
ช่ือ-นามสกุล
นางสาวกชกร  อุณาภาค 2.40
นางสาวกนกพร  บ้ังทอง 2.83
นางสาวกนกพร  อุดมศรี 2.41
นางสาวกนกวรรณ  นิลวันดี 2.22
นางสาวกนกวรรณ  แพร่ชัยสงค์ 3.10
นางสาวกมลทิพย์  วงค์นธิ 3.46
นางสาวกมลพัทธ์  ลาทา 3.03
นางสาวกมลวรรณ  มะลิวงษ์ 2.78
นางสาวกมลวรรณ  สุทธสิงห์ 2.95
นางสาวกรกนก  บุญสมยา 2.38
นางสาวกรกนก  อัฐนาค 2.49
นางสาวกรรณิกา  หาทรัพย์ 3.11
นางสาวกรรณิการ์  ทรัพย์ประเสริฐ 2.97
นางสาวกรรณิการ์  สว่างเนตร 2.42
นางสาวกรองกาญจน์  สรรพสาร 2.24
นางสาวกรองกาญจน์  สายสีแก้ว 2.99
นางสาวกระจ่างจิต  จันสีโห 2.01
นางสาวกรุณรัตน์  ศรีค าทา 2.70
นายกฤตภาส  นุ่มนวล 2.50
นายกฤตยชญ์  รังษีกาญจน์ส่อง 2.20
นางสาวกฤตยา  มหานาม 3.23
นางสาวกฤติยาภรณ์  ลาภสาร 2.96
นางสาวกฤติยาภรณ์  อ่อนปุย 3.16
นายกฤษฎาญ  ก่ิงจันทร์ 2.30
นางสาวกฤษณา  ค าหนัน 2.24
นางสาวกฤษณา  บุญชัย 2.10
นางสาวกวินทิพย์  สุกุล 3.22
นางสาวกัญญาณัฐ  โมลัยรักษ์ 2.54
นางสาวกัญญารัตน์  บัวงาม 2.48
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีบุญโฮม 3.09
นางสาวกัลยรัตน์  วรรณเวท 2.50
นางสาวกัลยาพร  พันธะนู 2.61
นางสาวก่ิงกาญจน์  อนุชาติ 2.49
นายกิตติ  พลศรี 2.08
นายกิตติพงษ์  ธนสารกุล 2.40
นายกิตติศักด์ิ  พาชอบ 2.66

34 อบ.0730544/2560
35 อบ.0730631/2560
36 อบ.0730893/2560

31 อบ.0730211/2560
32 อบ.0730945/2560
33 อบ.0730628/2560

28 อบ.0730548/2560
29 อบ.0730762/2560
30 อบ.0730512/2560

25 อบ.0731076/2560
26 อบ.0730413/2560
27 อบ.0730996/2560

22 อบ.0730819/2560
23 อบ.0730944/2560
24 อบ.0730671/2560

19 อบ.0730474/2560
20 อบ.0730374/2560
21 อบ.0730604/2560

16 อบ.0730818/2560
17 อบ.0730675/2560
18 อบ.0730796/2560

13 อบ.0730528/2560
14 อบ.0730847/2560
15 อบ.0730848/2560

10 อบ.0730995/2560
11 อบ.0731023/2560
12 อบ.0730417/2560

7 อบ.0730481/2560
8 อบ.0730970/2560
9 อบ.0730741/2560

4 อบ.0730389/2560
5 อบ.0730866/2560
6 อบ.0731075/2560

1 อบ.0731042/2560
2 อบ.0730943/2560
3 อบ.0731050/2560

รายช่ือบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2559 - 2560
บริหารธุรกิจบัณฑิต
เรียงตามตัวอักษร

ล าดับ



นางสาวกีต้า  ผิวเงิน 2.59
นางสาวกุลกันยา  ส าราญพงษ์ 3.00
นางสาวกุลธิดา  ประประโคน 3.01
นางสาวเกตนภาวัลย์  จันทร์หวาน 2.38
นางสาวเกศสุดา  เคหารมย์ 3.14
นายเกษมชาติ  จันโทวงษ์ 3.03
นางสาวเกษสุดา  กาญจนพัฒน์ 2.71
สิบเอกไกรลาส  ตระกาลจันทร์ 2.99
นายไกรศักด์ิ  รสหอม 2.45
นางสาวขนิษฐา  พันธ์เอ็ด 2.46
นางสาวขนิษฐา  สินทะรมย์ 3.11
นางสาวขวัญใจ  เน้ืออ่อน 3.11
นางสาวขวัญชนก  มณีงาม 3.18
นางสาวขวัญภิรมย์  ดาวัลย์ 2.73
นางสาวขวัญฤดี  เตชะ 3.23
นางสาวขวัญฤดี  เติมทรัพย์ 2.20
นางสาวขวัญฤดี  นาคขี 3.49
นางสาวขวัญฤดี  บัวพัน 2.02
นางสาวคณิตรา  สุร าไพ 2.85
นางสาวจณิสตา  หอมหวล 3.04
นายจตุพงศ์  ธิมาชัย 2.76
นางสาวจริญา  ธานี 3.12
นางสาวจริยา  คงตางาม 2.78
นางสาวจริยาวดี  ผิวทอง 2.64
นายจักรกฤษณ์  ฉิมพลี 2.24
นายจักรพงษ์  พงษ์ค า 2.70
นางสาวจันจิรา  ทองผา 2.34
นางสาวจันทรเลขา  เส้นเกษ 2.25
นางสาวจันทิมา  บุญพา 2.64
นางสาวจารุวรรณ  มณีศักด์ิ 3.44
นางจารุวรรณ  อินทนนท์ 2.06
นางสาวจิตรา  ค าภาพร 2.88
นางสาวจินตนา  ลีลาบุตร 3.40
นายจิรชัย  ขันทอง 2.55
นางสาวจิรนันท์  สุภวรรณ์ 2.87
นางสาวจิรพร  บรรลุสันต์ 2.54
นางสาวจิรพรรณ  วรรณพินิจ 3.29
นางสาวจิรภิญญา  รุ่งเรือง 3.01
นางสาวจิรัชยา  วงศ์ค า 2.71
นางสาวจิราพร  สุขดี 2.84
นางสาวจิราภรณ์  แก้วค าสี 2.77

