
ชื่อ-นามสกุล
นายกณวรรธน์  แก้วพระปราบ 2.33
นางสาวกนกนันท์  พรมภักดี 2.06
นางสาวกนกพร  กล่ินปทุมทิพย์ 2.31
นางสาวกนกพร  สัตย์ธรรม 3.19
นางสาวกนกภรณ์  บานที 2.74
นางสาวกนกรัตน์  ไชยเศษ 2.74
นางสาวกนกวรรณ  แก้วหนองแสง 3.04
นางสาวกนกวรรณ  ค ามงคล 2.83
นางสาวกนกวรรณ  จันทะมาศ 2.56
นางสาวกนกวรรณ  บุญอารีย์ 2.56
นางสาวกนกวรรณ  โพธิสนธ์ 2.22
นางสาวกนกวรรณ  ลาเลิศ 2.92
นางสาวกนกวรรณ  วุฒิเดชาชัย 2.99
นางสาวกนกอร  สว่างแก้ว 3.54
นางสาวกนิษฐา  ชะอ้อนรัมย์ 3.16
นายกมล  บรรลัง 3.18
นายกมล  พลแก้ว 2.89
นายกมล  ศิริวรรณ 2.36
นางสาวกมลทิพย์  สิถิระบุตร 2.45
นางสาวกมลมณี  วิถี 3.10
นางสาวกมลรัตน์  ศรีบุรี 2.87
นางสาวกมลวรรณ  บัวกล้า 2.57
นางสาวกมลวรรณ  แพงศรี 2.72
นางสาวกมลวรรณ  หอมทรัพย์ 3.11
นายกมลวัฒน์  แก้วประเสริฐ 2.48
นางสาวกมลวัลย์  นกทอง 2.63
นายกรกช  ทองประเสริฐ 3.48
นายกรกช  วงษาเนาว์ 2.44
นางสาวกรรณิกา  ค าโสภา 3.01
นางสาวกรรณิกา  อ้วนล  า 2.97
นางสาวกรรณิการ์  ชาราช 2.32
นางสาวกรรณิการ์  บุระกรณ์ 2.02
นางสาวกรรณิการ์  ภูมิภาค 2.42
นางสาวกรรณิการ์  สืบสิงคาร 2.94
นางสาวกรวรรณ  จูงพันธ์ 3.05
นายกรสรศักด์ิ  ไหมเลิศหล้า 2.51

34 อบ.0230833/2561
35 อบ.0230377/2562
36 อบ.0230016/2561

31 อบ.0230299/2562
32 อบ.0230680/2561
33 อบ.0230615/2563

28 อบ.0230515/2562
29 อบ.0230848/2561
30 อบ.0230151/2562

25 อบ.0230042/2562
26 อบ.0230709/2561
27 อบ.0230480/2561

22 อบ.0230160/2563
23 อบ.0230272/2561
24 อบ.0230475/2563

19 อบ.0230385/2561
20 อบ.0230520/2561
21 อบ.0230486/2562

16 อบ.0230321/2562
17 อบ.0230231/2562
18 อบ.0230718/2563

13 อบ.0230110/2563
14 อบ.0230652/2561
15 อบ.0230376/2562

10 อบ.0230040/2561
11 อบ.0230700/2563
12 อบ.0230636/2563

7 อบ.0230411/2561
8 อบ.0230326/2562
9 อบ.0230629/2563

4 อบ.0230181/2563
5 อบ.0230020/2562
6 อบ.0230984/2561

1 อบ.0230213/2562
2 อบ.0230747/2563
3 อบ.0230363/2561

รายชื่อบัณฑิตเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร  ปีการศึกษา 2560-2561-2562
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เรียงตามตวัอักษร

