร์  สายเมฆ 2.90
นางสาวเจนจิรา  แก่นอินทร์ 2.01
นางสาวเจนจิรา  มาศิริ 3.14
นายเจนณรงค์  บุญทรัพย์ 2.98
นายฉัตรชัย  ทองด้วง 2.94
นายเฉลิมเกียรติ  เรืองศิริปิยะกุล 2.64
นายเฉลิมเกียรติ  วนหิรัญกุล 2.54
นายเฉลิมชัย  ปาค าศรี 2.39
นายเฉลิมรัฐ  พูลเพ่ิม 2.76
นางสาวชญาดา  สีชมภูพาน 3.17
นางสาวชฎาพร  จันสด 2.95
นางสาวชฎาภรณ์  สมปาน 2.31
นางสาวชฏาพร  การสา 2.65
นางสาวชนภรณ์  สว่างงาม 2.54
นายชนะชน  สุกใส 2.27
นางสาวชนากานต์  ประคอง 2.39
นายชนาธิป  พละสุ 2.06

157 อบ.0230213/2560
158 อบ.0230254/2560
159 อบ.0230127/2560

154 อบ.0230230/2560
155 อบ.0230480/2560
156 อบ.0231039/2560

151 อบ.0230981/2560
152 อบ.0231018/2560
153 อบ.0230618/2560

148 อบ.0230330/2560
149 อบ.0230674/2560
150 อบ.0231124/2560

145 อบ.0230479/2560
146 อบ.0230913/2560
147 อบ.0231146/2560

142 อบ.0231066/2560
143 อบ.0230681/2560
144 อบ.0230165/2560

139 อบ.0231060/2560
140 อบ.0230661/2560
141 อบ.0230605/2560

136 อบ.0230883/2560
137 อบ.0231065/2560
138 อบ.0230318/2560

133 อบ.0230478/2560
134 อบ.0230465/2560
135 อบ.0230867/2560

130 อบ.0230518/2560
131 อบ.0230846/2560
132 อบ.0230770/2560

127 อบ.0230955/2560
128 อบ.0230412/2560
129 อบ.0230948/2560

124 อบ.0230544/2560
125 อบ.0230882/2560
126 อบ.0230807/2560

121 อบ.0230378/2560
122 อบ.0231026/2560
123 อบ.0230477/2560

119 อบ.0230755/2560
120 อบ.0230931/2560



นางสาวชนิกานต์  บ าเพ็ญ 2.42
นางสาวชนิดา  นิลบล 2.89
นางสาวชไมพร  สากล 2.82
นางสาวชรินทร์ทิพย์  พันธ์ศรี 2.70
นางสาวชรินรัตน์  ช้างสาร 2.84
นางสาวชลันดา  กาเมือง 2.66
นางสาวชลิตา  หาญพิทักษ์ 2.65
นายชวกร  ทองเนตร 2.83
นายชัชพล  ค าบาล 3.03
นายชัชฤทธ์ิ  ตรียาวณิชย์ 2.43
นายชัยณรงค์  จิบจันทร์ 2.20
นายชัยณรงค์  สองศร 2.40
นายชัยรัตน์  ผลจันทร์ 3.20
นายชัยวัฒน์  วงศ์เสนา 2.35
นายชาญณรงค์  นาเมืองรักษ์ 2.72
นายชานนท์  ตระการจันทร์ 2.37
นางสาวชาลินี  ชาสมบัติ 2.37
นายชินกร  เครือแก้ว 2.47
นางสาวชุดาพร  ติจะนา 3.03
นางสาวชุติกาญจน์  มณีภาค 2.49
นายชุติพนธ์  ขันตีสาย 2.70
นายชุติพนธ์  ทิมา 2.38
นางสาวชุติมา  แสนหาญ 2.79
นายเชาวน์วัศน์  แหวนหล่อ 2.69
นางสาวเชาวนันท์  บุญชม 3.15
นายเชิดเกียรติ  วิชัย 3.18
นายโชคชัย  เกษมทวีศักด์ิ 2.64
นางสาวโซธิรัตน์  ทูลค า 3.19
นายฌาณิช  สิงห์โต 3.16
นางสาวญาณภา  แสนทวีสุข 2.91
นายญาณวุฒิ  ก้อนทอง 2.42
นางสาวฐาปนี  ทองเช้ือ 2.71
นางสาวฐิตาภา  บุตรพิมพ์ 2.28
นายฐิติพงศ์  โพธ์ิบอน 2.30
นายณฐกร  นรากุล 2.40
นางสาวณภัทร  คมใสย์ 3.46
นายณรงค์กรณ์  หลักค า 3.91
นายณรงค์เดช  หัตถชาติ 2.58
นายณรงค์ฤทธ์ิ  หลักศรี 2.59
นายณัฏฐพงษ์  พันธ์ฟัก 2.45
นายณัฐกร  บัวลอย 3.35

199 อบ.0230291/2560
200 อบ.0231023/2560

196 อบ.0231116/2560
197 อบ.0230251/2560
198 อบ.0230413/2560

193 อบ.0230161/2560
194 อบ.0230768/2560
195 อบ.0230482/2560

190 อบ.0230214/2560
191 อบ.0231062/2560
192 อบ.0231067/2560

187 อบ.0231040/2560
188 อบ.0230331/2560
189 อบ.0230977/2560

184 อบ.0230987/2560
185 อบ.0230596/2560
186 อบ.0230471/2560

181 อบ.0230136/2560
182 อบ.0231005/2560
183 อบ.0231125/2560

178 อบ.0230176/2560
179 อบ.0231137/2560
180 อบ.0230738/2560

175 อบ.0230432/2560
176 อบ.0230154/2560
177 อบ.0230167/2560

172 อบ.0230633/2560
173 อบ.0230876/2560
174 อบ.0230982/2560

169 อบ.0230240/2560
170 อบ.0230938/2560
171 อบ.0230358/2560

166 อบ.0230298/2560
167 อบ.0230132/2560
168 อบ.0230993/2560

163 อบ.0230648/2560
164 อบ.0230628/2560
165 อบ.0230766/2560

160 อบ.0230819/2560
161 อบ.0230481/2560
162 อบ.0230563/2560



นายณัฐกานต์  ไขแสง 2.72
นายณัฐชรินทร์  วิไลศักด์ิ 3.06
นายณัฐชัย  ชูเมือง 2.66
นางสาวณัฐธิดา  ศรีธรรม 2.83
นางสาวณัฐธิดา  แสงเขตต์ 3.11
นางสาวณัฐธิดา  เหลาสิงห์ 2.22
นายณัฐนันท์  ลาดโพธ์ิ 2.89
นายณัฐนันท์  อภิชัยพิทยาธร 2.57
นายณัฐพงศ์  บุญยืน 2.40
นายณัฐพงษ์  กุลเกียรติศิริสุข 2.42
นายณัฐพงษ์  ติละบาล 3.10
นายณัฐพงษ์  ปัตไตร 2.42
นายณัฐพงษ์  พงษ์จันโอ 2.67
นายณัฐพงษ์  สมบัติหลาย 3.02
นายณัฐพงษ์  แสงสว่าง 2.42
นายณัฐพล  ทองมา 2.52
นายณัฐพล  โลหะสาร 2.84
นายณัฐพล  หอมอ่อน 2.99
นายณัฐพล  อ่อนหนู 3.01
นางสาวณัฐวิภา  จักรศรี 2.84
นายณัฐวุฒิ  จันทกาญจน์ 2.73
นายณัฐวุฒิ  โล่ห์ค า 2.38
นายณัฐวุฒิ  แสงสว่าง 2.09
นายณัฐศรัลย์  พิชญปรานห์ 2.55
นางสาวณัฐิยา  สร้อยค า 2.78
นายดนัย  จิตรม่ัน 2.99
นายดนุเดช  อินทร์ทา 2.32
นายดนุพร  สมยา 3.10
นางสาวดวงกมล  ชูรี 3.10
นางสาวดวงกมล  สุดหล้า 2.81
นางสาวดวงใจ  สิงห์ทอง 2.46
นางสาวดวงใจ  โสสว่าง 2.76
นางสาวดวงพร  นิวงษา 2.55
นางสาวดวงพร  พลค ามาก 2.47
นางสาวดวงมณี  ดาผา 3.01
นายดัสกร  มูลตรีภักดี 2.18
นายดาวเหนือ  วิชาค า 3.09
นายเด่นชัย  เสียงหวาน 2.70
นางสาวตรองจิต  สมสวย 2.58
นางสาวตันหยง  สีพิมพ์ 2.44
นายถาวร  มารญา 2.74241 อบ.0230349/2560