76 อบ.0730583/2560
77 อบ.0730703/2560

73 อบ.0730514/2560
74 อบ.0731078/2560
75 อบ.0730656/2560

70 อบ.0730524/2560
71 อบ.0730513/2560
72 อบ.0730880/2560

67 อบ.0730567/2560
68 อบ.0730868/2560
69 อบ.0730637/2560

64 อบ.0730634/2560
65 อบ.0730998/2560
66 อบ.0730582/2560

61 อบ.0731063/2560
62 อบ.0730403/2560
63 อบ.0731096/2560

58 อบ.0730930/2560
59 อบ.0731077/2560
60 อบ.0730971/2560

55 อบ.0730450/2560
56 อบ.0730946/2560
57 อบ.0730789/2560

52 อบ.0730418/2560
53 อบ.0731043/2560
54 อบ.0730384/2560

49 อบ.0730702/2560
50 อบ.0730879/2560
51 อบ.0730725/2560

46 อบ.0730997/2560
47 อบ.0731024/2560
48 อบ.0730764/2560

43 อบ.0730742/2560
44 อบ.0730523/2560
45 อบ.0730573/2560

40 อบ.0730449/2560
41 อบ.0730928/2560
42 อบ.0730646/2560

37 อบ.0730482/2560
38 อบ.0730724/2560
39 อบ.0730820/2560



นางสาวจิราภรณ์  จันทร์หอม 2.30
นางสาวจิราภรณ์  อ านาจวงษ์ 2.44
นายจิรายุส  ม่ันยืน 2.19
นางสาวจิราวรรณ  พลชัย 3.06
นางสาวจีรวรรณ  ก าลังดี 2.90
นางสาวจีราพร  สดสร้อย 3.22
นางสาวจุฑาทิพย์  คะเลารัมย์ 2.03
นางสาวจุฑามาศ  บุญตะนัย 2.85
นางสาวจุฑามาศ  พิบูลพงษ์ 2.24
นางสาวจุฑามาศ  อ้วนล้ า 2.30
นางสาวจุฑามาศ  อุปแก้ว 2.04
นางสาวจุรีพร  ค าชะไมตรี 3.10
นางสาวจุฬารัตน์  พงษ์ธนู 2.78
นางสาวจุฬาลักษณ์  วงศ์งาม 3.21
นางสาวเจนจวรรณ  ค าใบ 2.62
นางสาวเจนจิรา  ดวงเกษ 2.85
นางสาวเจนจิรา  พรมพักตร์ 2.38
นางสาวเจษฎาพร  มูลหล้า 2.72
นางสาวเจษฎาพรรณ  ธรรมศิริ 3.03
นางสาวชฎาพร  คชพันธ์ 3.44
นางสาวชฎาภา  มงคลสวัสด์ิ 2.89
นางสาวชนมณี  นนทบุตร 2.86
นางสาวชนัญธิดา  ดวงแก้ว 3.35
นายชนาธิป  พาพะหม 2.19
นางสาวชไมพร  โประวะ 2.31
นางสาวชไมพร  ศิริรักษ์ 2.89
นางสาวชรินรัตน์  เท่าสาร 2.29
นางสาวชลดา  สิงห์สาย 2.33
นางสาวชลธิชา  ตาทุวัน 2.61
นางสาวชลธิดา  สุขพงษ์ 2.93
นางสาวชลธิดา  สุระภี 3.12
นายชลิดา  จันทร์ส่อง 3.04
นางสาวชาติรัตน์  พิลารักษ์ 3.09
นายชิณกร  จินาพร 2.43
นายชิตณรงค์  วงศ์อนันต์ 2.74
นางสาวชีวารัตน์  นิวัฒน์ชัยเดชะ 3.07
นางสาวชุติกาญจน์  ทองเทพ 2.88
นางสาวชุติกาญจน์  วันริโก 2.73
นางสาวชุติมณฑน์  จันทรสาขะ 2.33
นายโชคอนันต์  สัจธรรม 2.69
นางสาวโชตินิภา  นิตอินทร์ 2.47118 อบ.0730612/2560

115 อบ.0730547/2560
116 อบ.0730882/2560
117 อบ.0730911/2560

112 อบ.0730411/2560
113 อบ.0731097/2560
114 อบ.0730999/2560

109 อบ.0730927/2560
110 อบ.0730516/2560
111 อบ.0730894/2560

106 อบ.0730550/2560
107 อบ.0730798/2560
108 อบ.0731026/2560

103 อบ.0731093/2560
104 อบ.0730849/2560
105 อบ.0730680/2560

100 อบ.0730640/2560
101 อบ.0730398/2560
102 อบ.0730822/2560

97 อบ.0730654/2560
98 อบ.0730899/2560
99 อบ.0730867/2560

94 อบ.0730526/2560
95 อบ.0730881/2560
96 อบ.0730420/2560

91 อบ.0730657/2560
92 อบ.0730515/2560
93 อบ.0730483/2560

88 อบ.0730677/2560
89 อบ.0730679/2560
90 อบ.0730541/2560

85 อบ.0730451/2560
86 อบ.0731025/2560
87 อบ.0730743/2560

82 อบ.0730577/2560
83 อบ.0730972/2560
84 อบ.0730385/2560

79 อบ.0730549/2560
80 อบ.0730574/2560
81 อบ.0730419/2560

78 อบ.0730765/2560



นายโญชิตานันท์  เข็มพันธ์ 2.61
นางสาวฐิตาภรณ์  สุดเต้ 3.12
นางสาวฐิติชญา  เชิดชู 3.11
นางสาวฐิติพร  ใจภพ 2.36
นางสาวฐิติยารัตน์  มัฌชิมะบุระ 2.89
นางสาวณัชชา  ใจเต็ม 3.22
นางสาวณัฏฐณันท์  เสียงเสนาะ 2.74
นายณัฐกร  ทาจันทร์ 2.37
นางสาวณัฐกานต์  กาญจนาลักษณ์ 2.31
นางสาวณัฐกานต์  จันทวี 3.12
นางสาวณัฐกานต์  วันค า 2.56
นางสาวณัฐฉิมา  ผาสุข 2.72
นางสาวณัฐชยา  ใครบุตร 2.51
นางสาวณัฐชยา  ทัดเทียม 2.55
นางสาวณัฐชยา  ศรีใส 2.66
นางสาวณัฐธนีย์  พิญญพงษ์ 2.57
นางสาวณัฐธยาภรณ์  ประสานวงศ์ 2.84
นายณัฐพงษ์  ดวงแก้ว 2.30
นายณัฐพงษ์  ต้นค า 2.56
นายณัฐพงษ์  ทัศศรี 3.20
นางสาวณัฐพัชร์  เนตรสาร 2.28
นางสาวณัฐริกา  การปลูก 2.93
นางสาวณัฐริกา  ชินวงษ์ 3.08
นายณัฐวัฒน์  บุรัสการ 2.85
นายณัฐสิทธ์ิ  จ าปางาม 2.61
นางสาวณัฐิยา  ซ าสันเทียะ 2.46
นางสาวณิชชา  สายสมบัติ 2.55
นางสาวณิชาภา  ศรีสมบุตร 3.05
นางสาวณิรัชญาพรณ์  พิมท์สลัก 2.26
นางสาวณีลวรรณ  สันลักษณ์ 2.51
นายดรัสพงษ์  ตะนุเรือง 2.82
นางสาวดวงนภา  วงศ์ด้วง 2.90
นางสาวดวงฤทัย  บุตรเสน 2.21
นางสาวดวงฤทัย  ศรีผ่องใส 3.16
นางสาวดวงสุดา  โคตสมพง 2.74
นางสาวเดือนเพ็ญ  สระแก้ว 3.06
นางสาวเดือนเพ็ญ  สายแวว 2.66
นางสาวตะวัน  สุทธิประภา 2.67
นางสาวถิ ถุย ยุง  เหงียน 2.67
นายทรงฤทธ์ิ  ใยดี 2.50
นายทรงวุฒิ  ร่วมรักษ์ 2.40

