
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวพัชรี  บรรเทา 3.91
นายชนันพร  ขันแก้ว 3.91
นายชยพล  โสดาพรม 3.89
นายเกรียงศักด์ิ  เกษเเก้ว 3.88
นางสาวอาภาพร  บุญสอน 3.88
นางสาวประภาภรณ์  สังขฤกษ์ 3.86
นางสาวกานต์ธิดา  บัวรินทร์ 3.85
นายศิริศักด์ิ  โมหา 3.85
นายชายชาญ  อึ้งตระกูล 3.85
นายทัตพงศ์  พูลทวี 3.85
นางสาวอุไรพร  สีหานาม 3.85
นายสหรัฐ  ชัยจันทร์ 3.85
นางสาวกาญตะนา  พรมสี 3.84
นางสาวแก้วมณี  ผลาผล 3.84
นางสาวอติภา  ผลหอม 3.84
นางสาวภัสราวดี  เกรงขาม 3.84
นางสาวอภิญญา  บัวใหญ่ 3.84
นางสาวนภาลัย  สีสะอาด 3.83
นางสาวสุภัสตรา  วงศ์ค าปา 3.83
นางสาวณัฐชฎาภรณ์  โมคทิพย์ 3.83
นางสาวอ าไพพร  ส าอาง 3.81
นายพัทธดนย์  สมบุตร 3.81
นางสาวจิราพร  บุญเหลา 3.80
นางสาววรารัตน์  งามดี 3.80
นางสาวหทัยรัตน์  โมริดา 3.79
นายภาคินัย  จันทป 3.79
นายธนธรณ์  อักโข 3.79
นางสาวเสาวนีย์  ไกรราม 3.79
นางสาวจันทร์จิรา  ใจใหญ่ 3.79
นางสาวยุพาพิน  เสมาทอง 3.78
นางสาวภาวิณี  วิชลิน 3.77
นางสาวพรพฤติกร  แก้วสนิท 3.77
นายอภิสิทธิ ์ ผ่องแผ้ว 3.77
นางสาวประไพพิศ  เตียงงา 3.76
นางสาวสุกัญญา  ปุระมาปัด 3.76
นางสาวอนุสรา  กันหาวัน 3.75

34 อบ.0230581/2562
35 อบ.0230147/2563
36 อบ.0230248/2561

31 อบ.0230816/2561
32 อบ.0230449/2563
33 อบ.0230502/2563

28 อบ.0230471/2562
29 อบ.0230705/2563
30 อบ.0230452/2563

25 อบ.0230107/2561
26 อบ.0230407/2561
27 อบ.0230473/2561

22 อบ.0230590/2563
23 อบ.0230365/2561
24 อบ.0230972/2561

19 อบ.0230417/2563
20 อบ.0230577/2563
21 อบ.0230716/2563

16 อบ.0230266/2563
17 อบ.0230436/2563
18 อบ.0230608/2561

13 อบ.0230382/2561
14 อบ.0230522/2561
15 อบ.0230514/2562

10 อบ.0230217/2562
11 อบ.0230373/2562
12 อบ.0230322/2563

7 อบ.0230091/2561
8 อบ.0230159/2562
9 อบ.0230194/2562

4 อบ.0230399/2562
5 อบ.0230571/2563
6 อบ.0230369/2561

1 อบ.0230396/2561
2 อบ.0230333/2563
3 อบ.0230754/2562
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นางสาวอุทัย  ขันพรม 3.75
นางสาวคนธรส  คงทน 3.75
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภาณุมาศภิญโญ 3.75
นายจักรกฤษณ์  มลทินอาจ 3.74
นายวิทยา  สีสลับ 3.74
นางสาวดอกอ้อ  บุญทาป 3.74
นางสาวเมธินี  สุดแสวง 3.73
นางสาวพรรณนิภา  หวังสวัสด์ิ 3.73
นางสาวศิริลักษณ์  จันทะไข่สร 3.73
นายจารุกิตต์ิ  กิ่มเกล้ียง 3.73
นางสาวปรารถนา  ทองดา 3.73
นางสาวศิริวรรณ  ดวงหม่อง 3.73
นางสาวศิรินาท  อ าพันธ์ 3.72
นางสาวนิภาพร  ตุระพันธ์ 3.72
นางสาวพรพิมล  พันมะลี 3.72
นางสาวสิรภัทร  สารจูม 3.72
นายรัตนชัย  จันทร์พวง 3.71
นางสาวเพ็ญผกา  มาลาสาย 3.71
นางสาวณัฐธิดา  บุตรศรี 3.70
นายถาม์พร  จิตรโคตร 3.70
นายสิริราชย์  ลาวรรณ 3.70
นางสาวศศิญานันท์  แก้วลา 3.70
นางสาวสุภัทรา  อ้อมชมภู 3.70
นางสาวณริสสา  แสนตาล 3.70
นางสาวกัญชรส  วงค์ษา 3.70
นายประกอบ  ค าซาว 3.69
นายณัฐพล  วงค์คูณ 3.69
นางสาวณัฐกานต์  พวงเพชร 3.69
นายอภิชิต  กุก าจัด 3.69
นางสาวเสาวลักษณ์  ขยายวงศ์ 3.69
นายฉัตร  ราญดัสกร 3.68
นายกฤตนัยน์  ครองยุติ 3.68
นายวุฒิภัทร  พุฒเคน 3.68
นายณัฐวุฒิ  สมร 3.68
นางสาวกาญจนาภรณ์  จันทร์จริง 3.67
นางสาวจินตปาตี  คงทัน 3.67
นางสาวสุจิตรา  เชื่อมบุญมา 3.66
นายวีระชัย  กาสา 3.66
นางสาวพรนภา  สายแวว 3.66
นางสาวเบญจมาพร  อรอรรถ 3.65
นายนิพนธ์  สนธิธรรม 3.65
นายกิตติศักด์ิ  สุขเกิด 3.65
นางสาวกัลยาณี  สมรูป 3.6579 อบ.0230182/2563