238 อบ.0230241/2560
239 อบ.0230836/2560
240 อบ.0230988/2560

235 อบ.0230978/2560
236 อบ.0230926/2560
237 อบ.0230934/2560

232 อบ.0230793/2560
233 อบ.0230713/2560
234 อบ.0230146/2560

229 อบ.0231068/2560
230 อบ.0230231/2560
231 อบ.0230255/2560

226 อบ.0230573/2560
227 อบ.0230962/2560
228 อบ.0231154/2560

223 อบ.0230166/2560
224 อบ.0230653/2560
225 อบ.0231150/2560

220 อบ.0230319/2560
221 อบ.0230533/2560
222 อบ.0231147/2560

217 อบ.0230862/2560
218 อบ.0230970/2560
219 อบ.0231092/2560

214 อบ.0230721/2560
215 อบ.0230986/2560
216 อบ.0230268/2560

211 อบ.0231027/2560
212 อบ.0230729/2560
213 อบ.0230914/2560

208 อบ.0230215/2560
209 อบ.0230353/2560
210 อบ.0230151/2560

205 อบ.0230645/2560
206 อบ.0230785/2560
207 อบ.0231151/2560

202 อบ.0230142/2560
203 อบ.0230720/2560
204 อบ.0230662/2560

201 อบ.0230751/2560



นายทรงกรต  สมสุข 3.05
นางสาวทรายทอง  สิงห์โส 2.30
นายทศพร  กุตโต 2.72
นายทศพล  พลเย่ียม 2.70
นางสาวทักษพร  ปัฐมา 2.92
นางสาวทัศนาพร  พรหมทา 2.71
นางสาวทัศนีย์  หลักหาญ 2.84
นางสาวทิพย์สุคนธ์  โกศล 2.31
นางสาวทิพยาภรณ์  เข็มเพชร 2.59
นางสาวทิพวรรณ  จ าปาแดง 2.90
นางสาวทิพวัลย์  วงศ์บุญ 2.31
นายทิพากร  ลาธุลี 2.61
นายธงชัย  เฉลียวธรรม 3.08
นายธณัฐชัย  นิลไชย 3.12
นายธนกิตย์  ศิริศรี 2.60
นายธนนท์  ไพโรจน์เพชรายุทธ 2.82
นายธนพล  ภูชะธง 2.01
นายธนพล  วรรณสุภะ 2.31
นายธนพล  สีสุภา 2.35
นายธนรัชต์  ชมเสน 2.61
นายธนวัฒน์  ดอนหลาบค า 2.54
นายธนวัต  ฝาค า 3.13
นายธนศักด์ิ  แสนนา 2.52
นายธนา  บุตรศรี 2.73
นายธนากร  ศรีธรรมมา 2.68
นายธนากรณ์  เทียมทัด 2.60
นายธนาทัศน์  การินทร์ 2.46
นางสาวธนาภรณ์  ศรีบุระ 2.86
นายธนาวุฒิ  โรมรัน 2.79
นางสาวธนิตา  มนตรี 2.69
นายธนู  อาธิเวช 2.47
นายธเนศ  ทองสถิตย์ 2.37
นายธเนศ  ศรียะวงษ์ 3.07
นายธวมินทร์  สารภาพ 2.75
นายธวัชชัย  พิมโคตร 2.34
นายธวัชชัย  วงค์ชาลี 3.29
นายธวัชพงษ์  ค าศรีสุข 2.02
นายธวัฒน์  กูลเก้ือ 3.56
นายธัชชัย  ค าแพง 2.62
นางสาวธัญญ์นรี  นาแมงรัก 2.79
นางสาวธัญญรัตน์  บุญถนอม 2.03

280 อบ.0231003/2560
281 อบ.0230320/2560
282 อบ.0230116/2560

277 อบ.0230854/2560
278 อบ.0230939/2560
279 อบ.0231129/2560

274 อบ.0230175/2560
275 อบ.0231093/2560
276 อบ.0230434/2560

271 อบ.0231138/2560
272 อบ.0230714/2560
273 อบ.0230865/2560

268 อบ.0230494/2560
269 อบ.0230887/2560
270 อบ.0230853/2560

265 อบ.0230600/2560
266 อบ.0230654/2560
267 อบ.0230694/2560

262 อบ.0231110/2560
263 อบ.0230433/2560
264 อบ.0230415/2560

259 อบ.0230216/2560
260 อบ.0230466/2560
261 อบ.0230918/2560

256 อบ.0230682/2560
257 อบ.0230832/2560
258 อบ.0230121/2560

253 อบ.0230269/2560
254 อบ.0231055/2560
255 อบ.0230384/2560

250 อบ.0230864/2560
251 อบ.0230343/2560
252 อบ.0230886/2560

247 อบ.0230677/2560
248 อบ.0230663/2560
249 อบ.0230885/2560

244 อบ.0231118/2560
245 อบ.0230129/2560
246 อบ.0230812/2560

242 อบ.0230414/2560
243 อบ.0230884/2560



นางสาวธัญญา  แก้วนนท์ 2.95
นางสาวธัญญา  สุภาษร 2.12
นางสาวธัญญาภรณ์  ดวงตา 2.60
นางสาวธัญญารัตน์  เวียงแก้ว 2.89
นางสาวธาริตา  บุญดี 2.99
นางสาวธิดาพร  สุวรรณกูฎ 3.08
นางสาวธิดาภรณ์  สีแสด 2.90
นางสาวธิดารัตน์  ทีอุทิศ 2.89
นางสาวธิดารัตน์  ย่ีเข่ง 2.71
นายธีรชาติ  เรืองธรรม 2.31
นายธีรเดช  วงศ์เพชร 2.68
นายธีรภัทร  สอนพงษ์ 2.52
นายธีรภาพ  ทีฆะ 3.08
นายธีรศานต์  ธิมาชัย 2.34
นายธีระพล  เพียรราช 2.58
นายธีระยุทธ  มีไชย 2.14
นายธีระวัต  ไทยกุล 3.15
นายธีระศักด์ิ  ผดุงปราณ 2.16
นายนครินทร์  ก้อนค า 2.38
นางสาวนงนุช  ชิณภา 2.94
นายนนทกาญจน์  แสนหยุด 2.86
นายนนทชัย  ภาคโพธ์ิ 2.38
นางสาวนนทิชา  วิถี 3.02
นายนพรัตน์  บุดดีค า 2.60
นายนพรัตน์  วรรณโสภา 2.33
นางสาวนภาพร  ผลาเลิศ 2.25
นางสาวนภาพร  ศรีรักษา 2.89
นายนรพันธ์ุ  เอ้ือเฟ้ือพันธ์ุ 2.85
นายนรภัทร  วงศ์ปัสสา 2.16
นางสาวนราภรณ์  ไชยรัตน์ 3.17
นางสาวนรารัตน์  ไชยสัจ 2.48
นายนราวิชญ์  สุทธการ 2.40
นางสาวนริศรา  แก้วเคนมา 2.41
นางสาวนริศรา  สายเบาะ 3.07
นางสาวนฤดี  ค าบาล 2.65
นางสาวนฤมล  น้ิวทอง 2.75
นางสาวนฤมล  พิลาคุณ 3.23
นายนัชฐ์ธนันฒ์  ศรีสวัสด์ิ 2.12
นายนัฐพงษ์  ใจดี 2.53
นายนัฐวุฒิ  สุศรี 2.95
นายนัตพล  ชัยค ามา 2.76