157 อบ.0730842/2560
158 อบ.0730912/2560
159 อบ.0730619/2560

154 อบ.0730584/2560
155 อบ.0731027/2560
156 อบ.0730948/2560

151 อบ.0730801/2560
152 อบ.0730883/2560
153 อบ.0730767/2560

148 อบ.0731000/2560
149 อบ.0730575/2560
150 อบ.0731098/2560

145 อบ.0730517/2560
146 อบ.0730505/2560
147 อบ.0730377/2560

142 อบ.0731037/2560
143 อบ.0730537/2560
144 อบ.0730766/2560

139 อบ.0730705/2560
140 อบ.0730800/2560
141 อบ.0730851/2560

136 อบ.0730991/2560
137 อบ.0730790/2560
138 อบ.0731015/2560

133 อบ.0730799/2560
134 อบ.0730569/2560
135 อบ.0730529/2560

130 อบ.0730421/2560
131 อบ.0730568/2560
132 อบ.0730850/2560

127 อบ.0730551/2560
128 อบ.0730744/2560
129 อบ.0730681/2560

124 อบ.0730961/2560
125 อบ.0731104/2560
126 อบ.0730776/2560

121 อบ.0730917/2560
122 อบ.0730452/2560
123 อบ.0730484/2560

119 อบ.0730846/2560
120 อบ.0730823/2560



นางสาวทองพันธ์  กุก่อง 2.72
นางสาวทัศนา  พันธ์จันทร์ 2.98
นางสาวทานตะวัน  แก่นคูณ 2.80
นางสาวทิพธัญญา  สาริบุตร 2.67
นางสาวทิพย์ธิดา  ทิพยรักษ์ 2.43
นางสาวทิพย์นภา  อินทร์เลิศ 2.32
นางสาวทิพย์วรรณ  วรบุตร 2.06
นางสาวทิพย์วัลย์  น้ าค า 2.88
นางสาวทิพย์สุดา  เกาะคูณ 3.08
นางสาวทิพวรรณ  ราชรินทร์ 2.43
นางสาวทิพวรรณ  อินทร์เสน 2.29
นายเทวา  ฉัตรสุวรรณ์ 2.91
นายเทียนชัย  สายสมบัติ 2.86
นายธนพล  ชาญจิตร 2.34
นางสาวธนัชพร  มังคละพลัง 2.88
นางสาวธนัญญา  จิตรสิงห์ 2.86
นางสาวธนัญญา  ทองค าใส 2.49
นายธนิน  ตันติศิรินทร์ 2.19
นายธวัชชัย  ค าเชิด 2.31
นางสาวธัชสุดา  โลมากาล 2.73
นางสาวธัญญาวดี  ส่องศรีโรจน์ 2.69
นางสาวธัญพร  ทรัพย์คูณ 2.11
นางสาวธัญลักษณ์  ไชยายงค์ 2.09
นางสาวธัญลักษณ์  รัตนวัน 3.09
นางสาวธัณย์จิรา  ธนกุลปิยศิริ 2.52
นางสาวธัศสวรรณ์  จันทร์เขียว 3.23
นางสาวธิญาดา  สืบเสนาะ 2.37
นางสาวธิดารัตน์  อรรถรัตนศักด์ิ 2.55
นางสาวธิติมาภรณ์  ติกุล 3.46
นายธิปไตย  ณ อุบล 2.02
นายธีรศักด์ิ  ภาดี 3.11
นายนนทชัย  ทองชัย 2.94
นายนนทนัน  ฝนท่ัง 2.79
นางสาวนภาพร  ธรรมสาร 2.62
นางสาวนภาพร  ไนคุณ 3.13
นายนราธร  ระยับศรี 2.70
นายนรินทร์  ประสานสุข 2.89
นางสาวนรินทร์ทิพย์  สุขเต็มดี 2.91
นางสาวนริศรา  พิพัฒน์วัฒนานุกูล 2.82
นางสาวนฤมล  เทพคุ้ม 2.78
นางสาวนลินนิภา  บุญเหล่ียม 3.22

199 อบ.0730447/2560
200 อบ.0730455/2560

196 อบ.0730600/2560
197 อบ.0731060/2560
198 อบ.0730683/2560

193 อบ.0730638/2560
194 อบ.0730746/2560
195 อบ.0731017/2560

190 อบ.0731016/2560
191 อบ.0731038/2560
192 อบ.0730599/2560

187 อบ.0730878/2560
188 อบ.0730606/2560
189 อบ.0731053/2560

184 อบ.0730666/2560
185 อบ.0731099/2560
186 อบ.0730802/2560

181 อบ.0730479/2560
182 อบ.0730701/2560
183 อบ.0730454/2560

178 อบ.0731058/2560
179 อบ.0730900/2560
180 อบ.0730423/2560

175 อบ.0730648/2560
176 อบ.0731079/2560
177 อบ.0730672/2560

172 อบ.0730562/2560
173 อบ.0730578/2560
174 อบ.0730870/2560

169 อบ.0730518/2560
170 อบ.0730635/2560
171 อบ.0730475/2560

166 อบ.0730453/2560
167 อบ.0730485/2560
168 อบ.0730931/2560

163 อบ.0730845/2560
164 อบ.0730975/2560
165 อบ.0730745/2560

160 อบ.0730605/2560
161 อบ.0730722/2560
162 อบ.0731047/2560



นางสาวนวรัตน์  อวนอบ 2.67
นางสาวนวลจันทร์  หอมหวล 3.06
นางสาวนัฐมล  สิงห์ทอง 3.07
นางสาวนัตญา  ฤทธิศักด์ิ 3.10
นางสาวนัทธภรณ์  ประพาน 2.37
นางสาวนันทนา  จันทนิจ 2.38
นางสาวนันทนา  สวัสด์ิเอ้ือ 2.60
นางสาวนันท์นิชา  เงินค า 2.45
นางสาวนันท์ภรณ์  ทาบุดดา 2.07
นายนันทวัฒน์  ศิริมา 2.08
สิบต ารวจตรีนันทวุฒิ  พุฒศรี 2.99
นางสาวนันทิชาพร  นามจ าปา 2.64
นางสาวนันทิตา  ค าล้าน 2.17
นางสาวนันทิยา  บรรณมณี 2.34
นางสาวนาถยา  สุภาพงษ์ 2.57
นางสาวนารีรัตน์  ร่ืนภาค 3.67
นางสาวน้ าตาล  ทาสงค์ 2.50
นางสาวน้ าผ้ึง  บุปผา 2.36
นางสาวน้ าฝน  นิยมวงค์ 2.89
นางสาวน้ าฟ้า  สุยังกุล 3.20
นางสาวนิตยา  กองแก้ว 3.68
นางสาวนิตยา  ทองล่ิมสุด 2.48
นางสาวนิตยา  วิริยภาพ 3.62
นางสาวนิตยาพร  วงค์พุฒ 2.60
นางสาวนิภาพร  เนาวะดี 2.48
นางสาวนิภาพร  สายเงิน 2.57
นางสาวนิภาพร  อินทนาม 2.30
นางสาวนิภาวัลย์  สืบเช้ือ 2.29
นายนิรุต  จันทร์มณี 2.99
นางสาวนีรนุช  ลอดสุโข 2.84
นางสาวนุชจรินท์  บุญพงศ์ 2.10
นางสาวนุชจิรา  ภูกานัน 2.75
นางสาวนุชนาถ  สบายใจ 2.49
นางสาวนุสชบา  อ่อนม่ิง 2.69
นางสาวเนตรนภา  คืนดี 2.86
นางสาวบริมาส  อุตอามาตย์ 2.11
นางสาวบังอร  ดอนใหญ่ 2.67
นางสาวบังอร  พรมเหลา 2.31
นางสาวบุญจิรา  จันทะชารี 2.04
นางสาวบุณยาพร  ศรีพรม 2.95
นางสาวบุษกร  โมลานิล 2.67241 อบ.0730426/2560

