รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560-2561-2562
ศิลปศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2
เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย

ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ-นามสกุล
นางสาววชิราภรณ์ จูเเจ่ม
นางสาวชลิดา กุลวงค์
นายธรรมนูญ ปัญญาดี
นางสาวสุพรรณษา หลักทอง
นายประพัฒน์พงษ์ สุมานัด
นางสาววิไลวรรณ ขันตีเรือง
นางสาวปิยธิดา สมชื่อ
นางสาวหัทยา ไชยปัญญา
นางสาวศศิวิมล พรมสิงห์
นางสาวน้้าฝน ชมภูพนื้
นางสาวพิชยารัตน์ ยอดสิงห์
นางสาววิมลสิริ ภาคทอง
นางสาวศุภสุดา แสงทอง
นางสาวชลธิชา ซื่อสัตย์
นางสาวนุชจลี คนฉลาด
นางสาวดาราทิพย์ มูลวัน
นายจูเลียง แอร์เว่ โจเซฟ ริวิเเอร์
นายพุฒิพงศ์ พระชัย
นางสาวสิริรัตน์ พิมพกัณต์
นายบุญเรือง บุญฤทธิ์
นางสาวมัลลิตา ดวงโสภา
นางสาวชมพูนุท วงศ์เพ็ญ
นางสาวอิศราภรณ์ ใจทัด
นางสาวปรียานุช แก้วค้ารอด
นางสาวสุภา ใสสาร
นางสาววัฒนา สงใส
นางสาววิชชุดา ปุญญวัศพล
นางสาวไกรอัมพร พิมพ์สิงห์
นางสาวเทพธิดาพร ร้าแพน
นางสาวศิริรัตน์ พุทธเคน
นางสาววิชุดา โมริดา
นางสาวสุทธิดา พุฒป่า
นางสาวเนตรชนก อังคะชาติ
นางสาวบุษบาวรรณ ตะเคียนราม
นายเจษฎากร พลอาษา
นางสาวจามจุรี สีสันธ์
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นางสาวณัฐมล จันทโสม
นางสาวอาภัสรา ปลายเนตร
นายพัชรพร สร้อยสนธิ์
นางสาวชฎาพร นวลพงษ์
นางสาวณัฎถาพร ชูรัตน์
นางสาวสุนิศา แก่นแก้ว
นางสาวสิราภา มาดาสิทธิ์
นางสาวอภัสรา วริสาร
นางสาวกมลชนก ศรีลาเลิศ
นายกานต์นิธิ ประทุมชาติ
นายวันเฉลิม วงษ์วัลย์
นางสาวธนกฤตา ขจรวุฒิวรเดช
นายโสมนัส ดอกดวง
นางสาวอัญชลี พละศักดิ์
นางสาววรรณภา กุดเหลา
นางสาวกิ่งแก้ว จันทร์หอม
นางสาวนิลาวัลย์ ก้อนแก้ว
นางสาวธมนวรรณ บุญดล
นางสาวสุชิตา กาญจนา
นางสาวสุรัตนาวดี กว้างขวาง
นางสาวนันต์ทิยา สีหาภาค
นางสาวศิริภา พิมประจิตร
นางสาวอนุชตรา เสียงหวาน
นางสาวสุพัตรา ชาวไทย
นายอภิสิทธิ์ นวลใส
ว่าทีร่ ้อยตรีสุทธิพงค์ บุญอาจ
นางสาวพันธ์วิรา ดอกทองหลาง
นางสาวศิริพร จิตรชื่น
นางสาวปภัสสร ท้าวอนนท์
นางสาวอรญา ปัตถา
นางสาววิภาพร อินทร์เลิศ
นางสาวสุจิตรา จันทร์เหลือง
นางสาวชโรชา จ้าปาแดง
นางสาวอภิชนา พรมด้วง
นางสาววราภรณ์ แสงจันทร์
นางสาวอชิรญา ทิลัง
นางสาวสกุลรัตน์ เชียงรัมย์
นายจักรกฤษณ์ อรุณวิจิตร
นายปฏิภาณ ทองบ้าเรอ
นางสาวณัฐริกา บุญตา
นางสาวเจนจิรา ภูมิพักตร์
นางสาวรัตนภรณ์ ภาเรือง
นางสาวณิชากร พิมพลอย
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นางสาวจุรีรัตน์ ขันสิงห์
นางสาวประภาพร คุณมี
นางสาวสาวิณี แก้วสุข
นางสาวฤดี สงสะอาด
นางสาววันทนา คณะนา
นางสาวภาวิณี ประดับพรม
นางสาวนาฎลดา โอสถศรี
นางสาวสุภาภรณ์ ถวิลไพร
นายนราวุฒิ ทิวากรศศิธร
นางสาวชนันดา บัวลา
นางสาวนิชรา ทองสันต์
นางสาวเบญจภรณ์ รัตนวงศ์
นายสินธร กิตติเศรษฐ
นางสาวศิรประภา บุญครอง
นางสาวอัญมณี วะสุขันธ์
นางสาวสมฤทัย ชัยมงคล
นางสาวธัญสุดา ปัญญาคง
นางสาวทัศนวรรณ หอมทรัพย์
นางสาวอรอนงค์ เยาวะศรี
นางสาวสาธิตา พุม่ จันทร์
นางสาวเนตรนภา ศรศรี
นางสาววนัชพร อุดรพันธ์
นางสาวยุรินทร์ดา เหมราช
นางสาวศิริลักษณ์ ยืนทน
นางสาวนัฐธิดาพร ใจมั่น
นางสาวกรกนก พิมพ์ทอง
นางสาวธัญญา ไชยวงษ์
นางสาวพลอยไพลิน แก้วกงพาน
นางสาวแพรไหม วงสวัสดิ์
นางสาวนฤกาญจน์ โคระรัตน์
นายกฤษดา พูลทวี
นางสาวศศิธร พึง่ สิงห์
นางสาวพรธิดา พิมพะกัน
นางสาวปภัชญา ศรีสิงห์
นายธนภัทร บุญชุ่ม
นางสาวพรรณราย มหาวงศานนท์
นางปิยะดา มอเล็นแคมพ์
นางสาวจันทรา สิทธิศร
นางสาวปัทมพร กรไกร
นางสาวพรรณราย ร่มเย็น
นายอุเทน สาระสี
นางสาวชาวาลา ดาเดช
นายธนพล สุกใส
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อบ.0330596/2563
อบ.0330056/2561
อบ.0330109/2561
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อบ.0330295/2561
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อบ.0330539/2561
อบ.0330066/2562
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อบ.0330302/2562
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อบ.0330164/2563
อบ.0330310/2563
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อบ.0330599/2562