322 อบ.0230242/2560
323 อบ.0230732/2560

319 อบ.0230380/2560
320 อบ.0230762/2560
321 อบ.0231022/2560

316 อบ.0230723/2560
317 อบ.0230389/2560
318 อบ.0231139/2560

313 อบ.0230858/2560
314 อบ.0230385/2560
315 อบ.0230763/2560

310 อบ.0230827/2560
311 อบ.0230162/2560
312 อบ.0230182/2560

307 อบ.0231056/2560
308 อบ.0230786/2560
309 อบ.0230170/2560

304 อบ.0230157/2560
305 อบ.0230877/2560
306 อบ.0230218/2560

301 อบ.0230150/2560
302 อบ.0230798/2560
303 อบ.0230312/2560

298 อบ.0230155/2560
299 อบ.0231021/2560
300 อบ.0231123/2560

295 อบ.0230202/2560
296 อบ.0230941/2560
297 อบ.0230217/2560

292 อบ.0230435/2560
293 อบ.0231020/2560
294 อบ.0230826/2560

289 อบ.0231019/2560
290 อบ.0230284/2560
291 อบ.0230909/2560

286 อบ.0231131/2560
287 อบ.0230483/2560
288 อบ.0230564/2560

283 อบ.0230629/2560
284 อบ.0230232/2560
285 อบ.0230888/2560



นางสาวนัทธมน  พิมแก้ว 3.21
นางสาวนันทกา  สีดา 2.61
นางสาวนันทกานต์  เนืองศรี 2.54
นายนันทวัฒน์  จันทร์งาม 3.00
นางสาวนันทวิกา  พวงน้อย 3.13
นางสาวนันทิกา  ประสาร 2.97
นางสาวนันทิยา  นามนนท์ 2.40
นางสาวนันทิยา  บุญราม 2.56
นางสาวนันธิญา  กงเงิน 2.97
นายนาคี  ภาระเวช 3.08
นางสาวนารีรัตน์  กองสินแก้ว 3.06
นายน าพล  พิมพ์พงษ์ 2.96
นางสาวนิชาภัทร  เห็มบุตร 2.98
นางสาวนิดา  ศรีถาการ 2.21
นางสาวนิตยา  แก้วแสง 3.13
นางสาวนิตยา  ดวงค า 3.10
นางสาวนิตยา  โพธ์ิขาว 2.83
นางสาวนิตยา  ศรบุญทอง 3.07
นายนิติกร  ไชยา 2.84
นางสาวนิติพร  จารุวงษ์ 2.55
นายนิติพล  พลพวก 2.23
นายนิทัศน์  ศรีวิชัย 2.21
นายนิพนธ์  อินทนา 2.48
นางสาวนิภาพร  ดาราจันทร์ 2.43
นางสาวนิภาพร  อยู่สุข 3.12
นางสาวนิภารัตน์  มูลสิน 2.98
นางสาวนิโลบล  โยธา 2.68
นายนิวัชรากร  พิมพล 3.09
นางสาวนิศา  แรกเรียง 2.44
นางสาวนิศาชล  บุญซ้อน 3.20
นางสาวนิสารัตน์  ปล่ังกลาง 2.28
นางสาวนุชจรีย์  กันตะพันธ์ 2.64
นางสาวนุชจิรา  พิมพ์ดี 2.62
นางสาวนุชรินทร์  ผิวเหลือง 2.77
นางสาวเนตรนภา  นิจรันดร์ 2.70
นางสาวเนริสา  เด่ือไธสง 3.19
นายบรรจบ  แสนเจริญสุข 2.88
นายบริวัตร  สืบจันทา 2.84
นายบัญชา  พาประกอบ 2.67
นายบัญญัติ  ภักดีล้น 2.95
นายบัณฑิต  ดรุณพันธ์ 2.56364 อบ.0230745/2560

361 อบ.0230534/2560
362 อบ.0230417/2560
363 อบ.0230695/2560

358 อบ.0231059/2560
359 อบ.0230485/2560
360 อบ.0230313/2560

355 อบ.0230360/2560
356 อบ.0230407/2559
357 อบ.0230452/2560

352 อบ.0230910/2560
353 อบ.0230665/2560
354 อบ.0230995/2560

349 อบ.0230730/2560
350 อบ.0230664/2560
351 อบ.0230436/2560

346 อบ.0230454/2560
347 อบ.0230390/2560
348 อบ.0230724/2560

343 อบ.0230890/2560
344 อบ.0230960/2560
345 อบ.0231014/2560

340 อบ.0230300/2560
341 อบ.0230950/2560
342 อบ.0230641/2560

337 อบ.0230951/2560
338 อบ.0230286/2560
339 อบ.0230691/2560

334 อบ.0230799/2560
335 อบ.0230416/2560
336 อบ.0230491/2560

331 อบ.0230321/2560
332 อบ.0230501/2560
333 อบ.0230270/2560

328 อบ.0230381/2560
329 อบ.0230299/2560
330 อบ.0230521/2560

325 อบ.0230256/2560
326 อบ.0230889/2560
327 อบ.0230915/2560

324 อบ.0231070/2560



นายบัณฑิต  โพธิษา 2.38
นายบัณฑิต  ศรีจานเหนือ 2.31
นางสาวบานช่ืน  เก่งมนตรี 2.95
นายบุญมี  ทองชุม 2.57
นายบุญหลาย  ศรีสุธรรม 2.62
นางสาวบุญอ้อม  พันธ์สุยา 3.11
นางสาวบุณยานุช  วงค์ขัน 3.15
นางสาวบุศราพร  ศิลาวัฒน์ 2.26
นางสาวบุษบง  เตรียมค้างพลู 2.62
นางสาวบุษบา  แสงทอง 3.10
นางสาวเบญจพร  มทามพร 2.53
นางสาวปฎินยา  บุตรศรี 2.68
นายปฏิญญา  ไพรศรี 3.04
นายปฏิภาน  สินเธาว์ 2.73
นายปฏิวัติ  เเก้ววิฑูรย์ 2.50
นายปฐมพงษ์  ผาลา 2.23
นางสาวปนัดดา  นาค า 2.94
นางสาวปนัดดา  เย่ือใย 3.03
นางสาวปนัสดา  พร้อมสุข 2.75
นางสาวปภัสสร  บุญลา 2.96
นางสาวปภาดา  สมตัว 2.32
นายประกาศิต  เร่งศึก 2.29
นางสาวประไพพรรณ  เสริมชุมแพ 2.64
นางสาวประภาภรณ์  งามศิริ 2.67
นายปรัชญา  จันทร์เพ็ชร 2.67
นายปรัชญาพล  สันโดษ 2.09
นายปราการ  บุณยศิโรตม์ 2.56
นางสาวปรางทิพย์  สายแก้ว 2.37
นางสาวปราณี  ผลดี 2.76
นางสาวปราณี  สิมาทอง 2.43
นางสาวปรารีรัตน์  สุดไชย 3.20
นายปริญญา  ขันทอง 2.40
นายปริญญา  โพนทัน 2.65
นายปริญญา  อายุบุญชู 2.47
นายปรินทร์  ทุมมากรณ์ 2.79
นายปริยวัฒน์  เภานาง 2.37
นายปริวัฒน์  โตโส 2.60
นายปรีชา  สายแสง 2.34
นายปรีชาพล  ขันเขต 2.22
นางสาวปรียนุช  หมูทอง 2.38
นางสาวปรียานุช  ศรบุญทอง 3.18

403 อบ.0230972/2560
404 อบ.0230891/2560
405 อบ.0230800/2560

400 อบ.0231122/2560
401 อบ.0230696/2560
402 อบ.0230418/2560

397 อบ.0230314/2560
398 อบ.0230350/2560
399 อบ.0230332/2560

394 อบ.0230989/2560
395 อบ.0230391/2560
396 อบ.0230752/2560

391 อบ.0230753/2560
392 อบ.0231117/2560
393 อบ.0230344/2560

388 อบ.0230287/2560
389 อบ.0230152/2560
390 อบ.0230160/2560

385 อบ.0230233/2560
386 อบ.0230293/2560
387 อบ.0230149/2560

382 อบ.0230966/2560
383 อบ.0230584/2560
384 อบ.0231073/2560

379 อบ.0230656/2560
380 อบ.0230965/2560
381 อบ.0230205/2560

376 อบ.0231041/2560
377 อบ.0230655/2560
378 อบ.0230148/2560

373 อบ.0231071/2560
374 อบ.0231090/2560
375 อบ.0230128/2560

370 อบ.0230873/2560
371 อบ.0230257/2560
372 อบ.0230957/2560

367 อบ.0231140/2560
368 อบ.0231148/2560
369 อบ.0230429/2560

365 อบ.0230906/2560
366 อบ.0230171/2560



นางสาวปวีณา  จันเหลือง 2.62
นางสาวปวีณา  จารุการ 2.70
นางสาวปวีณา  อะทุมชาย 2.99
นายปัญญากร  จันเเจ่ม 2.51
นายปัณณวิชญ์  สารการ 2.15
นางสาวปัทมาวรรณ  ส่งเสริม 3.20
นางสาวปาริชาต  สีฐา 2.93
นางสาวปาริชาติ  ย่ิงยง 2.65
นางสาวปาริดา  ทรัพย์ทองค า 3.06
นางสาวปาริษา  ทุมาสิงห์ 2.18
นางสาวปาลิตา  จันดาชาติ 2.82
นายปิติกูล  ถามะพันธ์ 2.27
นายปิติพงศ์  แก่นสาร์ 2.75
นายปิติวุฒิ  จารุเศรษฐ 2.52
นายปิยณัฐ  ทองจันทร์ 2.51
นางสาวปิยธิดา  พลศรี 3.16
นางสาวปิยธิดา  สร้อยค า 3.08
นางสาวปิยพร  ค าพิราช 2.76
นางสาวปิยาภรณ์  จันทร์แดง 2.67
นางสาวปุณยนุช  พลศักด์ิ 3.04
นางสาวเปรมฤทัย  วะสมบัติ 3.09
นายเปรมวิทย์  อินทร์จันดา 2.84
นางสาวผริตา  บัวแก้ว 3.28
นายพงศกร  ทองแพ 2.72
นายพงศกร  สีชนะ 3.21
นายพงศ์เทพ  คลังตระกูล 2.46
นายพงศธร  หงษ์มณี 2.97
นายพงษ์ศักด์ิ  สุขสงวน 3.10
นายพงษ์สง่า  นกนาค 2.71
นายพงษ์สทร  จันทาทอง 2.39
นายพงษ์สิทธ์ิ  ลาเบิกบาน 3.21
นายพชรวุฒิ  วงษ์จันทร์ 2.26
นายพนมรุ้ง  สุพะนานัย 2.90
นายพนานันท์  ปัญญาดี 2.54
นางสาวพนิดา  พานิชกูล 2.85
นางสาวพนิดา  สีตะวัน 2.71
นายพรทวี  โค้งช่วย 2.87
นางสาวพรทิพย์  ขนานแข็ง 3.02
นางสาวพรทิพย์  ผุดผ่อง 2.52
นางสาวพรนภา  ผลาเลิศ 2.34
นางสาวพรนภา  วันทา 2.90