76 อบ.0230438/2561
77 อบ.0230266/2562
78 อบ.0230123/2563

73 อบ.0230376/2561
74 อบ.0230982/2561
75 อบ.0230603/2563

70 อบ.0230802/2562
71 อบ.0230346/2562
72 อบ.0230424/2563

67 อบ.0230155/2561
68 อบ.0230405/2561
69 อบ.0230397/2563

64 อบ.0230135/2563
65 อบ.0230179/2563
66 อบ.0230226/2563

61 อบ.0230503/2563
62 อบ.0230253/2561
63 อบ.0230994/2561

58 อบ.0230353/2563
59 อบ.0230794/2562
60 อบ.0230479/2563

55 อบ.0230633/2561
56 อบ.0230244/2562
57 อบ.0230507/2562

52 อบ.0230243/2563
53 อบ.0230538/2561
54 อบ.0230571/2561

49 อบ.0230510/2561
50 อบ.0230152/2562
51 อบ.0230154/2562

46 อบ.0230214/2562
47 อบ.0230766/2562
48 อบ.0230492/2563

43 อบ.0230370/2561
44 อบ.0230421/2561
45 อบ.0230511/2561

40 อบ.0230127/2561
41 อบ.0230408/2561
42 อบ.0230427/2562

37 อบ.0230457/2561
38 อบ.0230362/2562
39 อบ.0230443/2562



นางสาวมณีนุช  กาทอง 3.65
นางสาวอิศราลักษณ์  กระสังข์ 3.65
นางสาวชญานิศ  ดาราค า 3.64
นางสาวจันธิดาภรณ์  ภูธร 3.64
นายนพรัตน์  เบ้าหล่อ 3.64
นางสาวสุมาตรา  ธรรมสัตย์ 3.64
นางสาวรัตนา  กาลจักร 3.64
นายประสิทธิ ์ สุหงษา 3.63
นายเฉลิมชัย  โสภาพันธ์ 3.63
นางสาวจารุวรรณ  บางชัยภูมิ 3.63
นางสาวกฤติญาพร  ศิริวาลย์ 3.63
นางสาวลัดดา  นนท์พละ 3.62
นางสาวสุภิญญา  ภูสีโสม 3.62
นางสาวมนต์สิริ  แสนทวีสุข 3.62
นางสาวจุฑามาศ  สุเมธมงคล 3.62
นางสาวจิตราภรณ์  กันหาชาติ 3.62
นางสาวกนิษฐา  พลอยเพชร 3.61
นายภูมิพิพัฒน์  โพธิห์วี 3.61
นางสาวเจนจิรา  นิลสนธ์ 3.61
นางสาวฐิติยา  ผงคลี 3.61
นางสาวสุดารัตน์  ชมเสียง 3.61
นางสาวพรศิริ  พิมพ์หล่อ 3.61
นางสาวทัศนีย์  แดงอาจ 3.61
นายธวัชชัย  กลางนา 3.60
นางสาวศุภาสินี  พุม่ไสว 3.60
นางสาวแคทลียา  ไชยดี 3.60
นางสาวจรุญวรรณ  สุธรรมวงศ์ 3.60
นางสาวพิมพ์ผกา  ศรีษะ 3.60

106 อบ.0230630/2563
107 อบ.0230654/2563
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103 อบ.0230433/2561
104 อบ.0230483/2561
105 อบ.0230803/2561

100 อบ.0230223/2563
101 อบ.0230263/2563
102 อบ.0230619/2563

97 อบ.0230704/2561
98 อบ.0230351/2562
99 อบ.0230426/2562

94 อบ.0230444/2562
95 อบ.0230412/2563
96 อบ.0230116/2561

91 อบ.0230580/2561
92 อบ.0230135/2562
93 อบ.0230333/2562

88 อบ.0230644/2561
89 อบ.0230348/2562
90 อบ.0230462/2562

85 อบ.0230438/2562
86 อบ.0230118/2563
87 อบ.0230588/2561

82 อบ.0230482/2561
83 อบ.0230567/2561
84 อบ.0230219/2562

80 อบ.0230267/2563
81 อบ.0230608/2563


