รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560-2561-2562
ศิลปศาสตรบัณฑิต
เรียงตามตัวอักษร

ลาดับ
1
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14
15
16
17
18
19
20
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22
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวกชกร ญาติมาก
นางสาวกชกร สีเทียวไทย
นางสาวกนกกาญจน์ เนตรจินดา
นางสาวกนกพร นามจันทา
นางสาวกนกพร พันก้อน
นางสาวกนกรัตน์ คาหล่อ
นางสาวกนกวรรณ กอบเกื้อ
นางสาวกนกวรรณ จันละออ
นางสาวกนกวรรณ ทองอินทร์
นางสาวกนกวรรณ ทิพย์อาสน์
นางสาวกนกวรรณ รูปคม
นางสาวกนกวรรณ ศรีลาที
นางสาวกนกวรรณ อ่อนมณี
นางสาวกนกสิริ สุขหอม
นางสาวกนกอร สีลา
นางสาวกนิษฐา ยุพันธ์
นางสาวกนิษฐา สุนทร
นางสาวกมณวรรณ ผลจันทร์
นางสาวกมลฉัตร ทาศิริ
นางสาวกมลชนก ทองน้อย
นางสาวกมลชนก บัวมาศ
นางสาวกมลชนก พ้นโศรก
นางสาวกมลชนก โพธารินทร์
นางสาวกมลชนก แรกเรียง
นางสาวกมลชนก วงศ์ชมภู
นางสาวกมลชนก เหล่าหาไชย
นางสาวกมลทิพย์ เชื้อบุญ
นางสาวกมลทิพย์ นิ้วทอง
นางสาวกมลพร พรมจาปา
นางสาวกมลพร อุดมพรม
นางสาวกมลพรรณ ภาดี
นางสาวกมลรัก ศรีดาวงค์
นางสาวกมลรัตน์ ก้อนทอง
นางสาวกมลรัตน์ แก้วกุ่ม
นางสาวกมลรัตน์ เทพทัศน์
นางสาวกมลลักษณ์ งามอินทร์

อบ.0330434/2561
อบ.0330042/2562
อบ.0330038/2561
อบ.0330584/2561
อบ.0330317/2562
อบ.0330125/2563
อบ.0330071/2561
อบ.0330432/2563
อบ.0330585/2561
อบ.0330153/2563
อบ.0330340/2562
อบ.0330134/2561
อบ.0330318/2562
อบ.0330144/2562
อบ.0330738/2562
อบ.0330087/2562
อบ.0330362/2561
อบ.0330341/2562
อบ.0330043/2562
อบ.0330026/2563
อบ.0330055/2563
อบ.0330408/2563
อบ.0330777/2562
อบ.0330508/2561
อบ.0330625/2563
อบ.0330319/2563
อบ.0330039/2561
อบ.0330261/2562
อบ.0330091/2563
อบ.0330027/2563
อบ.0330776/2561
อบ.0330435/2561
อบ.0330636/2562
อบ.0330307/2561
อบ.0330746/2562
อบ.0330072/2561

3.16
2.83
2.65
2.49
3.00
2.23
2.57
3.20
2.74
3.18
2.70
2.37
2.94
3.12
2.31
2.48
2.62
2.85
2.91
2.81
3.13
2.74
2.84
2.58
2.77
2.56
3.17
2.88
2.94
3.05
2.24
3.07
2.72
3.00
2.02
2.64
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69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

นางสาวกมลลักษณ์ สายสิน
นางสาวกมลวรรณ ทองลุม
นางสาวกมลวรรณ พินิจ
นางสาวกมลวรรณ พิมมะศรี
นางสาวกมลวรรณ วงค์ขัน
นางสาวกรกนก หัสดินทร ณ อยุธยา
นางสาวกรกมล โพธิศ์ ิริ
นางสาวกรรณิกา คาหาญ
นางสาวกรรณิกา สีแซก
นางสาวกรรณิกา อุดรสาร
นางสาวกรรณิการ์ แก่นล้านหญ้า
นางสาวกรรณิการ์ บุตรสิงห์
นางสาวกรรวี พรพิพัฒน์
นางสาวกรวรรณ เสมอสุข
นางสาวกรองกาญจน์ ดวงแก้ว
นางสาวกรองกาญจน์ ดวงมาลา
นางสาวกรองแก้ว ก่อกุล
นายกริชเพชร อัมภรัตน์
จ่าอากาศเอกกฤตเมธ วงค์ใหญ่
นายกฤตย์ติกานต์ ขวัญหวัญ
นายกฤตานนท์ นวลละออ
นางสาวกฤติยา สินธุวัตร
นางสาวกฤติยาภรณ์ ลานนท์
นางสาวกฤติยามาศ แสนยามาศ
นายกฤษฎา เดชเดิม
นายกฤษฎากร แสงใสแก้ว
นายกฤษณ กันหาวัก
นายกฤษณ สาโรงแสง
นายกฤษณวรรณ หงษ์งาม
นายกฤษณะ โสภิพันธ์
นางสาวกฤษณา วงค์กัญญา
นายกฤษดา กุลโชติ
นายกฤษดา สมอ
นางสาวกลีบอุบล สุดสี
นายกวก บาว ตรุง เหงียน
นางสาวกวินนา ยาตรา
นางสาวกวินนา ศรีศิริ
นายกษิดิศ อินอ่อน
นายก้องเกียรติ บุญพงศ์ษา
นายก้องสกล วงศ์ณรัตน์
นายก่อฤกษ์ สิงห์มาตร
นางสาวกัญชลิกา ศรีโรจน์
นางสาวกัญญ์กุลณัช ธนัทพงศ์ภักดี

อบ.0330636/2561
อบ.0330378/2562
อบ.0330461/2561
อบ.0330041/2562
อบ.0330466/2563
อบ.0330145/2562
อบ.0330497/2563
อบ.0330089/2562
อบ.0330847/2561
อบ.0330848/2562
อบ.0330667/2563
อบ.0330559/2561
อบ.0330665/2562
อบ.0330328/2563
อบ.0330741/2561
อบ.0330056/2563
อบ.0330642/2562
อบ.0330496/2563
อบ.0330724/2562
อบ.0330477/2562
อบ.0330816/2561
อบ.0330575/2563
อบ.0330186/2563
อบ.0330001/2561
อบ.0330447/2563
อบ.0330011/2562
อบ.0330029/2562
อบ.0330840/2562
อบ.0330664/2561
อบ.0330358/2561
อบ.0330146/2562
อบ.0330345/2563
อบ.0330483/2563
อบ.0330805/2562
อบ.0330737/2562
อบ.0330224/2563
อบ.0330174/2561
อบ.0330515/2563
อบ.0330333/2562
อบ.0330334/2562
อบ.0330322/2561
อบ.0330821/2561
อบ.0330057/2563

3.37
3.23
2.90
2.26
2.73
3.16
3.22
2.66
2.98
2.89
2.61
2.76
2.86
2.21
2.41
2.94
2.37
2.85
2.90
2.99
2.51
2.77
3.10
2.06
2.44
2.69
2.42
3.20
2.91
3.27
3.19
3.12
2.83
2.78
2.49
2.59
2.48
2.68
2.76
2.41
2.94
2.89
3.14
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105
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114
115
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119
120
121
122

นางสาวกัญญรัตน์ นัยแพทย์
นางสาวกัญญ์วรา พาสุข
นางสาวกัญญาณัฐ มณีเขียว
นางสาวกัญญาณัฐ สีดา
นางสาวกัญญาลักษณ์ คาสอน
นางสาวกัญณรัตน์ แก้วไพรวัน
นางสาวกัญธิกา บุญสาร
นางสาวกัญพัชร์ ตาแสง
นางสาวกัณธิมา สุขสะอาด
นางสาวกันตจารี พรมดี
นายกันตพัฒน์ สมาน
นางสาวกันทรากร เนตรแสง
นางสาวกันยา บุญอาษา
นางสาวกัลญารัตน์ นามจาปา
นางสาวกัลยกร ยืดยาว
นางสาวกัลยรัตน์ กิ่งวิชิต
นางสาวกัลย์สุดา โมทอง
นางสาวกัลย์สุดา สายสังข์
นางสาวกัลยาณี จาปา
นางสาวกัลยาภรณ์ พงษ์วิเศษ
นางสาวกาญจนา กาศนอก
นางสาวกาญจนา คูลิ้นฟ้า
นางสาวกาญจนา เฉลยศักดิ์
นางสาวกาญจนา ทองใบ
นางสาวกาญจนา บุญจันทร์
นางสาวกาญจนา บุญโสม
นางสาวกาญจนา พิมพ์ทอง
นางสาวกาญจนา พุทธบุญ
นางสาวกาญจนา สุดหล้า
นางสาวกาญจนา หล้าบุตร
นางสาวกาญจนา อาภรศรี
นางสาวกาญจนา อารีย์
นางสาวกาญจนา อินทร์เลิศ
นางสาวกาญจนา อุปมา
นางสาวกาญจนาพร การัตน์
นางสาวกาญจนาพร วรรณเวศ
นางสาวกาญจรัตน์ วิเศษดี
นางสาวกานต์ธิดา สุพรรณนนท์
นางสาวกานต์ธีรา ทะรารมย์
นางสาวกานต์มณี อภิบาล
นางสาวกานต์สินี พืน้ ทอง
นางสาวการะเกด บุญหมั่น
นางสาวกิ่งกาญจน์ คาวิไชย

อบ.0330329/2563
อบ.0330417/2562
อบ.0330626/2563
อบ.0330470/2561
อบ.0330602/2563
อบ.0330498/2563
อบ.0330154/2563
อบ.0330770/2563
อบ.0330187/2563
อบ.0330291/2563
อบ.0330053/2563
อบ.0330459/2562
อบ.0330664/2562
อบ.0330292/2563
อบ.0330102/2561
อบ.0330092/2563
อบ.0330263/2562
อบ.0330090/2562
อบ.0330484/2561
อบ.0330258/2563
อบ.0330516/2562
อบ.0330363/2561
อบ.0330147/2562
อบ.0330204/2561
อบ.0330342/2562
อบ.0330537/2563
อบ.0330434/2563
อบ.0330610/2561
อบ.0330740/2562
อบ.0330432/2562
อบ.0330192/2562
อบ.0330460/2562
อบ.0330565/2562
อบ.0330467/2563
อบ.0330226/2562
อบ.0330518/2562
อบ.0330587/2561
อบ.0330725/2563
อบ.0330499/2563
อบ.0330716/2561
อบ.0330778/2561
อบ.0330651/2563
อบ.0330364/2561

2.36
3.25
3.01
2.79
2.71
2.57
2.30
2.97
2.95
2.87
3.11
3.14
2.63
2.96
2.71
3.01
2.60
3.12
2.84
2.86
2.95
2.84
3.07
2.91
2.53
3.18
3.04
2.68
2.17
2.71
2.75
2.19
3.20
2.33
2.47
2.43
3.02
2.00
3.22
3.00
2.69
2.95
2.85

123
124
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140
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142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

นางสาวกิ่งเพชร ยือรัมย์
นางสาวกิตติญา สุขเสริม
นายกิตติธัช ฉายผาด
นายกิตติพงษ์ พุทธวัน
นายกิตติพงษ์ มาติวงศ์
นายกิตติพงษ์ มุระชีวะ
นายกิตติพงษ์ ยิ่งยืน
นายกิตติพศ เสียงดี
นางสาวกิตติมา บุญช่วย
นางสาวกิตติมาพร วุฒิเสลา
นางสาวกิตติยา บุญทศ
นางสาวกิตติยา บุญพรม
นางสาวกิตติยาพร กาเนิดสิงห์
นางสาวกิตติยาพร เขาทอง
นายกิตติรักษ์ ศรีวรรณะ
นายกิตติศักดิ์ แก้วโส
นายกิตติศักดิ์ หลาวเพ็ชร์
นายกิติชัย จุลทัศน์
นางสาวกิติยา โกศัลวิตร
นางสาวกิติยา ชนะพาห์
นางสาวกิติยา บุตรเคน
นางสาวกิติยา มั่นชาติ
นางสาวกิติยากรณ์ ศรีผ่องใส
นายกีรติกา ทวีวัน
นางสาวกีรติกา ลือนาม
นางสาวกุนทินี คงสิม
นายกุลธร แสงชาติ
นางสาวกุลธิดา แจ้งสว่าง
นางสาวกุลธิดา ไชยแสง
นางสาวกุลธิดา นามวงษ์
นางสาวกุลิสรา หงษ์ศิริ
นางสาวกุสุมา บุญประสิทธิ์
นางสาวกุสุมาวดี ศรีคเณย์
นางสาวเก็จมณี จันสมัคร
นางสาวเกตสุดา เวชกามา
นางสาวเกตุดลยา อรนิล
นายเกรียงไกร มรดก
นางสาวเกวรี ไตรยสุทธิ์
นางสาวเกวลิน ศรีสุวรรณ
นางสาวเกวลี ศรีสุระ
นางสาวเกศราภรณ์ จะโลนา
นางสาวเกศินี บุญมาก
นางสาวเกศินี สีวงศักดิ์

อบ.0330484/2562
อบ.0330294/2563
อบ.0330219/2563
อบ.0330708/2563
อบ.0330597/2563
อบ.0330750/2563
อบ.0330543/2562
อบ.0330049/2563
อบ.0330207/2561
อบ.0330538/2563
อบ.0330697/2561
อบ.0330242/2561
อบ.0330560/2561
อบ.0330091/2562
อบ.0330742/2562
อบ.0330085/2563
อบ.0330342/2561
อบ.0330218/2562
อบ.0330188/2563
อบ.0330148/2562
อบ.0330462/2561
อบ.0330486/2561
อบ.0330622/2561
อบ.0330789/2561
อบ.0330225/2563
อบ.0330103/2561
อบ.0330553/2563
อบ.0330193/2562
อบ.0330259/2563
อบ.0330627/2563
อบ.0330661/2562
อบ.0330001/2563
อบ.0330092/2562
อบ.0330093/2563
อบ.0330567/2562
อบ.0330510/2561
อบ.0330647/2563
อบ.0330343/2562
อบ.0330743/2563
อบ.0330667/2561
อบ.0330104/2561
อบ.0330264/2562
อบ.0330698/2561

2.24
2.86
2.71
3.30
2.83
3.12
2.60
3.15
2.69
2.83
2.46
2.96
3.18
3.16
2.26
2.97
2.74
2.87
2.60
2.84
2.33
2.91
2.81
2.62
2.80
2.86
2.34
2.37
2.59
3.04
2.81
2.43
3.13
2.53
2.77
3.06
2.56
3.05
3.09
2.53
2.99
2.52
3.23

166
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177
178
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197
198
199
200
201
202
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204
205
206
207
208

นางสาวเกษร สุภสร
นางสาวเกษราพรรณ ขมิ้นแก้ว
นางสาวเกษสุดา สังข์เพชร
นายเกียรติศักดิ์ บุญพิมล
นายเกียรติศักดิ์ ผสมศรี
นายขจรศักดิ์ เลพล
นายขจรศักดิ์ สมหวัง
นางสาวขนิษฐา ชัยแก้ว
นางสาวขนิษฐา ดอกเด็น
นางสาวขนิษฐา ประพรม
นางสาวขนิษฐา ศรีภา
นางสาวขวัญพร พิมพกรรณ์
นางสาวขวัญพิชชา บุอ่อน
นางสาวขวัญฤทัย เครือคา
นางสาวขวัญสุดา สิงหนุต
นางสาวขัตติยา เจนเกาะ
นางสาวขัติยาภรณ์ คะหาญ
นางสาวแขไข ช่างภาระดิฐษ์
พันจ่าอากาศเอกคชานนท์ แวงวรรณ
นายคณาธิป เวชกามา
นายคณินเตชินท์ แซ่ฉั่ว
นางสาวคณิศร ไชยจานงค์
นายคมวิทย์ สอนทองคา
นายคมสัญ นิลเสถียร
พันจ่าอากาศตรีคมสันต์ สีสินธุ์
นางสาวคัทริยา โคตุดร
นายคีตศิลป์ บุญเติม
นางสาวคุณากร บุญสมญา
นางสาวแคทรียา บุญชม
นายจงกล ปิน่ ทอง
นางสาวจงรัก โกมลศรี
นางสาวจตุพร ผลเพิม่
นายจตุพล จอกทอง
นายจตุพล จันทาทอง
นายจตุรงค์ อุดมศิลป์
นางสาวจตุรพร คาพรหม
นางสาวจรัญญา เเสงสีดา
นางสาวจรัญยา จันวัน
นางสาวจริญญา มุราษี
นางสาวจริญญา สีแสด
นางสาวจริยา ปัดถาสาย
นางสาวจริยา ปาบุตร
นางสาวจริยา ผลนาค

อบ.0330040/2561
อบ.0330652/2563
อบ.0330308/2561
อบ.0330025/2561
อบ.0330768/2561
อบ.0330648/2561
อบ.0330595/2562
อบ.0330767/2563
อบ.0330468/2563
อบ.0330613/2561
อบ.0330718/2562
อบ.0330130/2560
อบ.0330176/2561
อบ.0330347/2561
อบ.0330016/2561
อบ.0330156/2563
อบ.0330365/2561
อบ.0330754/2562
อบ.0330713/2561
อบ.0330679/2562
อบ.0330323/2561
อบ.0330265/2562
อบ.0330653/2561
อบ.0330018/2563
อบ.0330725/2562
อบ.0330783/2562
อบ.0330401/2562
อบ.0330672/2561
อบ.0330046/2562
อบ.0330767/2562
อบ.0330029/2563
อบ.0330309/2561
อบ.0330500/2561
อบ.0330485/2563
อบ.0330018/2562
อบ.0330150/2562
อบ.0330194/2562
อบ.0330047/2562
อบ.0330226/2563
อบ.0330751/2563
อบ.0330848/2561
อบ.0330127/2563
อบ.0330511/2561

2.68
2.79
2.81
2.81
3.00
2.39
2.86
2.42
2.69
3.02
2.86
2.81
2.36
2.66
2.35
3.32
3.58
2.38
2.99
3.47
3.16
3.08
2.84
2.81
3.16
2.55
2.99
2.53
3.00
2.90
3.11
2.96
2.66
2.25
2.69
3.19
2.80
2.92
2.87
2.43
2.78
3.02
3.05

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

นางสาวจริยา โพธิลังกา
นางสาวจริยา ลาเลิศ
นางสาวจริยา สมหมาย
นางสาวจริยาพร คงศรี
นางสาวจริยาพร อิ้มคา
นางสาวจรีรักษ์ บุญเฟรือง
นางสาวจรุณี แสงใสแก้ว
นายจักรกฤษ ฟองศิริ
นายจักรกฤษ สุดชอบ
นายจักรพงษ์ สายงาม
นายจักรพันธ์ สุจริตตานันท์
นายจักรพันธุ์ สิงห์ศรี
นางสาวจันจิรา หม้อแก้ว
นางสาวจันทร์จิรา พลกรณ์
นางสาวจันทร์จิรา อุดมพันธ์
นางสาวจันทร์จิราพร บุญสิน
นางสาวจันทร์ที โมละดา
นางสาวจันทร์มณี มิ่งประดิษฐ์
นางสาวจันทิมา แก่นสาร
นางสาวจันทิมา โพธาราม
นางสาวจันทิมา หวังชื่น
นายจารุพัฒน์ ปัญญา
นางจารุวรรณ กันตรี
นางสาวจารุวรรณ คันทรุขา
นางสาวจารุวรรณ ทองชื่นจิตร์
นางสาวจารุวรรณ ปัสสา
นางสาวจารุวรรณ อาพร
นางสาวจารุวรรณ อุกาวงศ์
นางสาวจิดาภา ตรีมงคล
นายจิตกานต์ จันทรโคตร
นางสาวจิตต์นิภา หงษา
นางสาวจิตติมา ชมรส
นางสาวจิตนภา มะลิวัลย์
นางสาวจิตราภรณ์ คาวงศ์
นางสาวจิตราวดี เกิดศิริ
นางสาวจิตสุดา พรมจ้าย
นางสาวจิติมา จาลองชาติ
นางสาวจินจิรา พานแก้ว
นางจินดา ลอยฟ้า
นางสาวจินดารัตน์ ฤทธิม์ าตย์
นางจินตนา คงดี
นางสาวจินตนา คาโท
นางสาวจินตนา คาภิธรรม