ล าดับ



นางสาวกระจ่างจิตร  ลัทธะโล 3.18
นายกริชเพชร  โอนอ่อน 3.11
นายกฤตญชศ์  ค าเติม 2.44
นายกฤตพงศ์  วิชาดี 2.48
นายกฤติน  ลานทองกุล 2.96
นางสาวกฤติยา  วิริยะพันธ์ 2.90
นางสาวกฤติยาภรณ์  อบเกษ 2.28
นายกฤษกร  บุญมา 3.16
นายกฤษกร  ปรีเปรม 2.15
นายกฤษฎา  กิจพัฒนเจริญ 3.28
นายกฤษฎา  คณะมูล 2.09
นายกฤษฎา  จ าปานนท์ 2.63
นายกฤษฎา  ทานมาส 2.44
นายกฤษฎา  ท่าม่วง 2.80
นายกฤษฎา  ธรรมสัตย์ 2.95
นายกฤษฎา  บุญท านุก 3.10
นายกฤษฎา  สิงห์แก้ว 3.07
นายกฤษฎา  อาษาดี 2.94
นางสาวกฤษฎาภรณ์  ยะฮาด 2.62
นายกฤษณชัย  ตามเมืองปักษ์ 2.39
นายกฤษณ์มงคล  ขรขวา 2.51
นายกฤษณะ  แก้วใส 2.91
นายกฤษณะ  ค าภาค 2.35
นายกฤษณะ  เดชะค าภู 2.86
นายกฤษณะ  ภูมิโยธา 3.05
นางสาวกฤษณา  นามวงค์ 2.28
นางสาวกฤษณา  เผ่าหอม 2.80
นายกฤษดา  จันดีโภชน์ 2.27
นายกฤษดา  ตาทิพย์ 2.28
นายกฤษดา  พละราษฎร์ 2.96
นายกฤษดา  สุภะนานัย 3.35
นายกล้องภพ  ใจสุข 2.33
นายกล้าณรงค์  ยืนสุข 2.77
นายกษิดิศ  สุวะจันทร์ 2.19
นายก้องอนันต์  ข าผา 2.39
นายกอบเดช  ค าสาย 3.08
นางสาวกัญญาณัฐ  กอมณี 2.75
นางสาวกัญญาณัฐ  กุสโล 2.76
นางสาวกัญญาณัฐ  จันทง 2.43
นางสาวกัญญาณัฐ  อ่อนแก้ว 3.10
นางสาวกัญญาภรณ์  นอบน้อม 3.18
นางสาวกัญญารัตน์  ชินวงค์ 2.17
นางสาวกัญญาวีร์  แรกเรียง 3.0479 อบ.0230616/2563