3.52
3.52
3.52
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49
3.49

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

นายธิติ เยื่องกระโทก
นายกรกฎ วงศ์ละคร
นางสาวจิรารัตน์ ใหลหลั่ง
นางสาวนฤมล พรมโคตร
นางสาวสุธิตรา กลมเกลี้ยง
นางสาวพัชราภรณ์ จ้าปาแดง
นางสาวชนนิกานต์ ไชยธรรม
นางสาวพีรวรรณ เสือภิรมย์
นางสาวมาลิณี ภูลายยาว
นางสาวปรียาภัทร เมืองพิล
นายกิตติพงษ์ สิงห์มุ้ย
นายชัชชาย เอกศิริ
นางสาวปัถมา กอแก้ว
นางสาวสุดาพร สุยังกุล
นางสาววาธิณี ศรีแย้ม
นางสาวจันทร์จิรา รุจิโพชน์
นางสาวรัตติกร ภาสดา
นางสาวศิริลักษณ์ ขันตินัติ
นายจิตติพงศ์ พลหนองหลวง
นางสาวสุทธิดา ถีระโคตร
นางสาวเกศรา นาคูณ
นางสาวนริศรา ชาตะวราหะ
นางสาวเกศรินทร์ สุทธิคุณ
นางสาวอัญชลิกา มิ่งมูล
นางสาวนัฐริกา นวลภูมิวรรณ
นางสาวปภาวี ปันดอนตอง
นางสาวพชรพร สุระนารถ
นายทวีวัฒน์ พันธ์ศิริ
นางสาวกรกนก หมุนแพง
นางสาวแพรวนภา พันธา
นางสาวรัชนีวรรณ ปรากฏ
นางสาวเบญญาภา ปัดถา
นางสาววัลนิดา พรรณา
นางสาวสุภามาส จ้าปาแดง
นายเจษฎา ศรีมาทอง
นางสาวอภัศรา เดชะค้าภู
นายธวัชชัย สุกรรณ์
นายปิยะณัฐ เสนเสนา
นางสาวลลิตา กงแก้ว
นายณัฐวุฒิ ซื่อสัตย์
นางสาวสุพรรณี วิจิตรธนกิจ
นางสาวพิมพ์พร โกกะพันธ์
นางสาวสุภาพร ค้าเพ็ง
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อบ.0330233/2562
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อบ.0330219/2561
อบ.0330336/2561
อบ.0330405/2561
อบ.0330533/2561
อบ.0330299/2562
อบ.0330303/2563
อบ.0330111/2561
อบ.0330118/2561
อบ.0330123/2561
อบ.0330422/2561
อบ.0330453/2561
อบ.0330455/2561
อบ.0330577/2561
อบ.0330599/2561
อบ.0330220/2562
อบ.0330246/2562
อบ.0330387/2562
อบ.0330838/2561
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นายขจรศักดิ์ ท่อนเงิน
นางสาวธิดารัตน์ อินเพ็ญ
นางสาวบุณฑริกกา ประสานพิมพ์
นายธิระชัย สาระวิทย์
นายทิวานนท์ รอดหิรัญ
นางสาวฑิตฐิตา วงษา
นางสาวอุบลวรรณ บุตราษฎร์
นางสาวทองใส สีม่วง
นางสาววรรณภา บุญอุ้ม
นางสาวปลายฝน เพชรพันธ์
นายณัฐวุฒิ เสนสอน
นายจกร โคตุทา
นางสาวภัทราพร เอ้โถบุตร
นายคมสัน บุญธรรม
นายเจษฎา สายชาลี
นางสาวศิริลักษณ์ ทวีศรี
นางสาวสมปรารถนา เหล่าดี
นายกฤษฎา อินสุวรรณ
นางสาวดรุณี วรรณศิริ
นางสาวกานต์ จันลุทิน
นางสาวยุภารัตน์ บุญสูง
นางสาวเกษราภรณ์ สายมณี
นางสาวจิราภรณ์ สุราโพธิ์
นางสาวนันทิยา ศิริคุณ
นางสาวพักตร์วิไล ฉัตรวิไล
นายเจิน เงียน หลี ทอ
นายดนัยฤทธิ์ แก้วค้า
นางสาวเกศริน กามาตร์
นางสาวมิ่งขวัญ ละมูลมอญ
นางสาวปฏิญญา สาธรณ์
นางสาวสุทธิกานต์ วุฒิช่วย
นางสาวละอองทิพย์ บุญเพิม่
นายทศพร ผกาผาด
นางสาวอรมัย ทองถนอม
นางสาวพรรณนิตรา พูลเพิม่
นายธีรชัย สีหา
นางสาวเอริน กิ่งชัยภูมิ
นางสาวพิษุนันท์ ฑีฆะสุข
นางสาวกนกวรรณ แข่งขันธ์
นางสาวอรยา พรมสุวงษ์
นางสาวอัญชิษฐา ครองยุติ
นายชาญณรงค์ เสียงเสนาะ
นางสาวชิยาภรณ์ ทัง่ น้อย