238 อบ.0730607/2560
239 อบ.0730446/2560
240 อบ.0731020/2560

235 อบ.0730488/2560
236 อบ.0730684/2560
237 อบ.0731001/2560

232 อบ.0730884/2560
233 อบ.0730781/2560
234 อบ.0730969/2560

229 อบ.0730545/2560
230 อบ.0730660/2560
231 อบ.0730871/2560

226 อบ.0730425/2560
227 อบ.0730897/2560
228 อบ.0730852/2560

223 อบ.0730586/2560
224 อบ.0730707/2560
225 อบ.0730727/2560

220 อบ.0730596/2560
221 อบ.0730655/2560
222 อบ.0730747/2560

217 อบ.0730508/2560
218 อบ.0730977/2560
219 อบ.0730626/2560

214 อบ.0730843/2560
215 อบ.0730424/2560
216 อบ.0730585/2560

211 อบ.0730381/2560
212 อบ.0730932/2560
213 อบ.0730456/2560

208 อบ.0730440/2560
209 อบ.0730673/2560
210 อบ.0730476/2560

205 อบ.0730486/2560
206 อบ.0730402/2560
207 อบ.0730726/2560

202 อบ.0730949/2560
203 อบ.0730901/2560
204 อบ.0731072/2560

201 อบ.0730617/2560



นางสาวบุษบา  สมรักษ์ 3.20
นางสาวบุษยภัทร  รอดมา 2.65
นางสาวบุษราภรณ์  พันทอง 3.01
นายเบญจชน  สาเวช 2.43
สิบตรีเบญจพล  วงษ์ละคร 2.76
นางสาวเบญจมาภรณ์  แก่นกุล 2.52
นางสาวเบญจมาศ  เกตศักด์ิ 2.64
นางสาวเบญจมาศ  ครองยุติ 2.03
นางสาวเบญจมาศ  สมาคม 2.95
นางสาวปฎิมาภรณ์  ศรีมันตะ 2.38
นางสาวปภัสร  นามวิลา 2.72
นางสาวปภาวี  มีแววแสง 3.14
นางสาวประกายดาว  กฤษเนตร 2.49
นางสาวประภัสศร  ค าคูบอน 2.60
นางสาวประภัสสร  แสวงพันธ์ 2.36
นางสาวประภัสสราภรณ์  ปรือทอง 2.72
นางสาวประภาภรณ์  ดวงแก้ว 2.61
นางสาวประภาสิริ  นิลบุตร 2.40
นางสาวประวีณา  พันธ์เสาร์ 2.48
นางสาวประวีณา  สุธรรมวิจิตร 2.32
นางสาวปรางทิพย์  นาคทอง 2.83
นางสาวปราณี  กล่ินบัว 2.71
นางสาวปรียานุช  สายพฤกษ์ 2.17
นางสาวปรียาพร  ณรงค์ษร 2.89
นางสาวปวริศา  สติม่ัน 2.57
นางสาวปวีณา  มุ่งสิน 2.66
นายปัญญา  ขาววงษ์ 2.69
นางสาวปัทมา  โพธิปัด 3.07
นางสาวปัทมาพร  จันทบาล 2.51
นางสาวปาณฑิภัค  แลกเรียง 3.09
นางปาณิสรา  สัตยากุล 3.21
นางสาวปารวี  ชิณกะธรรม 2.38
นางสาวปาริฉัตร  สายสี 2.06
นางสาวปาริชาติ  เหล่าสาร 2.48
นางสาวปิยธิดา  มณีภาค 2.49
นางสาวปิยะนุช  นามบุญเรือง 2.20
นางสาวปิยะนุช  บุญชูตน 2.11
นางสาวปิยะพร  ส้ินภัย 2.99
นายปิยะวัฒน์  ทองทับ 2.02
สิบเอกหญิงปิยาภรณ์  คงเท่ียง 2.21
นางสาวปูชิตา  น้ าแย้ม 3.02

280 อบ.0730624/2560
281 อบ.0730378/2560
282 อบ.0730825/2560

277 อบ.0730532/2560
278 อบ.0730397/2560
279 อบ.0730769/2560

274 อบ.0730401/2560
275 อบ.0730804/2560
276 อบ.0730429/2560

271 อบ.0730602/2560
272 อบ.0730581/2560
273 อบ.0731028/2560

268 อบ.0730506/2560
269 อบ.0730685/2560
270 อบ.0730627/2560

265 อบ.0730643/2560
266 อบ.0731065/2560
267 อบ.0730919/2560

262 อบ.0730460/2560
263 อบ.0731080/2560
264 อบ.0730902/2560

259 อบ.0730489/2560
260 อบ.0730803/2560
261 อบ.0730428/2560

256 อบ.0730570/2560
257 อบ.0730661/2560
258 อบ.0730459/2560

253 อบ.0730531/2560
254 อบ.0730854/2560
255 อบ.0730728/2560

250 อบ.0730530/2560
251 อบ.0730458/2560
252 อบ.0730427/2560

247 อบ.0730768/2560
248 อบ.0730641/2560
249 อบ.0730383/2560

244 อบ.0730608/2560
245 อบ.0730373/2560
246 อบ.0730525/2560

242 อบ.0730951/2560
243 อบ.0730824/2560



นางสาวผกามาศ  ค าธิสี 3.05
นางสาวผกาวดี  อุ่นใจ 2.56
นายพงศกร  ภูครองจิตร 2.44
นายพงศธร  ลอยหา 2.10
นางสาวพจนาลัย  เต่าทอง 2.44
นายพรชัย  กะโห้ทอง 3.11
นางสาวพรทิพย์  วิไลสิงห์ 2.39
นายพรเทพ  สัตย์ธรรม 2.64
นางสาวพรพรรณ  ไตรยขันธ์ 2.01
นางสาวพรพรรณ  สุขสัมพันธ์ 2.28
นางสาวพรรณนิดา  กองสินแก้ว 2.65
นางสาวพรรณพร  ผิวเงิน 2.74
นางสาวพรรณวิภา  บุญโสภา 2.91
นางสาวพรรวิษา  บุปผาวัลย์ 2.32
นางสาวพรสวรรค์  บรรณสี 2.46
นางสาวพรสุดา  บุญบัง 2.50
นางสาวพรสุดารัตน์  ประสรรแก้ว 2.82
นายพลพัฒ  ทาทะสุทธ์ิ 2.74
นางสาวพลอยระรินทร์  ศรีวินันท์ 2.27
นางสาวพัชรนันท์  ณุวงศ์ศรี 2.36
นางสาวพัชราพรรณ  แสงชัย 2.02
นางสาวพัชราภรณ์  ทองมนต์ 3.00
นางสาวพัชราภรณ์  สุ่มมาตย์ 2.59
นางสาวพัชราภา  ง้าวทอง 2.59
นางสาวพัชรินทร์  นาโสก 2.79
นางสาวพัชรี  ศรีลาที 2.37
นางสาวพัชรี  สงครามสี 2.92
นางสาวพัชรี  สาลีอาจ 2.29
นางสาวพัชรี  อุปมา 2.33
นางสาวพัชรียา  ธรรมราช 2.82
นางสาวพัตรพิมล  บุญกัณฑ์ 2.73
นางสาวพิกุล  เสนคราม 2.33
นางสาวพิกุลทอง  เดโชบุตร 2.51
นางสาวพิจิตรา  สีคูณ 2.59
นางสาวพิชชาภา  บรรจง 2.75
นางสาวพิชชาอร  จิววัฒนานนท์ 2.98
นางสาวพิชญาภา  พุดผา 3.12
นางสาวพิชญาวดี  แพงค าลา 3.11
นางสาวพิชยา  วามะลุน 2.22
นางพิฑูรย์ทอง  ประถมไชย 2.81
นายพิทวัส  อ่อนสุด 2.41