76 อบ.0230440/2562
77 อบ.0230386/2561
78 อบ.0230720/2563

73 อบ.0230167/2563
74 อบ.0230637/2563
75 อบ.0230594/2563

70 อบ.0230032/2563
71 อบ.0230322/2561
72 อบ.0230775/2562

67 อบ.0230814/2563
68 อบ.0230692/2562
69 อบ.0230111/2562

64 อบ.0230010/2561
65 อบ.0230063/2563
66 อบ.0230152/2561

61 อบ.0230232/2562
62 อบ.0230534/2563
63 อบ.0230219/2561

58 อบ.0230126/2561
59 อบ.0230269/2562
60 อบ.0230177/2561

55 อบ.0230562/2563
56 อบ.0230843/2562
57 อบ.0230170/2562

52 อบ.0230516/2562
53 อบ.0230584/2561
54 อบ.0230074/2563

49 อบ.0230048/2561
50 อบ.0230009/2561
51 อบ.0230003/2563

46 อบ.0230004/2563
47 อบ.0230731/2562
48 อบ.0230693/2561

43 อบ.0230092/2563
44 อบ.0230059/2561
45 อบ.0230045/2562

40 อบ.0230568/2562
41 อบ.0230246/2563
42 อบ.0230364/2561

37 อบ.0230643/2561
38 อบ.0230473/2562
39 อบ.0230809/2563



นายกัฐกวิน  ช ากรม 2.69
นางสาวกัณฐิกา  เคนบุญ 2.38
นางสาวกัณฐิกา  ดวงจันทร์ 2.45
นางสาวกันตา  ขอสุข 2.96
นางสาวกันติกา  ผุดผ่อง 3.10
นายกัมปนาท  ทองกลม 2.87
นางสาวกัลยาภรณ์  เอื อเฟือ้ 2.32
นางสาวกาญจนา  กองสินแก้ว 2.55
นางสาวกาญจนา  ค าเรือง 3.21
นางสาวกาญจนา  ชินโชติ 2.62
นางสาวกาญจนา  เทศกูล 2.73
นางสาวกาญจนา  เบ้าสุวรรณ 3.19
นางสาวกาญจนา  พึง่พันธ์ 3.15
นางสาวกาญจนา  มลีจันทร์ 2.53
นางสาวกาญจนา  มานุช 3.23
นางสาวกาญจนา  วรรณทวี 2.99
นางสาวกาญจนา  สมวงศ์ 3.03
นางสาวกาญจนา  สุขชัย 2.41
นางสาวกาญจนาพร  จันทะปัญญา 3.23
นางสาวกาญจนาพร  พรหมอินทร์แก้ว 2.86
นางสาวกาญจนาภรณ์  ต้นแก้ว 3.16
นางสาวกานต์พิชชา  เบ้าค า 2.38
นางสาวการต์พิชชา  วงษ์ใหญ่ 2.65
นายก าพล  ชายทวีป 2.02
นางสาวกิ่งกมล  ใชยโชติ 2.97
นางสาวกิ่งแก้ว  แก่นการ 3.31
นางสาวกิ่งแก้ว  สิงห์เงา 3.08
นางสาวกิ่งฟ้า  แก้วพวง 2.80
นายกิตติ  ทุมมากรณ์ 2.70
นายกิตติกิจ  กอแก้ว 2.27
นายกิตติคุณ  ศรศิลป์ 2.53
นายกิตติคุณ  อนันต์ 2.41
นายกิตติชัย  จันทโพธิ์ 2.99
นายกิตติชัย  สุขเสริม 2.16
นายกิตติชาญ  ดอกค า 3.38
นายกิตติธัช  โสมเกษตรินทร์ 2.44
นายกิตตินพัทธ์  ศุภสุข 2.73
นายกิตตินันท์  ไทยแท้ 2.16
นายกิตติพงศ์  สุดชะเน 3.22
นายกิตติพงษ์  คณาเสน 2.39
นายกิตติพงษ์  โพธิศ์รีคุณ 3.44
นายกิตติพงษ์  สมจิตร 2.87
นางสาวกิตติพรรณ  มาลาค า 2.34