อบ.0330668/2563
อบ.0330262/2560
อบ.0330873/2561
อบ.0330243/2561
อบ.0330016/2562
อบ.0330157/2563
อบ.0330669/2563
อบ.0330036/2561
อบ.0330516/2563
อบ.0330420/2561
อบ.0330708/2562
อบ.0330421/2561
อบ.0330609/2561
อบ.0330756/2562
อบ.0330151/2562
อบ.0330041/2561
อบ.0330291/2562
อบ.0330561/2561
อบ.0330048/2562
อบ.0330203/2561
อบ.0330177/2561
อบ.0330596/2562
อบ.0330670/2563
อบ.0330094/2563
อบ.0330643/2562
อบ.0330706/2561
อบ.0330694/2562
อบ.0330030/2563
อบ.0330777/2561
อบ.0330252/2563
อบ.0330487/2561
อบ.0330512/2561
อบ.0330229/2562
อบ.0330208/2561
อบ.0330058/2563
อบ.0330671/2563
อบ.0330345/2562
อบ.0330350/2563
อบ.0330666/2562
อบ.0330327/2563
อบ.0330784/2561
อบ.0330874/2561
อบ.0330244/2561

2.45
2.78
3.20
2.83
2.07
2.54
3.59
3.56
3.19
2.93
3.04
2.69
2.69
2.96
2.88
3.02
2.88
2.83
2.90
2.27
2.44
3.10
2.94
3.24
2.59
3.09
3.31
2.57
2.64
2.58
3.14
3.03
2.94
2.72
2.87
3.17
2.88
2.79
3.77
2.82
3.25
3.11
2.99

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

นางสาวจินตนา อรกุล
นายจิรเดช สิงหนายก
นางสาวจิรนันท์ ตาลพวง
นางสาวจิรภัทร วงศ์หอม
นางสาวจิรภานันท์ อินทะนา
พันจ่าอากาศโทจิรวัฒน์ เนตรส่งศรี
นายจิรวัฒน์ พันธ์แสน
นายจิรศักดิ์ ใจทอง
นายจิระพงศ์ เพ็ญพักตร์
นายจิรันตน์ จันทบิล
นางสาวจิราทิพย์ พัฒนราช
นางสาวจิราพร สัมฤทธิ์
นางสาวจิราพัชร เงาศรี
นางสาวจิราภรณ์ คาลี
นางสาวจิราภรณ์ ทองศิริ
นางสาวจิราภรณ์ พุม่ มี
นางสาวจิราภรณ์ วงษ์สาสืบ
นางสาวจิราภา เสาตรง
นายจิรายุ ศรีปัด
นายจิรายุทธ ศรีรักษ์
นางสาวจิราวรรณ ไพจิตร
นางสาวจิราวรรณ สีหาโคตร
นางสาวจิราวรรณ แสวงนาม
นางสาวจิราวรรณ โสระเวช
นายจิราวัฒน์ อินทร์ขาว
นางสาวจีรชยา ไหว้พรหม
นางสาวจีระนันท์ บุญรอด
นางสาวจีระภา อนันต์
นางสาวจุฑากาญจน์ อันทะรัง
นางสาวจุฑาภรณ์ พรมสอน
นางสาวจุฑามาศ งามยิ่ง
นางสาวจุฑามาศ นิลประเสริฐ
นางสาวจุฑามาศ พงษ์สุระ
นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์
นางสาวจุฑามาศ มายูร
นางสาวจุฑามาศ สุดง
นางสาวจุฑามาศ เหล่าออง
นางสาวจุฑารัตน์ คูณมี
นางสาวจุฑารัตน์ โคตทารินทร์
นางสาวจุฑารัตน์ เจียรกุล
นางสาวจุฑารัตน์ ทรงอาจ
นางสาวจุฑารัตน์ สิมลี
นางสาวจุฑารัตน์ แสวงสาย

อบ.0330500/2563
อบ.0330554/2563
อบ.0330095/2562
อบ.0330850/2561
อบ.0330753/2561
อบ.0330793/2561
อบ.0330755/2563
อบ.0330448/2563
อบ.0330486/2563
อบ.0330841/2562
อบ.0330295/2563
อบ.0330178/2561
อบ.0330049/2562
อบ.0330699/2561
อบ.0330266/2562
อบ.0330128/2563
อบ.0330096/2562
อบ.0330849/2562
อบ.0330007/2562
อบ.0330843/2561
อบ.0330637/2561
อบ.0330191/2563
อบ.0330539/2563
อบ.0330351/2563
อบ.0330517/2563
อบ.0330368/2562
อบ.0330577/2563
อบ.0330279/2561
อบ.0330568/2562
อบ.0330228/2563
อบ.0330624/2561
อบ.0330260/2563
อบ.0330331/2563
อบ.0330245/2561
อบ.0330461/2562
อบ.0330230/2562
อบ.0330673/2561
อบ.0330824/2561
อบ.0330846/2561
อบ.0330352/2563
อบ.0330366/2561
อบ.0330726/2563
อบ.0330707/2561

2.78
2.61
3.00
3.20
2.56
2.61
2.95
2.96
2.59
2.54
3.33
2.94
2.65
2.46
2.50
3.02
2.66
3.18
3.39
2.66
2.42
2.83
2.75
2.85
2.16
2.71
3.14
3.06
2.59
2.95
3.00
2.60
2.44
2.84
2.29
2.59
2.72
2.87
2.78
2.51
2.29
2.45
3.00

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

นางสาวจุฑารัตน์ หวังสุข
นางสาวจุรีรัตน์ กิ่งวรรณ
นางสาวจุรีรัตน์ รอบโลก
นางสาวจุไลพร จรรยาเลิศ
นางสาวจุฬาลักษณ์ คาอินทร์
นางสาวจุฬาลักษณ์ คุณสุทธิ์
นางสาวจุฬาลักษณ์ วังแก้ว
นางสาวจุฬาลักษณ์ โสมณวัตร์
นางสาวเจนจิรา กันตะบุตร
นางสาวเจนจิรา กาสา
นางสาวเจนจิรา คาทอง
นางสาวเจนจิรา จักษุมาศ
นางสาวเจนจิรา เทียมทัศน์
นางสาวเจนจิรา บุญโปร่ง
นางสาวเจนจิรา พรมวงศ์
นางสาวเจนจิรา เพียจันทร์
นางสาวเจนจิรา โพธิศรีหา
นางสาวเจนจิรา สิงห์คา
นางสาวเจนนภา เฉลิมวงศ์
นายเจริญชัย แก้วคา
นายเจษฎาวุฒิ พานพรม
นางสาวเจษสุฎา ทองดา
นางเจียง จี
นางสาวเจียรไน ผลาวงค์
นางสาวฉมภรณ์ ลายประจักษ์
นายฉัตรชัย ชารัมย์
นายฉัตรชัย ธรรมสาร
นายฉัตรชัย สุภนิกร
นายฉัตรมงคล พุทธเคน
นางสาวฉัตรสุดา พรหมประเสริฐ
สิบตารวจโทเฉลิมชัย ลิ้มกุลวราภิวัฒน์
นายเฉลิมพงษ์ แก่นทน
นางสาวเฉลิมพร แท่งทอง
นางสาวชญาณ์นันท์ เกษกุล
นางสาวชฎาพร เพ็ชรรินทร์
นางสาวชฎาพร อุทุม
นางสาวชฎาวรรณ ทวีนันท์
นางสาวชณัชดา เอกนิตย์
นางสาวชณัฐฑิตา จันทรสาขา
นางสาวชนกนันท์ บุญเจริญ
นางสาวชนณิกานย์ จันชะดา
นางสาวชนนพร ตามพงษ์
นางสาวชนม์ณกานต์ วงณะลา

อบ.0330437/2561
อบ.0330590/2561
อบ.0330367/2561
อบ.0330570/2562
อบ.0330137/2561
อบ.0330065/2561
อบ.0330050/2562
อบ.0330731/2563
อบ.0330522/2562
อบ.0330799/2561
อบ.0330024/2562
อบ.0330097/2562
อบ.0330346/2562
อบ.0330051/2562
อบ.0330192/2563
อบ.0330319/2562
อบ.0330409/2563
อบ.0330332/2563
อบ.0330246/2561
อบ.0330555/2563
อบ.0330663/2563
อบ.0330738/2563
อบ.0330685/2563
อบ.0330320/2563
อบ.0330379/2561
อบ.0330652/2561
อบ.0330762/2562
อบ.0330864/2562
อบ.0330428/2563
อบ.0330463/2561
อบ.0330008/2562
อบ.0330449/2563
อบ.0330138/2561
อบ.0330410/2563
อบ.0330381/2562
อบ.0330488/2561
อบ.0330179/2561
อบ.0330211/2561
อบ.0330469/2563
อบ.0330486/2562
อบ.0330434/2562
อบ.0330780/2562
อบ.0330748/2563

2.77
3.16
2.84
2.55
2.77
3.16
3.06
2.72
2.55
2.30
2.17
2.98
3.02
2.58
2.75
3.18
2.91
2.60
2.83
2.68
2.53
2.40
2.66
2.44
2.98
2.82
2.47
3.11
3.00
2.47
3.02
3.21
3.12
2.80
3.21
2.58
2.63
2.80
2.40
2.87
3.23
2.67
2.38

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

นายชนะชัย พุม่ จันทร์
นายชนะชัย วิลาพันธ์
นายชนาธร สุขพงษ์
นางสาวชนาธินาถ จันทะเวช
นางสาวชนิดาภา บุญจอง
นางสาวชนิตา คามุงคุณ
นางสาวชนินาถ กัลยา
นางสาวชบาไพร มีคุณ
นางสาวชมชนก ใจว่อง
นางสาวชมพูนุท พิมพ์เพ็ง
นางสาวชมัยพร สันตะวงค์
นางสาวชริยาภรณ์ กันหาวัน
นางสาวชลกนก ปัญญาใส
นางสาวชลกนก ศิริโรจนวงศา
นางสาวชลดา คูณคง
นางสาวชลธิชา คาเติม
นางสาวชลธิชา คูณเพิม่
นางสาวชลธิชา พิมแก้ว
นางสาวชลธิชา เพ็ชรรักษา
นางสาวชลธิชา แสงวงค์
นางสาวชลธิชา เฮียงพรม
นางสาวชลนิภา สินชู
นายชลวิทย์ อนุดา
นางสาวชลิดา โลมาศ
นางสาวชลิดา เสริฐนวลสวัสดิ์
นางสาวชลิตา ชารีสี
นางสาวชลิตา หุตีนุ
นางสาวช่อฟ้า ทองพูล
นางสาวชัชญาภรณ์ บัวทอง
นายชัยเขตต์ อมรสิน
นายชัยณภัทร เพชรสงฆ์
นายชัยณรงค์ แซ่ไหล
นายชัยประสิทธิ์ สุขพิพัฒน์
นายชัยมงคล คัณทักษ์
นายชัยมงคล เลากลาง
นายชัยโย ทองแจ่ม
นายชัยวัฒน์ โคตรปัญญา
นายชัยวัฒน์ ทองผาย
นายชัยวัฒน์ ละม่อมสาย
นายชาญยุทธ ขุนนคร
นายชาญยุทธ แสวงผล
นายชาตรี แก้วญวน
นายชาตรี ศรีธรรม

อบ.0330002/2562
อบ.0330635/2562
อบ.0330654/2561
อบ.0330247/2561
อบ.0330465/2562
อบ.0330644/2562
อบ.0330267/2562
อบ.0330281/2561
อบ.0330501/2563
อบ.0330571/2562
อบ.0330139/2561
อบ.0330294/2562
อบ.0330159/2563
อบ.0330019/2563
อบ.0330333/2563
อบ.0330852/2561
อบ.0330031/2563
อบ.0330826/2561
อบ.0330212/2561
อบ.0330329/2561
อบ.0330386/2563
อบ.0330347/2562
อบ.0330501/2561
อบ.0330462/2562
อบ.0330436/2563
อบ.0330438/2561
อบ.0330154/2562
อบ.0330140/2561
อบ.0330464/2561
อบ.0330756/2563
อบ.0330014/2562
อบ.0330335/2562
อบ.0330403/2563
อบ.0330797/2562
อบ.0330701/2563
อบ.0330487/2563
อบ.0330464/2563
อบ.0330235/2561
อบ.0330842/2562
อบ.0330741/2562
อบ.0330393/2562
อบ.0330272/2561
อบ.0330522/2561

2.52
2.58
2.81
2.70
2.60
2.46
2.69
3.04
3.04
2.98
2.84
3.39
3.17
2.25
2.78
2.87
2.97
2.93
2.85
2.63
2.67
3.14
3.07
2.66
2.67
2.57
2.51
2.56
3.22
2.81
3.27
2.47
2.76
2.39
3.05
2.69
2.34
2.96
3.15
2.49
3.01
2.72
2.90

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

นายชาวิช ธัญวุฒิภัทร
นายชานาญ บุญเริ่ม
นายชิณดนัย พิมพ์หล่อ
นางสาวชิดชนก มณีวัลย์
นายชินภัทร กระฉอดนอก
นายชินวัฒน์ มนต์แข็ง
นายชินวัฒน์ สกลบรรพ์
นายชินวัตร ดีถุง
นายชินวัตร วงษ์เพ็ญ
นายชินวุฒิ ฉายชัยภูมิ
นางสาวชุดาภา ชมภูพนื้
นางสาวชุติกานต์ ดีเอี่ยม
นางสาวชุติมณฑน์ สีใส
นางสาวชุติมา ไชยจันทร์
นางสาวชุติมา วะสมบัติ
นางสาวชุติมา สุจริต
นางสาวชุติมาศ ประณิธาน
นางสาวชุลีลัคน์ เหมือนมนัส
นายโชคชัย โคพะทา
นายโชคทวี คาพล
นายโชติก ศรชัยชนะ
นายไชยนรินทร์ ไพรเลียง
นายซันฟี ไท
นางสาวญาณกวินทร์ พิมพกรรณ์
นางสาวญานิศา โพธิพ์ า
นางสาวญาสุมินทร์ การุณย์
นางสาวฐานิยา ยาทอง
นางสาวฐานิสา กกฝ้าย
นางสาวฐิตา ปัญญาสู้
นางสาวฐิติกา หวังผล
นางสาวฐิติชญา พันน้อย
นายฐิติพงษ์ ดวงสมสา
นางสาวฐิติมา ปรารถนา
นางสาวฐิติมา วงษาทุม
นางสาวฐิติมา วามะลุน
นางสาวฐิติยากรณ์ จันทา
นางสาวฑาฤณี โกพล
นางสาวฑิฆมั พร ทิพรส
นางสาวณฐกานต์ หาญชาติ
นายณฐพล บุญญะภควัต
นายณฐรัช ขจัดมลทิน
นายณฐวรรธน์ สมภักดี
นางสาวณภัสสร มั่นจิตร

อบ.0330346/2563
อบ.0330549/2561
อบ.0330479/2561
อบ.0330098/2562
อบ.0330583/2561
อบ.0330424/2561
อบ.0330691/2563
อบ.0330336/2562
อบ.0330709/2563
อบ.0330254/2562
อบ.0330262/2563
อบ.0330645/2562
อบ.0330130/2563
อบ.0330735/2561
อบ.0330804/2561
อบ.0330638/2561
อบ.0330348/2561
อบ.0330712/2561
อบ.0330518/2563
อบ.0330619/2563
อบ.0330766/2563
อบ.0330597/2562
อบ.0330397/2561
อบ.0330591/2561
อบ.0330630/2563
อบ.0330321/2563
อบ.0330155/2562
อบ.0330053/2562
อบ.0330751/2562
อบ.0330004/2561
อบ.0330099/2562
อบ.0330556/2563
อบ.0330097/2563
อบ.0330193/2563
อบ.0330435/2562
อบ.0330732/2563
อบ.0330353/2563
อบ.0330411/2563
อบ.0330646/2562
อบ.0330535/2563
อบ.0330867/2561
อบ.0330451/2563
อบ.0330354/2563

2.52
3.13
2.72
3.08
2.71
3.12
2.85
2.84
3.07
2.78
2.87
2.10
2.88
3.31
2.83
2.71
3.15
2.40
2.85
3.09
2.84
2.77
3.22
3.13
2.95
2.36
3.04
2.81
2.56
2.55
2.26
2.91
2.72
3.02
2.19
2.51
2.76
2.34
2.36
2.71
3.00
2.83
2.84

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

นายณสธร เลิศสาหรวจ
นางณัจยา อ่างคาหงษ์
นางสาวณัชชา พร้อมพรชัย
นางสาวณัชชา ศุภษร
นางสาวณัชชา สะอาด
นายณัชพล ไชยพันธ์
นางสาวณัฎกมล ศุภะกุล
นางสาวณัฎฐธิดา โพธิพ์ า
นางสาวณัฎฐิฌา พนมทม
นางสาวณัฏฐณิชา ก้อนหิน
นางสาวณัฏฐนันท์ เสนิทัย
นางสาวณัฏฐาพร หล้าสิงห์
นางสาวณัฐกานต์ ละออเอี่ยม
นางสาวณัฐกานต์ วรรณจู
นางสาวณัฐฉรียา เจริญบุญ
นางสาวณัฐชนก สุริยะวรรณ
นางสาวณัฐชยา จารุโกน
นายณัฐชัย สุทธิวารี
นางสาวณัฐชา วรรณวัตร
นางสาวณัฐณิชา ศรีสาอางค์
นายณัฐดนัย ทองบ่อ
สิบตารวจตรีณัฐดนัย บุระ
นายณัฐดนัย เส่งตระกูล
นางสาวณัฐธิดา เหมือนนนท์
นางสาวณัฐธิตา นาคูณ
นางสาวณัฐธีรา คุณทน
นางสาวณัฐนรี พูลสิทธิ์
นางสาวณัฐนันท์ วงษาสาร
นางสาวณัฐนิชา พูนเหลือ
นางสาวณัฐนิชา วงษา
นายณัฐพงษ์ เสนสร
นายณัฐพนธ์ ขจัดมลทิน
นางสาวณัฐพร เกาะประทุม
นายณัฐพร เพชรดี
นางสาวณัฐพร สีศิริ
นายณัฐพล กุบขุนทด
นายณัฐพล คามูล
นายณัฐพล ชูบุญ
นายณัฐพล ดาบพระทิตย์
นายณัฐพล พิสาลา
นายณัฐพล สกุลพงษ์
นายณัฐพล สายพันธุ์
นายณัฐพล สุทธิ

อบ.0330519/2563
อบ.0330708/2561
อบ.0330463/2562
อบ.0330802/2562
อบ.0330647/2562
อบ.0330709/2562
อบ.0330739/2563
อบ.0330439/2561
อบ.0330297/2563
อบ.0330090/2563
อบ.0330810/2561
อบ.0330535/2561
อบ.0330774/2561
อบ.0330852/2562
อบ.0330687/2562
อบ.0330563/2561
อบ.0330412/2563
อบ.0330369/2563
อบ.0330388/2563
อบ.0330017/2561
อบ.0330843/2562
อบ.0330710/2563
อบ.0330022/2562
อบ.0330532/2561
อบ.0330653/2563
อบ.0330160/2563
อบ.0330650/2561
อบ.0330194/2563
อบ.0330470/2563
อบ.0330465/2561
อบ.0330286/2563
อบ.0330376/2562
อบ.0330502/2563
อบ.0330452/2563
อบ.0330213/2561
อบ.0330488/2563
อบ.0330020/2562
อบ.0330023/2561
อบ.0330010/2561
อบ.0330655/2562
อบ.0330765/2562
อบ.0330009/2562
อบ.0330620/2563

3.00
2.67
2.67
2.36
2.79
2.95
2.54
3.18
3.25
2.79
2.08
2.62
3.25
3.12
3.45
2.60
2.67
2.60
2.62
2.24
2.60
3.15
2.06
2.76
2.97
3.19
2.58
3.11
2.95
2.73
2.80
3.20
2.81
3.00
2.61
2.53
2.15
2.57
2.29
2.43
2.05
3.11
2.67

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
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
509

นางสาวณัฐมล ศรีสมุทร
นางสาวณัฐริกา ทาประเสริฐ
นางสาวณัฐริกา พะวงรัมย์
นางสาวณัฐริกา โพธิไ์ ทร
นางสาวณัฐริกา ศิลาคา
นางสาวณัฐรินีย์ ไหว้พรหม
นางสาวณัฐลิตา ภาชู
นายณัฐวรรธน์ วิเชียรศาสตร์
นางสาวณัฐวรา ใจกล้า
นายณัฐวุฒิ ผิวเรืองนนท์
นายณัฐวุฒิ พานเงิน
นายณัฐวุฒิ วงจันทา
นางสาวณัฐสุดา ใครบุตร
นางสาวณัฐสุดา ใยบัว
สิบตารวจโทณาศิส ลิกขะไชย
นางสาวณิชกมล รอดเกลี้ยง
นางสาวณิชนันท์ แก้วประเสริฐ
นางสาวณิชา ชานาญวาท
นางสาวณิชาภัทร แพงเนตร
นางสาวณิชาภัทร โยธี
นางสาวณิชารีย์ สุริยะ
นางสาวดรุณี แก้วสง่า
นางสาวดรุณี ทองทวน
นางสาวดรุณี สุหงษา
นางสาวดวงฤทัย ดอกเกษศรี
นางสาวดารณีนุช โยโพธิ์
นางสาวดารัตน์ โกมลพราหมณ์
นางสาวดาราวดี วิเศษพงษ์
นางสาวดาราวลี นามศรี
นางสาวดาวมณีรัตน์ จันทร์งาม
นางสาวดาวรุณ กันธิยา
นายดารงค์ แย้มเพกา
นายดิชพงศ์ บัวใหญ่
นางสาวดิศราภรณ์ คล้ายนาค
นางสาวดุษฎี คงยิ่ง
นางสาวตราง ดัง ทิ ทรี
นายต่อศักดิ์ ทองหนุน
นางสาวตีรณา ราศรี
นางสาวเตือนใจ พิมพกันต์
นายถนอม สิงห์ซอม
สิบตารวจตรีถนอมยศ ลาสา
นายทนงศักดิ์ พูอ่อน
นายทรงจิตติ วรภัย