445 อบ.0230295/2560
446 อบ.0230603/2560

442 อบ.0230437/2560
443 อบ.0230967/2560
444 อบ.0230754/2559

439 อบ.0231094/2560
440 อบ.0230892/2560
441 อบ.0230813/2560

436 อบ.0230244/2560
437 อบ.0230122/2560
438 อบ.0230742/2560

433 อบ.0230779/2560
434 อบ.0230928/2560
435 อบ.0230868/2560

430 อบ.0230758/2560
431 อบ.0231121/2560
432 อบ.0230333/2560

427 อบ.0230697/2560
428 อบ.0230646/2560
429 อบ.0231103/2560

424 อบ.0230771/2560
425 อบ.0230990/2560
426 อบ.0230184/2560

421 อบ.0230258/2560
422 อบ.0231141/2560
423 อบ.0230288/2560

418 อบ.0230243/2560
419 อบ.0231119/2560
420 อบ.0231153/2560

415 อบ.0230764/2560
416 อบ.0230234/2560
417 อบ.0231115/2560

412 อบ.0230430/2560
413 อบ.0230586/2560
414 อบ.0230975/2560

409 อบ.0230716/2560
410 อบ.0230153/2560
411 อบ.0230302/2560

406 อบ.0231012/2560
407 อบ.0231042/2560
408 อบ.0230565/2560



นางสาวพรนภา  ศรีลา 3.19
นางสาวพรนิดา  นามบุตร 3.11
นางสาวพรนิรัตน์  แถมศรี 2.78
นางสาวพรพรรณ  สามิลา 2.82
นางสาวพรพิมล  มารัตน์ 2.81
นางสาวพรพิมล  สงวนพิมพ์ 2.48
นางสาวพรรณรายณ์  มุทุกันต์ 2.75
นางสาวพรรณวิภา  โมดศิริ 2.33
นางสาวพรรณิดา  อินทร์งาม 2.93
นายพรหมพิริยะ  ทาระธรรม 2.95
นายพรอนันต์  มะลิวัลย์ 2.33
นางสาวพร้อมพร  สุขภิรมย์ 3.50
นายพลจันทร์  กายคะตา 3.36
นางสาวพลอยอ าพัน  พูลสุข 3.18
นางสาวพวงพลอย  พรมไทย 2.34
นายพัชระ  ปันจันสิงห์ 2.74
นางสาวพัชราภรณ์  สุภาพ 2.99
นางสาวพัชริดา  พจน์ชนะ 3.24
นางสาวพัชรี  ด่านล ามะจาก 2.80
นางสาวพัชรี  ศรีวะอุไร 2.83
นางสาวพัชรี  ศรีเสน 2.97
นางสาวพัชรีย์ภรณ์  สายช่วย 2.27
นายพัฒนพล  ราตรี 2.26
นางสาวพัฒนียา  ค าศรี 2.97
นายพัฒพล  พลเย่ียม 2.84
นางสาวพัณณกร  โพธ์ิแก้ว 2.87
นายพันธวิศ  ใสพันธ์ 2.91
นายพากเพียร  อนุวรรณ 2.71
นายพิชิต  งามศรี 2.39
นายพิชิตชัย  ศรีมงคล 3.12
นายพิทยา  บุญเยาว์ 2.79
นายพิทักษ์ชัย  ทองจิรัฐิติกาล 2.99
นายพิทักษ์ชัย  สุนทรเพราะ 2.97
นางสาวพิมใจ  วงศ์ทวี 2.25
นางสาวพิมพ์ใจ  จันทาใส 3.01
นางสาวพิมพ์ทอง  แซ่อ้ึง 3.57
นางสาวพิมพ์ประภา  สหพงษ์ 2.36
นางสาวพิมพ์พร  วงศ์ประสาร 3.01
นายพิรุณพล  ซ้อนพิมาย 2.76
นายพีระยุทธ  วงศ์สุทธิ 2.40
นายพุฒิพงษ์  ทองสังวรณ์ 2.81487 อบ.0230514/2560

484 อบ.0230366/2560
485 อบ.0230944/2560
486 อบ.0230907/2560

481 อบ.0230590/2560
482 อบ.0230757/2560
483 อบ.0230787/2560

478 อบ.0230845/2560
479 อบ.0230334/2560
480 อบ.0231044/2560

475 อบ.0230683/2560
476 อบ.0230467/2560
477 อบ.0231112/2560

472 อบ.0230747/2560
473 อบ.0230743/2560
474 อบ.0231010/2560

469 อบ.0230863/2560
470 อบ.0230486/2560
471 อบ.0230759/2560

466 อบ.0230772/2560
467 อบ.0230666/2560
468 อบ.0230393/2560

463 อบ.0230365/2560
464 อบ.0231043/2560
465 อบ.0230322/2560

460 อบ.0230637/2560
461 อบ.0230814/2560
462 อบ.0230371/2560

457 อบ.0230959/2560
458 อบ.0230820/2560
459 อบ.0230932/2560

454 อบ.0230361/2560
455 อบ.0230457/2560
456 อบ.0230271/2560

451 อบ.0230808/2560
452 อบ.0230976/2560
453 อบ.0231024/2560

448 อบ.0230545/2560
449 อบ.0230589/2560
450 อบ.0230392/2560

447 อบ.0230588/2560



นายเพชรพงษ์  สุพงษ์ 2.86
นางสาวเพ็ญผกา  จันทะมาศ 3.07
นางสาวเพ็ญมณี  มงคล 2.96
นายเพ่ิมพูน  เบ้าค า 3.17
นางสาวแพรไหม  จันทาใส 2.95
นายไพรัตน์  อ้วนค า 2.49
นายไพโรจน์  ลาภทวี 2.87
นายไพศาล  บุญมาก 2.58
นายภัทรพล  จันตะ 2.69
นายภัทรพล  ปิดตาฝ้าย 2.19
นางสาวภัสดาพร  วิระบรรณ์ 2.38
นางสาวภัสรา  สายพันธ์ 3.07
นายภาคภูมิ  ก่ิงจันทร์ 3.22
นายภาคภูมิ  รจนัย 2.47
นายภาณุวัฒน์  ทองวิเศษ 2.29
นายภานุวัฒน์  นวนวัน 2.31
นายภานุวัฒน์  พรแสนสี 2.76
นายภานุวัฒน์  พละเดช 2.26
นางสาวภารดี  บิลชัย 2.61
นางสาวภาวินี  ม่ิงมูล 3.18
นายภูมิศักด์ิ  สารทอง 3.18
นายภูวนาถ  ใจช่วง 2.48
นางสาวภูหลวง  จ าปีพรม 2.82
นายมงคล  พุ่มจันทร์ 2.96
นางสาวมณฑิรา  เหล่าสิงห์ 2.48
นางสาวมณีรัตน์  นนพละ 2.59
นางสาวมณีรัตน์  สว่างภพ 2.75
นางสาวมธุรส  กล้าทน 2.89
นายมนตรี  ราชธานี 2.47
นายมรกต  รักอักษร 2.85
นางสาวมัณฑนา  ยอดโพธ์ิ 2.35
นางสาวมัทนา  สายพันธ์ุ 2.82
นายมานพ  ชยางกูร 2.82
นายมานิตย์  แก่นสุข 3.20
นางสาวมาริษา  กองสุข 3.04
นางสาวมาริสา  ปาวงค์ 2.67
นางสาวมุกดารัตน์  สายสมบัติ 2.77
นายเมธา  นามสะภู 2.40
นายไมตรี  พลแสน 2.62
นายย่ิงยง  นักธรรม 2.42
นายยุทธนา  สีสอน 2.36