อบ.0330866/2561
อบ.0330132/2563
อบ.0330166/2563
อบ.0330181/2563
อบ.0330253/2563
อบ.0330387/2563
อบ.0330863/2562
อบ.0330368/2561
อบ.0330356/2562
อบ.0330494/2562
อบ.0330598/2562
อบ.0330680/2562
อบ.0330301/2563
อบ.0330401/2561
อบ.0330423/2561
อบ.0330188/2562
อบ.0330449/2562
อบ.0330542/2562
อบ.0330572/2562
อบ.0330155/2563
อบ.0330857/2562
อบ.0330628/2563
อบ.0330629/2563
อบ.0330673/2563
อบ.0330306/2561
อบ.0330398/2561
อบ.0330502/2561
อบ.0330227/2562
อบ.0330420/2562
อบ.0330266/2563
อบ.0330342/2563
อบ.0330509/2563
อบ.0330557/2563
อบ.0330838/2562
อบ.0330133/2561
อบ.0330237/2561
อบ.0330478/2561
อบ.0330541/2561
อบ.0330088/2562
อบ.0330215/2562
อบ.0330216/2562
อบ.0330219/2562
อบ.0330268/2562

3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41

209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251

นางสาวกาญจนา สุจิ
นายนันทวัฒน์ สารรักษ์
นางสาวอัญชลีพร วสุกรรณ
นางสาวฐิติรัตน์ ประสาทศรี
นายฮากิม เซ็งเลาะ
นางสาวตรีรัตน์ ก้อนแก้ว
นางสาวสินใจ รักพรม
นางสาวภาริณี ประวิง
นางสาวพิจิตรา พรมบุญ
นางสาวนุสรา รัชพันธ์
นางสาวสุทธิดา แก้วกัญญา
นางสาวจิราภรณ์ โคตรนาม
นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ชัย
นางสาวศศธร ไตรไทยธีระ
นางสาวธิดารัตน์ จงรักษ์
นางสาวสุภาวรรณ สีลาเสร็จ
นางสาวธนัญญา เจือบุญ
นางสาวจุฑามาศ ภูศรีฐาน
นางสาวอังคณา สาลีรัมย์
นางสาวอุบลวรรณ พันธ์โคตร
นายอิสรเอล อนาโยชุกุ น๊ออ้อม
สิบต้ารวจเอกเอกพัน ภูมีสุข
นางสาวธนวรรณ แร่ทอง
นางสาววิไลวรรณ ผิวทอง
นางสาววทัญนุตา มุระอะ
นายวุฒิศักดิ์ โพธิธ์ รรม
นางสาวพรสุดา พสุนนท์
นางสาวราตรี ชนะผล
นางสาวสุวิมล หนักแน่น
นางสาวกนกอร แพงแก้ว
นางสาวชไมพร สิมโสม
นายชัยณรงค์ ค้าจันทร์
นางสาวยุภาวดี โพธิพ์ า
นางสาวกัลยารัตน์ กัลลวัน
นางสาวอรยา อินทร์วิถี
นางสาวกาญจน์พัชญา ญาติเกษม
นางสาวพัชรี หอมหวาน
นางสาวพัชญา น้าภา
นางสาวกชกร ใจสงเคราะห์
นางสาววรัทยา แสนทวีสุข
นางสาวเอมิกา สีโคตร
นางสาวกนกอร คูณสุข
นายลก วู ฮู