อบ.0330827/2561
อบ.0330617/2562
อบ.0330853/2561
อบ.0330774/2562
อบ.0330098/2563
อบ.0330077/2561
อบ.0330012/2563
อบ.0330717/2563
อบ.0330005/2562
อบ.0330455/2562
อบ.0330404/2561
อบ.0330478/2562
อบ.0330540/2563
อบ.0330440/2561
อบ.0330710/2562
อบ.0330012/2561
อบ.0330688/2562
อบ.0330230/2563
อบ.0330436/2562
อบ.0330413/2563
อบ.0330263/2563
อบ.0330766/2561
อบ.0330768/2563
อบ.0330466/2561
อบ.0330829/2561
อบ.0330100/2562
อบ.0330525/2562
อบ.0330757/2562
อบ.0330441/2561
อบ.0330108/2561
อบ.0330620/2562
อบ.0330813/2562
อบ.0330844/2561
อบ.0330060/2563
อบ.0330851/2562
อบ.0330030/2562
อบ.0330523/2561
อบ.0330578/2563
อบ.0330667/2562
อบ.0330406/2562
อบ.0330728/2562
อบ.0330681/2562
อบ.0330575/2561

3.24
2.97
3.18
2.55
2.60
2.98
2.65
2.98
3.51
2.80
3.32
2.90
2.39
2.95
3.08
2.91
2.67
2.93
3.19
2.86
3.16
2.71
2.75
2.59
2.81
3.16
3.10
2.25
3.12
2.55
3.20
2.45
2.32
2.44
2.85
2.14
2.81
3.11
3.60
2.92
2.88
3.50
2.99

510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552

นายทรงศักดิ์ คนึงสูง
นายทรงศักดิ์ วิโรจน์ชัยกุล
นางสาวทวีพร คาทวี
นายทวีศักดิ์ เกตุวงษา
นายทศพร พิลาพันธ์
นายทศพล นามไพร
นางสาวทอฝัน ธิมาชัย
นายทัศฎาวุธ กองทรง
นายทัศน์พล คุณโคตร
นางสาวทัศนีย์ นามแดง
นางสาวทัศนีย์วรรณ วะสุรีย์
นายทิชานันต์ ศรีบุตร
นายทินกร นิพขันธ์
นายทินกร เหลื่อมศรี
นายทินวัตร นารี
นางสาวทิพย์ประภา ช่วงไชย
นางสาวทิพย์วิมล วรรณงาม
นางสาวทิพย์สุดา จันทะสิงห์
นางสาวทิพย์สุดา เจริญบุญ
นางสาวทิพย์สุดา บุญปอง
นางสาวทิพย์สุดา อุดม
นางสาวทิพย์อักษร สุตะคาน
นางสาวทิพวรรณ โคตทาริน
นางสาวทิพวรรณ หลักคา
นางสาวทิพวรรณ อินทะมาตร
นางสาวทิพวัลย์ กอนินัย
นางสาวทิพวัลย์ โคตรคา
นางสาวทิพสุดา สาโสม
นายทิวานนท์ ราชรินทร์
นายเทพเจริญ แก้วฤาษี
นายเทพทัต ว่องมงคลฤทธิ์
นายเทพฤทธิ์ ภูร่ ักษ์
สิบตารวจตรีเทวินทร์ เจตนเสน
นายธนกฤต พันธุเ์ กษตร
นายธนกิจ คาหอม
นายธนโชติ ลาหา
สิบเอกธนเทพ ประไพ
นายธนพงษ์ โทณะสุต
นางสาวธนพร พิลัย
นางสาวธนพรกมล พันธ์จาปา
นายธนพล เจริญกิจ
นายธนพล ชารีวัลย์
นายธนพล สุดายงค์

อบ.0330422/2562
อบ.0330011/2561
อบ.0330131/2563
อบ.0330423/2562
อบ.0330082/2562
อบ.0330031/2562
อบ.0330592/2561
อบ.0330866/2562
อบ.0330377/2563
อบ.0330161/2563
อบ.0330196/2563
อบ.0330394/2561
อบ.0330791/2562
อบ.0330524/2561
อบ.0330426/2561
อบ.0330625/2561
อบ.0330786/2562
อบ.0330231/2563
อบ.0330214/2561
อบ.0330264/2563
อบ.0330032/2563
อบ.0330369/2561
อบ.0330536/2561
อบ.0330526/2562
อบ.0330875/2561
อบ.0330232/2562
อบ.0330657/2561
อบ.0330086/2562
อบ.0330407/2562
อบ.0330722/2561
อบ.0330328/2561
อบ.0330453/2563
อบ.0330784/2562
อบ.0330236/2561
อบ.0330700/2562
อบ.0330702/2563
อบ.0330760/2561
อบ.0330032/2561
อบ.0330670/2561
อบ.0330695/2562
อบ.0330801/2561
อบ.0330769/2561
อบ.0330404/2563

3.01
2.16
3.20
2.71
3.03
2.57
2.65
2.56
2.55
3.08
2.90
3.18
3.25
2.67
2.87
2.75
3.04
2.33
3.20
2.84
3.20
2.74
3.35
2.86
3.38
3.15
2.96
2.93
2.65
3.27
2.69
3.16
2.66
3.23
2.58
3.37
2.86
2.44
3.38
2.86
2.41
2.78
2.13

553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595

นางสาวธนภรพรรณ ทองจบ
นายธนวัฒน์ คาจันทร์
นายธนวัฒน์ นวลณรงค์
นายธนวัฒน์ สง่าวงษ์
นายธนศักดิ์ สุภเสถียร
นายธนศักดิ์ หน่อแก้ว
นางสาวธนัชชา สารพันธ์
นางสาวธนัญญา เลื่อนดวงวัฒนา
นางสาวธนัญญา สารุ
นายธนันชัย สมอาสา
นายธนันท์รัฐ สินธุประสิทธิ์
นายธนากร สมสุข
นายธนากรณ์ บุตรดี
นายธนาดล บุญฤทธิเดช
นายธนาธิษณ์ แผ่นงา
นายธนาพงษ์ บุญคา
นางสาวธนาภรณ์ พิมพ์บุตร
นางสาวธนารักษ์ อุ่นสาโรง
นายธนาวุฒิ หว่างเทียน
นางสาวธนิวรรณ ทองนา
นางสาวธมลวรรณ คุ้มครอง
นางสาวธมลวรรณ ไตรบรรจบพงศ์
นางสาวธมลวรรณ หาญภูมิ
นางธรรญ์ญรัษมิ์ ไชยพิมพา
จ่าอากาศโทธรรมทรัพย์ ชาตินันท์
นางสาวธราวดี คู่แก้ว
นายธวัช เสียงล้า
นายธวัชชัย นนท์ศิริ
จ่าอากาศเอกธัชพล บูรณะ
นางสาวธัญชนก อบบุญ
นางสาวธัญชนิต ฉายาวรรณ
นายธัญญเดช หลักคา
นางสาวธัญญลักษณ์ บุญล้อม
นางสาวธัญญลักษณ์ ลูกไทย
นางสาวธัญญารัตน์ ศุภศร
นางสาวธัญญารัตน์ แสงพรนิรันดร์
นางสาวธัญญารัตน์ เหลากลม
นางสาวธัญพร เจริญวงศ์
นางสาวธัญพิชชา กันหาบุตร
นางสาวธัญพิชชา คาสวัสดิ์
นางสาวธัญลักษณ์ เจริญวงศ์
นางสาวธัญลักษณ์ ศิริธรรม
นางสาวธัญวรรณ์ ทรายคา

อบ.0330054/2562
อบ.0330028/2562
อบ.0330621/2563
อบ.0330520/2563
อบ.0330255/2562
อบ.0330547/2562
อบ.0330415/2563
อบ.0330618/2561
อบ.0330775/2562
อบ.0330727/2561
อบ.0330685/2562
อบ.0330820/2561
อบ.0330122/2563
อบ.0330558/2563
อบ.0330454/2563
อบ.0330337/2562
อบ.0330637/2562
อบ.0330015/2562
อบ.0330763/2562
อบ.0330332/2561
อบ.0330639/2561
อบ.0330078/2561
อบ.0330471/2563
อบ.0330704/2561
อบ.0330711/2563
อบ.0330573/2562
อบ.0330408/2562
อบ.0330299/2561
อบ.0330792/2561
อบ.0330061/2563
อบ.0330489/2562
อบ.0330324/2563
อบ.0330277/2561
อบ.0330437/2562
อบ.0330574/2562
อบ.0330269/2562
อบ.0330197/2563
อบ.0330282/2561
อบ.0330259/2562
อบ.0330250/2561
อบ.0330283/2561
อบ.0330753/2563
อบ.0330530/2561

2.55
2.00
2.83
2.57
2.74
2.82
2.79
2.86
2.40
3.19
3.71
2.27
3.07
2.08
3.10
2.65
2.73
2.31
2.75
3.07
3.67
2.99
3.20
3.56
2.52
3.12
2.77
2.89
2.80
2.46
2.72
2.60
3.17
2.45
2.98
2.70
2.37
3.12
2.66
3.02
3.14
2.11
2.76

596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638

นางสาวธันย์ชนก คาอ่อน
นางสาวธันยาภัทร์ พูลงาม
นางสาวธาราวิไล บรรจง
นางสาวธิดา วะริวงค์
นางสาวธิดาแก้ว สาเภานนท์
นางสาวธิดาพร คูณมี
นางสาวธิดารัตน์ เกษแก้ว
นางสาวธิดารัตน์ ขันคา
นางสาวธิดารัตน์ โคกโพธิ์
นางสาวธิดารัตน์ แช่มชื่น
นางสาวธิดารัตน์ ผลดี
นางสาวธิดารัตน์ ฝอยทอง
นางสาวธิดารัตน์ พรมอุ
นางสาวธิดารัตน์ วันดี
นางสาวธิดารัตน์ สิทธิมณี
นางสาวธิดาวรรณ เชี่ยวชาญ
นางสาวธิติพร ผาก่า
นางสาวธิติมา คาชาติ
นางสาวธิติยา มลสิน
นางสาวธิติสุดา ทาทอง
นายธีธัช บุญศรัทธา
นายธีรทัต แก้วกุล
นายธีรพงษ์ เขียวชอุ่ม
นายธีรพงษ์ วงค์ตีป
นายธีรพล แนวกันยา
นายธีรพิชญ์ สังกะเพศ
นายธีรภัทร์ คลายโศก
นายธีรยุทธ กล้ายุทธ
นายธีรยุทธ วงแหวน
นายธีรศักดิ์ จัดนอก
นายธีระชัย มุงคุลพรม
นายธีระพร พรมป้อง
นายธีระยุทธ แสงอาจ
นายธีระวัฒน์ ศรีวะรมย์
นายธีระวุฒิ ทองพุ
นายธุรกิจ หอมจาปา
นายนครินทร์ สายแวว
นายนคเรศ เนตรวงศ์
นางสาวนงคราญ วงค์ตรี
นายนนทกานต์ คาผม
นางสาวนนท์ทิยา นาโสก
นายนนทนันท์ นาคูณ
นายนนทวัฒน์ ผาดี

อบ.0330528/2562
อบ.0330831/2561
อบ.0330571/2563
อบ.0330640/2561
อบ.0330181/2561
อบ.0330818/2561
อบ.0330575/2562
อบ.0330607/2560
อบ.0330472/2563
อบ.0330044/2561
อบ.0330459/2561
อบ.0330056/2562
อบ.0330458/2562
อบ.0330369/2562
อบ.0330668/2562
อบ.0330503/2563
อบ.0330541/2563
อบ.0330350/2562
อบ.0330098/2561
อบ.0330296/2562
อบ.0330489/2563
อบ.0330254/2563
อบ.0330620/2561
อบ.0330656/2562
อบ.0330029/2561
อบ.0330785/2562
อบ.0330807/2562
อบ.0330024/2561
อบ.0330521/2563
อบ.0330712/2563
อบ.0330086/2563
อบ.0330479/2562
อบ.0330424/2562
อบ.0330324/2561
อบ.0330550/2561
อบ.0330030/2561
อบ.0330729/2562
อบ.0330379/2563
อบ.0330104/2562
อบ.0330713/2563
อบ.0330437/2563
อบ.0330576/2561
อบ.0330559/2563

3.12
3.05
3.19
2.90
3.24
2.49
2.81
3.21
2.82
2.84
2.80
2.83
2.06
2.30
3.18
3.18
2.84
2.81
2.76
3.04
2.99
2.24
2.79
2.69
2.64
3.03
3.08
2.03
3.15
2.86
3.13
2.46
3.55
2.58
2.53
2.35
3.37
2.95
3.04
2.50
2.69
2.45
2.43

639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681

นางสาวนนทิญา คาแพง
นายนพกร เพิม่ ศรี
นางสาวนพชลัยย์ แสงโสมไพศาล
จ่าอากาศเอกนพดล โฉมมิ
นายนพพร อุดมศรี
จ่าอากาศโทนภพล โพธิไ์ ชยแสน
นางสาวนภัสชญา ทองมาก
นางสาวนภัสนันน์ แก้วขาว
นางสาวนภัสวรรณ พูลเพิม่
นางสาวนภัสวรรณ โสภาณเวช
นางสาวนภัสวรรณ อินอ่อน
นางสาวนภาพร รูปขา
นางสาวนภาภรณ์ มหานิล
นายนรวิชญ์ โคตรวงศ์
นายนรวิชญ์ สิงหพัศ
นางสาวนรินทร คาเจริญ
นางสาวนรินทร บุตตะบุตร์
นางสาวนรินธร คาประวัติ
นางสาวนริศา ศรีว่องสวัสดิ์
นางสาวนฤมล คาแดง
นางสาวนฤมล บุตราช
นางสาวนวพร วจีเกษม
นายนวพล วิจิตรธรรม
นางสาวนวรัตน์ นาคพันธ์
นางนวลจันทร์ แตงอยู่สุข
นางสาวนวลฉวี โทพิลา
นางสาวนวลละออง แพทย์นาดี
นางสาวนวลอนงค์ โชติรัตน์
นางสาวนวีนา แพงโท
นางสาวนัฐณิชา ทิพมนต์
นายนัฐพล จาปางาม
นางสาวนัฐมณท์ บุตตะวงศ์
นางสาวนัฐวดี สาครรัตน์
นายนัฐวุฒิ ชาตรี
นางสาวนัทธ์ชนัน ช่องวารินทร์
นางสาวนันท์นภัส โปร่งสันเทียะ
นายนันทวัฒน์ มาศขาว
นายนันทวัฒน์ วรศรี
นางสาวนันทิกานต์ ศิริจันทร์
นางสาวนันทิกานต์ สายแก้ว
นางสาวนันทิดา ป้องแก้ว
นางสาวนันทินีญา สิงห์คา
นางสาวนันทิภา อาจเอี่ยม

อบ.0330057/2562
อบ.0330602/2562
อบ.0330198/2563
อบ.0330734/2561
อบ.0330221/2562
อบ.0330695/2561
อบ.0330143/2561
อบ.0330209/2561
อบ.0330489/2561
อบ.0330827/2562
อบ.0330762/2561
อบ.0330171/2561
อบ.0330033/2563
อบ.0330844/2562
อบ.0330409/2562
อบ.0330632/2563
อบ.0330020/2561
อบ.0330467/2561
อบ.0330284/2561
อบ.0330856/2561
อบ.0330564/2561
อบ.0330199/2563
อบ.0330824/2562
อบ.0330144/2561
อบ.0330695/2563
อบ.0330473/2563
อบ.0330442/2561
อบ.0330669/2562
อบ.0330232/2563
อบ.0330504/2563
อบ.0330723/2561
อบ.0330542/2563
อบ.0330265/2563
อบ.0330808/2562
อบ.0330077/2560
อบ.0330514/2561
อบ.0330020/2563
อบ.0330603/2562
อบ.0330334/2561
อบ.0330133/2563
อบ.0330491/2562
อบ.0330594/2561
อบ.0330576/2562

2.98
3.07
2.35
2.73
2.85
2.65
3.16
2.45
3.00
3.15
2.75
3.25
3.03
2.63
2.93
3.08
2.10
2.46
2.89
3.03
3.05
3.12
2.66
3.04
3.13
2.90
2.49
2.56
2.36
3.20
2.95
2.59
2.35
2.81
2.66
3.08
2.62
2.68
3.05
2.87
2.30
3.05
2.80

682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724

นางสาวนันทิยากร หวังผล
นางสาวนันธิดา บัวดี
นางสาวนาตยา จันทะชัย
นางสาวนาตยา เหมแดง
นายนาทดนัย อนันต์เรือง
นางสาวนารินทร์ ประสมพลอย
นางสาวนารีรัตน์ วงค์ด้วง
นางสาวน้าทิพย์ ผ่องศรี
นางสาวน้าทิพย์ ศรีสุพรรณ
นางสาวน้าฟ้า วรรณสมพร
นางสาวนิดตา ดอกพอง
นางสาวนิตยา เมียดธิมาต
นางสาวนิตยา สีทาหาร
นางสาวนิตยา สุติยะวรรณ
นางสาวนิตยา หลวงเดช
นางสาวนิตยา หวังสุข
นางสาวนิติญาพร บัวระบาล
นางสาวนิติธาดา สวัสดิ์กุล
นายนิพนธ์ ศรีสวัสดิ์
นางสาวนิพัธธา เผ่ากัณหา
นางสาวนิพาพร นางาม
นางสาวนิภาพร แข็งแรง
นางสาวนิมาพร ศรีมันตะ
นายนิรันดร กุลบุตร
นางสาวนิราภร ไชยะเดชะ
นางสาวนิราวดี กลางเมือง
นางสาวนิราวรรณ คาลุน
นางสาวนิโลบล มุจรินทร์
นางสาวนิศาชล ขันทอง
นางสาวนิศานาถ ขลุ่ยทอง
นางสาวนิศารัตน์ ตาระพันธ์
นางสาวนิศารัตน์ มีจอม
นางสาวนิสาชล จันทร์แรม
นางสาวนีรนาท วงษ์สาขา
นางสาวนุจรีย์ เห็มอ่อน
นางสาวนุชจรี จิตตัง
นางสาวนุชจรี นิลไชย
นางสาวนุชนาฏ กระแสโสม
นางสาวนุสรา สุจริต
นางสาวเนตรชนก อุ่นจิตร
นางสาวเนตรนพิศ โพดพันธ์
นางสาวเนตรนภา ใจกล้า
นางสาวเนตรสกาว สังฆะมณี

อบ.0330633/2563
อบ.0330370/2562
อบ.0330270/2562
อบ.0330565/2561
อบ.0330560/2563
อบ.0330079/2561
อบ.0330252/2561
อบ.0330045/2561
อบ.0330159/2562
อบ.0330490/2561
อบ.0330196/2562
อบ.0330648/2562
อบ.0330577/2562
อบ.0330595/2561
อบ.0330828/2562
อบ.0330674/2561
อบ.0330605/2563
อบ.0330062/2563
อบ.0330032/2562
อบ.0330578/2562
อบ.0330675/2561
อบ.0330234/2562
อบ.0330796/2562
อบ.0330311/2563
อบ.0330736/2561
อบ.0330143/2562
อบ.0330102/2563
อบ.0330321/2562
อบ.0330351/2561
อบ.0330788/2562
อบ.0330660/2561
อบ.0330414/2561
อบ.0330173/2561
อบ.0330492/2562
อบ.0330233/2563
อบ.0330623/2562
อบ.0330438/2562
อบ.0330676/2561
อบ.0330106/2562
อบ.0330876/2561
อบ.0330626/2561
อบ.0330351/2562
อบ.0330765/2561

2.98
3.09
3.17
2.77
2.55
3.00
2.90
2.49
2.82
2.95
2.51
2.84
2.95
2.69
2.90
3.51
2.94
3.23
3.19
2.63
3.29
3.32
3.08
3.01
3.70
2.98
2.76
2.32
2.99
3.45
2.30
2.51
3.17
3.07
2.50
2.38
2.96
3.17
3.15
2.80
2.40
2.88
3.09

