
ช่ือ-นามสกุล
นายศักด์ินรินทร์  นิลรัตน์ศิริกุล 3.59
นางสาวภาวิณี  สามี 3.59
นางสาวเขมนรินทร์  ทาธิสา 3.59
นางสาวโสภิดา  หินทอง 3.59
นางสาวจิราภรณ์  สีหา 3.59
นายเชาวน์ไวทย์  สุดงาม 3.59
นายไมตรี  บงนอก 3.58
นางสาวนันทิยา  พุฒพันธ์ 3.58
นางสาววรรณวิภา  อยู่สูงเนิน 3.58
นางสาวเกตุมณี  เรือนเจริญ 3.58
นางสาวชญาภัทร  ประเสริฐวงศา 3.58
นางสาวปิยะมาศ  จักษุรัตน์ 3.58
นางสาวพิไลวรรณ  บ่อทรัพย์ 3.58
นางสาวสุนารี  วิริยะพันธ์ 3.57
นางสาวประภาภรณ์  ไกยสวน 3.56
นางสาวเหมือนฝัน  โทนาอัด 3.56
นางสาวนิชดา  สังขะวรรณ 3.56
นางสาวมุธิตา  ทองขาว 3.55
นางสาวภัตราภรณ์  ศรีโกศล 3.55
นางสาวเบญจพร  โบราณ 3.55
นางสาวสุมาลี  โคตจันทัด 3.55
นางสาวขวัญธิชา  บัวเพชร 3.55
นางสาวสุรีฉาย  ศรีสวย 3.55
นายจิตริน  ถนอมพันธ์ 3.55
นายกรกช  สารโท 3.55
นางสาวชัชชนก  นามโคตร 3.55
นางสาวพิมพ์ใจ  สุนทร 3.54
นางสาวเฉลิมศรี  แพงทรัพย์ 3.54
นางสาวณัฐวดี  สาธร 3.54
นายกิตติพงษ์  วรรณรัตน์ 3.54
นางสาวจุฑามาศ  พาทีเฉย 3.54
นางสาวพิชญา  สุระพิน 3.53
นายภูสิทธิ  แก่นแก้ว 3.53
นางสาวเกษราภรณ์  พลหาญ 3.53
นางสาวไอรดา  ฤาชัย 3.53
นายณัฐพงษ์  สารกอง 3.52
นางสาวสุดาภรณ์  บุญทาป 3.5237 อบ.0130171/2560

34 อบ.0130182/2560
35 อบ.0130244/2560
36 อบ.0130166/2560

31 อบ.0130282/2560
32 อบ.0130025/2560
33 อบ.0130078/2560

28 อบ.0130095/2560
29 อบ.0130144/2560
30 อบ.0130230/2560

25 อบ.0130236/2560
26 อบ.0130294/2560
27 อบ.0130052/2560

22 อบ.0130134/2560
23 อบ.0130200/2560
24 อบ.0130227/2560

19 อบ.0130031/2560
20 อบ.0130101/2560
21 อบ.0130114/2560

16 อบ.0130062/2560
17 อบ.0130113/2560
18 อบ.0130024/2560

13 อบ.0130251/2560
14 อบ.0130293/2560
15 อบ.0130042/2560

10 อบ.0130228/2560
11 อบ.0130243/2560
12 อบ.0130246/2560

7 อบ.0130090/2560
8 อบ.0130139/2560
9 อบ.0130170/2560

4 อบ.0130155/2560
5 อบ.0130218/2560
6 อบ.0130288/2560

1 อบ.0130103/2560
2 อบ.0130111/2560
3 อบ.0130121/2560
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เรียงตามล าดับคะแนนเฉล่ีย