อบ.0330517/2562
อบ.0330550/2562
อบ.0330864/2561
อบ.0330229/2563
อบ.0330407/2563
อบ.0330414/2563
อบ.0330835/2562
อบ.0330641/2563
อบ.0330085/2561
อบ.0330110/2561
อบ.0330194/2561
อบ.0330411/2561
อบ.0330702/2561
อบ.0330170/2562
อบ.0330186/2562
อบ.0330328/2562
อบ.0330419/2562
อบ.0330569/2562
อบ.0330082/2563
อบ.0330368/2563
อบ.0330769/2563
อบ.0330720/2563
อบ.0330043/2561
อบ.0330054/2561
อบ.0330089/2561
อบ.0330096/2561
อบ.0330129/2561
อบ.0330170/2561
อบ.0330233/2561
อบ.0330190/2562
อบ.0330293/2562
อบ.0330403/2562
อบ.0330421/2562
อบ.0330028/2563
อบ.0330046/2563
อบ.0330126/2563
อบ.0330203/2563
อบ.0330581/2563
อบ.0330100/2561
อบ.0330153/2561
อบ.0330166/2561
อบ.0330205/2561
อบ.0330399/2561

3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38

252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

นางสาวนงนภัส ธัญภัทรานนท์
นางสาวสาวิตรี บุญถูก
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์ใหญ่
นายราชินทร์ บัวเขียว
นางสาวบุญชรี ทิพย์สิงห์
นางสาวสุกานดา ผ่องพรรณ์
นางสาวรสสุคนธ์ คชยาพันธ์
นางสาวพิมพ์ชนก ไชยเศรษฐ์
นางสาวเกษสุดา แสงงาม
นางสาวนภัสชญา วงค์ค้า
นายธีระศักดิ์ พลจันทร์
นางสาวกิ่งกาญจน์ บ้ารุงพงค์
นางสาวศิริลักษณ์ นามวงค์
นางสาวศศิธร ข่าขันมะลี
นางสาวธมลวรรณ ศาสนนันท์
นางสาวปรารถนา อยู่เย็น
นางสาวปิยพร สว่างวงศ์
นางสาววริศรา อ่วมปริก
นายณัฐดนัย ดวงสีดา
นางสาวปรางทิพย์ บุญเทา
นางสาวสุนิสา สู่สุข
นางสาวศิริถาวร ดีนาน
นางสาวสุนิสา ผ่านพินิจ
นางสาวเบญจวรรณ บุญสุภาพ
นางสาวละมัย แสงทอง
นางสาวจิรวรรณ์ ร่วมทอง
นางสาวจารุวรรณ ค้าใส
นางสาวอชรายุ สีหาบุตร
นายดนัย เฉยชิต
นายณภัทร เกตุสิทธิสุวรรณ์
นายชยพล วุฒิช่วย
นางสาวทิพย์รัตน์ หลอดท้าว
นางสาวกิติญา บุญเหลา
นายกัมพล ครองบุญ
นางสาวอรอุมา ศรีภารา
นางพรรณทิวา มีโพธิ์
นายอดิศร การบุญ
นางสาวณัฐสุดา ตาอินทร์
นางสาวนิภาพร ลาดโพธิ์
นางสาววิสา แพงสิงห์
นางสาวศศิพร จ้าปาโพธิ์
นายธนากร ธรรมสัตย์
นางสาวสุทัตตา สุระชาติ