526 อบ.0230468/2560
527 อบ.0230386/2560
528 อบ.0230168/2560

523 อบ.0230504/2560
524 อบ.0230260/2560
525 อบ.0230219/2560

520 อบ.0230748/2560
521 อบ.0231057/2560
522 อบ.0230536/2560

517 อบ.0230675/2560
518 อบ.0230893/2560
519 อบ.0230668/2560

514 อบ.0230186/2560
515 อบ.0230874/2560
516 อบ.0230440/2560

511 อบ.0230737/2560
512 อบ.0230458/2560
513 อบ.0230908/2560

508 อบ.0230246/2560
509 อบ.0230850/2560
510 อบ.0230303/2560

505 อบ.0230439/2560
506 อบ.0230968/2560
507 อบ.0230487/2560

502 อบ.0230851/2560
503 อบ.0230855/2560
504 อบ.0230419/2560

499 อบ.0231000/2560
500 อบ.0230560/2560
501 อบ.0230929/2560

496 อบ.0230861/2560
497 อบ.0230335/2560
498 อบ.0230259/2560

493 อบ.0230818/2560
494 อบ.0230438/2560
495 อบ.0230294/2560

490 อบ.0231074/2560
491 อบ.0230756/2560
492 อบ.0230591/2560

488 อบ.0230557/2560
489 อบ.0230667/2560



นายยุทธนา  แสนค า 2.45
นายยุทธสิทธ์ิ  อุปทัย 2.80
นางสาวยุพา  ดอนภิรมย์ 2.56
นางสาวยุพาภรณ์  อินสี 3.15
นางสาวยุวดี  ค าอุดม 2.92
นางสาวยุวดี  จูมลี 2.72
นางสาวยุวดี  นันตะเสน 3.23
นายโยธิน  ประคองพันธ์ 2.45
นางสาวโยษิตา  ศรแสง 2.66
ว่าท่ีร้อยตรีรณกร  แก้วอ่อน 2.66
นายรณกร  สุบิน 2.36
นายรณกร  แสนสุข 2.51
นายรณชัย  รัตนวัน 3.05
นายรพีพัฒน์  วลัยรัตน์ 2.78
นางสาวรัชฎา  โคตชัย 2.87
นางสาวรัชดาพร  ในทอง 3.08
นางสาวรัชนี  อ่ิมเต็ม 3.07
นางสาวรัชนีกร  แสงพรหม 2.22
นางสาวรัชนีกร  ห่างไธสง 2.94
นายรัชพล  แสนโคก 2.71
นางสาวรัฐกานต์  ค ารัตน์ 2.65
นายรัฐพงศ์  จิตรพรม 3.23
นายรัฐศาสตร์  สิทธิมา 3.16
นางสาวรัตนา  เศษศรี 3.00
นางสาวรัตนาภรณ์  ภูมิต้ัง 2.16
นางสาวราตรี  คงมาก 3.56
นางสาวราตรี  ค่ าคูณ 2.41
นางสาวราตรี  ด าบรรพ์ 2.18
นางสาวราตรี  แสนสุข 2.22
นางสาวริยากร  ณุวงษ์ศรี 3.01
นางสาวรุ่งทิวา  อุทธา 2.54
นางสาวรุ่งรัตน์  ประดับวงษ์ 2.90
นางสาวรุ่งฤดี  ปูพะมูล 2.72
นางสาวรุ่งอรุณ  บูชายันต์ 2.63
นายเรวัต  สีดาแก้ว 3.06
นายเรืองนาม  เท่าสาร 2.76
นายเรืองศักด์ิ  ไชยศรี 3.09
นายฤทธิกร  ศรศิริ 2.52
นายฤทธิเกียรติ  แสงสิงห์ 2.71
นายฤทธิชัย  ธรรมวงศ์ 2.46
นางสาวลฎาภา  พันวงศ์ 2.91

568 อบ.0231004/2560
569 อบ.0230537/2560

565 อบ.0230760/2560
566 อบ.0230441/2560
567 อบ.0230469/2560

562 อบ.0230844/2560
563 อบ.0230810/2560
564 อบ.0231104/2560

559 อบ.0230114/2560
560 อบ.0230894/2560
561 อบ.0230875/2560

556 อบ.0230789/2560
557 อบ.0230821/2560
558 อบ.0230459/2560

553 อบ.0230937/2560
554 อบ.0231142/2560
555 อบ.0230367/2560

550 อบ.0231030/2560
551 อบ.0230709/2560
552 อบ.0231046/2560

547 อบ.0230549/2560
548 อบ.0230783/2560
549 อบ.0230592/2560

544 อบ.0230620/2560
545 อบ.0230725/2560
546 อบ.0230782/2560

541 อบ.0230272/2560
542 อบ.0231007/2560
543 อบ.0230809/2560

538 อบ.0231101/2560
539 อบ.0231029/2560
540 อบ.0230538/2560

535 อบ.0230117/2560
536 อบ.0231130/2560
537 อบ.0230678/2560

532 อบ.0230304/2560
533 อบ.0230739/2560
534 อบ.0231045/2560

529 อบ.0230354/2560
530 อบ.0230921/2560
531 อบ.0230289/2560



นางสาวลลิตา  สุมาลัย 2.58
นางสาวละอองดาว  อินทรีย์ 2.14
นางสาวลักขณา  ลาบุญตา 2.28
นางสาวลัดดาวรรณ  จุใจล้ า 2.81
นางสาวลัดดาวัลย์  ค าแสงดี 2.97
นางสาวลัดดาวัลย์  จันใด 2.71
นางสาวลินดา  พุ่มพิกุล 2.55
นายวงศธร  ธานี 2.64
นายวชิรวุฒิ  แก้วประดับ 2.54
นายวชิระ  วอทอง 3.18
นางสาววชิราภรณ์  สีทิม 2.56
นางสาววณิดา  ปรากฏ 2.46
นายวทัญญู  ศรีพรหม 3.25
นางสาววนิดา  ไชยพรม 2.25
นางสาววนิดา  ย่ังยืน 2.67
นายวรดลน์  พรหมศรี 2.40
นายวรปรัชญ์  ปะวะเคญ 3.45
นางสาววรภรณ์  ศรีบุญเรือง 2.99
นางสาววรรณนิสา  บัวขาว 2.32
นางสาววรรณภรณ์  คชแพทย์ 2.63
นางสาววรรณภา  ศรีชมภู 2.88
นางสาววรรณลี  บุญพุฒ 2.62
นางสาววรรณลี  สันต์ทอง 3.18
นางสาววรรณา  แจ่มใส 3.11
นางสาววรรณิภา  สีดาโคตร 2.64
นายวรวุฒิ  สิงชารี 2.71
นายวรสิทธ์ิ  สุภโกศล 2.43
นางสาววราภรณ์  ประดิษฐ์ 2.61
นางสาววรารักษ์  โคตรเพชร 2.51
นางสาววรินทร  เจริญยุทธ 2.89
นายวรินทร  เช้ือวงษ์ 2.72
นายวริษฐ์  รัชมาศ 2.71
นางสาววสุมนัส  ศรีวิเศษ 2.34
นายวัชรพล  โคตรตัสสา 3.43
นายวัชระ  เช้ือแก้ว 2.35
นายวัชระ  ไตรภพ 2.55
นายวัชระ  มีใจกล่ัน 2.83
นายวัชระพล  ปราบภัย 2.72
นายวัชรากร  พลสวัสด์ิ 2.45
นางสาววัชราพร  วรลี 2.50
นายวันเฉลิม  ฤกษ์นาวา 2.91610 อบ.0230703/2560