322 อบ.0730382/2560
323 อบ.0730876/2560

319 อบ.0730729/2560
320 อบ.0730749/2560
321 อบ.0730688/2560

316 อบ.0731030/2560
317 อบ.0730490/2560
318 อบ.0730954/2560

313 อบ.0730597/2560
314 อบ.0730920/2560
315 อบ.0731003/2560

310 อบ.0730953/2560
311 อบ.0730981/2560
312 อบ.0730856/2560

307 อบ.0731029/2560
308 อบ.0730230/2559
309 อบ.0730380/2560

304 อบ.0730980/2560
305 อบ.0731002/2560
306 อบ.0730783/2560

301 อบ.0730511/2560
302 อบ.0731062/2560
303 อบ.0730678/2560

298 อบ.0730709/2560
299 อบ.0730408/2560
300 อบ.0731039/2560

295 อบ.0730855/2560
296 อบ.0731069/2560
297 อบ.0730687/2560

292 อบ.0730915/2560
293 อบ.0730595/2560
294 อบ.0730748/2560

289 อบ.0730795/2560
290 อบ.0731018/2560
291 อบ.0730636/2560

286 อบ.0730404/2560
287 อบ.0730782/2560
288 อบ.0730507/2560

283 อบ.0730430/2560
284 อบ.0730979/2560
285 อบ.0730992/2560



นางสาวพิมพ์ธิยา  ศุภนิกร 3.05
นางสาวพิมพ์วิภา  ขวัญนู 2.91
นางสาวพิมพ์สุดา  อาบเงิน 3.07
นายพิระศักด์ิ  พงศ์ดารา 2.54
นางสาวพิศมัย  ใจดี 3.21
นางพิสมัย  อ่อนพันธ์ 2.71
นายพีระวัฒน์  ทองไทย 3.05
นางสาวพุทธชาด  ลาภบุญ 3.12
นางสาวพุทธิดา  ประชุมแดง 3.14
นางสาวเพชรทับทิม  สมปาน 2.87
นางสาวเพ็ญพักตร์  ลาภา 2.51
นางสาวแพรวพรรณ  แก้วชาติ 2.67
นางสาวแพรวภัทร์ชา  พิบูลย์ 2.83
นางสาวไพจิตร  วิสีปัด 3.04
นางสาวภณิษา  ไชยรัตน์ 2.35
นางสาวภนิตา  ทับบุรี 2.40
นางสาวภัคจิรา  ทองดี 3.08
นางสาวภัควดี  นาโสก 2.90
นางสาวภัควิภา  บัวหอม 2.45
นางสาวภัทราภรณ์  ผาละพรม 2.24
นางสาวภัทราวรรณ  ม่ังค่ัง 2.74
นางสาวภัสราภรณ์  ยืดยาว 2.76
นางสาวภัสษร  พละศักด์ิ 2.62
นางสาวภานิฏา  สิงห์สงหา 2.14
นางสาวภิญญพร  ไตรยสุทธ์ิ 2.35
นางสาวภิรมย์พร  แจ้งจิตต์ 2.38
นายภูมิเบศน์  ค าภานิล 2.27
นายภูมิพจน์  ไพสาทย์ 2.28
นายภูวไนย  พรชัย 3.05
นางสาวมณีนุช  โพธ์ิม่ัน 2.97
นางสาวมณีรัตน์  แก่นค า 2.53
นางสาวมณีรัตน์  ทาศิริ 3.19
นางสาวมณีรัตน์  บุดดาวงศ์ 2.64
นางสาวมธุริน  พรมดอนก่อ 2.50
นางสาวมนัสชญา  พิลาแดง 2.46
นางสาวมริษา  เสียงเย็น 3.00
นางสาวมลฤดี  พรมงาม 2.73
นางสาวมะลิวัลย์  งามสุข 3.15
นางสาวมะลิสา  ข าคม 2.81
นางสาวมัณฑนา  ยศบุรี 2.97
นางสาวมัทนา  ขันธวิชัย 2.75364 อบ.0730887/2560

361 อบ.0731081/2560
362 อบ.0731067/2560
363 อบ.0730692/2560

358 อบ.0730752/2560
359 อบ.0731004/2560
360 อบ.0730806/2560

355 อบ.0730553/2560
356 อบ.0730390/2560
357 อบ.0730731/2560

352 อบ.0730538/2560
353 อบ.0730691/2560
354 อบ.0730805/2560

349 อบ.0730751/2560
350 อบ.0730862/2560
351 อบ.0730616/2560

346 อบ.0730431/2560
347 อบ.0730711/2560
348 อบ.0730414/2560

343 อบ.0730509/2560
344 อบ.0730690/2560
345 อบ.0730618/2560

340 อบ.0730750/2560
341 อบ.0730491/2560
342 อบ.0730665/2560

337 อบ.0730658/2560
338 อบ.0730533/2560
339 อบ.0730844/2560

334 อบ.0730639/2560
335 อบ.0730388/2560
336 อบ.0730947/2560

331 อบ.0730886/2560
332 อบ.0730598/2560
333 อบ.0730903/2560

328 อบ.0730689/2560
329 อบ.0730650/2560
330 อบ.0730443/2560

325 อบ.0730872/2560
326 อบ.0730649/2560
327 อบ.0730777/2560

324 อบ.0730710/2560



นางสาวมาริษา  สัปดาห์ 2.82
นางสาวมินตรา  ศรีพรม 2.51
นางสาวมินตรา  โสภา 2.30
นางสาวมินตรา  อุตรมาตย์ 2.25
นางสาวมุกดามาศ  อนุสนธ์ิ 2.94
นายไมตรี  ลาสา 3.45
นายยุทธนาธร  โพธ์ิแก้ว 2.31
นางสาวยุพาวดี  ทีบุญมา 2.24
นางสาวยุภาภรณ์  เจริญไกล 2.39
นางสาวยุวดี  บุตรศรี 2.72
นางสาวยุวธิดา  ชินวงค์ 2.73
นางสาวโยทะกา  บุญทอง 2.71
นายโยธิน  นามนตรี 2.68
นางสาวรจนา  โสภาลี 2.99
นางสาวรจนี  อูปทอง 2.53
นางสาวรังสิมันต์  จันครา 3.04
นางสาวรัชฎา  บุญดก 3.38
นางสาวรัชฎาพร  ก่ิงจันทร์ 2.46
นางสาวรัชฎาภรณ์  รอบคอบ 2.22
นางสาวรัชฎาวรรณ  อยู่เสนาสน์ 3.09
นางสาวรัชดา  หาสุข 2.24
นางสาวรัชนี  จุลทุม 2.69
นางสาวรัชนี  โพศรีทอง 2.52
นางสาวรัชนีกร  ค าภาลี 2.62
นางสาวรัชนีกร  ช่ืนจันทร์ 2.52
นางสาวรัชนีวรรณ  เช้ือนุ่น 3.13
นายรัฐภูมิ  วรรณะ 2.05
นางสาวรัตติยากร  อาจปรุ 2.48
นางสาวรัตนธร  ชิณวงศ์ 2.87
นางสาวรัตนพร  ชมภูสี 2.55
นางสาวรัตนา  โพธ์ิพล 2.38
นางสาวรัตนาภรณ์  กุลพันธ์ 2.20
นางสาวรัตนาวดี  ศรีจันทร์รักษ์ 2.75
นางรัสรินทร์  ขันทองชัยพัฒน์ 2.86
นางสาวราตรี  ลุนระบุตร 2.33
นางสาวรุ่งนภา  จันครา 2.18
นางสาวรุ่งนภา  บ าบัติ 2.38
นางสาวรุ่งฟ้า  บุญตา 2.73
นายรุ่งสุริยา  ค าไสย 2.44
นางสาวรุจิรา  บุญเพ่ิม 2.37
นางสาวรุจิราภรณ์  จ าปารัตน์ 2.62