อบ.0330412/2561
อบ.0330417/2561
อบ.0330518/2561
อบ.0330634/2561
อบ.0330059/2562
อบ.0330172/2562
อบ.0330202/2562
อบ.0330238/2562
อบ.0330379/2562
อบ.0330493/2562
อบ.0330549/2562
อบ.0330566/2562
อบ.0330835/2561
อบ.0330075/2563
อบ.0330162/2563
อบ.0330168/2563
อบ.0330475/2563
อบ.0330585/2563
อบ.0330865/2562
อบ.0330080/2561
อบ.0330122/2561
อบ.0330156/2561
อบ.0330232/2561
อบ.0330286/2561
อบ.0330338/2561
อบ.0330623/2561
อบ.0330717/2561
อบ.0330175/2562
อบ.0330363/2562
อบ.0330404/2562
อบ.0330545/2562
อบ.0330100/2563
อบ.0330383/2563
อบ.0330700/2563
อบ.0330391/2561
อบ.0330679/2561
อบ.0330729/2561
อบ.0330488/2562
อบ.0330532/2562
อบ.0330537/2562
อบ.0330538/2562
อบ.0330600/2562
อบ.0330632/2562

3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

นางสาวสาวิตรี สุเรรัมย์
นางสาวปริสศิลา แสงแดง
นางสาวปัทมา งามพรม
นางสาวธนภรณ์ อ่อนมณี
นางสาวธิดารัตน์ โยธิกา
นางสาวเบญญาภา บรรจงแก้ว
นางสาวมนัสชนก เจริญสุข
นางสาวเกศรินทร์ ปะวะกุล
นางสาวนฤมนต์ ทนงค์
นางสาวสุภานัน ปางชาติ
นางสาวจิราภรณ์ ใจดี
นางสาวณิชกุล พันธุย์ ม
นางสาวสุภาวดี จันทร์สูง
นายธนพล ประกอบศรี
นางสาวอทิติยา มณีสวัสดิ์
นางสาวอรอนงค์ วงค์ค้าจันทร์
นางสาวรัตนา ถามะพันธ์
นางสาวกรรณิการ์ เชื้อพันธุ์
นางสาวยุวธิดา สารสิทธิ์
นางสาวสราลี ศรีจันทร์
นายณัฐพงค์ มั่นคง
นางสาวธัญญารัตน์ ทองศรี
พันจ่าอากาศเอกอิทธิฤทธิ์ อินทลักษณ์
นางสาวนภเกตน์ ภูติจันทร์
นางสาวจิดารัตน์ ค้าผาลา
นางสาวจรัสศรี สัตนาโค
นางสาวศิริวรรณ ศรีอ่อนตา
นางสาวรัตนาวดี ปัทมะคัมภ์
นางสาวจีรพร เต็มโคตร
นางสาวอนุสรา คอยกลาง
นางสาวอินทิรา พันธ์พิบูลย์
นางสาวรุ่งนภา สืบอ้วน
นายอติชาต สายพันธุ์
นายรัชชานนท์ แสนอ่อน
นางสาวสุนภาพร พันเปลี่ยน
นางสาวปิยธิดา พิมพ์สาร
นางสาวรุ่งทิวา ทองดี
นางสาวบุปผา สีหะนาม
นางสาวสโรชา ไชยรักษ์
นายปริญญา โสมรักษ์
นางสาวอารันต์ชยา แก่นอินทร์
นางสาวจิศดารัตน์ คงนิล
นางสาวอภิรติ ค้าธิวงษ์

อบ.0330341/2563
อบ.0330391/2563
อบ.0330081/2561
อบ.0330142/2561
อบ.0330215/2561
อบ.0330254/2561
อบ.0330258/2561
อบ.0330278/2561
อบ.0330413/2561
อบ.0330433/2561
อบ.0330436/2561
อบ.0330157/2562
อบ.0330216/2563
อบ.0330378/2563
อบ.0330398/2563
อบ.0330551/2563
อบ.0330707/2563
อบ.0330101/2561
อบ.0330259/2561
อบ.0330263/2561
อบ.0330425/2561
อบ.0330612/2561
อบ.0330714/2561
อบ.0330158/2562
อบ.0330195/2562
อบ.0330228/2562
อบ.0330374/2562
อบ.0330389/2562
อบ.0330433/2562
อบ.0330044/2563
อบ.0330121/2563
อบ.0330173/2563
อบ.0330406/2563
อบ.0330528/2563
อบ.0330617/2563
อบ.0330638/2563
อบ.0330643/2563
อบ.0330771/2563
อบ.0330092/2561
อบ.0330300/2561
อบ.0330321/2561
อบ.0330331/2561
อบ.0330477/2561