ล าดับ



นางสาวสุดาพร  มุรานนท์ 3.52
นางสาวถิราพร  ยืนย่ิง 3.52
นางสาวนฤมล  จันทวรี 3.52
นายดนุศักด์ิ  ชาวนาผือ 3.50
นางสาวปภาวรินทร์  แสงสว่าง 3.50
นางสาวสุภาพร  พรมเหลา 3.50
นางสาวผุสดี  พรประสิทธ์ิ 3.50
นางสาวชุติมา  แดงบุญเรือง 3.50
นางสาวสุภาวดี  ใจแก้ว 3.50
นางสาวปิติวัน  สีหาพงศ์ 3.49
นางสาวปัทมวรรณ  สมสะอาด 3.49
นางสาวพิมพิไล  นันทะเขต 3.49
นางสาวยุภาวรรณ  กอแก้ว 3.48
นางสาวณัฐธิดา  อุ่นทวง 3.48
นางสาวเบญจสิริ  ศรีจันทร์ 3.47
นายพงษ์สิทธ์ิ  โทณะกุล 3.47
นางสาวกานธิดา  น  าเพ็ชร 3.47
นางสาวนันทิชา  กะริโส 3.47
นางสาวอภิญญา  สุขช่วย 3.47
นางสาวบุษยมาส  ผาดี 3.47
นางสาวธัญญารัตน์  พูลภาพ 3.47
นางสาวมุทิตา  เกตุวัตร 3.46
นางสาวศิริวิมล  แก่นสนธ์ิ 3.46
นางสาวสุกัญญา  อิติวุตตา 3.46
นางสาววรัญญา  สารีเครือ 3.46
นางสาวภัทรพร  สุชาตะประคัลภ์ 3.45
นางสาวศุภรา  แสนแดง 3.45
นายอนุชา  เหล่าสิงห์ 3.45
นางสาวกุลิสรา  ไชยงาม 3.45
นางสาววิสุดา  รัตนสิทธ์ิ 3.45
นายดาราศักด์ิ  ศรีช่ืน 3.44
นางสาวเพ็ญประพา  ประชุมชัย 3.44
นางสาวศศิมาภรณ์  ชาติดี 3.43
นางสาวนาตยา  สารีเครือ 3.43
นางสาวพัสสน  วิทิตพันธ์ 3.43
นางสาวอัญชลี  ค ามี 3.43
นางสาววรัญญา  ทองล้วน 3.42
นางสาวนิภาพร  บุญแท้ 3.42
นางสาวมัลลิกา  สิทธิสัตย์ 3.41
นางสาวชุติณัชชา  ขจรวุฒิวรเดช 3.41
นายวีรชน  กุลจิตต์ 3.40
นางสาวยุพาวดี  สังขวรรณ 3.4079 อบ.0130198/2560