403 อบ.0730940/2560
404 อบ.0730809/2560
405 อบ.0730936/2560

400 อบ.0730448/2560
401 อบ.0730542/2560
402 อบ.0730770/2560

397 อบ.0730905/2560
398 อบ.0730587/2560
399 อบ.0730955/2560

394 อบ.0730785/2560
395 อบ.0730642/2560
396 อบ.0730095/2559

391 อบ.0730620/2560
392 อบ.0730754/2560
393 อบ.0730821/2560

388 อบ.0730492/2560
389 อบ.0730935/2560
390 อบ.0730874/2560

385 อบ.0730807/2560
386 อบ.0730982/2560
387 อบ.0730713/2560

382 อบ.0731100/2560
383 อบ.0730784/2560
384 อบ.0730554/2560

379 อบ.0730753/2560
380 อบ.0730693/2560
381 อบ.0730588/2560

376 อบ.0730733/2560
377 อบ.0730792/2560
378 อบ.0730888/2560

373 อบ.0730386/2560
374 อบ.0730615/2560
375 อบ.0730571/2560

370 อบ.0730023/2560
371 อบ.0730993/2560
372 อบ.0731031/2560

367 อบ.0730712/2560
368 อบ.0730409/2560
369 อบ.0730732/2560

365 อบ.0730904/2560
366 อบ.0731082/2560



นางสาวเรียมจิต  โลมรัตน์ 2.81
นางสาวแรมจันทร์  สมตัว 3.14
นางสาวลดาภรณ์  เติมจิตต์ 2.43
นางสาวลดารัตน์  สอนเผือก 2.35
นางสาวลลิตา  สุทธิกรณ์ 2.42
นางสาวละอองดาว  ผสมวงศ์ 3.19
นางสาวลักขณา  เช้ือบัณฑิต 3.17
นางสาวลักษณา  พงค์ภา 3.08
นางสาวลักษณาวดี  ไชยะโอชะ 3.23
นางสาวลินดา  แก้วหาวงศ์ 3.00
นายเลิศฤทธ์ิ  สังฆะมณี 2.98
นางสาววชิราภรณ์  ศิริเทศ 2.21
นางวนิดา  เจริญศรี 3.32
นางสาววนิดา  เทพสุติน 2.07
นางสาววนิดา  สะโสดา 3.09
นางสาววนิศรา  ศรีรักษา 2.50
นางสาววรกมล  กิติราช 3.06
นางสาววรนุช  อินทรโคตร 2.91
นางสาววรรณรินทร์  บัวทับ 2.79
นางสาววรรณวิภา  พุทธรักษา 2.73
นางสาววรรณวิมล  กล่ินบัว 2.84
นางสาววรรณวิษา  สีสุวะ 2.51
นางสาววรรนิกา  สีลาลัย 2.03
นายวรวรรษ  สมสวย 2.28
นางสาววรัญญา  สารกอง 2.19
นางสาววราภรณ์  จูมทอง 2.06
นายวรายุทธ  จันใด 2.32
นายวราวุฒิ  วงศ์ก่อ 2.22
นายวัชร์ศิวะ  วงษาสาย 3.10
นายวัชรากร  วงศาสตร์ 2.54
นางสาววัชราภรณ์  มังษะชาติ 2.92
นางสาววันทนา  คูพ่ัว 2.36
นายวันรุ่ง  สีหาอาจ 2.00
นางสาววารี  บัวค า 2.39
นางสาววาสนา  ไชยสาร 2.61
นางสาววาสนา  ทองไสล 2.89
นางวาสนา  ปิติกะวงษ์ 2.65
นางสาววิจิตรา  ทองทิพย์ 3.17
นางสาววิจิตรา  พุฒโสม 2.76
นางสาววิชชุดา  อดทน 2.64
นางสาววิชิตา  สางาม 2.71

445 อบ.0730957/2560
446 อบ.0730757/2560

442 อบ.0730633/2560
443 อบ.0730830/2560
444 อบ.0730734/2560

439 อบ.0730676/2560
440 อบ.0730494/2560
441 อบ.0730810/2560

436 อบ.0730857/2560
437 อบ.0731021/2560
438 อบ.0730968/2560

433 อบ.0730913/2560
434 อบ.0730539/2560
435 อบ.0730546/2560

430 อบ.0730756/2560
431 อบ.0730387/2560
432 อบ.0730412/2560

427 อบ.0730772/2560
428 อบ.0730493/2560
429 อบ.0731056/2560

424 อบ.0730519/2560
425 อบ.0731083/2560
426 อบ.0730714/2560

421 อบ.0730579/2560
422 อบ.0730956/2560
423 อบ.0730480/2560

418 อบ.0730644/2560
419 อบ.0730391/2560
420 อบ.0730580/2560

415 อบ.0730779/2560
416 อบ.0730399/2560
417 อบ.0730434/2560

412 อบ.0730829/2560
413 อบ.0730889/2560
414 อบ.0730906/2560

409 อบ.0731061/2560
410 อบ.0730755/2560
411 อบ.0730659/2560

406 อบ.0730875/2560
407 อบ.0730771/2560
408 อบ.0730433/2560



นางสาววิชุดา  เวชกามา 3.15
นางสาววิภา  ดุจดา 2.37
นางสาววิภา  บางเหลือ 2.50
นางสาววิภาภรณ์  ส่งเสริม 2.58
นางสาววิภารัต  ฤทธิศักด์ิ 3.21
นางสาววิยะดา  บังศรี 2.50
นายวิระพล  วงศ์ชมภู 2.63
นางสาววิริยา  โสดา 2.33
นางสาววิลัยรัตน์  ก่ิงแสง 3.07
นางสาววิลาวัลย์  สิงหาภู 2.89
นางสาววิไลพร  พันธ์เพ็ง 2.89
นางสาววิไลลักษณ์  ยืนย่ิง 3.03
นายวิวัฒน์  สิงห์ขันธ์ 2.83
นางสาววีรยา  ศรีดา 2.55
นายวีรวัฒน์  ลันโทมรัตนะ 2.68
นายวีระยุทธ  ศรีมาชัย 3.08
นายวีระศักด์ิ  สืบสุด 2.70
นายวุฒิชัย  วงค์ด้วง 2.57
นางสาวเวธกา  ศรีหาวงค์ 2.50
นางสาวศรัญญา  โคตรสาลี 3.13
นายศรัญญู  เกลาเกล้ียง 2.86
นางสาวศราวดี  บุญทวี 2.26
นายศรุต  พลสิมมา 2.30
นางสาวศศิธร  บุตอัง 2.91
นางสาวศศิธร  ผลชะอุ่ม 3.02
นายศศิธร  ศรีค าคง 2.62
นางสาวศศิวิมล  สะเดาทอง 2.46
นางสาวศศิสินี  ผลตูม 2.67
นายศักด์ิชาย  จันทร์เกษ 2.52
นายศักด์ิสิทธ์ิ  แก้วแดง 2.02
นางสาวศิริกานนท์  สุระพัฒน์ 3.02
นางสาวศิรินธร  อินทร์อ่อน 2.76
นางสาวศิรินันท์  ทองกลม 2.43
นางสาวศิริพร  กาญจน์รักษ์ 2.97
นางสาวศิริพร  เขียวสอาด 3.13
นางสาวศิริเพ็ญ  ศิริศรีทอง 2.95
นางสาวศิริภรณ์  ชูเกษ 2.43
นางสาวศิริมาศ  โอสถศรี 2.48
นางสาวศิริยาพร  บุญแสน 3.20
นางสาวศิริลักษณ์  ชีพนุรัตน์ 3.06
นายศิริวัฒน์  บุญมาทน 3.01487 อบ.0731068/2560