121 อบ.0230081/2561
122 อบ.0230162/2562

118 อบ.0230680/2563
119 อบ.0230104/2563
120 อบ.0230380/2563

115 อบ.0230822/2562
116 อบ.0230713/2561
117 อบ.0230888/2561

112 อบ.0230798/2562
113 อบ.0230087/2562
114 อบ.0230059/2563

109 อบ.0230693/2562
110 อบ.0230192/2562
111 อบ.0230795/2561

106 อบ.0230578/2563
107 อบ.0230497/2561
108 อบ.0230015/2562

103 อบ.0230053/2562
104 อบ.0230052/2561
105 อบ.0230744/2562

100 อบ.0230249/2562
101 อบ.0230539/2560
102 อบ.0230257/2562

97 อบ.0230041/2561
98 อบ.0230441/2562
99 อบ.0230066/2563

94 อบ.0230442/2561
95 อบ.0230362/2561
96 อบ.0230273/2561

91 อบ.0230985/2561
92 อบ.0230142/2562
93 อบ.0230476/2563

88 อบ.0230420/2562
89 อบ.0230439/2563
90 อบ.0230306/2563

85 อบ.0230153/2561
86 อบ.0230412/2561
87 อบ.0230286/2563

82 อบ.0230757/2562
83 อบ.0230237/2562
84 อบ.0230496/2561

80 อบ.0230022/2561
81 อบ.0230208/2563



นายกิตติภัทร  นนทราษฎร์ 2.53
นางสาวกิตติมาภรณ์  ชาวกระเดียน 3.03
นางสาวกิตติยา  สายชนะ 2.95
นางสาวกิตติยากร  แก้วเหลา 3.21
นายกิตติศักด์ิ  คานแก้ว 2.70
นายกิตติศักด์ิ  นิติภานนท์ 2.60
นายกิตติศักด์ิ  แน่นดี 2.89
นายกิตติศักด์ิ  บุญจรัส 3.07
นายกิตติศักด์ิ  เพชรพันธ์ 2.99
นายกิตติศักด์ิ  ภูติรักษ์ 2.70
นายกิตติศักด์ิ  วราพุฒ 2.35
นายกิตติศักด์ิ  สุดตา 2.33
นายกิติพงษ์  ศรีวะรมย์ 2.07
นางสาวกิติยากร  หล้าสิงห์ 3.24
นางสาวกิติรักษ์  วงศ์งาม 3.19
นายกีรติ  ศรีแดง 2.10
นายกีรติกร  ดวงแก้ว 2.49
นางสาวกีรติกา  ผลระย้า 2.68
นายกุมภา  ผาษี 2.42
นางสาวกุลกัญญา  พิมพ์แก้ว 2.93
นางสาวกุลณัฐ  บึงไกร 2.73
นางสาวกุลณัฐ  อุปัชฌาย์ 2.54
นางสาวกุลธิดา  นามพุทธา 2.63
นางสาวกุลธิดา  ศรีบุระ 2.77
นางสาวกุลธิดา  สารธิมา 2.91
นางสาวกุลธิดา  เอกฉันท์ 2.45
นางสาวกุลสตรี  จันทนุปาน 3.21
นางสาวเกตุวดี  จันทะนาค 3.07
จ่าอากาศโทเกริกชัย  นิลก าแหง 2.63
นายเกรียงไกร  ชีวะโอสถ 2.17
นายเกรียงไกร  ประพันธ์ 2.91
นายเกรียงศักด์ิ  พรมมา 2.15
นางสาวเกวลิน  ทัดศรี 2.79
นางสาวเกวลิน  มูลแก้ว 2.37
นางสาวเกวลี  นาลาด 2.55
นางสาวเกศินี  วันทอง 2.95
นางสาวเกษร  คล้ายระย้า 2.82
นางสาวเกษสุดาพร  มูลสุวรรณ 3.23
นายเกียรติก้อง  หงษ์ค า 2.13
นายเกียรติภูมิ  ค าแสงดี 3.34
นายเกียรติศักด์ิ  ทองแก้ว 2.63
นายเกียรติศักด์ิ  พิมพ์สระ 2.63
นายเกียรติศักด์ิ  พืชผักหวาน 2.50