607 อบ.0230316/2560
608 อบ.0230842/2560
609 อบ.0231048/2560

604 อบ.0230420/2560
605 อบ.0230922/2560
606 อบ.0230823/2560

601 อบ.0230924/2560
602 อบ.0230896/2560
603 อบ.0231095/2560

598 อบ.0230118/2560
599 อบ.0230952/2560
600 อบ.0231028/2560

595 อบ.0231058/2560
596 อบ.0230140/2560
597 อบ.0230305/2560

592 อบ.0230141/2560
593 อบ.0231076/2560
594 อบ.0230776/2560

589 อบ.0230460/2560
590 อบ.0231047/2560
591 อบ.0230490/2560

586 อบ.0230940/2560
587 อบ.0230261/2560
588 อบ.0230601/2560

583 อบ.0230139/2560
584 อบ.0230507/2560
585 อบ.0230145/2560

580 อบ.0230911/2560
581 อบ.0230206/2560
582 อบ.0230749/2560

577 อบ.0230220/2560
578 อบ.0230495/2560
579 อบ.0230869/2560

574 อบ.0230506/2560
575 อบ.0230489/2560
576 อบ.0230984/2560

571 อบ.0230790/2560
572 อบ.0230895/2560
573 อบ.0230488/2560

570 อบ.0230144/2560



นายวัลลภ  มีนิลดี 3.31
นางสาววาริณี  นิลวัน 2.78
นางสาววารุณี  เทือกตาถา 2.64
นายวิจัย  หอมจันทร์ 3.16
นางสาววิจิตรา  ค าพันธ์ 3.20
นางสาววิจิตรา  โคตรพงษ์ 2.24
นางสาววิจิตรา  พรมทา 2.73
นายวิชัย  เจริญท้าว 2.32
นายวิทยา  พินิจด า 3.19
นายวิทยา  สายอภัย 2.81
นายวิทวัส  บุญญา 3.05
นางสาววิภาพร  งามวงค์ 2.42
นางสาววิภาพร  แถมพันธ์ 2.87
นางสาววิภาพร  มาอ่อน 2.88
นางสาววิมล  แกประโคน 2.38
นางสาววิมลรัตน์  เถาว์โท 2.38
นายวิริยะ  โพธ์ิงาม 2.33
นางสาววิลาวัลย์  บุญหยาด 2.32
นางสาววิไล  คณะศรี 3.05
นางสาววิไล  ถิระพัฒน์ 3.11
นายวิวัฒน์  ปานะ 2.44
นายวิวัฒน์กุล  บุญยงค์ 2.83
นายวิศรุต  ณุวงษ์ศรี 2.24
นายวิศรุต  มูลชาติ 2.91
นายวิศรุตม์  เศวตติยะกานต์ 2.72
นางสาววิสุดา  ไชยคุณ 2.73
นายวีระชัย  ค าภารส 2.62
นายวีระพงษ์  อินศิริ 2.82
นายวีระพล  ศรีดาเรือง 2.44
นายวีระศักด์ิ  บุญน า 2.77
นายวีระศักด์ิ  ย่างเย้ือง 2.38
นายวุฒิชัย  สิงค ามุง 2.00
นายวุฒิศักด์ิ  รุ่งแสง 2.86
นายศรพล  กนะกาศัย 2.60
นายศรพุทธ  ภาดี 3.41
นายศรราม  นิยมวงษ์ 2.21
นายศรายุทธ  หลาบโพธ์ิ 2.58
นายศราวุธ  ชารีหอม 2.47
จ่าสิบตรีศราวุธ  ธรรมลี 3.02
นายศราวุธ  โพพิพัฒน์ 2.65
นายศราวุธ  วุฒิเขต 2.26

649 อบ.0231133/2560
650 อบ.0230221/2560
651 อบ.0230444/2560

646 อบ.0230158/2560
647 อบ.0230870/2560
648 อบ.0230700/2560

643 อบ.0230443/2560
644 อบ.0230979/2560
645 อบ.0230722/2560

640 อบ.0230699/2560
641 อบ.0230765/2560
642 อบ.0230852/2560

637 อบ.0230684/2560
638 อบ.0230147/2560
639 อบ.0231134/2560

634 อบ.0230657/2560
635 อบ.0230828/2560
636 อบ.0230594/2560

631 อบ.0231102/2560
632 อบ.0230710/2560
633 อบ.0230949/2560

628 อบ.0231077/2560
629 อบ.0230550/2560
630 อบ.0230642/2560

625 อบ.0230822/2560
626 อบ.0230325/2560
627 อบ.0230971/2560

622 อบ.0230897/2560
623 อบ.0230190/2560
624 อบ.0230262/2560

619 อบ.0230247/2560
620 อบ.0231105/2560
621 อบ.0230274/2560

616 อบ.0230794/2560
617 อบ.0230207/2560
618 อบ.0230336/2560

613 อบ.0231143/2560
614 อบ.0230734/2560
615 อบ.0230669/2560

611 อบ.0230935/2560
612 อบ.0230404/2560



นายศราวุธ  อาธิเวช 2.53
นางสาวศริญยา  ผิวทอง 2.47
นางสาวศรินลักษณ์  เเก้วออด 2.35
นายศรุต  ศิริปักมานนท์ 2.33
นางสาวศศิฉาย  ภารพัฒน์ 2.92
นางสาวศศิชา  ชูรัตน์ 3.05
นางสาวศศิธร  คชยาพันธ์ 2.88
นางสาวศศิธร  บัวเกตุ 2.27
นางสาวศศิธร  สุขสะบาย 3.47
นางสาวศศิประภา  อบทอง 2.54
นางสาวศศิวิมล  หัวค า 3.18
นายศักดา  สุภาคาร 2.99
นายศักด์ิชัย  บุญยะ 2.92
นายศักด์ิชัย  แสงพล 2.71
นายศักด์ิศรี  สุขษาเกษ 3.10
นางสาวศันสนีย์  ยุวบุตร 2.36
นางสาวศิณิชา  ราชอาสา 2.86
นางสาวศิริขวัญ  เเก้วเเสน 3.13
นางสาวศิริทิพย์  ล้ าเลิศ 3.16
นางสาวศิรินภา  แก้วอุดร 2.96
นายศิริพงษ์  นามพรม 2.86
นางสาวศิริพร  เหลาผา 2.81
นางสาวศิริลักษณ์  ผลจันทร์ 2.92
นางสาวศิริลักษณ์  พิมพสุทธ์ิ 2.69
นางสาวศิริลักษณ์  วรสุข 3.00
นางสาวศิริวรรณ  มณเทียร 2.31
นายศิริวัฒน์  เหล็กเขียว 2.65
นายศิริศักด์ิ  เพ่ิมพูล 2.32
นายศิวดล  โพธารินทร์ 2.27
นางสาวศิศิรา  ขจรกล่ิน 2.44
นายศุภกร  พงษ์เสือ 2.83
นายศุภชัย  แสนย้อย 3.12
นายศุภรัตน์  จันทะสาด 2.54
นางสาวศุภรัตน์  บิลทะศรี 2.54
นายศุภฤกษ์  จิตรมาศ 2.70
นายศุภฤกษ์  วัฒนานุการ 2.87
นายศุภวิชญ์  หิมรัญรักษ์ 2.18
นายศุภวุฒิ  สุดใจ 2.90
นางสาวศุภษร  ทีรวม 2.39
นางสาวศุภานิชญ์  ค าหล้า 2.52
นางสาวศุภิสรา  ค าหล้า 2.28