725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767

นายเนติธร อังคะชาติ
นายเนติพงษ์ คาวงศ์
นางสาวบพิตร บับพาน
นายบริรักษ์ ภูทอง
นายบุญทวี เพ็ญเนตร
นายบุญยวัฒน์ จันทร์พันธ์
นางสาวบุญสิตา เชยชัยภูมิ
นางสาวบุณฑริกา จันทวลี
นางสาวบุณฑริกา บุญวานิตย์
นางสาวบุณยธิดา เย็นรัมย์
นายบุณยภพ นามสว่าง
นางสาวบุษบา พลอ้ม
นางสาวบุษบา โยธิน
นางสาวบุษยา ใจคง
นางสาวบุษรินทร์ ศิริภา
นางสาวบุหลัน บุญเชื้อ
นางสาวเบญจกรณ์ ขันยา
นางสาวเบญจพร ฝูงใหญ่
นางสาวเบญจมาภรณ์ สายพันธ์
นางสาวเบญจรัตน์ จาชาติ
สิบโทหญิงเบญจวรรณ กุจะพันธ์
นางสาวเบญจวรรณ ใจดี
นางสาวเบญจวรรณ วรรณฉวี
นางสาวเบญจวรรณ วันนา
นางสาวเบญญทิพย์ แสงไชยา
นางสาวเบญญภร ตระทอง
นางสาวเบญญาพัตร์ ผลาชิต
นายปฏิภาณ บุญชม
นางสาวปฏิมา บุญตาม
นางสาวปฏิมา สุราวุธ
นายปฐมภพ แร่ทอง
นางสาวปณิสตา ยุทธกิจ
นางสาวปทุมวดี คาเอี่ยม
นางสาวปทุมวดี ด้วงแจ่ม
นางสาวปนัฐฎา เส้นเกษ
นางสาวปนัดดา จาปีศรี
นางสาวปนัดดา ณุวงษ์ศรี
นางสาวปนัดดา ปัทมะ
นางสาวปนัดดา สีรับสี
นางสาวปภัสรา ทองพูล
นางสาวปภัสรา บัวแก้ว
นางสาวปภัสสรา จันทร์โพธิ์
นางสาวปรมาภรณ์ ประกอบแสง

อบ.0330256/2563
อบ.0330370/2563
อบ.0330146/2561
อบ.0330287/2563
อบ.0330033/2562
อบ.0330604/2562
อบ.0330134/2563
อบ.0330384/2562
อบ.0330815/2562
อบ.0330200/2563
อบ.0330199/2561
อบ.0330616/2561
อบ.0330701/2562
อบ.0330035/2563
อบ.0330439/2562
อบ.0330443/2561
อบ.0330107/2562
อบ.0330468/2561
อบ.0330832/2561
อบ.0330606/2563
อบ.0330792/2562
อบ.0330464/2562
อบ.0330001/2562
อบ.0330370/2561
อบ.0330197/2562
อบ.0330131/2561
อบ.0330635/2563
อบ.0330648/2563
อบ.0330147/2561
อบ.0330607/2563
อบ.0330508/2562
อบ.0330802/2561
อบ.0330718/2561
อบ.0330005/2561
อบ.0330235/2562
อบ.0330829/2562
อบ.0330857/2561
อบ.0330182/2561
อบ.0330352/2562
อบ.0330440/2562
อบ.0330167/2563
อบ.0330161/2562
อบ.0330474/2563

2.86
2.94
2.63
2.77
2.55
2.95
2.72
3.16
2.95
2.82
2.71
2.79
3.13
3.01
2.76
2.53
2.56
2.77
2.64
3.29
2.69
2.25
2.37
2.98
2.61
2.75
2.86
3.15
2.51
2.67
3.09
3.39
3.18
2.80
3.23
3.15
2.64
2.64
2.70
3.55
2.73
2.69
2.65

768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

นางสาวประกายดาว บุญยิ้ม
นางสาวประกายเดือน บุญยิ้ม
นางสาวประกายมาศ บุดดาห์
นายประกาศิต ใจยาว
นายประกาศิต โอบอ้วน
นางสาวประทุมมา สีสัน
นางสาวประภัสสร กรงาม
นางสาวประภัสสร ประมูลอรรถ
นางสาวประภาพร บุญวัง
นางสาวประภาพร ผลาผล
นางสาวประภาพร พงษ์เกษม
นางสาวประภาภรณ์ สืบศรี
นางสาวประภาสิริ พูลศรี
นายประมุข บัวผัน
นางสาวประสบพร แพงศรี
นายประสิทธิชัย บุญสอาด
นายปรัชญา ประมุขกุล
นายปรัญชัย ผาดี
นางสาวปรางค์วลี ชะนะวาที
นางสาวปรางทิพย์ อาจเอี่ยม
นายปริญญา กลิ่นจันทร์
นายปริญญา สมใจ
นางสาวปริยาภัทร เสมอภาค
นางสาวปริลักษณ์ เสพิลา
นายปรีชา นาคามูล
นายปรีชาวุฒิ ก้อนจันทร์
นางสาวปรีดิ์ประมน เถาว์ทุมมา
นางสาวปรียาณัฐ ยืนสุข
นางสาวปรียานุช ทวีพัฒน์
นางสาวปรียานุช วงศ์บุญ
นางสาวปรียาภรณ์ ซีซอง
นางสาวปรียาภรณ์ โสภาบุตร
นางสาวปรียาวรรณ สัตนาโค
นางสาวปลิดตา พรมคุณ
นางสาวปวันรัตน์ วิริยะกุล
นางสาวปวีณา เเน่นอุดร
นางสาวปวีณา คะนา
นางสาวปวีณา บุญเลิศ
นางสาวปวีณา ปัสสาคา
นางสาวปวีณา วงศ์ที
นางสาวปวีณา แสนกล้า
นางสาวปอแก้ว คุณมี
นายป้อมเพชร แก่นการ

อบ.0330335/2561
อบ.0330310/2561
อบ.0330063/2563
อบ.0330757/2563
อบ.0330522/2563
อบ.0330017/2562
อบ.0330234/2563
อบ.0330198/2562
อบ.0330830/2562
อบ.0330638/2562
อบ.0330377/2562
อบ.0330037/2562
อบ.0330108/2562
อบ.0330310/2562
อบ.0330322/2563
อบ.0330605/2562
อบ.0330552/2562
อบ.0330455/2563
อบ.0330637/2563
อบ.0330491/2561
อบ.0330743/2561
อบ.0330793/2562
อบ.0330018/2561
อบ.0330686/2563
อบ.0330026/2561
อบ.0330772/2563
อบ.0330655/2563
อบ.0330609/2563
อบ.0330183/2561
อบ.0330580/2562
อบ.0330533/2562
อบ.0330220/2561
อบ.0330255/2561
อบ.0330298/2562
อบ.0330235/2563
อบ.0330149/2561
อบ.0330109/2562
อบ.0330779/2561
อบ.0330047/2561
อบ.0330677/2561
อบ.0330441/2562
อบ.0330061/2562
อบ.0330359/2561

2.63
2.75
2.41
3.17
3.13
2.05
3.23
2.81
2.51
2.66
2.91
3.54
3.19
3.18
2.37
2.67
2.98
3.21
2.94
2.51
2.03
3.32
2.17
2.90
3.11
2.82
3.07
2.89
2.41
3.14
2.99
2.98
3.24
3.35
2.74
3.08
2.76
2.71
3.20
3.38
2.24
3.13
2.61

811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853

นางสาวปัญญารัตน์ ศรีแย้ม
นายปัณฑ์นันท์ธร สาอางจิตร
นางสาวปัทมา คุณลุน
นางสาวปัทมา วิลามาศ
นางสาวปัทมาภรณ์ ละมูล
นางสาวปัทมาภรณ์ สมวัน
นางสาวปาจรีย์ เนื่องโนราช
นางสาวปาจรีย์ บุญพา
นางสาวปานไพลิน พันธ์ศรี
นางสาวปารณีย์ วีสี
นางสาวปารมนต์ ทองเกลี้ยง
นางสาวปาริฉัตร กายยาคา
นางสาวปาริฉัตร สีหาพงษ์
นางสาวปาริชาติ เจริญวงศ์พิสิฐ
นางสาวปาลิตา สาราญรื่น
นางสาวปิน่ ปินัทธ์ ไขแสง
นางสาวปิยกาญจน์ ทาวงศ์ษา
นางสาวปิยธิดา กัลปดี
นางสาวปิยธิดา จันทร์หอม
นางสาวปิยธิดา ชัยภารา
นางสาวปิยธิดา ไชยรักษ์
นางสาวปิยธิดา เทวราช
นางสาวปิยธิดา บรรบุผา
นางสาวปิยธิดา พุม่ จันทร์
นางสาวปิยธิดา เพ็ญจันทร์
นางสาวปิยธิดา ยายวน
นางสาวปิยนันท์ รัตนะศรี
นางสาวปิยนุช วิชิตพันธ์
นางสาวปิยะนุช ประพันธ์
นางสาวปิยะพร แก่นแก้ว
นางสาวปิยะพร มาลัย
นายปิยะพัทย์ จิตธรรม
นางสาวปิยะภรณ์ ริมทอง
นายปิยะรัชน์ จิตสง่า
นายปิยังกูร บุญพา
นางสาวปิยาพร พิลาอาจ
นางสาวปีใหม่ ทวีสุข
นางสาวปุณยาพร อุนาภาค
นางสาวเปมิกา วารีพัฒน์
นางสาวเปรมสุดา ชนะงาม
นางสาวผกาพา มณีจันทร์
นางสาวผกามาศ กลีบจันทร์
นางสาวผกามาศ ผลจันทร์

อบ.0330763/2561
อบ.0330361/2561
อบ.0330356/2563
อบ.0330392/2563
อบ.0330221/2561
อบ.0330855/2562
อบ.0330272/2562
อบ.0330155/2561
อบ.0330817/2561
อบ.0330823/2561
อบ.0330744/2561
อบ.0330357/2563
อบ.0330099/2561
อบ.0330505/2563
อบ.0330529/2561
อบ.0330490/2562
อบ.0330625/2562
อบ.0330048/2561
อบ.0330223/2562
อบ.0330199/2562
อบ.0330184/2561
อบ.0330135/2563
อบ.0330439/2563
อบ.0330670/2562
อบ.0330062/2562
อบ.0330596/2561
อบ.0330492/2561
อบ.0330172/2561
อบ.0330746/2563
อบ.0330111/2562
อบ.0330064/2563
อบ.0330773/2563
อบ.0330720/2562
อบ.0330523/2563
อบ.0330649/2563
อบ.0330273/2562
อบ.0330322/2562
อบ.0330201/2563
อบ.0330702/2562
อบ.0330311/2561
อบ.0330506/2563
อบ.0330222/2561
อบ.0330323/2562

2.84
3.14
2.82
2.27
3.08
2.48
2.85
3.07
2.71
2.70
2.47
2.67
3.23
2.73
3.13
2.69
3.10
2.88
2.50
2.46
2.19
2.65
2.99
2.79
2.78
3.22
2.66
3.11
2.47
2.73
2.50
2.67
3.12
2.12
3.02
2.41
2.15
2.50
3.17
2.78
2.91
2.55
3.04

854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896

นางสาวผกามาศ ศรีประชา
นางสาวผกาสินี อินทร์งาม
นายผดุงพล ภูทิพย์
นางสาวผ่องนภา เกษหอม
นางสาวผ่องศรี ศิระพรหม
นางผาติรัตน์ ปกป้อง
นายพงศกร แก้วสมุทร
นายพงศกร ถามะพันธ์
นายพงศกร นามวงค์
นายพงศกร ศรีวิชา
นายพงศกร อ่อนตาม
นายพงศ์ธณัฐ คาอุ่น
นายพงศธร เกียรติพันธ์
นายพงศธร สอนอาจ
นายพงศธร แสงวงค์
นายพงศ์พิพัฒน์ ปรัสพันธ์
นายพงษ์ฐดล ดวงหม่อง
นายพงษธร ธรรมโรจน์
นายพงษ์วิทย์ ผิวผ่อง
นายพงษ์ศักดิ์ กรโสภา
นายพงษ์สันต์ โวหาร
นายพชร รบกล้า
นายพชร เอี่ยมอิ่ม
นายพนมพร ไทยเอื้อ
นางสาวพนิดา จอมทอง
นายพรชัย แก้วโชติ
นายพรชัย โคตบัญดิส
นางสาวพรชิตรา ศรีษะ
นางสาวพรชิตา เดชโชค
นางสาวพรชิตา ผันกระโทก
นางสาวพรชุลี ประทาน
นางสาวพรทิพย์ ทิพย์อาสน์
นางสาวพรพรรณ โพธา
นางสาวพรพรรณ ศรีโกศล
นางสาวพรพรรณ หมั่นเทียม
นางสาวพรพิมล ชมเชย
นางสาวพรพิมล บุญตั้ง
นางสาวพรพิมล วงศ์แข
นางสาวพรพิลัย ทาบุญ
นางสาวพรรณนิภา บุญเรือง
นางสาวพรรณวดี ถุนนอก
นายพรรดิ์ธิราช สืบเนื่อง
นางสาวพรรฤดี แก้วลอย

อบ.0330358/2563
อบ.0330744/2562
อบ.0330561/2563
อบ.0330256/2561
อบ.0330693/2561
อบ.0330671/2562
อบ.0330480/2562
อบ.0330150/2563
อบ.0330347/2563
อบ.0330348/2563
อบ.0330553/2562
อบ.0330724/2563
อบ.0330606/2562
อบ.0330405/2563
อบ.0330658/2562
อบ.0330427/2561
อบ.0330711/2562
อบ.0330503/2561
อบ.0330525/2561
อบ.0330794/2562
อบ.0330725/2561
อบ.0330770/2561
อบ.0330663/2562
อบ.0330730/2563
อบ.0330267/2563
อบ.0330607/2562
อบ.0330312/2563
อบ.0330063/2562
อบ.0330543/2563
อบ.0330627/2561
อบ.0330811/2561
อบ.0330136/2563
อบ.0330626/2562
อบ.0330371/2562
อบ.0330112/2561
อบ.0330628/2561
อบ.0330444/2561
อบ.0330162/2562
อบ.0330678/2561
อบ.0330415/2561
อบ.0330393/2563
อบ.0330006/2563
อบ.0330416/2563

2.86
2.33
2.68
3.20
3.49
3.81
2.95
2.19
3.03
2.81
2.77
2.91
2.68
3.03
2.53
2.69
3.07
2.47
2.86
2.95
2.88
2.69
2.93
2.31
2.83
3.20
3.21
2.82
2.70
2.66
2.51
2.69
3.11
2.92
3.11
2.99
3.03
3.42
3.24
2.72
3.08
3.07
2.90

897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939

นางสาวพรวิภา ปัสสาคา
นางสาวพรวิลัย สุดา
นางพรศิริ วงศ์จันทา
นางสาวพรสุดา จันทร์พินิจ
นางสาวพรสุดา ดวงโสภา
นางสาวพรอนงค์ ส่งศรี
นางสาวพลอย จันสุตะ
นางสาวพลอยไพลิน หัตจุมพล
นางสาวพลอยสวย หวังจุลกลาง
นางสาวพวงผกา กุดประทาย
พันจ่าอากาศเอกพักสนาม พรหมแสนจันทร์
นางสาวพัชนิดา ล้วนคัด
นางสาวพัชนีกร แสวงดี
นางสาวพัชรนันท์ ผลจันทร์
นายพัชรพงค์ โมราชาติ
นายพัชรพฤกษ์ สายสุด
นางสาวพัชรภรณ์ สุพรม
นางสาวพัชรมัย สาเริง
นางสาวพัชรา ไชยโกฎิ
นางสาวพัชราภรณ์ คู่แก้ว
นางสาวพัชราภรณ์ ชื่นชม
นางสาวพัชราภรณ์ ดวงอาจ
นางสาวพัชราภรณ์ มิ่งบุญ
นางสาวพัชราภรณ์ หวานหนู
นางพัชริดา บุญชิต
นางสาวพัชริดา บุญน้อย
นางสาวพัชรินทร์ กุลบุตร
นางสาวพัชรินทร์ ชูไทย
นางสาวพัชรินทร์ ทรงกลด
นางสาวพัชรินทร์ ศิริมา
นางสาวพัชรินทร์ สิมมาทอง
นางสาวพัชรี เกษร
นางสาวพัชรี ชูบุญ
นางสาวพัชรี ไตรงาม
นางสาวพัชรี บุญประโคม
นางพัชรี สามารถ
นางสาวพัชรี แสนทวีสุข
นางสาวพัชรีพร โคสารคุณ
นางสาวพัชรียาพร ภูมิสูง
นางสาวพัตราภรณ์ บุญสราง
นายพัทธดนย์ ไชยวงศ์
นางสาวพัทธ์ธีรา ทองอ้ม
นางสาวพัทธนันท์ ดอนประทุม

อบ.0330442/2562
อบ.0330019/2562
อบ.0330668/2561
อบ.0330049/2561
อบ.0330022/2561
อบ.0330237/2562
อบ.0330202/2563
อบ.0330764/2561
อบ.0330064/2561
อบ.0330185/2561
อบ.0330731/2562
อบ.0330483/2561
อบ.0330104/2563
อบ.0330003/2562
อบ.0330220/2563
อบ.0330425/2562
อบ.0330268/2563
อบ.0330335/2563
อบ.0330733/2563
อบ.0330466/2562
อบ.0330665/2561
อบ.0330696/2562
อบ.0330581/2562
อบ.0330287/2561
อบ.0330674/2563
อบ.0330274/2562
อบ.0330814/2561
อบ.0330643/2561
อบ.0330170/2563
อบ.0330507/2563
อบ.0330352/2561
อบ.0330544/2563
อบ.0330639/2563
อบ.0330540/2561
อบ.0330371/2561
อบ.0330715/2561
อบ.0330756/2561
อบ.0330240/2561
อบ.0330443/2562
อบ.0330084/2561
อบ.0330255/2563
อบ.0330353/2561
อบ.0330856/2562

2.64
2.53
3.57
3.17
2.44
2.84
3.02
3.06
3.15
3.15
3.46
2.62
3.15
2.84
3.10
2.77
2.95
2.34
2.81
2.58
2.08
2.87
2.86
2.88
3.69
3.14
2.02
2.98
3.18
3.16
3.15
2.65
3.31
3.08
2.93
3.00
2.19
2.74
2.66
3.14
2.99
3.12
2.64

940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982

นางสาวพัทธนันท์ สังข์แก้ว
นายพันธกานต์ สิถิระบุตร
นางสาวพันธุท์ ิพย์ ศิรินัย
นางสาวพันนิดา กัณหาชาติ
นายพันแสง ประดับศรี
นางสาวพาณี วารีขันธ์
นายพาริส พรหมงาม
นางสาวพิจิตรา ม่วงทอง
นางสาวพิชชาพร จิววัฒนานนท์
นางสาวพิชชาพร ศิริวงษ์
นางสาวพิชญ์นรี เตาเงิน
นางสาวพิชญา สายทองสถิตย์
นางสาวพิชญานิน เรืองจันทร์
นางสาวพิชญาภา ศรีชื่น
นายพิชิตพงษ์ ศิริเรือง
นายพิชิตพล จันทา
นายพิธิวัฒน์ ดาริห์
สิบตารวจโทพิพัฒน์พงศ์ จันทา
นางสาวพิมพ์ชนก ขวัญคา
นางสาวพิมพ์ชนก พาภักดี
นางสาวพิมพ์ชิรารัชต์ ใจกล้า
นางสาวพิมพ์นิภา มาลากรรณ
นางสาวพิมพ์บูรพา ล้อมจันทร์
นางสาวพิมพ์พิไล วะนา
นางสาวพิมพ์วรีย์ ทองรองนิล
นางสาวพิมลนาฏ แก้วแก่นคูณ
นางสาวพิมลวรรณ จันทศิลา
นางสาวพิรัญญา ตันสา
นางสาวพิรุณทิพย์ คาไชย
นางสาวพิไลลักษณ์ บุเหลา
นางสาวพิไลวรรณ แสงดี
นางสาวพิศมัย ระหาร
นายพิศาล พูลเพิม่
นายพิสิฐ เมืองโคตร
นายพีชาพล ศรีสุข
นายพีรชยา บุราชรินทร์
นายพีรดนย์ จัยสิน
นายพีรเดช โมลัยรักษ์
นายพีรพงษ์ สุพรรณ์
นายพีระพงษ์ เหลือกลาง
นายพีระพล ส่งเสริม
นายพีระวัฒน์ นามทอง
นางสาวพุฒธิดา บุราชรินทร์