76 อบ.0130172/2560
77 อบ.0130177/2560
78 อบ.0130091/2560

73 อบ.0130298/2560
74 อบ.0130168/2560
75 อบ.0130197/2560

70 อบ.0130116/2560
71 อบ.0130203/2560
72 อบ.0130206/2560

67 อบ.0130264/2560
68 อบ.0130058/2560
69 อบ.0130063/2560

64 อบ.0130037/2560
65 อบ.0130066/2560
66 อบ.0130253/2560

61 อบ.0130190/2560
62 อบ.0130202/2560
63 อบ.0130021/2560

58 อบ.0130289/2560
59 อบ.0130074/2560
60 อบ.0130107/2560

55 อบ.0130269/2560
56 อบ.0130277/2560
57 อบ.0130283/2560

52 อบ.0130029/2560
53 อบ.0130070/2560
54 อบ.0130245/2560

49 อบ.0130254/2560
50 อบ.0130039/2560
51 อบ.0130284/2560

46 อบ.0130187/2560
47 อบ.0130036/2560
48 อบ.0130193/2560

43 อบ.0130120/2560
44 อบ.0130127/2560
45 อบ.0130183/2560

40 อบ.0130285/2560
41 อบ.0130092/2560
42 อบ.0130104/2560

38 อบ.0130259/2560
39 อบ.0130276/2560



นางสาวสิริธร  รมย์ราช 3.40
นางสาวนิศานาถ  จารุเศรษฐ 3.40
นายณัฐพนธ์  เจิมประเสริฐ 3.39
นางสาวอุไรรัตน์  วรรณทะวงษ์ 3.39
นางสาวสุนทรีย์  ร่มเย็น 3.38
นางสาวอาริยา  แสงนิล 3.37
นางสาวเจนจิรา  อยู่เย็น 3.37
นายเมธัส  โคตะการ 3.37
นางสาวกุลวิภา  สุทธิกุล 3.37
นางสาวณีรนุช  กอแก้ว 3.37
นางสาวจีรานันท์  บุทธิจักร 3.36
นางสาวจิราพรรณ  ศรีสันต์ 3.36
นายศิริวัฒน์  เมฆมล 3.36
นางสาวอุษาณี  กิจพฤกษ์ 3.36
นางสาวรวิปรียา  ไชยโกฏิ 3.35
นางสาวศิริรัตน์  สีหาขันท์ 3.35
นายนวพล  ไชยนา 3.35
นางสาวจาริณี  บุญกอง 3.35
นายพงศกร  นาราช 3.34
นายยุทธการ  มุสิกะวัน 3.34
นางสาวอภิญญา  รุ่งเรือง 3.34
นางสาวประภาพร  ม่ังไธสง 3.34
นายนฤดล  พาดี 3.34
นางสาวอุทุมพร  ประพรม 3.34
นางสาวศิรินภา  เทศชัย 3.33
นายสุพจน์  วรรณเวช 3.32
นางสาวช่ืนใจ  คล่องแคล่ว 3.32
นางสาวกาญจณภัช  เย็นใจ 3.32
นางสาววาสนา  สุขเกษม 3.30
นางสาวสุณิสา  บุญประดิษฐ์ 3.30
นายจักรพงศ์  บุญทวี 3.30
นายธวาทิตย์  ทองทับ 3.29
นางสาวนงลาวัณย์  สายทอง 3.28
นายอนุชา  บุญรินทร์ 3.28
นางสาวสิริวิมล  จันทร์เพชร 3.27
นางสาวอนุชิดา  เหลาสิทธ์ิ 3.26
นางสาวจิรัชญา  พูลทอง 3.25
นางสาวอชิรัณญา  ตั งสืบพงษ์ 3.25
นางสาวธิดารัตน์  พละพันธ์ 3.25
นางสาวปณิดา  การกล้า 3.25

118 อบ.0130214/2560
119 อบ.0130263/2560

ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จ านวน 119 ราย

115 อบ.0130158/2560
116 อบ.0130126/2560
117 อบ.0130143/2560

112 อบ.0130140/2560
113 อบ.0130216/2560
114 อบ.0130257/2560

109 อบ.0130149/2560
110 อบ.0130304/2560
111 อบ.0130028/2560

106 อบ.0130265/2560
107 อบ.0130302/2560
108 อบ.0130145/2560

103 อบ.0130261/2560
104 อบ.0130268/2560
105 อบ.0130068/2560

100 อบ.0130136/2560
101 อบ.0130213/2560
102 อบ.0130220/2560

97 อบ.0130162/2560
98 อบ.0130059/2560
99 อบ.0130067/2560

94 อบ.0130023/2560
95 อบ.0130055/2560
96 อบ.0130076/2560

91 อบ.0130053/2560
92 อบ.0130056/2560
93 อบ.0130180/2560

88 อบ.0130175/2560
89 อบ.0130195/2560
90 อบ.0130032/2560

85 อบ.0130048/2560
86 อบ.0130049/2560
87 อบ.0130080/2560

82 อบ.0130054/2560
83 อบ.0130173/2560
84 อบ.0130160/2560

80 อบ.0130217/2560
81 อบ.0130303/2560