691 อบ.0230899/2560
692 อบ.0230900/2560

688 อบ.0230998/2560
689 อบ.0230805/2560
690 อบ.0230815/2560

685 อบ.0230719/2560
686 อบ.0230470/2560
687 อบ.0231113/2560

682 อบ.0230658/2560
683 อบ.0230351/2560
684 อบ.0230352/2560

679 อบ.0230997/2560
680 อบ.0230372/2560
681 อบ.0230309/2560

676 อบ.0230551/2560
677 อบ.0230992/2560
678 อบ.0231032/2560

673 อบ.0230453/2560
674 อบ.0231079/2560
675 อบ.0230856/2560

670 อบ.0230639/2560
671 อบ.0231078/2560
672 อบ.0231097/2560

667 อบ.0230953/2560
668 อบ.0230208/2560
669 อบ.0230345/2560

664 อบ.0231111/2560
665 อบ.0230421/2560
666 อบ.0230276/2560

661 อบ.0230991/2560
662 อบ.0230524/2560
663 อบ.0230994/2560

658 อบ.0230859/2560
659 อบ.0230788/2560
660 อบ.0230726/2560

655 อบ.0230996/2560
656 อบ.0230985/2560
657 อบ.0230898/2560

652 อบ.0230137/2560
653 อบ.0230690/2560
654 อบ.0231016/2560



นางสาวศุภิสรา  สัมฤทธ์ิ 2.57
นายเศรษฐณัฐ  แสงแดง 2.12
นางสาวไศรลักษณ์  แมะ 3.12
นางสาวสกาวใจ  พรมชาติ 3.09
นางสาวสกุณา  วงศ์วัฒนาวิจิตร 2.70
นางสาวสกุลรัตน์  วงษาสน 2.38
นายสกุลวิวัฒน์  วติวุฒิพงศ์ 2.59
นายสถาพร  มงคลแก้ว 2.48
นายสนธยา  รัตนวงค์ 2.40
นางสาวสไบทิพย์  พันแก้ว 2.80
นางสาวสไบทิพย์  อุ่นใจ 3.06
นางสาวสมจิตร  สมบูรณ์ 3.08
นางสาวสมจิตร  หอมสมบัติ 2.03
นายสมพงษ์  ศิริวรรณ 2.65
นายสมยศ  ชนะสิงห์ 2.61
นางสาวสมฤดี  พนม 2.36
นายสมสมัย  กันยุตะ 3.18
นายสรศักด์ิ  ไชยมาตร 2.23
นายสรอส  เวือน 2.59
นางสาวสรัญรัตน์  พันธ์สูง 2.95
นายสรางกูล  มณีวงษ์ 3.45
นางสาวสลิลดา  ระอองศรี 2.80
นายสวัสด์ิชัย  ทวีชาติ 2.65
นายสว่าง  ทองหอม 2.49
นายสหรัฐ  อริยผล 2.33
นายสักวา  บูชาพันธ์ 2.84
นางสาวสายชล  ปัญญาดี 2.51
นางสาวสายรุ้ง  บุตรวงษ์ 2.87
นางสาวสายสุณี  อัศฤกษ์ 2.76
นางสาวสาลินี  บุ้งทอง 2.53
นางสาวสาวิตรี  สุวะศรี 2.85
นายสิงหา  สิงห์สวัสด์ิ 2.71
นายสิทธิชัย  ขันค า 2.76
นายสิทธิชัย  เสียงเย็น 2.72
นายสิทธิศักด์ิ  อินปาว 2.54
นางสาวสินาภรณ์  บุญสว่าง 2.60
นางสาวสิริเกศ  หาญศรี 3.04
นางสาวสิริมาตร  แว่นระเว 2.89
นายสิริวัฒน์  ทองอินทร์ 3.00
นางสาวสุกัญญา  การุณ 2.03
นางสาวสุกัญญา  เทือกโสดา 2.70733 อบ.0230954/2560

730 อบ.0230671/2560
731 อบ.0230156/2560
732 อบ.0230961/2560

727 อบ.0230337/2560
728 อบ.0231017/2560
729 อบ.0230568/2560

724 อบ.0231008/2560
725 อบ.0231085/2560
726 อบ.0230835/2560

721 อบ.0230801/2560
722 อบ.0231081/2560
723 อบ.0231144/2560

718 อบ.0230373/2560
719 อบ.0230816/2560
720 อบ.0230193/2560

715 อบ.0230806/2560
716 อบ.0231015/2560
717 อบ.0230277/2560

712 อบ.0230209/2560
713 อบ.0230493/2560
714 อบ.0231050/2560

709 อบ.0230172/2560
710 อบ.0230946/2560
711 อบ.0230375/2560

706 อบ.0230925/2560
707 อบ.0230222/2560
708 อบ.0230192/2560

703 อบ.0230595/2560
704 อบ.0230817/2560
705 อบ.0230833/2560

700 อบ.0230445/2560
701 อบ.0230780/2560
702 อบ.0231049/2560

697 อบ.0231126/2560
698 อบ.0230670/2560
699 อบ.0230830/2560

694 อบ.0230115/2560
695 อบ.0230578/2560
696 อบ.0230307/2560

693 อบ.0230973/2560



นางสาวสุกัญญา  แสงทอง 3.17
นางสาวสุกัลยา  ชัยค า 2.34
นายสุขสันต์  บุญสนิท 2.86
นางสาวสุจิตตรา  นามจันทา 2.88
นางสาวสุจิตรา  ทองทรัพย์ 2.51
นางสาวสุจิตรา  ใหญ่ผา 2.81
นางสาวสุจิวรรณ  ไชยจันทร์ 2.56
นางสาวสุชญาดา  การผ่อง 2.40
นางสาวสุดหทัย  วิจิตรธ ารงศักด์ิ 2.55
นางสาวสุดาภรณ์  โสภาพ 3.12
นางสาวสุดารัตน์  บุญหอม 3.03
นางสาวสุทธิดา  สุทธิวรรค 3.06
นายสุทธิพงษ์  สุวรรณสิงห์ 2.18
นายสุทธิวัฒน์  คูณทอง 3.32
นายสุทธิศักด์ิ  ศุภสุข 2.88
นายสุทัศน์  ค ามงคล 2.69
นางสาวสุธาสินี  เรือนทอง 2.38
นางสาวสุธิดา  โพธารินทร์ 2.68
นางสาวสุธิสา  แสงกล้า 3.17
นางสาวสุนันทนา  ปิดทอง 2.26
นางสาวสุนารี  สมอทอง 2.95
นางสาวสุนิสา  พามาเนตร 3.09
นางสาวสุนิสา  ศรีระบุตร 2.71
นายสุปัญญา  แข่งขัน 2.49
นายสุพจน์  จันทร์สมาน 2.61
นางสาวสุพรรษา  ค านนท์ 2.66
นายสุพล  สิงห์ทอง 3.21
นางสาวสุพัตรา  เทพบ ารุง 2.57
นางสาวสุพัตรา  วงค์สุทธ์ิ 2.95
นางสาวสุพัตรา  แสนหยุด 2.43
นางสาวสุพัตรา  โสดา 3.17
นางสาวสุพัตรา  อยู่เจริญ 2.92
นางสาวสุพิชา  อรศรี 3.24
นางสาวสุภัทตรา  นันทา 2.94
นายสุภัทรพงษ์  สุวรรณเพ็ชร 2.35
นางสาวสุภัสรา  เครือสิงห์ 2.61
นางสาวสุภัสสร  ขันสัมฤทธ์ิ 2.67
นางสาวสุภัสสร  ศิริค า 3.06
นางสาวสุภาพร  โมราลาย 2.66
นางสาวสุภาภรณ์  ไชยเลิศ 2.92
นางสาวสุภาภรณ์  ศิริพัฒ 2.21

772 อบ.0230398/2560
773 อบ.0230369/2560
774 อบ.0230903/2560

769 อบ.0230131/2560
770 อบ.0230195/2560
771 อบ.0230196/2560

766 อบ.0230778/2560
767 อบ.0230397/2560
768 อบ.0230824/2560

763 อบ.0231053/2560
764 อบ.0230552/2560
765 อบ.0230263/2560

760 อบ.0230761/2560
761 อบ.0230126/2560
762 อบ.0230396/2560

757 อบ.0230847/2560
758 อบ.0230829/2560
759 อบ.0230860/2560

754 อบ.0231052/2560
755 อบ.0230194/2560
756 อบ.0230237/2560

751 อบ.0230623/2560
752 อบ.0231132/2560
753 อบ.0230943/2560

748 อบ.0230387/2560
749 อบ.0231106/2560
750 อบ.0230902/2560

745 อบ.0231082/2560
746 อบ.0230130/2560
747 อบ.0230930/2560

742 อบ.0230650/2560
743 อบ.0230500/2560
744 อบ.0230686/2560

739 อบ.0231051/2560
740 อบ.0230308/2560
741 อบ.0230791/2560

736 อบ.0230174/2560
737 อบ.0230777/2560
738 อบ.0230672/2560

734 อบ.0230395/2560
735 อบ.0230901/2560



นางสาวสุมาลี  มาลีรัตน์ 2.93
นางสาวสุมินตรา  สวนจีน 3.01
นายสุเมธ  มาสงค์ 2.77
นายสุรชัย  ชมอินทร์ 2.65
นายสุรชัย  ศรีอาราม 3.07
นายสุรเชษฐ์  คูณภาค 2.56
นายสุรเดช  ศรีบริบูรณ์ 3.17
นายสุรเดช  เหล่าจุมพล 3.34
นายสุรสีห์  จันทร์หอม 2.58
นายสุริยะเทพ  กตะศิลา 2.24
นายสุริยัน  สุระมุล 2.58
นายสุริยา  ทะรา 2.22
นางสาวสุรีมาศ  จันทสุข 2.66
นางสาวสุลัดดา  คุณโคตร 2.75
นางสาวสุวณี  มีแววแสง 3.10
นางสาวสุวนันท์  วงค์ค าเหลา 2.78
นางสาวสุวรรณี  วรรณสุทธ์ิ 3.11
นายสุวิจักขณ์  เจริญรัตน์ 2.97
นางสาวสุอาภา  พิมพะกัน 2.63
นายเสกสรร  แสนสุข 2.93
นายเสกสรรค์  พรมโพธิน 2.67
นายเสกสรรค์  สมเสาร์ 2.59
นางสาวเสาวนีย์  บุญสุข 2.23
นางสาวเสาวภา  ยาเคน 3.36
นางสาวเสาวลักษณ์  มูลแสง 3.06
นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีมาตย์ 3.03
นางสาวแสงอรุณ  สีมันตะ 2.92
นายแสน  พระงาตุนัส 2.79
นางสาวโสพิดา  จินาวัลย์ 2.02
นางสาวหทัยภรณ์  ภูเขาทอง 3.07
นางสาวหยาดพิรุณ  พิลารักษ์ 2.60
นายหฤษฎ์  ผิวผ่อง 2.18
นายองค์อาจ  สีปัด 2.67
นายอดิศร  สุดหนองบัว 2.32
นายอติเทพ  ฤทธ์ิมหา 2.19
นายอธิณัฐ  ประสาร 2.89
นายอธิภัทร  ภูลายขาว 3.19
นายอธิภัทร  ศิริแก้ว 2.76
สิบเอกอธิภูษณานนท์  มูลลีขิต 2.62
นายอธิวัฒน์  วันทาพงษ์ 2.90
นางสาวอนงค์  หงษาวัน 2.56