3.36
3.36
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33

338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380

นายอัฏฐวัฒน์ เจริญขึ้น
นางสาววนิดา ชาลี
นางสาวกุลธิดา บัวแย้ม
นางสาวอมรรัตน์ ลาวัลย์
นางสาวอรญา ลูกอินทร์
นายศุภณัฐ ตันตระกูล
นางสาวรังสิตา ส้ารีวงศ์
นางสาววริศา พาระบุตร
นายจิรศักดิ์ โพธิบุตร
นางสาวอรุณรัตน์ เต้าสุวรรณ
นางสาวณัฐธิฌาภรณ์ พรมสิงห์
นางสาวปภัสราภรณ์ อักษรพิมพ์
นางสาวนนทิยา แสนทวีสุข
นางสาวธิดารัตน์ อดทน
นางสาวนันธิดา สุขเลิม
นางสาวศุภธิดา อินทร์สุวรรณ
นายชิดชัย อ่อนแช่ม
นางสาวทิพวัลย์ สุขดี
นางสาวสุดาพร สายตรง
นางสาวสุภาวดี ดีพาชู
นางสาวศศินิภา ศรีทอง
นางสาวบุญญาภรณ์ อมรกิจวัฒนกุล
นางสาวสุดารัตน์ สุภานิจ
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยมงคล
นายดิศรณ์ พจน์ชนะ
นางสาวกิติยาพร ยนต์พันธ์
นายชูเกียรติ ภิรมย์พันธ์
นายธีรนนท์ จันทร์ชนะ
นางสาวจินดารัตน์ บุญหล้า
นางสาวนิจฉรา แก้วมงคล
นางสาวลักขณา เทียนศรี
นายไชยา พุทธจักร
นางสาวศิรินทร์ธาร ค้าหา
นางสาวชุติมา แก้วอาจ
นางสาวทัศนีย์ ขัมภะกิจ
นางสาวเพียงตะวัน จ้าปาเทศ
นางสาวสุพิชฌาย์ ทาระ
นางสาวชลลัดดา บุญกัญญา
นางสาวอรอนงค์ ทนงค์
นางสาวเบญจรัตน์ แก่นของ
นายธนากร ค้าใบ
นางสาวพรทิพย์ ค้าพิภาค
นางสาวชนิดา ราชิวงค์

อบ.0330608/2561
อบ.0330709/2561
อบ.0330045/2562
อบ.0330134/2562
อบ.0330177/2562
อบ.0330184/2562
อบ.0330240/2562
อบ.0330242/2562
อบ.0330253/2562
อบ.0330331/2562
อบ.0330348/2562
อบ.0330385/2562
อบ.0330163/2563
อบ.0330334/2563
อบ.0330390/2563
อบ.0330588/2563
อบ.0330722/2563
อบ.0330249/2561
อบ.0330685/2561
อบ.0330688/2561
อบ.0330071/2562
อบ.0330160/2562
อบ.0330303/2562
อบ.0330448/2562
อบ.0330507/2562
อบ.0330519/2562
อบ.0330727/2562
อบ.0330051/2563
อบ.0330095/2563
อบ.0330101/2563
อบ.0330273/2563
อบ.0330376/2563
อบ.0330395/2563
อบ.0330604/2563
อบ.0330631/2563
อบ.0330640/2563
อบ.0330645/2563
อบ.0330248/2561
อบ.0330270/2561
อบ.0330285/2561
อบ.0330298/2561
อบ.0330469/2561
อบ.0330231/2562

3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.32
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

นางสาวประวีณา วชิมาเภท
นายณัชพล จันละคน
นายอัษฎาวุธ ศรีโกศล
นางสาวติยาภรณ์ เย็นใจ
นางสาวสุภาพร กลางมงคล
นางสาวดวงใจ ชัยชนะ
นางสาวสุมิตตา สดชื่น
นางสาวรัตนาภรณ์ คนไว
นางสาวศิริลักษณ์ พัดชา
นางสาวพรพิมล สมใจ
นางสาวพัณณิตา พุม่ ศรี
นายพีระพล ทองอ่อน
นางสาวสุทธิดา ค้าดวงศรี
นางสาวฉัตรสุดา เพชรรัตน์
นายพลช ทองจันทร์
นางสาวอาภัสรา ธรรมวงค์
นางสาวนภัสสร ทองขาว
นางสาวอรวรรณ เผ่ากัณหา
นางสาวสุยาพร ภูจอมจิตร
นางสาวสราลีศ์ สุนนท์
นางสาวกนกวรรณ ทองแก้ว
นางสาวศิริพร เสาราช
นายกฤษณะ วันทา
นายพีรพงศ์ บุญศรัทธา
นางสาวอินทุอร แสงกล้า
นางสาวจุฬาลักษณ์ หงษ์หิรัญ
นางสาวอรอนงค์ ติดตารัมย์
นายพงษ์ศิริ วรรณกาล
นายยุรนันต์ เข็มพันธ์
นางสาวชุติมา แววศรี
นางสาวอัลริษา สันตะพันธ์
นางสาวดวงใจ นักร้อง
นางสาวเพชรรุ่ง แก้วค้า
นางสาวศรัญญา ทองวิเศษ
นางสาววษา อยู่ไว
นางสาวนิตยา แสงก่า้
นางสาวรัตติมาพร คูณทอง
นางสาวสุดารัตน์ ค้าบุญ
นางสาวจันทิรา ปราศัย
นางสาวปานรวี ยางงาม
นางสาวสุวรรณรัตน์ รัตกร
นางสาวรจณี วงศ์ชาดา
นางสาวนิตยา หินอ่อน