อบ.0330597/2561
อบ.0330524/2563
อบ.0330809/2562
อบ.0330735/2562
อบ.0330554/2562
อบ.0330582/2563
อบ.0330762/2563
อบ.0330021/2563
อบ.0330113/2561
อบ.0330236/2563
อบ.0330583/2563
อบ.0330806/2562
อบ.0330171/2563
อบ.0330672/2562
อบ.0330426/2562
อบ.0330380/2563
อบ.0330185/2562
อบ.0330732/2561
อบ.0330611/2563
อบ.0330151/2561
อบ.0330275/2562
อบ.0330164/2562
อบ.0330781/2562
อบ.0330186/2561
อบ.0330212/2562
อบ.0330444/2562
อบ.0330359/2563
อบ.0330054/2563
อบ.0330858/2561
อบ.0330201/2562
อบ.0330752/2563
อบ.0330327/2561
อบ.0330800/2562
อบ.0330868/2561
อบ.0330490/2563
อบ.0330050/2563
อบ.0330430/2563
อบ.0330737/2561
อบ.0330556/2561
อบ.0330608/2562
อบ.0330562/2563
อบ.0330456/2563
อบ.0330105/2563

3.11
2.21
2.33
2.13
3.06
2.48
2.40
3.10
2.77
2.95
3.01
2.59
3.19
2.68
3.01
3.13
2.94
3.30
2.82
2.69
3.24
2.67
2.18
3.11
2.43
3.02
3.00
2.60
2.93
3.04
2.74
2.83
2.26
2.62
2.05
2.66
2.99
3.34
2.60
2.92
2.32
2.18
3.20

983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1,000
1,001
1,002
1,003
1,004
1,005
1,006
1,007
1,008
1,009
1,010
1,011
1,012
1,013
1,014
1,015
1,016
1,017
1,018
1,019
1,020
1,021
1,022
1,023
1,024
1,025

นางสาวเพชรรัตน์ จักษุคา
นางสาวเพชรรัตน์ ใจชอบ
นางสาวเพชรรัตน์ แสนแก้ว
นางสาวเพ็ญนิภา วิเศษสัย
นางสาวเพ็ญรัศมี สีสมยา
นางสาวเพ็ญวิสา ทองปน
นางสาวเพ็ญศิริ คนที
นางสาวเพ็ญศิริ ช้างดา
นายเพิม่ ศักดิ์ แสงทอง
นางสาวแพรวพรรณ ครอบกระโทก
นางสาวแพรวพรรณ พรมจันทร์
นางสาวแพรวพรรณ ละบาป
นายไพบูลย์ คูณสม
นายไพรัตน์ พยุงวงค์
นางสาวไพรินทร์ โพธิไ์ ชย
นายภควรรษ หารสาร
นางสาวภนิลดา วาจาสัตย์
นายภมร หงษ์โสภา
นางสาวภรณ์ทิพย์ นนทวี
นางสาวภรณี ช่วงภักดี
นางสาวภัคจิรา วรรณธนสุทธิ์
นางสาวภัคจิรา ส่งเสริม
นางสาวภัชษนัญฑ์ ทองศรี
นางสาวภัณฑิลา วงศาสนธิ์
นายภัทรเพ็ญเพชร นกงาม
นางสาวภัทรวดี หลักทอง
นางสาวภัสราภรณ์ ไชยะพันธ์
นางสาวภัสสร ศรีสง่า
นางสาวภัสสุดาทิพย์ กุมภาพงษ์
นายภาณุพงศ์ กุหลาบ
นายภาณุพงศ์ บัวป่า
นางสาวภาณุมาศ กิ่งแก้ว
นายภาณุวัฒน์ ไชยคาภา
นายภาณุวัฒน์ ศรีสะอาด
นายภาณุวัฒน์ สิ่งสิน
นายภาณุวิชญ์ สันติวิชัยกุล
นายภานุเดช ปทุมสูตร
นายภานุพงศ์ บุญลือ
นายภานุวัฒน์ สุจันทา
นางสาวภาวิณี คาควร
นางสาวภาวิณี คามุงคุณ
นางสาวภาวิดา เครือสีดา
นางสาวภาวินี เจริญศรี

อบ.0330627/2562
อบ.0330617/2561
อบ.0330476/2563
อบ.0330467/2562
อบ.0330534/2562
อบ.0330205/2563
อบ.0330508/2563
อบ.0330237/2563
อบ.0330752/2561
อบ.0330582/2562
อบ.0330619/2561
อบ.0330114/2562
อบ.0330555/2562
อบ.0330758/2561
อบ.0330388/2562
อบ.0330803/2562
อบ.0330270/2563
อบ.0330138/2562
อบ.0330727/2563
อบ.0330598/2561
อบ.0330106/2563
อบ.0330366/2562
อบ.0330612/2563
อบ.0330201/2561
อบ.0330726/2561
อบ.0330566/2561
อบ.0330810/2562
อบ.0330583/2562
อบ.0330225/2561
อบ.0330364/2562
อบ.0330609/2562
อบ.0330064/2562
อบ.0330052/2563
อบ.0330768/2562
อบ.0330526/2563
อบ.0330563/2563
อบ.0330428/2561
อบ.0330457/2563
อบ.0330301/2561
อบ.0330202/2561
อบ.0330493/2561
อบ.0330137/2563
อบ.0330817/2562

2.25
2.50
3.00
3.17
3.05
2.68
2.59
2.58
2.29
3.05
2.67
2.81
3.04
2.55
3.05
2.36
2.63
2.92
3.25
2.89
2.97
3.11
2.62
2.69
2.78
2.93
2.10
2.91
3.03
2.55
2.43
2.96
2.35
3.15
2.88
2.23
2.59
2.66
3.33
2.95
2.83
2.87
2.58

1,026
1,027
1,028
1,029
1,030
1,031
1,032
1,033
1,034
1,035
1,036
1,037
1,038
1,039
1,040
1,041
1,042
1,043
1,044
1,045
1,046
1,047
1,048
1,049
1,050
1,051
1,052
1,053
1,054
1,055
1,056
1,057
1,058
1,059
1,060
1,061
1,062
1,063
1,064
1,065
1,066
1,067
1,068

นางสาวภาวินี ดีเลิศรัมย์
นางสาวภาสินี ลิ้นทอง
นางสาวภาสุข มนัสสา
นางสาวภิรมย์พร เผือสุข
นางสาวภิรมย์พร สรจักร
นายภุมริน สายวัน
นางสาวภูณิศรา ผิวผ่อง
นายภูดนัย สายบุญ
นายภูธร รุมา
จ่าอากาศเอกภูมินทร์ สุรวิทย์
นายภูรินทร์ โพสาลาแสง
นายภูวนัย หลักเพชร
นางสาวมณีรัตน์ คะเนสุข
นางสาวมณีวรรณ นามเจริญ
นางสาวมธุรส มั่นคง
นางสาวมนทิญา ทองทับ
นางมนฤดี สุวรรณกูฏ
นายมนสิทธิ์ ไชยสุระ
นางสาวมนัสพร หอมกลิ่น
นายมนารักษ์ จารุตัน
นางสาวมลินี กองธรรม
นางสาวมลิวัลย์ ก้อนคาดี
นายมหศักดิ์ จาปาแก้ว
นางสาวมะลิวรรณ ใจแก้ว
นางสาวมะลิวัลย์ อ้วนใหญ่
นางสาวมะลิษา พรมสอน
นางสาวมัณฑนา ธิมาชัย
นางสาวมัทนา สิทธิสา
นางสาวมันทณา สุวะไกร
นางสาวมัลลิกา ชัยภูมิ
นางสาวมัลลิกา ระดาขันธ์
นางสาวมัลลิกา เลขกระโทก
นางสาวมัลลิกา สุภาพ
นางสาวมาตุพร มะเดื่อ
นางสาวมานิตา สายคา
นางสาวมาริษา จะโรรัมย์
นางสาวมาลีวรรณ พูลงาม
นางสาวมิณฐกานต์ สิทธิปกรณ์
นางสาวมินตรา พิมพ์ศรี
นางสาวมินตรา ยั่งยืน
นายมีชัย สีหาวงษ์
นางสาวมุกธิดา เมาแรต
นางสาวเมทินี กลิ่นบัว

อบ.0330115/2562
อบ.0330757/2561
อบ.0330458/2561
อบ.0330740/2563
อบ.0330107/2563
อบ.0330027/2561
อบ.0330025/2563
อบ.0330427/2562
อบ.0330573/2563
อบ.0330787/2562
อบ.0330712/2562
อบ.0330692/2561
อบ.0330785/2561
อบ.0330675/2563
อบ.0330360/2561
อบ.0330206/2563
อบ.0330669/2561
อบ.0330314/2563
อบ.0330114/2561
อบ.0330745/2561
อบ.0330656/2563
อบ.0330324/2562
อบ.0330491/2563
อบ.0330676/2563
อบ.0330832/2562
อบ.0330754/2561
อบ.0330804/2562
อบ.0330187/2562
อบ.0330070/2561
อบ.0330116/2562
อบ.0330542/2561
อบ.0330168/2561
อบ.0330584/2562
อบ.0330734/2563
อบ.0330644/2561
อบ.0330022/2563
อบ.0330567/2561
อบ.0330807/2561
อบ.0330271/2563
อบ.0330302/2561
อบ.0330732/2562
อบ.0330239/2561
อบ.0330859/2561

2.98
2.76
2.64
2.66
2.64
2.58
2.13
3.74
2.29
2.96
2.62
2.88
2.78
3.65
2.97
3.11
3.79
3.17
3.22
2.85
2.69
2.75
2.04
3.25
3.21
2.37
2.56
2.93
3.23
2.85
2.66
2.88
3.06
2.45
2.30
2.60
2.70
2.29
2.87
3.20
3.04
2.81
3.01

1,069
1,070
1,071
1,072
1,073
1,074
1,075
1,076
1,077
1,078
1,079
1,080
1,081
1,082
1,083
1,084
1,085
1,086
1,087
1,088
1,089
1,090
1,091
1,092
1,093
1,094
1,095
1,096
1,097
1,098
1,099
1,100
1,101
1,102
1,103
1,104
1,105
1,106
1,107
1,108
1,109
1,110
1,111

นางสาวเมทินี จันทะแมด
นายเมธาดล สมพงษ์พันธุ์
นายยศธร ศุภนิมิตรกุลกิจ
นายยศพล สุภาพ
นางสาวยศวดี ขาวขา
นางสาวยศวดี วิชัย
นางสาวยอดตอง บรรพตาธิ
นายยุทธชัย ภิญโญ
นายยุทธพิชัย ตลุนจันทร์
นางสาวยุพาภรณ์ หอมดวงศรี
นางสาวยุภาพร จันทะเกษ
นางสาวยุภาพิน พวงใส
นางสาวยุภาภรณ์ มิ่งบุญ
นางสาวยุภาวดี ดาดิน
นางสาวยุวลักษณ์ แสนทวีสุข
นางสาวเยาวพา เถาว์คา
นายโยธนา วิชาพูล
นายโยษิตา ปิน่ ทอง
นางสาวรจนา นันทรักษ์
นายรณกฤต อ่อนเจริญ
นางสาวรติพร บุญเริ่ม
นางสาวรติพรพรรณ ศรีไพล
นางสาวรมิตา ทาบุญ
นางสาวรวิวรรณ กลางดวง
นางสาวรสสุคนธ์ ไชยโยธา
นางสาวรสสุคนธ์ ภูวังแทบ
นายรังสฤษดิ์ บุญสิทธิ์
นางสาวรัชชนันท์ โคสารคุณ
นางสาวรัชฎาภรณ์ แก้วกนก
นางสาวรัชฎาภรณ์ อ่อนหวาน
นางสาวรัชดา โฉมเฉลา
นางสาวรัชดาพร สีเทา
นางสาวรัชดาภรณ์ ประถมไชย
นางสาวรัตกาล อุทรพันธ์
นางสาวรัตติกาล อาจหาญ
นางสาวรัตติยา ศิริวาลย์
นางสาวรัตติยากร นามวา
นางสาวรัตติยากร ยอดเพ็ชร
นางสาวรัตน์ดาทิพย์ พันธุพ์ รหม
นางสาวรัตน์ติกาญ ทศรักษา
นางสาวรัตนวราภรณ์ มังคละพลัง
นางสาวรัตนา บรรโล
นางสาวรัตนากร อาษาบาล

อบ.0330353/2562
อบ.0330087/2563
อบ.0330527/2563
อบ.0330564/2563
อบ.0330649/2562
อบ.0330482/2562
อบ.0330066/2561
อบ.0330288/2562
อบ.0330510/2562
อบ.0330017/2563
อบ.0330758/2562
อบ.0330440/2563
อบ.0330642/2563
อบ.0330069/2563
อบ.0330651/2561
อบ.0330337/2563
อบ.0330009/2563
อบ.0330325/2563
อบ.0330166/2562
อบ.0330429/2561
อบ.0330445/2561
อบ.0330798/2561
อบ.0330495/2562
อบ.0330138/2563
อบ.0330515/2561
อบ.0330337/2561
อบ.0330753/2562
อบ.0330585/2562
อบ.0330858/2562
อบ.0330755/2561
อบ.0330759/2562
อบ.0330009/2561
อบ.0330130/2561
อบ.0330380/2561
อบ.0330446/2561
อบ.0330471/2561
อบ.0330167/2562
อบ.0330226/2561
อบ.0330749/2563
อบ.0330660/2562
อบ.0330204/2562
อบ.0330139/2563
อบ.0330639/2562

2.27
2.90
2.76
3.16
2.56
3.02
2.65
2.95
3.02
2.22
2.84
2.89
2.70
2.89
2.57
2.53
2.83
2.45
2.86
2.59
2.33
2.58
2.29
2.96
3.11
3.01
3.07
2.70
2.87
2.09
2.59
2.91
2.75
2.52
3.02
3.00
2.77
3.24
2.22
3.05
2.40
2.64
2.82

1,112
1,113
1,114
1,115
1,116
1,117
1,118
1,119
1,120
1,121
1,122
1,123
1,124
1,125
1,126
1,127
1,128
1,129
1,130
1,131
1,132
1,133
1,134
1,135
1,136
1,137
1,138
1,139
1,140
1,141
1,142
1,143
1,144
1,145
1,146
1,147
1,148
1,149
1,150
1,151
1,152
1,153
1,154

นางสาวรัตนาพร โกสม
นางสาวรัตนาภรณ์ โกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ สีหานาม
นางสาวรัติยากร บุญทรง
นางสาวรัศมี จาปาขาว
สิบตารวจตรีรัสเซีย สุทธยะ
นางสาวรัสสนันท์ อักษรศรี
นายราชันย์ ชาติมนตรี
นายราเมศร์ กุลเสนา
นางสาวรุ่งตะวัน วิเศษดี
นางสาวรุ่งทิภา สีหะวงษ์
นางสาวรุ่งทิวา บุญประสิทธิ์
นางสาวรุ่งทิวา เรืองศรี
นางสาวรุ่งธิดา สายทอง
นางสาวรุ่งนภา แดนพันธ์
นางสาวรุ่งนภา วัชระจิติพงศ์
นางสาวรุ่งนภา สายทอง
นางสาวรุ่งไพลิน จิรภาสสุวรรณ
นายรุ่งรวิน ลาตวงษ์
นางสาวรุ่งอรุณ ประทุมมา
นางสาวรุ่งอรุณ ฟูตะเวช
นางสาวรุ่งอรุณ มนเทียรอาจ
นางสาวรุจิรา สาลิวงษ์
นางสาวรุจิรา อาลอย
นางสาวรุศดา เดชภูงา
นายโรจน์ศักดิ์ เกตุกุล
นายฤทธิเกียรติ ผาวัน
นายฤทธิเกียรติ มูลสาร
นายฤทธิไกร พูนพิน
นางสาวฤทัยกาญจน์ สกิจรัมย์
นางสาวฤทัยรัตน์ เนียงภา
นางสาวลภัสรดา จิตภักดี
นางสาวลมัย ผลศักดิ์
นางสาวลลิดา บูชาพันธ์
นางสาวลลิตวดี อุปนิ
นางสาวลลิตา แก้วภัคธร
นางสาวลลิตา คลทา
นางสาวลลิตา ช่วงไธสง
นางสาวลลิตา ดวงบุบผา
นางสาวลลิตา สมฤทธิ์
นางสาวล้อมดาว ขอย้ายกลาง
นางสาวละมัย หวังดี
นางสาวละอองดาว มังสีดา

อบ.0330742/2561
อบ.0330381/2561
อบ.0330038/2562
อบ.0330747/2563
อบ.0330238/2563
อบ.0330714/2563
อบ.0330144/2560
อบ.0330867/2562
อบ.0330747/2561
อบ.0330272/2563
อบ.0330860/2561
อบ.0330116/2561
อบ.0330117/2562
อบ.0330019/2561
อบ.0330664/2563
อบ.0330140/2563
อบ.0330833/2561
อบ.0330861/2561
อบ.0330565/2563
อบ.0330203/2562
อบ.0330118/2562
อบ.0330382/2561
อบ.0330241/2562
อบ.0330371/2563
อบ.0330276/2562
อบ.0330430/2561
อบ.0330869/2561
อบ.0330578/2561
อบ.0330123/2563
อบ.0330152/2561
อบ.0330833/2562
อบ.0330686/2562
อบ.0330088/2561
อบ.0330070/2563
อบ.0330614/2563
อบ.0330600/2561
อบ.0330416/2561
อบ.0330313/2561
อบ.0330645/2561
อบ.0330239/2563
อบ.0330372/2562
อบ.0330132/2561
อบ.0330109/2563

2.03
2.59
3.59
2.43
3.17
3.05
3.06
2.86
2.30
2.35
3.22
2.56
2.30
2.50
2.79
3.14
3.05
3.22
2.24
2.99
2.58
3.01
2.72
2.22
2.56
2.78
2.74
2.70
2.89
3.04
3.17
3.56
2.85
2.56
2.65
2.15
2.75
2.66
3.42
3.40
2.64
3.00
2.73

1,155
1,156
1,157
1,158
1,159
1,160
1,161
1,162
1,163
1,164
1,165
1,166
1,167
1,168
1,169
1,170
1,171
1,172
1,173
1,174
1,175
1,176
1,177
1,178
1,179
1,180
1,181
1,182
1,183
1,184
1,185
1,186
1,187
1,188
1,189
1,190
1,191
1,192
1,193
1,194
1,195
1,196
1,197

นางสาวละอองดาว มั่นสัตย์
นางสาวลักขณา บุญชิต
นางสาวลัดดาวรรณ บุญขันธ์
นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วเนตร
นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์แก้ว
นางสาวลัดดาวัลย์ ผดาวัลย์
นายลัทธพล รักษาพล
นายลูบี ซิงห์ ปาวา
นายเลอพงษ์ วงศ์สุวรรณ
นางสาวเลิศติยา ผลาเลิศ
นายวงค์วชิระ ศรีสว่าง
นางสาววงศ์รัตน์ สิงห์ทอง
นางสาววจีพร ศรีหาวงศ์
นางสาววชรพร ชอบธรรม
นายวชิรพล มาลาวัลย์
นายวชิรวิทย์ สมสอาง
นางสาววชิราพร บุญเติม
นางสาววชิราภรณ์ กุลมีศรี
นางสาววชิราภรณ์ ตองอบ
นางสาววชิราภรณ์ วิเศษแก้ว
นายวชิราวุธ คุณมี
นางสาววณิชชา พลสามารถ
นางสาววณิชยา พลศรี
นางสาววณิชา พิมพ์เครือ
นายวธนกฤติ ส่องสีรส
นางสาววนัสนันท์ โกฏิโสม
นางสาววนัสนันท์ ผดาวัลย์
นางสาววนาลี ยุตกิจ
นางสาววนิดา เชาวะรัตน์
นางสาววนิดา บัวทอง
นางสาววนิดา สัญญะลักษณ์
นางสาววนิดา สาขา
นางสาววรกมล อ่อนยอ
นายวรนิธิ ศรัทธาธรรมกุล
จ่าอากาศเอกวรพจน์ ชูดวงแก้ว
นายวรพล โลหิตะ
นางสาววรรณกานต์ คาลือ
นางสาววรรณนภา อาภาพันธ์
นางสาววรรณนิภา ไชยโคตร
นางสาววรรณรดา ประชุมวงษ์
นางสาววรรณรัตน์ แผงตัน
นางสาววรรณวิชา บัวแก้ว
นางสาววรรณวิภา คาพรม