814 อบ.0230315/2560
815 อบ.0230310/2560

811 อบ.0230388/2560
812 อบ.0230249/2560
813 อบ.0230163/2560

808 อบ.0230278/2560
809 อบ.0230767/2560
810 อบ.0230871/2560

805 อบ.0231128/2560
806 อบ.0231033/2560
807 อบ.0230374/2560

802 อบ.0230223/2560
803 อบ.0230904/2560
804 อบ.0230942/2560

799 อบ.0230685/2560
800 อบ.0230528/2560
801 อบ.0230462/2560

796 อบ.0231114/2560
797 อบ.0231001/2560
798 อบ.0230643/2560

793 อบ.0230920/2560
794 อบ.0230446/2560
795 อบ.0230423/2560

790 อบ.0230238/2560
791 อบ.0230624/2560
792 อบ.0230577/2560

787 อบ.0230553/2560
788 อบ.0230348/2560
789 อบ.0230570/2560

784 อบ.0230945/2560
785 อบ.0230838/2560
786 อบ.0230701/2560

781 อบ.0230711/2560
782 อบ.0230936/2560
783 อบ.0230338/2560

778 อบ.0231149/2560
779 อบ.0231127/2560
780 อบ.0230974/2560

775 อบ.0230399/2560
776 อบ.0230210/2560
777 อบ.0230744/2560



นางสาวอนงค์นาถ  สุภาพรม 2.37
นายอนันต์  บุญค าเหลา 2.34
นายอนุชา  ดวงประภา 3.06
นายอนุชา  ทองมาก 2.15
นายอนุชา  ทุมทอง 2.83
นายอนุชา  เบ้ืองบน 2.90
นายอนุชา  สุพล 2.70
นายอนุวัฒน์  พูมทอง 2.70
นายอนุศิษฎ์  เดชเดิม 2.40
นางสาวอนุสรณ์  แก้วค ากอง 3.31
นายอนุสรณ์  สีหานาม 2.36
นายอภิชาติ  วิเชียรศรี 3.00
นางสาวอภิญญา  ค าโพธ์ิ 3.02
นางสาวอภิญญา  เจริญสุข 2.95
นางสาวอภิญญา  ทวีสุข 2.65
นางสาวอภิญญา  ศรีสุข 2.48
นางสาวอภิญดา  นวมน่ิม 2.20
นายอภิวัตน์  ภาคโพธ์ิ 2.28
นางสาวอภิวันท์  ผิวทอง 2.49
นายอภิศักด์ิ  วรรณวงษ์ 2.84
นายอภิศักด์ิ  อาจสาลี 2.36
นางสาวอรญา  พรมกอง 2.56
นางสาวอรพรรณ  ตะคอนรัมย์ 2.74
นายอรรถพล  หม่ิงทอง 2.31
นางสาวอรวรรณ  วีระสมเกียรติ 2.52
นางสาวอรอนงค์  มีศรี 2.71
นางสาวอรอนงค์  ศรีธัญรัตน์ 3.17
นางสาวอริษา  มาคะวงค์ 3.05
นางสาวอรุณี  แก้วลา 3.21
นางสาวอัจฉราพรรณ  ล่ากระโทก 2.67
นายอัจฉริยะ  ค าจันดี 2.26
นางสาวอัญชลี  ขจรกล่ิน 3.19
นางสาวอัญชลี  จันดี 2.52
นางสาวอัญญาภรณ์  ไชยโย 2.51
นายอัฑฒวิทย์  สายสิม 2.90
นายอัษฎาวุธ  บุษบรรณ์ 2.80
นายอาทร  จันทาอ่อน 2.51
นายอาทิตย์  แสงนรินทร์ 2.86
นายอาทิตย์  หวังผล 2.09
นายอาทิตย์อุทัย  ประดับจันทร์ 2.45
นางสาวอาทิตยา  นิตอินทร์ 2.46856 อบ.0230837/2560

853 อบ.0230225/2560
854 อบ.0231120/2560
855 อบ.0230450/2560

850 อบ.0230702/2560
851 อบ.0230472/2560
852 อบ.0231034/2560

847 อบ.0230509/2560
848 อบ.0230370/2560
849 อบ.0230530/2560

844 อบ.0230199/2560
845 อบ.0230912/2560
846 อบ.0230425/2560

841 อบ.0231061/2560
842 อบ.0230529/2560
843 อบ.0230198/2560

838 อบ.0230554/2560
839 อบ.0230449/2560
840 อบ.0230797/2560

835 อบ.0230597/2560
836 อบ.0230676/2560
837 อบ.0230401/2560

832 อบ.0230905/2560
833 อบ.0230448/2560
834 อบ.0230197/2560

829 อบ.0230143/2560
830 อบ.0230848/2560
831 อบ.0230357/2560

826 อบ.0230927/2560
827 อบ.0230880/2560
828 อบ.0230400/2560

823 อบ.0231100/2560
824 อบ.0230687/2560
825 อบ.0230727/2560

820 อบ.0231096/2560
821 อบ.0230447/2560
822 อบ.0231152/2560

817 อบ.0230224/2560
818 อบ.0230916/2560
819 อบ.0230164/2560

816 อบ.0230919/2560



นายอานนท์  โคระชาติ 2.71
นายอานนท์  บัวแย้ม 3.06
นายอานนท์  แสงทอง 3.07
นายอานันท์  เพ็ญพักตร์ 3.59
นายอานุภาพ  โพธ์ิพิมพ์ 3.00
นางสาวอาภัสรา  ทองพรม 3.11
นางสาวอาภาภรณ์  สุดเต้ 2.73
นางสาวอารดา  พรหมคุปต์ 3.13
นางสาวอารียา  ท้าวอนนท์ 2.86
นางสาวอารียา  พรศิริ 2.41
นางสาวอารียา  ย่ังยืน 3.19
นางสาวอารีรัตน์  กุศลคุณ 2.78
นางสาวอารีรัตน์  มานะกุล 2.52
นางสาวอารีวรรณ  พระสียา 2.93
นางสาวอ านวยพร  สอนพรม 2.38
นายอ านาจ  ปิตาระพา 3.05
นางสาวอ าไพ  พันธ์โบ 3.12
นายอิงค์สถิตย์  นาสถิตย์ 2.70
นายอิทธิพล  จันทะสิทธ์ิ 2.13
นายอิสระพงศ์  บุญทรง 2.71
นายอุกกฤษฏ์  จรลี 3.15
นายอุกฤษฏ์  จันทะสนธ์ิ 2.56
นายอุทัย  ไตรยะมาศ 2.99
นางสาวอุบลรัตน์  ไกรปุย 2.59
นางสาวอุไรรัตน์  สมบัติวงศ์ 2.51
นางสาวอุษาวดี  กติยะกาล 3.00
นายเอกชัย  ดอนแก้ว 2.91
นายเอกชัย  ธิศาเวช 3.13
นายเอกพจน์  ทองลอง 3.09
นายเอกลักษณ์  วงศ์ที 2.74
นายเอกวิทย์  รัตวาล 2.29

886 อบ.0230841/2560
887 อบ.0230712/2560

วิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 887 ราย

883 อบ.0230933/2560
884 อบ.0230980/2560
885 อบ.0230281/2560

880 อบ.0230795/2560
881 อบ.0231013/2560
882 อบ.0230707/2560

877 อบ.0231107/2560
878 อบ.0230741/2560
879 อบ.0230250/2560

874 อบ.0230428/2560
875 อบ.0231035/2560
876 อบ.0230226/2560

871 อบ.0231088/2560
872 อบ.0230427/2560
873 อบ.0230802/2560

868 อบ.0230402/2560
869 อบ.0231145/2560
870 อบ.0230383/2560

865 อบ.0230515/2560
866 อบ.0230239/2560
867 อบ.0230264/2560

862 อบ.0230602/2560
863 อบ.0230510/2560
864 อบ.0230651/2560

859 อบ.0230843/2560
860 อบ.0230740/2560
861 อบ.0230834/2560

857 อบ.0230426/2560
858 อบ.0230280/2560