อบ.0330236/2562
อบ.0330287/2562
อบ.0330316/2562
อบ.0330349/2562
อบ.0330592/2562
อบ.0330828/2561
อบ.0330839/2561
อบ.0330650/2562
อบ.0330704/2562
อบ.0330169/2563
อบ.0330300/2563
อบ.0330525/2563
อบ.0330661/2563
อบ.0330106/2561
อบ.0330128/2561
อบ.0330165/2561
อบ.0330216/2561
อบ.0330294/2561
อบ.0330377/2561
อบ.0330450/2561
อบ.0330485/2561
อบ.0330495/2561
อบ.0330499/2561
อบ.0330507/2561
อบ.0330136/2562
อบ.0330209/2562
อบ.0330285/2562
อบ.0330311/2562
อบ.0330314/2562
อบ.0330320/2562
อบ.0330392/2562
อบ.0330854/2561
อบ.0330037/2563
อบ.0330040/2563
อบ.0330142/2563
อบ.0330165/2563
อบ.0330207/2563
อบ.0330214/2563
อบ.0330227/2563
อบ.0330299/2563
อบ.0330822/2562
อบ.0330338/2563
อบ.0330853/2562
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3.31
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3.31
3.31
3.31
3.31
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3.31
3.31
3.31
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3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30
3.30

424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466

นายวิทย์ธวิทย์ ต่อกิตติกุล
นางสาวอรอุมา กัลยาณี
นางสาวสไบทิพย์ ตะเคียนเกลี้ยง
นางสาวพรนิภา ขันอาษา
นางสาวกนกพร ศรีจันทร์
นางสาวฉัตรวดี อ่า้ วงษ์
นายอัมรินทร์ ไชยชาติ
นางสาวจันจิรา นามมุงคุล
นางสาวดารามัย เพ็งพาทย์
นางสาวบุศรินทร์ โพสาชัย
นางสาวจิราพรรณ หน่อพรมมา
นางสาวปภาวดี ศรีงาม
นายพงศ์ศิริ ผาสมวงค์
นายเมธี ทรงจิตร
นางสาวธัญลักษณ์ ทองค้าอวน
นางสาวอรวรรณ ไชยขันตรี
นายจักรินทร์ สามี
นางสาวจงรักษ์ เจ็ดขันธ์
นางสาวสุกันยา หลงชิน
นางสาวโสรยา โรมราช
นางสาวกรรณิการ์ อยู่เย็น
นายวิษณุพงษ์ คงชาติ
นางสาวอรนุช สีหล้า
นางสาวภัสดาพร จริยวิทยานนท์
นางสาวเกษศิรินทร์ สาริบุตร
นางสาวเบญญาพร เนตรวงศ์
นางสาววนิดา จันพวง
นางสาวสุจิตรา ศรพรม
นางสาวพัชรศรี พินิจ
นายพงศ์ภรณ์ วิภูษิตสมบูรณ์
นางสาวกมลวรรณ ค้าทวี
นางสาวอรยา ทองไสล
นางสาวกังสดาล ธรรมสว่าง
นางสาวพิชมญ เทพนิมิตร
นางสาวเดือนเพ็ญ ทองให้
นางสาวรัชนีวรรณ ชาญธนโชค
นางสาวทิพย์ภาภรณ์ ค้านัล
นายฉัตรชัย ศรีโคตร
นางสาวอารียา ภูธร
นางสาวศิริรัตน์ แผ่นทอง
นางสาวกานติมา กอมณี
นางสาวทัศนาพร มิชาลี
นายสมศักดิ์ ชันษา