484 อบ.0730833/2560
485 อบ.0730860/2560
486 อบ.0730811/2560

481 อบ.0730695/2560
482 อบ.0731048/2560
483 อบ.0730629/2560

478 อบ.0730651/2560
479 อบ.0730896/2560
480 อบ.0731101/2560

475 อบ.0730613/2560
476 อบ.0730611/2560
477 อบ.0730496/2560

472 อบ.0730760/2560
473 อบ.0731044/2560
474 อบ.0730859/2560

469 อบ.0730400/2560
470 อบ.0730924/2560
471 อบ.0730466/2560

466 อบ.0730907/2560
467 อบ.0730674/2560
468 อบ.0731007/2560

463 อบ.0730941/2560
464 อบ.0730778/2560
465 อบ.0730985/2560

460 อบ.0731084/2560
461 อบ.0730477/2560
462 อบ.0731094/2560

457 อบ.0730735/2560
458 อบ.0730495/2560
459 อบ.0730653/2560

454 อบ.0730761/2560
455 อบ.0730958/2560
456 อบ.0730832/2560

451 อบ.0731073/2560
452 อบ.0730858/2560
453 อบ.0730563/2560

448 อบ.0730694/2560
449 อบ.0730831/2560
450 อบ.0730984/2560

447 อบ.0730465/2560



นายศิวกร  นิยมนา 2.91
นางสาวศิวพร  พ้ืนผา 2.70
นางสาวศิวิมล  สุธรรมธนพัฒน์ 2.35
นายศุภกร  คุณสิริสิน 3.46
นางสาวศุภรัตน์  อุบล 2.18
นางสาวศุภลักษณ์  สุขศรี 2.70
นางสาวศุภวรรณ  ถ่ีถ้วน 2.38
นายศุภวิช  อนุชาติ 2.67
นางสาวสกุลทิพย์  สุขร่ี 2.67
นายสงกรานต์  สีหาทัพ 2.52
นายสถิรเกียรติ  สร้อยเพชร 3.26
นางสาวสมพร  จันทรา 2.30
นายสมรส  แก้วกุค า 3.16
นางสาวสมหญิง  จันดาวรรณ 2.66
นางสาวสมหญิง  เถาว์โท 2.83
นางสาวสลินทิพย์  วรรณสุข 2.20
นางสาวสลิษา  พิมทา 2.32
นายสันติ  ย่ังยืน 3.09
นายสาคร  สาฤทธ์ิ 3.12
นางสาวสาธิกา  จินาวัลย์ 2.38
นางสาวสายฝน  ทัดศรี 2.49
นางสาวสาวิตรี  เพ่ิมพูน 2.79
นางสาวส าราญ  ลัทธิวรรณ 2.74
นายสิทธิกร  ขวัญนู 2.70
นายสิทธิโชค  ตาแสง 2.43
นายสิบทิศ  โกติรัมย์ 2.41
นางสาวสิรินาท  ไชยยศ 2.25
นางสาวสิริลักษณ์  กะนุสิน 2.42
นางสาวสุกัญญา  กองสุข 2.25
นางสาวสุกัญญา  ใจเย็น 2.61
นางสาวสุกัญญา  บันดิษฐ์ 2.40
นางสาวสุกัญญา  ปทุมรัตน์ 2.18
นางสาวสุกานดา  ลาศา 2.44
นายสุขวิทย์  บุญเพ็ง 3.07
นางสาวสุจิตรา  เติมจิตร 2.29
นางสาวสุจิตรา  ฝางมาลา 2.20
นางสาวสุชานันทร์  ม่ันวงศ์ 3.13
นางสาวสุดาพร  พูลเพ่ิม 2.40
นางสาวสุดารัตน์  นามเเดง 2.63
นางสาวสุดารัตน์  บุญแปลง 2.01
นางสาวสุดารัตน์  บุญเหลา 3.00

526 อบ.0730717/2560
527 อบ.0730669/2560
528 อบ.0730962/2560

523 อบ.0730527/2560
524 อบ.0731086/2560
525 อบ.0730925/2560

520 อบ.0730737/2560
521 อบ.0730895/2560
522 อบ.0730436/2560

517 อบ.0731085/2560
518 อบ.0730534/2560
519 อบ.0730716/2560

514 อบ.0730376/2560
515 อบ.0730392/2560
516 อบ.0730520/2560

511 อบ.0730621/2560
512 อบ.0731055/2560
513 อบ.0730405/2560

508 อบ.0730736/2560
509 อบ.0730937/2560
510 อบ.0730555/2560

505 อบ.0730566/2560
506 อบ.0730591/2560
507 อบ.0730774/2560

502 อบ.0730652/2560
503 อบ.0730609/2560
504 อบ.0730435/2560

499 อบ.0731092/2560
500 อบ.0730914/2560
501 อบ.0730812/2560

496 อบ.0730960/2560
497 อบ.0730863/2560
498 อบ.0730647/2560

493 อบ.0730773/2560
494 อบ.0730594/2560
495 อบ.0730632/2560

490 อบ.0731008/2560
491 อบ.0730593/2560
492 อบ.0730908/2560

488 อบ.0730601/2560
489 อบ.0731054/2560



นางสาวสุดารัตน์  พลอยพันธ์ 2.01
นางสาวสุดารัตน์  พันชัย 2.46
นางสาวสุดารัตน์  วงษ์ไชยา 2.54
นางสาวสุดารัตน์  ส่งเสริม 2.17
นางสาวสุดาวรรณ  ขันทอง 2.16
นางสาวสุทธิดา  ตรุวรรณ 2.29
นางสาวสุทธิดา  ปัทมา 3.16
นางสาวสุทธินันท์  พิมพ์ปรุ 3.24
นายสุทธิพงษ์  สิงห์งอย 2.22
นายสุทิน  สมสิงห์ 2.82
นางสาวสุธิดา  ค าผา 2.06
นางสาวสุธิดา  ใจตรง 2.37
นางสาวสุธิดา  สิงหาธรรม 2.40
นางสาวสุธิดามาศ  ธรรมมา 2.75
นางสาวสุธิภรณ์  น าระนะ 2.91
นางสาวสุธิสา  เขียวอ้วน 2.66
นางสาวสุนิสา  ทาสี 2.38
นางสาวสุปรียา  วงค์ค า 2.04
นายสุพรรณเทพ  สวรรค์นานนท์ 2.74
นางสาวสุพรรณา  คงตางาม 2.05
นางสาวสุพรรณี  ดวงโมกข์ 2.43
นางสาวสุพรรษา  บุตรมงคล 2.23
นางสาวสุพัตรา  จ าปา 2.51
นางสาวสุพัตรา  ชอบจิตร 2.12
นางสาวสุภัทรา  ห้วยจันทร์ 2.97
นางสาวสุภาพร  น าผล 3.04
นางสาวสุภาพร  สุดดี 3.17
นางสาวสุภาภรณ์  พุ่มแก้ว 2.72
นางสาวสุภาภรณ์  เลาหวรรณธนะ 3.04
นางสาวสุภาภรณ์  อมรสิน 2.98
นางสาวสุภารัตน์  พรหมดี 2.11
นางสาวสุภาวดี  โคตรกุดแคน 2.16
นางสาวสุภาวดี  อุปรารัตน์ 2.59
นางสาวสุมาลี  เช่ียวชาญ 3.06
นางสาวสุมาลี  สีหาราช 2.37
นางสาวสุมิตรา  ประชาเสริมศาสตร์ 2.41
นายสุเมธ  อุทุมพันธ์ 2.44
นายสุรชัย  ประทุมศรี 3.14
นายสุรนาท  ชาติราศรี 2.61
นางสาวสุรัตน์ดา  ปัตถาพิมพ์ 2.71
นางสาวสุรัตนวดี  มุ่งหมาย 2.77