อบ.0330477/2563
อบ.0330535/2562
อบ.0330394/2563
อบ.0330038/2563
อบ.0330776/2562
อบ.0330004/2562
อบ.0330761/2563
อบ.0330456/2561
อบ.0330505/2561
อบ.0330354/2562
อบ.0330458/2563
อบ.0330545/2563
อบ.0330533/2563
อบ.0330021/2561
อบ.0330406/2561
อบ.0330257/2562
อบ.0330738/2561
อบ.0330071/2563
อบ.0330355/2562
อบ.0330687/2563
อบ.0330681/2563
อบ.0330783/2561
อบ.0330722/2562
อบ.0330141/2563
อบ.0330682/2562
อบ.0330417/2563
อบ.0330760/2563
อบ.0330629/2561
อบ.0330209/2563
อบ.0330750/2562
อบ.0330069/2561
อบ.0330496/2562
อบ.0330360/2563
อบ.0330737/2563
อบ.0330739/2561
อบ.0330846/2562
อบ.0330788/2561
อบ.0330472/2561
อบ.0330240/2563
อบ.0330119/2562
อบ.0330789/2562
อบ.0330680/2561
อบ.0330023/2563

3.07
3.23
2.61
2.82
2.29
3.14
2.29
3.33
2.71
2.13
2.97
3.00
3.21
2.09
3.02
3.19
3.28
3.08
3.01
3.12
2.71
2.30
3.05
2.39
2.64
2.85
2.48
3.55
3.16
2.51
3.11
2.87
2.92
3.14
3.29
2.88
2.22
2.46
3.00
2.68
2.73
3.20
3.51

1,198
1,199
1,200
1,201
1,202
1,203
1,204
1,205
1,206
1,207
1,208
1,209
1,210
1,211
1,212
1,213
1,214
1,215
1,216
1,217
1,218
1,219
1,220
1,221
1,222
1,223
1,224
1,225
1,226
1,227
1,228
1,229
1,230
1,231
1,232
1,233
1,234
1,235
1,236
1,237
1,238
1,239
1,240

นางสาววรรณวิภา ทาคาสุข
นายวรรธน์ พงษ์พานิช
นางสาววรรนิดา เลือกสัน
นายวรวิทย์ แสนยะมูล
นายวรสิฐ สายบุญญา
นางสาววรอร แก้วสนิทจินดา
นางสาววรัญญา กุลบุตร
นางสาววรัญญา จุลดาลัย
นางสาววรัญญา พรหมทอง
นายวรัญญู ศรีสมบูรณ์
นางสาววรัณฎา บุดดาพรหม
นางสาววรันญา สาระพันธ์
นางสาววรันทร์นศรณ์ ศรีสมบูรณ์
นายวรากรณ์ กลมเกลียว
นางสาววรางคณา ชาลี
นางสาววราภรณ์ คงทน
นางสาววราภรณ์ ทองแสน
นางสาววราภรณ์ บุญเรือง
นางสาววราภรณ์ บุดดี
นางสาววราภรณ์ ปลุกใจ
นางสาววราภรณ์ มะโนชัย
นางสาววราภรณ์ สีล้วน
นางสาววราภรณ์ แสงจันทร์
นางสาววราภรณ์ หลายพา
นายวรายุทธ ผุดผา
นางสาววราลักษณ์ ชัยน้อย
นางสาววริศรา จอมหงษ์
นางสาววริศรา ผลาผล
นางสาววริศรา อระการ
นายวริษฐ์ หมื่นแพน
นางสาววรุณี สุทธิอาคาร
นายวรุตม์ธร ศรประจักร์ชัย
นายวสันต์ แจ้งขา
นายวสันต์ เย็นใจ
นายวสุธร ชุมเเสง
นายวสุรัตน์ บุญยิ่ง
นายวัชรพงษ์ ทามา
นายวัชรพล จารุศิลป์
นายวัชรพล ใหญ่ปราบ
นายวัชรวี พุทธกุล
นายวัชระ บุระกรณ์
นางสาววัชราภรณ์ จันเขียว
นางสาววัชราภรณ์ มูลราช

อบ.0330090/2561
อบ.0330325/2561
อบ.0330111/2563
อบ.0330769/2562
อบ.0330088/2563
อบ.0330719/2561
อบ.0330072/2563
อบ.0330651/2562
อบ.0330010/2563
อบ.0330556/2562
อบ.0330317/2563
อบ.0330447/2561
อบ.0330330/2561
อบ.0330316/2563
อบ.0330418/2563
อบ.0330494/2561
อบ.0330468/2562
อบ.0330005/2563
อบ.0330586/2562
อบ.0330339/2563
อบ.0330361/2563
อบ.0330357/2562
อบ.0330441/2563
อบ.0330039/2563
อบ.0330870/2561
อบ.0330812/2562
อบ.0330274/2563
อบ.0330034/2561
อบ.0330112/2563
อบ.0330599/2563
อบ.0330688/2563
อบ.0330811/2562
อบ.0330529/2563
อบ.0330750/2561
อบ.0330566/2563
อบ.0330771/2561
อบ.0330412/2562
อบ.0330221/2563
อบ.0330459/2563
อบ.0330607/2561
อบ.0330610/2562
อบ.0330277/2562
อบ.0330681/2561

3.53
2.59
3.13
2.72
3.16
3.18
2.70
3.01
2.31
3.71
3.17
2.94
3.03
2.90
3.10
3.06
2.90
3.22
2.95
2.41
3.10
2.59
2.80
3.06
2.75
3.37
3.20
3.79
2.39
2.47
3.27
2.68
3.19
2.65
2.49
2.72
2.96
2.98
3.05
2.65
3.12
2.91
2.71

1,241
1,242
1,243
1,244
1,245
1,246
1,247
1,248
1,249
1,250
1,251
1,252
1,253
1,254
1,255
1,256
1,257
1,258
1,259
1,260
1,261
1,262
1,263
1,264
1,265
1,266
1,267
1,268
1,269
1,270
1,271
1,272
1,273
1,274
1,275
1,276
1,277
1,278
1,279
1,280
1,281
1,282
1,283

นางสาววัชรินทร์ แก่นหอม
นายวัชริศ จึงธนวงศ์
นางสาววัชรี เปาะทอง
นายวัฒนพงษ์ อาตวงษ์
นายวัฒนา บุน
นายวัฒนา สาราญ
นางสาววัฒนาพร ก้อนคา
นายวัทน์สิริ นิตอินทร์
นายวันชัย ชาบัวคา
นางสาววันฑวิภา โพธิพ์ า
นางสาววันเพ็ญ ฝาคา
นางสาววันวิสา ฉิมกิจ
นางสาววันวิสา พรมสาลี
นางสาววันวิสา อุดาหน
นางสาววันวิสา อุ่นเสมอ
นางสาววันวิสาข์ สุรสร
นายวันเสด็จ ขันสีทา
นางสาววัลคุ์วดี รักกระโทก
นางสาววัลลภา สายสีดา
นายวารศิลป์ สืบศักดิ์ใหม่
นางสาววาริพินธ์ อินทรธรรม
นางสาววารีพร ทองจันทร์
นางสาววารุณี จุลบุตร
นางสาววารุณี วรกากุล
นางสาววารุณี อิ่มนาง
นางสาววาสนา กุลพิรักษ์
นางสาววาสนา คาแดง
นางสาววาสนา คารีมัด
นางสาววาสนา แซ่ง้อ
นางสาววาสนา พึง่ ป่า
นางสาววิจิตรา เกษาพันธ์
นางสาววิจิตรา จรเมือง
นางสาววิจิตรา ศรีสุรักษ์
นายวิชชากร เชื้อโชติ
นางสาววิชุดา ขยันทา
นางสาววิชุดา บุราเลข
นางสาววิชุดา สุภโกศล
นายวิทยา อุดมดาวรัตนชัย
นายวิบูลย์ ไชยโท
นายวิพงษ์ศิริ พันธ์จันทร์
นางสาววิภวานี สายสุด
นางสาววิภา เสียงใส
นางสาววิภาดา อัมภรัตน์

อบ.0330210/2563
อบ.0330662/2562
อบ.0330735/2563
อบ.0330557/2562
อบ.0330400/2561
อบ.0330801/2562
อบ.0330497/2562
อบ.0330381/2563
อบ.0330713/2562
อบ.0330241/2563
อบ.0330677/2563
อบ.0330205/2562
อบ.0330697/2562
อบ.0330275/2563
อบ.0330478/2563
อบ.0330658/2563
อบ.0330551/2561
อบ.0330355/2561
อบ.0330278/2562
อบ.0330770/2562
อบ.0330154/2561
อบ.0330796/2561
อบ.0330014/2563
อบ.0330073/2563
อบ.0330419/2563
อบ.0330067/2561
อบ.0330543/2561
อบ.0330445/2562
อบ.0330861/2562
อบ.0330673/2562
อบ.0330721/2563
อบ.0330510/2563
อบ.0330834/2562
อบ.0330004/2563
อบ.0330834/2561
อบ.0330666/2561
อบ.0330143/2563
อบ.0330780/2561
อบ.0330083/2562
อบ.0330530/2563
อบ.0330383/2561
อบ.0330516/2561
อบ.0330629/2562

2.46
3.10
2.63
2.85
2.69
2.95
2.97
2.91
2.93
2.46
3.16
3.12
2.60
3.08
2.49
3.40
2.65
3.11
3.14
2.76
2.93
2.11
2.48
2.79
2.62
3.00
2.75
2.74
3.03
2.46
3.04
2.69
3.13
2.71
2.78
2.26
2.68
2.16
2.94
2.81
2.98
3.13
3.18

1,284
1,285
1,286
1,287
1,288
1,289
1,290
1,291
1,292
1,293
1,294
1,295
1,296
1,297
1,298
1,299
1,300
1,301
1,302
1,303
1,304
1,305
1,306
1,307
1,308
1,309
1,310
1,311
1,312
1,313
1,314
1,315
1,316
1,317
1,318
1,319
1,320
1,321
1,322
1,323
1,324
1,325
1,326

นางสาววิภาพร อนุชน
นางสาววิภาพร อ่อนมิ่ง
นางสาววิภารัตน์ ศิริเทศ
นางสาววิภาวดี โคตรสาลี
นางสาววิมลวรรณ สืบอินทร์
นางสาววิมลสิริ ทะนง
นางสาววิยฎา ศรีสง่า
นางสาววิยะดา นนพละ
นางสาววิรัญญา กุสุมาลย์
นางสาววิราวรรณ ลืมไธสง
นางสาววิริยาภรณ์ ชินบุตร
นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์
นายวิรุฬห์ สารีบุตร
นางสาววิลักษณา ตัญญบุตร
นางสาววิลาวัลย์ ทองงาม
นางสาววิไลพร วังคาลุน
นางสาววิไลพร สืบชาติ
นางสาววิไลลักษณ์ คาชาลี
นางสาววิไลลักษณ์ บัณฑิตย์
นางสาววิไลลักษณ์ พนมเครือ
นางสาววิไลลักษณ์ ยกวิลัย
นางสาววิไลวรรณ ทองวิเศษ
นางสาววิไลวรรณ แสงใบ
นางสาววิวรรณิต สันดร
นายวิวัฒน์ ทองไสล
นายวิวัฒน์ วงค์พุทธะ
นายวิษณุ จักรสูง
นางสาววิสสุตา บุดดีภักดิ์
นางสาววิสุตา มั่นสิงห์
นายวีรพงษ์ ป่งสุข
นายวีรภัทร ใจเอื้อ
นางสาววีรยา สืบสังข์
นายวีระชัย เจริญศรี
นายวีระชัย สุโพภาค
นายวีระพล ธาตุทอง
นายวีระยุทธ ภูครองทอง
นายวีระศักดิ์ บุญกอ
นายวีระศักดิ์ ไพจิตร
นางสาววีริศรา ลาประดิษฐ์
นายวุฒิไกร ศักดิ์แสง
นายวุฒิพงษ์ สินเชาว์
นางสาวเวธกา มีลาภ
นางสาวแววตา คาแหง

อบ.0330536/2562
อบ.0330169/2562
อบ.0330211/2563
อบ.0330305/2563
อบ.0330068/2562
อบ.0330345/2561
อบ.0330052/2562
อบ.0330765/2563
อบ.0330473/2561
อบ.0330025/2562
อบ.0330448/2561
อบ.0330674/2562
อบ.0330665/2563
อบ.0330206/2562
อบ.0330747/2562
อบ.0330743/2562
อบ.0330818/2562
อบ.0330696/2563
อบ.0330069/2562
อบ.0330074/2563
อบ.0330547/2563
อบ.0330120/2562
อบ.0330033/2561
อบ.0330815/2561
อบ.0330567/2563
อบ.0330683/2562
อบ.0330349/2563
อบ.0330276/2563
อบ.0330358/2562
อบ.0330343/2561
อบ.0330809/2561
อบ.0330803/2561
อบ.0330338/2562
อบ.0330511/2562
อบ.0330378/2561
อบ.0330139/2562
อบ.0330623/2563
อบ.0330303/2561
อบ.0330121/2562
อบ.0330007/2561
อบ.0330288/2563
อบ.0330586/2563
อบ.0330602/2561

2.54
2.08
2.45
2.93
3.20
3.19
2.96
2.82
2.90
2.21
3.14
3.24
2.18
2.77
2.63
2.26
2.38
3.17
3.20
3.10
2.60
3.24
2.59
3.17
2.46
3.10
2.87
2.58
2.75
2.59
2.68
2.79
2.32
2.69
2.79
3.23
2.69
2.64
3.05
2.81
3.04
3.17
3.16

1,327
1,328
1,329
1,330
1,331
1,332
1,333
1,334
1,335
1,336
1,337
1,338
1,339
1,340
1,341
1,342
1,343
1,344
1,345
1,346
1,347
1,348
1,349
1,350
1,351
1,352
1,353
1,354
1,355
1,356
1,357
1,358
1,359
1,360
1,361
1,362
1,363
1,364
1,365
1,366
1,367
1,368
1,369

นางสาวแววมณียา ใจช่วง
นางสาวศจี แสนสุข
นางสาวศดานันท์ สุณาพรหม
นางศตพร แสนทวีสุข
นายศตายุ ฉลวยศรี
นายศรราม เชื้อสอาด
นางสาวศรสวรรค์ ศรีษะแก้ว
นางสาวศรัญญา ชินทะวัน
นางสาวศรัญญา บุญเจียม
นายศรัญพงศ์ จาปาจูม
นางสาวศรัณญ่า มุ่งหมาย
นางสาวศรัณญาภัทร ทองโคตร
จ่าอากาศเอกศรัณญู โยธิน
นายศรัณย์ ฉลวยศรี
นายศรัณย์ พรมเภา
นายศรัณย์รัชต์ ถนอมวงค์
นางสาวศรัณยา กุคาผาย
นายศราวุฒิ ไชยชนะ
นายศราวุธ คดเกี้ยว
สิบตารวจตรีศราวุธ ไม้แดง
นายศราวุธ สมงาม
นางสาวศรีประไพ ชัยมา
นางสาวศรีเพชรรัตน์ ธนบุญสิทธิ์
นางสาวศรีรักษ์ ชาทอน
นางสาวศรีวิลาส สมบูรณ์
นางสาวศลิตา พูลศรี
นางสาวศศิญาพร เขื่อนคา
นางสาวศศิธร เกณทวี
นางสาวศศิธร ทองสัน
นางสาวศศิธร มากดี
นางสาวศศิธร สอนสิทธิ์
นางสาวศศิธร สุวรรณกูฏ
นางสาวศศินา สุปินะ
นางสาวศศินิภา กัญญาพันธ์
นางสาวศศิภรณ์ ประพันธ์
นางสาวศศิภาวรรณ ไชยดี
นางสาวศศิมณี สิงห์ศรี
นางสาวศศิมา ศรีขว่าง
นางสาวศศิมาพร ครองยุทธ
นางสาวศศิมาพร วงศ์พรหม
นางสาวศศิมาภรณ์ แสงงาม
นางสาวศศิวิมล กันยุตะ
นางสาวศศิวิมล ธนะศรี

อบ.0330479/2563
อบ.0330113/2563
อบ.0330511/2563
อบ.0330689/2563
อบ.0330799/2562
อบ.0330493/2563
อบ.0330498/2562
อบ.0330544/2561
อบ.0330778/2562
อบ.0330289/2562
อบ.0330174/2563
อบ.0330070/2562
อบ.0330728/2561
อบ.0330016/2563
อบ.0330040/2562
อบ.0330185/2563
อบ.0330588/2562
อบ.0330273/2561
อบ.0330456/2562
อบ.0330733/2562
อบ.0330718/2563
อบ.0330675/2562
อบ.0330615/2561
อบ.0330024/2563
อบ.0330420/2563
อบ.0330122/2562
อบ.0330548/2563
อบ.0330812/2561
อบ.0330499/2562
อบ.0330805/2561
อบ.0330243/2563
อบ.0330509/2561
อบ.0330446/2562
อบ.0330277/2563
อบ.0330723/2562
อบ.0330384/2561
อบ.0330189/2561
อบ.0330603/2561
อบ.0330779/2562
อบ.0330359/2562
อบ.0330443/2563
อบ.0330385/2561
อบ.0330703/2562

3.16
2.85
2.85
2.76
2.37
3.04
3.06
3.15
3.05
2.88
2.74
2.86
2.93
2.06
3.36
2.72
2.61
2.92
2.57
3.20
2.56
2.64
2.50
2.59
2.61
2.78
2.81
2.47
2.99
3.12
2.47
2.86
2.64
2.86
3.04
3.23
2.71
3.02
2.42
2.20
2.91
2.70
3.06

1,370
1,371
1,372
1,373
1,374
1,375
1,376
1,377
1,378
1,379
1,380
1,381
1,382
1,383
1,384
1,385
1,386
1,387
1,388
1,389
1,390
1,391
1,392
1,393
1,394
1,395
1,396
1,397
1,398
1,399
1,400
1,401
1,402
1,403
1,404
1,405
1,406
1,407
1,408
1,409
1,410
1,411
1,412

นางสาวศศิวิมล เหล็กงาม
นายศักดิเดช มั่งสวัสดิ์
นายศักดิ์สิทธิ์ อินทร์น้อย
นางสาวศิมาภรณ์ มีโชค
นางสาวศิรภัคสรณ์ เอกศิริ
นางสาวศิรวณีย์ แสงวงค์
สิบตารวจตรีศิรสิทธิ์ แสงแก้ว
นางสาวศิริกัลยา บริสุทธิ์
นางสาวศิริกานดา ธุสาวัน
นางสาวศิริขวัญ คางาม
นางสาวศิริขวัญ นันท์ดี
นางสาวศิริญญา พุทธรัตน์
นางสาวศิริญาณี จุลวรรณา
นางสาวศิรินญา ไชยโยธา
นางสาวศิรินทิพย์ ดวงดี
นางสาวศิรินธิดา เปรมศักดิ์
นางสาวศิรินภา จันทร์ภูงา
นางสาวศิรินภา ยินใส
นางสาวศิรินภา ศรีคา
นางสาวศิรินยา ผาก่า
นางสาวศิรินันท์ บารุง
นางสาวศิริประภา ท่าหาญ
นางสาวศิริประภา พิพัฒน์พร
นางสาวศิริพร บุญเจริญ
นางสาวศิริยากร สมานมิตร
นางสาวศิริรัตน์ ก้อนจันทร์
นางสาวศิริรัตน์ บุญเชื่อม
นางสาวศิริรัตน์ ประจญ
นางสาวศิริรัตน์ ศรีสุธรรม
นางสาวศิริลักษ์ วงค์ใหญ่
นางสาวศิริลักษณ์ คาหาญาติ
นางสาวศิริลักษณ์ ไชยเสริฐ
นางสาวศิริลักษณ์ ประจันทร์
นางสาวศิริลักษณ์ มีทองแสน
นางสาวศิริลักษณ์ รูปใหญ่
นางสาวศิริลักษณ์ สมสุข
นางสาวศิริลักษณ์ สินวรณ์
นางสาวศิริวรรณ แจ่มพันธ์
นางสาวศิริวรรณ ถุลพัฒน์
นายศิริวัฒน์ ศักดิวงค์
นางสาวศิริวิภา สมพงษ์
นายศิริศักดิ์ พันธ์วัตร
นายศิริศักดิ์ โพธิศ์ ิริ

อบ.0330055/2561
อบ.0330407/2561
อบ.0330819/2561
อบ.0330207/2562
อบ.0330279/2562
อบ.0330691/2562
อบ.0330733/2561
อบ.0330421/2563
อบ.0330260/2561
อบ.0330315/2561
อบ.0330123/2562
อบ.0330119/2561
อบ.0330698/2562
อบ.0330589/2562
อบ.0330447/2562
อบ.0330474/2561
อบ.0330469/2562
อบ.0330356/2561
อบ.0330190/2561
อบ.0330072/2562
อบ.0330666/2563
อบ.0330569/2561
อบ.0330449/2561
อบ.0330339/2561
อบ.0330644/2563
อบ.0330114/2563
อบ.0330422/2563
อบ.0330362/2563
อบ.0330124/2562
อบ.0330261/2561
อบ.0330500/2562
อบ.0330545/2561
อบ.0330340/2563
อบ.0330373/2561
อบ.0330288/2561
อบ.0330360/2562
อบ.0330748/2562
อบ.0330373/2562
อบ.0330480/2563
อบ.0330650/2563
อบ.0330423/2563
อบ.0330183/2563
อบ.0330825/2562