อบ.0330716/2563
อบ.0330060/2561
อบ.0330241/2561
อบ.0330641/2561
อบ.0330224/2562
อบ.0330292/2562
อบ.0330772/2562
อบ.0330190/2563
อบ.0330195/2563
อบ.0330579/2563
อบ.0330603/2563
อบ.0330636/2563
อบ.0330662/2563
อบ.0330504/2561
อบ.0330537/2561
อบ.0330547/2561
อบ.0330548/2561
อบ.0330093/2562
อบ.0330128/2562
อบ.0330305/2562
อบ.0330367/2562
อบ.0330413/2562
อบ.0330080/2563
อบ.0330816/2562
อบ.0330384/2563
อบ.0330438/2563
อบ.0330859/2562
อบ.0330193/2561
อบ.0330223/2561
อบ.0330481/2561
อบ.0330586/2561
อบ.0330178/2562
อบ.0330191/2562
อบ.0330200/2562
อบ.0330382/2562
อบ.0330628/2562
อบ.0330830/2561
อบ.0330726/2562
อบ.0330120/2563
อบ.0330175/2563
อบ.0330293/2563
อบ.0330298/2563
อบ.0330460/2563
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3.29
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3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
3.29
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3.29
3.28
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3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.28
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27
3.27

467
468
469
470
471
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473
474
475
476
477
478
479
480
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482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

นางสาวกรรณิการ์ ชุมนวล
นางสาววิภาวรรณ บุญเหลา
นางสาวจิรภา จ้าปาสี
นายภูมินทร์ คูณป้อง
นางสาวเจนจิรา ติละบาล
นางสาวจันทร์จิรา ไชยสิงห์
นางสาววิจิตรา อินทราช
นางสาวคัทลียา ภิรมย์กิจ
นางสาววรัญชรี ฉลวยแสง
นางสาวสุทธิดา อาจศิริ
นางสาวมณีรัตน์ ใยเมือง
นางสาวจุฬาลักษณ์ สมศรี
นางสาวศิริลักษณ์ พิมพรัตน์
นางสาวพุทธิพร มหานิล
นางสาวพิมพิไล อ่อนตา
นายชินดนัย ปักการะโถ
นางสาวชฎาพร ซอนพา
นางสาวพัชราภรณ์ ยืนยิ่ง
นางสาวยุวรินทร์ ดอกเด็น
นางสาววิภาพร ขาวสะอาด
นางสาวศุทธิกานต์ ลานนท์
นางสาวเพ็ญศรี เจริญจิตร
นางสาวสุนารี บุญหวัง
นางสาวศิริประภา ยัญญะจันทร์
นางพัชรนันท์ พัฒนพงศ์ชาตรี
นางสาววิชุดา วิถีเทพ
นางสาวธัญญารัตน์ จันทวงษ์
นายพลพจน์ หงษาวดี
นางสาวกนกพร พวงศรี
นางสาวอรทัย โพธิราช
นางสาวจิตนภา ป้อมหิน
จ่าเอกกฤษดา นาค้าสี
สิบต้ารวจโทพงษธร สิงห์สม
นางสาวนิตยา ข่ายมณี
นางสาวณัฐวดี สุทธิอาคาร
นางสาวศุภาวรรณ ลาธุลี
นางสาวชไมพร ทักษิณ
นางสาววรรณพร บรรทอน
นางสาววิภาวนี อันโย
นางสาวอรุโณทัย ยกยุทธ์
นางสาวจิรารัตน์ คุ้มสมุทร
นางสาวกฤษฎาภรณ์ พิมพาวงศ์

อบ.0330536/2563
อบ.0330546/2563
อบ.0330576/2563
อบ.0330845/2562
อบ.0330850/2562
อบ.0330136/2561
อบ.0330188/2561
อบ.0330344/2561
อบ.0330568/2561
อบ.0330129/2562
อบ.0330239/2562
อบ.0330380/2562
อบ.0330501/2562
อบ.0330877/2561
อบ.0330204/2563
อบ.0330450/2563
อบ.0330076/2561
อบ.0330083/2561
อบ.0330115/2561
อบ.0330228/2561
อบ.0330262/2561
อบ.0330312/2561
อบ.0330475/2561
อบ.0330682/2561
อบ.0330787/2561
อบ.0330720/2561
อบ.0330055/2562
อบ.0330183/2562
อบ.0330189/2562
อบ.0330845/2561
อบ.0330849/2561
อบ.0330706/2562
อบ.0330730/2562
อบ.0330034/2563
อบ.0330059/2563
อบ.0330076/2563
อบ.0330096/2563
อบ.0330110/2563
อบ.0330306/2563
อบ.0330595/2563
อบ.0330826/2562
อบ.0330601/2563
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3.26
3.26
3.26
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3.25
3.25
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3.25
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3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
3.25
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3.25
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