568 อบ.0730559/2560
569 อบ.0730697/2560

565 อบ.0730564/2560
566 อบ.0730814/2560
567 อบ.0730540/2560

562 อบ.0730786/2560
563 อบ.0730739/2560
564 อบ.0730498/2560

559 อบ.0730623/2560
560 อบ.0730394/2560
561 อบ.0731010/2560

556 อบ.0730835/2560
557 อบ.0730909/2560
558 อบ.0730926/2560

553 อบ.0730738/2560
554 อบ.0731102/2560
555 อบ.0730589/2560

550 อบ.0730614/2560
551 อบ.0730963/2560
552 อบ.0730668/2560

547 อบ.0730840/2560
548 อบ.0731045/2560
549 อบ.0730558/2560

544 อบ.0730557/2560
545 อบ.0730834/2560
546 อบ.0730664/2560

541 อบ.0730794/2560
542 อบ.0730890/2560
543 อบ.0730393/2560

538 อบ.0730444/2560
539 อบ.0731052/2560
540 อบ.0730468/2560

535 อบ.0730556/2560
536 อบ.0730497/2560
537 อบ.0731041/2560

532 อบ.0731087/2560
533 อบ.0730510/2560
534 อบ.0731074/2560

529 อบ.0730372/2560
530 อบ.0730987/2560
531 อบ.0730467/2560



นางสาวสุรัสวดี  ทุนมาก 2.82
นางสาวสุรางคนา  ใบแก้ว 2.91
นางสาวสุริพร  เจริญสุข 3.01
นางสาวสุรีรัตน์  กระแสร์ 2.47
นางสาวสุรีรัตน์  มณเฑียรอาจ 2.35
นางสาวสุวคนธ์  ปวงสุข 2.00
นางสาวสุวนันท์  วงศ์น้อย 3.11
นางสาวสุวรรณา  รสเย็น 2.28
นางสาวสุวัจนี  ขันชะลี 2.06
นางสุวารี  วิจิตรธรรม 2.25
นายเสกสิทธ์ิ  แดงโสภา 2.08
นางสาวเสาวนีย์  บุตรสาร 3.11
นางสาวเสาวภา  วงศ์ศิริ 3.03
นางสาวเสาวลักษณ์  ชมค า 2.45
นางสาวแสงเดือน  แสนทวีสุข 2.82
นางสาวแสงมณี  ยืนยาว 2.94
นางสาวแสงระวี  โชคมงคล 2.92
นางสาวหทัยชนก  สมุติรัมย์ 2.27
นางสาวหน่ึงฤทัย  หอมเย็น 2.75
นางสาวหนูเดือน  ยืนยาว 3.06
นางสาวหรรษมน  พันธุโพธ์ิ 2.96
นายหริวงศ์  ธนะสิกานนท์ 2.21
นายอดิเรก  พิมพ์ตรา 2.83
นายอดิศักด์ิ  เพชรไทยสงค์ 3.03
สิบเอกอธิปัตย์  อริยรุ่งเรืองกุล 2.86
นายอนันต์เทพ  รวมสา 2.83
นางสาวอนุธิดา  เดชจินดา 3.06
นางสาวอนุธิดา  บุญวัง 3.05
นายอนุสรณ์  ทองอินทร์ 2.51
นางสาวอนุสรา  ท าสอาด 2.97
นางสาวอภัสรา  ศรีษา 2.73
นางสาวอภิชญา  ช่วยชู 3.05
นางสาวอภิญญา  แก้วกาญจน์ 2.39
นางสาวอภิญญา  ท้าวอุ่นเมือง 2.21
นางสาวอภิรดี  ชายทวีป 2.73
นางสาวอภิวรรณ์  แสงรอด 2.21
นายอภิวัฒน์  ค าภีระ 2.24
นางสาวอภิษฐา  มีชารี 2.04
นายอภิสิทธ์ิ  นิยมสุข 2.00
นายอมรเทพ  พูลชาติ 2.58
นางสาวอมรรัตน์  ค าเหมา 2.47610 อบ.0730720/2560

607 อบ.0730410/2560
608 อบ.0730445/2560
609 อบ.0730877/2560

604 อบ.0730965/2560
605 อบ.0730864/2560
606 อบ.0730667/2560

601 อบ.0730522/2560
602 อบ.0730501/2560
603 อบ.0730439/2560

598 อบ.0731019/2560
599 อบ.0730470/2560
600 อบ.0731103/2560

595 อบ.0730994/2560
596 อบ.0730395/2560
597 อบ.0730560/2560

592 อบ.0730865/2560
593 อบ.0730816/2560
594 อบ.0731066/2560

589 อบ.0730938/2560
590 อบ.0730989/2560
591 อบ.0730622/2560

586 อบ.0730815/2560
587 อบ.0730536/2560
588 อบ.0730964/2560

583 อบ.0730500/2560
584 อบ.0730543/2560
585 อบ.0730836/2560

580 อบ.0730406/2560
581 อบ.0730988/2560
582 อบ.0731070/2560

577 อบ.0730521/2560
578 อบ.0730813/2560
579 อบ.0730610/2560

574 อบ.0730535/2560
575 อบ.0731059/2560
576 อบ.0730438/2560

571 อบ.0730891/2560
572 อบ.0730469/2560
573 อบ.0730499/2560

570 อบ.0730437/2560



นางสาวอมรรัตน์  ดวงมาลา 2.61
นางสาวอมรรัตน์  ศิริชาติ 2.89
นางสาวอรณี  ระเนีย 2.68
นางสาวอรทัย  บุญเชิญ 2.28
นางสาวอรนิตย์  มนัส 2.33
นางสาวอรนุช  อรอินทร์ 3.07
นางสาวอรพรรณ  ก าหอม 3.03
นางสาวอรพิณ  บัวทอง 2.60
นายอรรถพล  เทพสุวรรณ 2.01
นางสาวอรวรรณ  สลับศรี 2.10
นางสาวอรอนงค์  เสนคราม 2.84
นางสาวอรอุมา  ศรีมุงคุล 2.86
นางสาวอรอุมา  สุมังคะเสริฐ 3.20
นางสาวอรอุมา  แสงจันทร์ 3.09
นางสาวอรัญญา  พิมพ์พันธ์ 2.70
นางสาวอรัญญา  สุพงษ์ 2.25
นางสาวอริศรา  ประเสริฐ 2.91
นางสาวอรุโณทัย  พิมา 2.51
ร้อยต ารวจเอกอลงกต  งามก่ิง 3.53
นางสาวอลิตา  ท าค าทอง 2.04
นายอัครพล  ปกป้อง 2.92
นางสาวอัจฉราพร  ขันเงิน 3.12
นางสาวอัจฉราพรรณ  ศรีใสค า 2.60
นางสาวอัญชนา  พละพงค์ 3.08
นางสาวอัญชลี  เขียวสุดตา 2.93
นายอัทวัทน์  พัฒนะราช 2.16
นางสาวอัมรา  ก่ิงก้าน 3.14
นายอัศฎาวุธ  ปานแดง 3.08
นางสาวอาธิตยา  ลาภมาก 2.20
นายอานนท์  นวนิตย์ 3.12
นายอานันท์  ไตรศิริพานิช 2.58
นางสาวอาภัสรา  งามสุข 3.06
นางสาวอาภากร  ทองพรหม 2.69
นางสาวอาภาพร  จันทะชัย 2.26
นางสาวอาริยา  ช่องทอง 2.28
นางสาวอารีญา  บุญล้อม 2.01
นางสาวอารียภร  ทะบุระกรณ์ 3.21
นางสาวอารียา  เพ็ชรสมัย 2.70
นางสาวอารีรัตน์  เสริมสุข 2.57
นางสาวอารีวรรณ  นารี 3.23
นางสาวอิงธิรา  นิลวันดี 2.03

649 อบ.0730441/2560
650 อบ.0731090/2560
651 อบ.0730663/2560

646 อบ.0730670/2560
647 อบ.0731089/2560
648 อบ.0730775/2560

643 อบ.0730838/2560
644 อบ.0730504/2560
645 อบ.0731071/2560

640 อบ.0730942/2560
641 อบ.0731095/2560
642 อบ.0730572/2560

637 อบ.0730645/2560
638 อบ.0730603/2560
639 อบ.0730625/2560

634 อบ.0730416/2560
635 อบ.0731035/2560
636 อบ.0730407/2560

631 อบ.0730841/2560
632 อบ.0730721/2560
633 อบ.0731051/2560

628 อบ.0730630/2560
629 อบ.0730592/2560
630 อบ.0730503/2560

625 อบ.0731013/2560
626 อบ.0730415/2560
627 อบ.0730788/2560

622 อบ.0731049/2560
623 อบ.0731088/2560
624 อบ.0730590/2560

619 อบ.0730379/2560
620 อบ.0731057/2560
621 อบ.0730892/2560

616 อบ.0730502/2560
617 อบ.0730837/2560
618 อบ.0730759/2560

613 อบ.0730662/2560
614 อบ.0731034/2560
615 อบ.0730375/2560

611 อบ.0730471/2560
612 อบ.0730787/2560



นางสาวอินทุอร  สีภา 3.48
นางสาวอินธุกานต์  ฤทธ์ิสกุล 2.53
นางสาวอุมาพร  สารีพันธ์ 2.62
นางสาวอุมาพร  แสนค า 3.01
นางสาวอุมาพร  อ่อนดี 2.11
นางสาวอุไร  ทาก้อน 3.26
นางสาวอุไรวรรณ  นิลภา 2.33
นางสาวอุษณีย์  สัตพันธ์ 2.28
นายเอกชัย  มวลสุข 2.43

บริหารธุรกิจบัณฑิต จ านวน 660 ราย

658 อบ.0730699/2560
659 อบ.0730442/2560
660 อบ.0730478/2560

655 อบ.0730967/2560
656 อบ.0730473/2560
657 อบ.0731091/2560

652 อบ.0731046/2560
653 อบ.0730990/2560
654 อบ.0730396/2560