2.95
3.24
2.18
3.02
2.91
2.68
3.00
2.80
3.16
3.13
2.95
2.94
2.70
2.76
2.46
2.34
2.40
3.06
2.86
2.68
2.90
2.93
2.95
3.21
2.98
2.91
2.95
2.88
2.81
2.85
3.04
2.96
2.66
2.66
3.19
2.30
2.76
2.18
2.93
2.87
2.72
2.85
2.82

1,413
1,414
1,415
1,416
1,417
1,418
1,419
1,420
1,421
1,422
1,423
1,424
1,425
1,426
1,427
1,428
1,429
1,430
1,431
1,432
1,433
1,434
1,435
1,436
1,437
1,438
1,439
1,440
1,441
1,442
1,443
1,444
1,445
1,446
1,447
1,448
1,449
1,450
1,451
1,452
1,453
1,454
1,455

นางสาวศิโรรัตน์ ภิรมย์ลาภ
นายศิลปชัย สายสมาน
นางสาวศิลาทิพย์ สายทอง
นางสาวศิลามณี ธงกลาง
นางสาวศิวปรียา อุทธสิงห์
นายศิวา มิตระมา
นายศุภกฤต อมรชัยเลิศรัตน์
นายศุภกิตต์ ศรีบุระ
นายศุภชัย ใยคา
สิบตารวจโทศุภณัฐ วารีพัฒน์
นางสาวศุภนิดา จารุแพทย์
นางสาวศุภรัตน์ อภัยพันธ์
นายศุภฤกษ์ ผาสุข
นายศุภวิชญ์ ใจซื่อ
นางสาวศุภาวรรณ กุลวงศ์
นางสาวศุภิสรา บุญประสาร
นางสาวสกุลธิดา มูลสาร
นางสาวสกุลรัตน์ จันทร์แดง
นายสงกรานต์ ป้อมหิน
นายสงกรานต์ หอมกลิ่น
นายสถาพร ชูรัตน์
นายสถาพร ยืนมั่น
นายสถาพร สมจิตร
นายสนธยา เทศนา
นายสนธยา พึง่ พา
นายสนั่น บุญภามา
นางสาวสบาพร โสวันนา
นายสมคิด อรุณสวัสดิ์
นางสาวสมจิตร์ แก้วแสน
นายสมพงษ์ บุญภา
นายสมพงษ์ พุฒตาล
นางสาวสมพร ศรีมณี
นางสาวสมรักษ์ บุโฮม
นางสาวสมฤดี กายะชาติ
นางสาวสมฤดี วงค์ด้วง
นางสาวสมฤดี สามิลา
นางสาวสมสิรี มาดาสิทธิ์
นางสาวสมหฤทัย สกุลพงศ์
นายสมัชชา กิ่งสกุล
นางสาวสรวงสุดา ปัสนา
นางสาวสรวงสุดา ผลดี
นายสรสัณห์ ทันธิมา
นางสาวสรัญญา ทาระ

อบ.0330327/2562
อบ.0330611/2562
อบ.0330363/2563
อบ.0330191/2561
อบ.0330570/2561
อบ.0330167/2561
อบ.0330304/2561
อบ.0330428/2562
อบ.0330084/2562
อบ.0330715/2562
อบ.0330278/2563
อบ.0330144/2563
อบ.0330881/2560
อบ.0330006/2562
อบ.0330786/2561
อบ.0330396/2563
อบ.0330125/2562
อบ.0330208/2562
อบ.0330315/2563
อบ.0330656/2561
อบ.0330429/2562
อบ.0330790/2561
อบ.0330526/2561
อบ.0330396/2562
อบ.0330140/2562
อบ.0330794/2561
อบ.0330374/2563
อบ.0330582/2561
อบ.0330683/2561
อบ.0330326/2561
อบ.0330699/2562
อบ.0330073/2562
อบ.0330692/2562
อบ.0330555/2561
อบ.0330192/2561
อบ.0330212/2563
อบ.0330470/2562
อบ.0330316/2561
อบ.0330021/2562
อบ.0330244/2563
อบ.0330705/2563
อบ.0330023/2562
อบ.0330230/2561

2.34
2.62
2.58
2.95
3.10
3.18
2.57
2.83
3.23
3.11
2.78
2.83
2.18
3.12
2.86
2.82
2.65
2.69
2.90
3.07
3.16
2.71
2.86
2.68
3.23
2.96
3.39
2.55
3.16
2.77
3.07
3.17
3.23
2.50
2.51
2.87
2.92
2.95
2.25
3.11
2.77
2.15
3.13

1,456
1,457
1,458
1,459
1,460
1,461
1,462
1,463
1,464
1,465
1,466
1,467
1,468
1,469
1,470
1,471
1,472
1,473
1,474
1,475
1,476
1,477
1,478
1,479
1,480
1,481
1,482
1,483
1,484
1,485
1,486
1,487
1,488
1,489
1,490
1,491
1,492
1,493
1,494
1,495
1,496
1,497
1,498

นายสราวุธ สุขันธ์
นางสาวสริยาภรณ์ บุญคูณ
นายสรุต มุรานนท์
นายสหรัฐ ชาดา
นายสหรัฐ ทาศิริ
นายสหรัฐ อินทสมบัติ
นายสหราช งามสิงห์
นายสหัสชัย ทีอุทิศ
นายสันติ ปริบาล
จ่าอากาศโทสันติ อุรา
นางสาวสายชล ยุบล
นางสาวสายชล ใยบัว
นางสาวสายฝน ศรีมี
นางสาวสายแพร เสน่หา
นางสาวสายสมร เห็มอ่อน
นางสาวสาริกา พละศักดิ์
นายสาโรช แก้วพรม
นางสาวสาวิตรี จันทะชานิ
นางสาวสาวิตรี พวงทอง
นางสาวสาวิตรี ภาระกาล
นางสาวสาวิตรี ละบุสัตย์
นายสิทธิกร พิมหล่อ
นายสิทธิกร ลาโพธิ์
นายสิทธิชัย เกษมราช
นายสิทธิชัย เคนพรม
นายสิทธิชัย นวลอินทร์
นายสิทธิชัย ประกอบศรี
นายสิทธิโชค มิควัตร
นายสิทธิณัฐ สังวาลย์
นายสิทธิพงษ์ ลายทอง
จ่าอากาศโทสิทธิพงษ์ หมายมั่น
นายสิทธิพร ชาติภูธร
นายสิทธิพรหม รุ่งเรือง
นายสิทธิพล ทองเลิศ
นายสิทธิศักดิ์ จันทะมนตรี
นายสิทธิศักดิ์ ไลไธสง
นายสินชัย บัวขาว
นางสาวสินีนาฏ มีทรัพย์
นายสิรวิชญ์ ตองเต
นายสิรวิชญ์ พัดโบก
นายสิราช มั่นจิตต์
นางสาวสิราวรรณ ชูญาติ
นางสาวสิริกานดา พลวิเศษ

อบ.0330758/2563
อบ.0330280/2562
อบ.0330494/2563
อบ.0330531/2563
อบ.0330716/2562
อบ.0330568/2563
อบ.0330461/2563
อบ.0330558/2562
อบ.0330749/2562
อบ.0330740/2561
อบ.0330279/2563
อบ.0330386/2561
อบ.0330684/2561
อบ.0330387/2561
อบ.0330120/2561
อบ.0330502/2562
อบ.0330723/2563
อบ.0330450/2562
อบ.0330126/2562
อบ.0330616/2563
อบ.0330512/2563
อบ.0330612/2562
อบ.0330717/2562
อบ.0330238/2561
อบ.0330552/2561
อบ.0330495/2563
อบ.0330532/2563
อบ.0330772/2561
อบ.0330579/2561
อบ.0330729/2563
อบ.0330759/2561
อบ.0330414/2562
อบ.0330512/2562
อบ.0330559/2562
อบ.0330408/2561
อบ.0330613/2562
อบ.0330007/2563
อบ.0330074/2562
อบ.0330274/2561
อบ.0330152/2563
อบ.0330339/2562
อบ.0330276/2561
อบ.0330015/2563

3.09
2.66
2.98
2.41
3.11
2.50
2.50
2.93
2.66
3.54
3.02
3.05
3.07
3.08
3.08
2.72
3.01
2.85
2.80
3.02
3.19
2.98
3.14
2.90
3.00
2.50
2.69
2.94
2.70
2.02
2.78
2.87
2.84
2.75
3.28
2.56
2.15
2.67
2.21
3.20
2.72
3.04
2.23

1,499
1,500
1,501
1,502
1,503
1,504
1,505
1,506
1,507
1,508
1,509
1,510
1,511
1,512
1,513
1,514
1,515
1,516
1,517
1,518
1,519
1,520
1,521
1,522
1,523
1,524
1,525
1,526
1,527
1,528
1,529
1,530
1,531
1,532
1,533
1,534
1,535
1,536
1,537
1,538
1,539
1,540
1,541

นายสิริธนัฐ รู้จบ
นางสาวสิริธร ศรีธรรม
นางสาวสิรินภา อดกลั้น
นางสาวสิรินาถ สุธรรมวิจิตร
นางสาวสิรินาถ องอาจ
นางสาวสิรินารถ จูมจันทร์
นางสาวสิริยากร เตียววิริยะกุล
นางสาวสิริยาภรณ์ รัตนภู
นางสาวสิริรัก สิงหาชัย
นางสาวสิริรัตน์ ขันทอง
นางสาวสิริรัตน์ คงศรี
นางสาวสิริลักษณ์ แปงแก้ว
นางสาวสิริวรัญญา แสงพฤกษ์
นางสาวสิริวิภาภรณ์ ประเสริฐสุภารัตน์
นางสาวสุกัญญา คูณผล
นางสาวสุกัญญา เครือแสง
นางสาวสุกัญญา เจริญลอย
นางสาวสุกัญญา ทองมาก
นางสาวสุกัญญา ฝอยทอง
นางสาวสุกัญญา พิมดา
นางสาวสุกัญญา มีชัย
นางสาวสุกัญญา ศรีสาอางค์
นางสาวสุกัลยา ชะโกฐิ์
นางสาวสุขธาดา โยธี
นายสุขสันต์ ขุมทอง
นางสาวสุจิตรา จันทเพ็ชร
นางสาวสุชัญญา ฐานวงศ์
นางสาวสุชัญญา พรมพุย้
นางสาวสุชาดา พันธ์พิบูลย์
นางสาวสุชาดา สมัครนิล
นางสาวสุชาดา สามี
นางสาวสุชาดา แสนทวีสุข
นายสุชาติ ทองทัว่
นายสุชาติ ผางสุข
นางสาวสุชาวดี นามบุญศรี
นางสาวสุชาวดี สายสมุทร
นางสาวสุฎาพร พิมพรมมา
นางสาวสุฒิมาพร เจริญผล
นางสาวสุดาพร วารีพัฒน์
นางสาวสุดาภรณ์ ล้าสันเทียะ
นางสาวสุดารักษ์ พรมรัตน์
นางสาวสุดารัตน์ ไชยดี
นางสาวสุดารัตน์ นามมนตรี

อบ.0330847/2562
อบ.0330057/2561
อบ.0330836/2561
อบ.0330374/2561
อบ.0330127/2562
อบ.0330444/2563
อบ.0330819/2562
อบ.0330213/2563
อบ.0330245/2563
อบ.0330515/2562
อบ.0330375/2561
อบ.0330280/2563
อบ.0330481/2563
อบ.0330808/2561
อบ.0330800/2561
อบ.0330361/2562
อบ.0330397/2563
อบ.0330145/2563
อบ.0330041/2563
อบ.0330357/2561
อบ.0330697/2563
อบ.0330471/2562
อบ.0330058/2561
อบ.0330158/2561
อบ.0330683/2563
อบ.0330698/2563
อบ.0330652/2562
อบ.0330728/2563
อบ.0330012/2562
อบ.0330701/2561
อบ.0330690/2563
อบ.0330754/2563
อบ.0330395/2561
อบ.0330560/2562
อบ.0330176/2563
อบ.0330660/2563
อบ.0330388/2561
อบ.0330317/2561
อบ.0330790/2562
อบ.0330764/2563
อบ.0330630/2561
อบ.0330591/2563
อบ.0330389/2561

2.49
3.23
2.60
2.71
3.21
2.90
3.02
2.61
2.74
2.44
2.77
2.80
3.00
2.33
2.27
2.54
2.51
2.83
2.92
2.65
2.74
2.45
3.15
3.20
2.95
3.45
2.46
2.20
3.16
2.67
2.77
3.29
2.69
2.95
2.89
2.70
2.59
2.56
3.19
2.70
2.57
3.10
2.64

1,542
1,543
1,544
1,545
1,546
1,547
1,548
1,549
1,550
1,551
1,552
1,553
1,554
1,555
1,556
1,557
1,558
1,559
1,560
1,561
1,562
1,563
1,564
1,565
1,566
1,567
1,568
1,569
1,570
1,571
1,572
1,573
1,574
1,575
1,576
1,577
1,578
1,579
1,580
1,581
1,582
1,583
1,584

นางสาวสุดารัตน์ พลเทพ
นางสาวสุดารัตน์ วงศ์ฟองทอง
นางสาวสุดารัตน์ สีม่วง
นางสาวสุดารัตน์ สีหานัด
นางสาวสุดารัตน์ สุพรรณนนท์
นางสาวสุดารัตน์ หัถวงค์
นายสุทธิเกียรติ เครือมูล
นายสุทธิชัย บุญญะสิทธิ์
นางสาวสุทธิดา ผาปรางค์
นางสาวสุทธิดา มีศรี
นางสาวสุทธิตา โชติสนธิ
นางสาวสุทธิตา ท้าวแก้ว
นายสุทธินันท์ พรุ่งแสง
นายสุทธิพงษ์ คาหงษา
นางสาวสุทธิภัทร บุษดี
นางสาวสุทธิรักษ์ กันทะมา
นายสุทิน วรรณสาร
นางสาวสุทิศา ซังปาน
นางสาวสุธัญญา กระแสเสน
นางสาวสุธาสินี แก้วประเสริฐ
นางสาวสุธาสินี จันทรวรรณ์
นางสาวสุธิดา วงษ์ศรีแก้ว
นางสาวสุธิดา สายทิพย์
นางสาวสุธิดา สาระพันธ์
นางสาวสุธิตา วรรณวงษ์
นางสาวสุธิตา สมบูรณ์ชัย
นายสุธิศักดิ์ เหล่ากอแก้ว
นางสาวสุธีมา อรพันธ์
นางสาวสุนทรา วงศ์ด้วง
นางสาวสุนทรี วันนา
นางสาวสุนันทา นันรัศมี
นางสาวสุนันทา เมียดมอ
นางสาวสุนารี พลปัญญา
นางสาวสุนิดดา ศิริคุณ
นางสาวสุนิตา ธานี
นางสาวสุนิตา อุ่นคา
นางสาวสุนิษา บุดดาจักร์
นางสาวสุนิสา เกรยรัมย์
นางสาวสุนิสา ซาเสน
นางสาวสุนิสา พุม่ จันทร์
นางสาวสุนิสา วาริสาร
นางสาวสุนิสา อุปจันทร์
นางสาวสุปราณี ปุณประวัติ

อบ.0330264/2561
อบ.0330246/2563
อบ.0330121/2561
อบ.0330364/2563
อบ.0330424/2563
อบ.0330451/2562
อบ.0330557/2561
อบ.0330008/2563
อบ.0330318/2561
อบ.0330451/2561
อบ.0330837/2561
อบ.0330365/2563
อบ.0330184/2563
อบ.0330506/2561
อบ.0330362/2562
อบ.0330177/2563
อบ.0330684/2562
อบ.0330376/2561
อบ.0330546/2561
อบ.0330472/2562
อบ.0330503/2562
อบ.0330159/2561
อบ.0330699/2563
อบ.0330862/2561
อบ.0330631/2561
อบ.0330534/2563
อบ.0330614/2561
อบ.0330745/2562
อบ.0330215/2563
อบ.0330686/2561
อบ.0330473/2562
อบ.0330836/2562
อบ.0330042/2563
อบ.0330452/2561
อบ.0330820/2562
อบ.0330653/2562
อบ.0330761/2561
อบ.0330160/2561
อบ.0330195/2561
อบ.0330265/2561
อบ.0330247/2563
อบ.0330795/2561
อบ.0330059/2561

2.91
3.07
2.50
2.94
2.90
3.11
2.53
2.54
2.73
3.01
2.74
3.17
3.22
2.74
2.38
2.76
3.11
2.66
2.39
3.11
3.14
3.01
2.85
3.03
2.36
2.91
2.72
2.07
2.52
3.49
2.86
2.82
3.13
2.69
2.77
2.65
2.40
3.09
2.90
3.20
3.17
2.63
3.24

1,585
1,586
1,587
1,588
1,589
1,590
1,591
1,592
1,593
1,594
1,595
1,596
1,597
1,598
1,599
1,600
1,601
1,602
1,603
1,604
1,605
1,606
1,607
1,608
1,609
1,610
1,611
1,612
1,613
1,614
1,615
1,616
1,617
1,618
1,619
1,620
1,621
1,622
1,623
1,624
1,625
1,626
1,627

นางสาวสุปราณี สว่างงาม
นางสาวสุปราณี อุนาพันธ์
นายสุพจน์ สุราช
นางสาวสุพรรณี พึง่ พบ
นางสาวสุพรรษา นารัตน์
นายสุพัฒน์ กุลพันธ์
นางสาวสุพัตรา ครุธอินทร์
นางสาวสุพัตรา คามั่น
นางสาวสุพัตรา นิระมัย
นางสาวสุพัตรา บันทอน
นางสาวสุพัตรา เบ็ญทา
นางสาวสุพัตรา ปุนมาปัตย์
นางสาวสุพัตรา รับขวัญ
นางสาวสุพัตรา สายแวว
นางสาวสุพัตรา แสงโชติ
นางสาวสุพาพร พรมพิลา
นางสาวสุพินดา ยศศิริ
นางสาวสุภชาดา สาระหงษ์
นางสาวสุภวรรณ วิลาผล
นางสาวสุภักศร โคตรสมบัติ
นางสาวสุภัศศร ศรีมันตะ
นางสาวสุภัสสร ธรรมสัตย์
นางสาวสุภาพร กุลสิงห์
นางสาวสุภาพร เจริญจิตร
นางสาวสุภาพร ดรุณพันธ์
นางสาวสุภาพร นันทวงค์
นางสาวสุภาพร เพียะวงค์
นางสาวสุภาพร ลาลี
นางสาวสุภาพร สุนทร
นางสาวสุภาพร แสวงดี
นางสาวสุภาภรณ์ พูดเพราะ
นางสาวสุภารัตน์ จันทร์เขียว
นางสาวสุภารัตน์ ศรีสูงเนิน
นางสาวสุภาลักษณ์ พวงมาลัย
นางสาวสุภาวดี กาลังมาก
นางสาวสุภาวดี เทศสิงห์
นางสาวสุภาวดี อาพรทิพย์
นางสาวสุภาวิตา ธานี
นางสาวสุภาวินี บุญก้อน
นางสาวสุมิตตา มหาวงศ์
นางสาวสุมิตรา หลุยบัวใหญ่
นางสาวสุมิตรา อยู่เย็น
นางสาวสุมินตรา ชนันพล

อบ.0330002/2561
อบ.0330076/2562
อบ.0330097/2561
อบ.0330078/2563
อบ.0330496/2561
อบ.0330031/2561
อบ.0330173/2562
อบ.0330015/2561
อบ.0330504/2562
อบ.0330837/2562
อบ.0330266/2561
อบ.0330676/2562
อบ.0330591/2562
อบ.0330323/2563
อบ.0330592/2563
อบ.0330390/2561
อบ.0330741/2563
อบ.0330282/2563
อบ.0330549/2563
อบ.0330115/2563
อบ.0330039/2562
อบ.0330445/2563
อบ.0330677/2562
อบ.0330739/2562
อบ.0330399/2562
อบ.0330290/2561
อบ.0330282/2562
อบ.0330519/2561
อบ.0330267/2561
อบ.0330174/2562
อบ.0330304/2562
อบ.0330308/2563
อบ.0330513/2563
อบ.0330178/2563
อบ.0330116/2563
อบ.0330043/2563
อบ.0330291/2561
อบ.0330474/2562
อบ.0330641/2562
อบ.0330248/2563
อบ.0330013/2562
อบ.0330618/2563
อบ.0330077/2562

2.28
2.74
3.20
3.13
3.15
2.37
3.08
3.03
3.12
2.68
2.51
3.19
3.03
2.50
2.93
3.22
2.45
2.80
2.55
2.92
3.30
3.18
2.62
2.30
2.93
3.09
3.10
2.76
2.63
2.78
3.15
3.67
2.76
2.71
3.21
2.62
3.06
3.30
2.93
3.09
2.51
3.22
2.58

1,628
1,629
1,630
1,631
1,632
1,633
1,634
1,635
1,636
1,637
1,638
1,639
1,640
1,641
1,642
1,643
1,644
1,645
1,646
1,647
1,648
1,649
1,650
1,651
1,652
1,653
1,654
1,655
1,656
1,657
1,658
1,659
1,660
1,661
1,662
1,663
1,664
1,665
1,666
1,667
1,668
1,669
1,670

นายสุรชัย นูทอง
นายสุรเชษฐ์ มีพันธุ์
นายสุรเดช สายทอง
นายสุรนาท มาดาสิทธิ์
นางสาวสุรภา กมณีย์
นายสุรศักดิ์ ประชุมชัย
นายสุริยา แสนทวีสุข
นางสาวสุริษา เชียงชุม
นางสาวสุรีรัตน์ ทาสีเพชร
นางสาวสุวนันท์ ทองดี
นางสาวสุวนันท์ ผาดาสิทธิ์
นางสาวสุวนันท์ สีเหลือง
นางสาวสุวนันท์ ฮงทอง
นายสุวรรณ ทับแสง
นางสาวสุวรรณา รุ่งเรือง
นางสาวสุวรรณี ทิมา
นางสาวสุวรรณี สุทธิเดช
นางสาวสุวิชาดา คาแปร
นางสาวสุวินชา วันโท
นายเสกสรร สงสาร
นายเสนีย์ สมหมาย
นางสาวเสาวคนธ์ ไชยสัจ
นางสาวเสาวภา รันคาภา
นางสาวเสาวลักษณ์ จูมนา
นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็งกล้า
นางสาวเสาวลักษณ์ สายสิงห์
นางสาวโสภา การินทร์
นางสาวโสภิตา แสนป้อง
นางสาวหทัยทิพย์ มุทุจิตร
นางสาวหทัยรัตน์ จันทะสิงห์
นางสาวหนึ่งฤทัย หลอมทอง
นางสาวหัสญากร ลาภนูน
นางสาวเหมือนฝัน จันทร์เขียว
นางสาวอคิราภ์ ตาน้อย
นายองอาจ ทวีพัฒน์
นางสาวอจลญา สุโท
นางสาวอชิรญาณ์ แก่นกอ
นางสาวอณัชญา จันทร์สุขศรี
นางสาวอโณทัย ธีระสุขประสาน
นายอดิเทพ วิลามาศ
นายอดิศักดิ์ ศรีชื่น
นายอติพงษ์ แสนทวีสุข
นางสาวอติพร สุพรรณ

อบ.0330553/2561
อบ.0330222/2563
อบ.0330580/2561
อบ.0330482/2561
อบ.0330131/2562
อบ.0330563/2562
อบ.0330684/2563
อบ.0330797/2561
อบ.0330647/2561
อบ.0330292/2561
อบ.0330767/2561
อบ.0330035/2561
อบ.0330078/2562
อบ.0330085/2562
อบ.0330169/2561
อบ.0330781/2561
อบ.0330329/2562
อบ.0330633/2562
อบ.0330319/2561
อบ.0330734/2562
อบ.0330457/2562
อบ.0330268/2561
อบ.0330124/2561
อบ.0330117/2563
อบ.0330026/2562
อบ.0330654/2562
อบ.0330247/2562
อบ.0330162/2561
อบ.0330366/2563
อบ.0330593/2563
อบ.0330605/2561
อบ.0330283/2562
อบ.0330027/2562
อบ.0330806/2561
อบ.0330257/2563
อบ.0330659/2561
อบ.0330752/2562
อบ.0330863/2561
อบ.0330248/2562
อบ.0330431/2563
อบ.0330635/2561
อบ.0330315/2562
อบ.0330425/2563

3.05
2.63
2.74
2.63
3.14
2.78
3.56
2.07
2.51
2.97
2.76
3.86
2.55
3.07
2.99
2.31
2.31
3.56
3.04
2.43
2.90
2.92
2.98
2.75
2.45
2.54
3.24
2.68
2.86
3.12
2.59
3.11
2.31
2.91
2.72
2.75
2.74
3.15
3.04
3.08
2.29
3.13
3.10

1,671
1,672
1,673
1,674
1,675
1,676
1,677
1,678
1,679
1,680
1,681
1,682
1,683
1,684
1,685
1,686
1,687
1,688
1,689
1,690
1,691
1,692
1,693
1,694
1,695
1,696
1,697
1,698
1,699
1,700
1,701
1,702
1,703
1,704
1,705
1,706
1,707
1,708
1,709
1,710
1,711
1,712
1,713

นางสาวอทิตยาภรณ์ พิมพ์พวง
นายอธิพงศ์ ตลอดพงษ์
นายอธิวัฒน์ สถานพงษ์
นางสาวอนงค์พรรณ ติ้นทอง
นางสาวอนัญญา โคพะทา
นางสาวอนิสรา โพธิศาล
นายอนุกูล คาเพราะ
นายอนุชา นางาม
นายอนุชิต ไกลฝั่ง
นายอนุชิต นวลศรี
นายอนุชิต พึง่ กุล
นายอนุพนธ์ แสงสกุล
นายอนุวัตร พวงจาปา
นายอนุสรณ์ สุวรรณเลิศ
นางสาวอนุสรา จันทสุข
นางสาวอนุสรา สร้อยสนธิ์
นางสาวอโนชา เยื่อใย
นางสาวอภัชรา อินชิด
นางสาวอภัสรา อุทาพันธ์
นางสาวอภิชญา โชติพันธ์
นางสาวอภิชญา มงคลเลิศ
นางสาวอภิชญา วงค์เครือศร
นางสาวอภิชญา วันสามง่าม
นายอภิชาติ ใจมนต์
นายอภิชิต กลางคา
นางสาวอภิญญา คัดทรินทร์
นางสาวอภิญญา จันทร์สว่าง
นางสาวอภิญญา บุระมาศ
นางสาวอภิญญา ปาหลา
นางสาวอภิญญา ปูคะทา
นางสาวอภิญญา สายเพ็ชร
นางสาวอภิญญา สิงห์การ
นายอภิเดช ทองพุม่
นายอภินันท์ จันทะเหลา
นางสาวอภิรตรี คาเลิศ
นายอภิรักษ์ สิถิระบุตร
จ่าเอกอภิวัฒน์ จันทะยา
นายอภิวัฒน์ สินธุศิริ
นายอภิวัฒน์ เหล่าโก้ก
นายอภิเษก อยู่ภู่
นายอภิสิทธิ์ ทองอนันต์
นายอภิสิทธิ์ เมฆทับ
นายอภิสิทธิ์ ศรีเมือง

อบ.0330773/2562
อบ.0330409/2561
อบ.0330751/2561
อบ.0330521/2561
อบ.0330036/2562
อบ.0330475/2562
อบ.0330569/2563
อบ.0330663/2561
อบ.0330462/2563
อบ.0330481/2562
อบ.0330008/2561
อบ.0330365/2562
อบ.0330554/2561
อบ.0330745/2563
อบ.0330760/2562
อบ.0330476/2561
อบ.0330133/2562
อบ.0330572/2563
อบ.0330375/2562
อบ.0330540/2562
อบ.0330550/2563
อบ.0330179/2563
อบ.0330606/2561
อบ.0330766/2562
อบ.0330581/2561
อบ.0330163/2561
อบ.0330593/2562
อบ.0330646/2563
อบ.0330079/2563
อบ.0330079/2562
อบ.0330320/2561
อบ.0330213/2562
อบ.0330034/2562
อบ.0330748/2561
อบ.0330742/2563
อบ.0330558/2561
อบ.0330010/2562
อบ.0330513/2562
อบ.0330759/2563
อบ.0330624/2563
อบ.0330305/2561
อบ.0330771/2562
อบ.0330514/2562

2.17
3.23
2.70
3.21
3.43
2.34
2.80
2.58
3.03
2.95
2.77
2.79
2.43
2.83
2.78
2.59
3.12
2.21
2.64
2.22
2.78
3.09
3.05
2.40
2.90
3.19
3.04
2.62
2.99
3.08
2.62
3.14
2.69
2.23
2.50
2.67
3.00
2.74
2.69
2.93
3.30
3.20
3.18

1,714
1,715
1,716
1,717
1,718
1,719
1,720
1,721
1,722
1,723
1,724
1,725
1,726
1,727
1,728
1,729
1,730
1,731
1,732
1,733
1,734
1,735
1,736
1,737
1,738
1,739
1,740
1,741
1,742
1,743
1,744
1,745
1,746
1,747
1,748
1,749
1,750
1,751
1,752
1,753
1,754
1,755
1,756

นายอภิสิทธิ์ สุทธิเมฆ
นายอมรเทพ พลพงษ์
นางสาวอมรประภา ประเสริฐชาติ
นางสาวอมรรัตน์ วันเพ็ญ
นางสาวอมรรัตน์ ศิลชาติ
นางสาวอมรศรี ศรีบุญเรือง
นายอมรินทร์ บาตสุวรรรณ
นางสาวอรญา กิ่งแก้ว
นางสาวอรญา คุณชัย
นางสาวอรญา บุญพิมพ์
นางสาวอรดี ทีอุทิศ
นางสาวอรดี อัมพร
นางอรทัย ดาษดา
นางสาวอรทัย เบ้าหนองบัว
นางสาวอรทัย สุดตา
นางสาวอรนิชชา บุทอง
นางสาวอรนุช บุตรพรม
นางสาวอรนุช มูลมั่ง
นางสาวอรนุชนารถ ยืนยงชาติ
นางสาวอรปรียา จันทาลุน
นางสาวอรปรียา ชนะพาห์
นางสาวอรปรียา ศรีลารัก
นางสาวอรพรรณ เสียงเพราะ
นางสาวอรพิน ก่องแก้ว
นางอรพิน บัวแก้ว
นางสาวอรพิม ผดาวัลย์
นางสาวอรภา บุญตา
นางสาวอรยา หวังยศ
นายอรรถพล สุริยา
นางสาวอรวรรณ ทองจันทร์
นางสาวอรวี แสงเพชร
นางสาวอรสุดา บูค่ า
นางสาวอรอนงค์ แก้วสะอาด
นางสาวอรอุมา คะตะวงษ์
นางสาวอรัญญา วงรี
นางสาวอริญา โสดามรรค
นางสาวอริสรา บริสุทธิ์
นางสาวอริสา การุณย์
นางสาวอริสา เต็มดวง
นางสาวอรุณฉาย ใจตรง
นายอลงกรณ์ บุตรน้อย
นายอลงกรณ์ อินทร์ทอง
นายอวิรุทธ์ กุลเสนา

อบ.0330527/2561
อบ.0330258/2562
อบ.0330013/2561
อบ.0330454/2561
อบ.0330249/2562
อบ.0330343/2563
อบ.0330749/2561
อบ.0330399/2563
อบ.0330308/2562
อบ.0330284/2562
อบ.0330217/2563
อบ.0330045/2563
อบ.0330671/2561
อบ.0330214/2562
อบ.0330080/2562
อบ.0330482/2563
อบ.0330249/2563
อบ.0330250/2562
อบ.0330196/2561
อบ.0330419/2561
อบ.0330118/2563
อบ.0330840/2561
อบ.0330344/2563
อบ.0330014/2561
อบ.0330705/2561
อบ.0330736/2562
อบ.0330761/2562
อบ.0330147/2563
อบ.0330006/2561
อบ.0330081/2563
อบ.0330180/2563
อบ.0330251/2562
อบ.0330693/2563
อบ.0330047/2563
อบ.0330689/2561
อบ.0330594/2562
อบ.0330164/2561
อบ.0330690/2561
อบ.0330400/2563
อบ.0330068/2561
อบ.0330089/2563
อบ.0330528/2561
อบ.0330037/2561

2.98
3.11
3.43
3.14
2.67
3.15
2.12
2.90
2.85
2.72
2.69
3.09
3.81
2.64
2.90
3.04
3.11
2.74
3.02
2.48
2.93
2.91
2.72
3.05
3.20
3.30
2.46
2.71
2.46
2.86
3.19
2.78
3.02
2.87
3.00
2.76
2.78
3.21
3.00
3.15
3.14
2.89
2.42

1,757
1,758
1,759
1,760
1,761
1,762
1,763
1,764
1,765
1,766
1,767
1,768
1,769
1,770
1,771
1,772
1,773
1,774
1,775
1,776
1,777
1,778
1,779
1,780
1,781
1,782
1,783
1,784
1,785
1,786
1,787
1,788
1,789
1,790
1,791
1,792
1,793
1,794
1,795
1,796
1,797
1,798
1,799

นางสาวอักษรา สาระชาติ
นางสาวอังสุณา ตันวงษ์
นางสาวอัจฉรา ขวานทอง
นางสาวอัจฉรา ทองจันทร์
นางสาวอัจฉราภรณ์ รัตนารักษ์
นายอัชฌานันท์ ยอดแก้ว
นางสาวอัญชนา ไพศาลลักษมี
นางสาวอัญชริกา ศรีกัญญา
นางสาวอัญชลี จันเวียง
นางสาวอัญชลี ทองโพธิศ์ รี
นางสาวอัญชลี ทาทอง
นางสาวอัญชลี ไพรบึง
นางสาวอัญชลีพร เข็มทอง
นางสาวอัญชุลีพร ค่าคูณ
นางสาวอัญญารัตน์ รัตนศรี
นางสาวอัญทิรา ศรเพ็ชร
นางสาวอัญธิกา ไชยะโอชะ
นายอัฐศราวุธ นามเเสน
นางสาวอันธิกา วังแก้ว
นายอันนที ซาเสน
นางสาวอัษฎาภรณ์ ศรีหงษ์
นายอัษฎาวุธ อัปกาญจน์
นายอาชวิน เลขลบธนาทิพ
นางสาวอาชิดา แก้วเขียว
นายอาทิตย์ สมคะเนย์
นางสาวอาทิตยา คูณป้อง
นางสาวอาทิตยา เชื้อชัย
นางสาวอาทิตยา พยัคฆ์
นางสาวอาทิตยาภรณ์ แสวงศรี
นางสาวอาทิติญา ค่าคูณ
นางสาวอาทีมา แข่งขัน
นายอานนท์ กลมเกลียว
นายอานนท์ ภูธรทง
สิบตารวจตรีอานนท์ ศรีคา
นายอานนท์ สุกี
นายอานันท์ พิชญ์ประเสริฐ
นางสาวอารยา ชาตรีวุฒิกุล
นางสาวอารยา สาอาง
นางสาวอาริยา คาสุข
นางสาวอารีย์ยา นามตรง
นางสาวอารียา ใจช่วง
นางสาวอารียา ธูปเศษ
นางสาวอารียา สาเนียงดี

อบ.0330426/2563
อบ.0330661/2561
อบ.0330135/2562
อบ.0330218/2563
อบ.0330250/2563
อบ.0330615/2562
อบ.0330296/2561
อบ.0330446/2563
อบ.0330453/2562
อบ.0330234/2561
อบ.0330093/2561
อบ.0330573/2561
อบ.0330392/2561
อบ.0330271/2561
อบ.0330252/2562
อบ.0330476/2562
อบ.0330035/2562
อบ.0330659/2562
อบ.0330878/2561
อบ.0330562/2562
อบ.0330094/2561
อบ.0330415/2562
อบ.0330773/2561
อบ.0330621/2562
อบ.0330764/2562
อบ.0330460/2561
อบ.0330721/2561
อบ.0330498/2561
อบ.0330286/2562
อบ.0330180/2562
อบ.0330126/2561
อบ.0330616/2562
อบ.0330746/2561
อบ.0330795/2562
อบ.0330430/2562
อบ.0330142/2562
อบ.0330013/2563
อบ.0330081/2562
อบ.0330755/2562
อบ.0330148/2563
อบ.0330662/2561
อบ.0330813/2561
อบ.0330048/2563

3.19
2.19
2.73
3.16
2.53
2.93
2.90
2.63
2.24
3.23
3.01
3.11
2.74
3.26
2.68
2.24
2.88
2.86
2.97
3.13
2.82
2.57
2.62
2.77
2.35
2.49
2.65
2.84
3.02
3.08
2.99
2.80
3.14
3.40
2.65
2.63
2.00
2.61
2.62
3.19
2.58
2.02
3.06

1,800
1,801
1,802
1,803
1,804
1,805
1,806
1,807
1,808
1,809
1,810
1,811
1,812
1,813
1,814
1,815
1,816
1,817
1,818
1,819
1,820
1,821
1,822
1,823
1,824
1,825
1,826
1,827
1,828
1,829
1,830
1,831
1,832
1,833
1,834
1,835
1,836
1,837
1,838
1,839
1,840
1,841
1,842

นางสาวอารีรัตน์ ดาผาวัน
นางสาวอารีรัตน์ บัวขาว
นางสาวอารีรัตน์ บุตรพันธ์
นางสาวอารีรัตน์ พูลรัตน์
นายอาวัฒน์ บุตรจันทร์
นายอานาจ บุญทิพย์
นายอานาจ ผารินันท์
นายอาพล เมืองยิ่ง
นางสาวอาไพวรรณ ทองแปลง
นางสาวอิงฟ้า ศริพันธุ์
นายอินทชิต แสนทวีสุข
นางสาวอินทิรา พอจิตร
นางสาวอินทิรา สีหล้า
นางสาวอินทิรา อาทิเวช
นางสาวอินทุอร เฉลิมสุข
นางสาวอินทุอร แผ่นทอง
นางสาวอินธุอร ตาบุดดา
นางสาวอิสริยาภรณ์ แก่นสาร
นายอุเชนทร์ โสรส
นางสาวอุดมลักษณ์ สุกันต์
นางสาวอุทัยวรรณ พิลาพันธ์
นางสาวอุบล คาสวัสดิ์
นางสาวอุบลพรรณ คืนดี
นางสาวอุบลวรรณ พรมมิน
นางสาวอุบลวรรณ พรหมคุณ
นางสาวอุบลวรรณ สู่สุข
นางสาวอุบลวรรณ อนุพันธ์
นางสาวอุมาวดี ฉลาดล้า
นางสาวอุไรพร สิงห์ซอม
นางสาวอุไรวรรณ แจ่มปัญญา
นางสาวอุไรวรรณ มณีพันธ์
นางสาวอุไล ทัศบุตร
นางสาวอุษณี วงศ์ชาลี
นายเอกกวีกานต์ บุญยงค์
นายเอกชัย ศรจิตร
นายเอกพงษ์ บรรเทิงกุล
นายเอกพล ธรรมสัตย์
นายเอกราช ประเสริฐ
นายเอกรินทร์ เทียมทัด
นายเอกวัฒน์ รักษ์แก้ว
นายเอกศักดิ์ สีทิม
นางสาวไอยดา รวมโคตร
นางสาวไอลดา ผาไชย

อบ.0330775/2561
อบ.0330309/2563
อบ.0330083/2563
อบ.0330865/2561
อบ.0330570/2563
อบ.0330463/2563
อบ.0330730/2561
อบ.0330655/2561
อบ.0330679/2563
อบ.0330640/2562
อบ.0330782/2561
อบ.0330506/2562
อบ.0330181/2562
อบ.0330514/2563
อบ.0330633/2561
อบ.0330611/2561
อบ.0330127/2561
อบ.0330680/2563
อบ.0330028/2561
อบ.0330393/2561
อบ.0330251/2563
อบ.0330011/2563
อบ.0330693/2562
อบ.0330691/2561
อบ.0330736/2563
อบ.0330744/2563
อบ.0330552/2563
อบ.0330297/2561
อบ.0330332/2562
อบ.0330454/2562
อบ.0330084/2563
อบ.0330678/2562
อบ.0330823/2562
อบ.0330326/2563
อบ.0330432/2561
อบ.0330798/2562
อบ.0330003/2563
อบ.0330003/2561
อบ.0330397/2562
อบ.0330290/2562
อบ.0330002/2563
อบ.0330198/2561
อบ.0330711/2561

3.17
3.06
3.00
2.62
2.25
3.37
3.16
2.46
2.58
2.07
2.26
2.50
2.93
2.46
2.67
3.01
2.99
2.48
3.31
3.01
3.11
2.65
3.06
2.88
2.40
2.98
2.67
3.30
2.89
2.82
2.98
3.65
2.88
2.61
2.89
2.23
3.06
2.79
2.81
2.53
3.00
2.90
2.91

1,843
1,844

นายไอศวรรย์ สิงห์สถาน
สิบตารวจตรีไอศูรย์ แสนจันทร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต จานวน 1844 ราย

อบ.0330382/2563
อบ.0330649/2561

3.03
2.66