163 อบ.0230105/2562
164 อบ.0230123/2562
165 อบ.0230270/2562

160 อบ.0230422/2563
161 อบ.0230035/2563
162 อบ.0230684/2561

157 อบ.0230343/2563
158 อบ.0230114/2561
159 อบ.0230631/2561

154 อบ.0230228/2561
155 อบ.0230462/2561
156 อบ.0230042/2561

151 อบ.0230021/2562
152 อบ.0230107/2563
153 อบ.0230250/2561

148 อบ.0230780/2561
149 อบ.0230498/2561
150 อบ.0230183/2563

145 อบ.0230142/2561
146 อบ.0230810/2563
147 อบ.0230347/2562

142 อบ.0230791/2561
143 อบ.0230463/2562
144 อบ.0230366/2563

139 อบ.0230901/2561
140 อบ.0230504/2563
141 อบ.0230743/2561

136 อบ.0230234/2563
137 อบ.0230134/2560
138 อบ.0230048/2562

133 อบ.0230649/2562
134 อบ.0230637/2561
135 อบ.0230745/2561

130 อบ.0230323/2561
131 อบ.0230675/2561
132 อบ.0230039/2563

127 อบ.0230827/2563
128 อบ.0230084/2562
129 อบ.0230010/2563

124 อบ.0230324/2563
125 อบ.0230763/2563
126 อบ.0230209/2563

123 อบ.0230698/2563



นายเกียรติศักด์ิ  โพธิร้์อย 2.42
นายเกียรติศักด์ิ  หอมหวล 2.73
นายเกื อกูล  อนุชาติ 2.11
นายโกทาโร่  โอซาวะ 3.05
นายโกวิท  บุญชม 2.20
นายไกรเลิศ  วงศ์ละคร 2.66
นายไกรวิชญ์  นาโสก 2.60
นายขจรชัย  ทองแสง 2.77
นายขจรศักด์ิ  ขวัญมงคล 2.10
นางสาวขนิษฐา  จ าปาหอม 3.04
นางสาวขนิษฐา  เจริญทัศน์ 2.80
นางสาวขนิษฐา  ดีชัยภูมิ 2.10
นางสาวขนิษฐา  ติดต่อ 2.99
นางสาวขนิษฐา  บุญสูง 2.64
นางสาวขนิษฐา  ฝูงดี 2.82
นางสาวขนิษฐา  ศรีค า 2.75
นางสาวขนิษฐา  ศรีโพนทอง 2.16
นางสาวขนิษฐา  ศรีสว่าง 3.12
นางสาวขนิษฐา  ศรีหาบุตร 2.97
นางสาวขนิษฐา  ศิลาคุปต์ 3.03
นางสาวขวัญจิตตา  เสระทอง 2.41
นางสาวขวัญใจ  ทองห่อ 2.62
นางสาวขวัญชนก  ขาวสัก 2.57
นายขวัญชัย  บุญแสน 2.91
นางสาวขวัญประดับ  ประดับจันทร์ 2.65
นางสาวขวัญเรือน  บุญกอง 3.71
นางสาวขวัญฤดี  แต้มเชื อ 2.91
นางสาวขวัญฤดี  ประสานพิมพ์ 2.76
นายขุนณรงค์  แสงกล้า 2.82
นายเขตเมธา  โควสุรัตน์ 2.40
นายคฑาวุธ  ตาสว่าง 2.43
นายคฑาวุธ  ศิรินัย 2.40
นายคณากร  มูลชาติ 2.29
นางสาวคณิจฐา  แก่นบุตร 3.02
นางสาวคณิศร  สมคิด 2.83
นายคมกริช  จิตตรีเทีย่ง 2.81
นายคมกฤช  ปริวัน 2.43
นายคมคิด  อัมภรัตน์ 2.26
นายคมชาญ  อนุพงศ์ 2.63
นายคมสัน  กิระกุล 3.15
นายคมสันต์  คุ้มบุญ 2.40
นายคฤหาสน์  ชูลี 2.33
นางสาวคัทลียา  นรมาตร 2.85208 อบ.0230054/2561

205 อบ.0230577/2561
206 อบ.0230298/2561
207 อบ.0230899/2561

202 อบ.0230179/2561
203 อบ.0230840/2562
204 อบ.0230771/2563

199 อบ.0230387/2561
200 อบ.0230339/2561
201 อบ.0230154/2561

196 อบ.0230028/2563
197 อบ.0230253/2562
198 อบ.0230161/2563

193 อบ.0230986/2561
194 อบ.0230734/2561
195 อบ.0230836/2562

190 อบ.0230092/2561
191 อบ.0230093/2561
192 อบ.0230798/2563

187 อบ.0230838/2561
188 อบ.0230478/2562
189 อบ.0230459/2562

184 อบ.0230536/2563
185 อบ.0230422/2562
186 อบ.0230414/2561

181 อบ.0230053/2561
182 อบ.0230327/2562
183 อบ.0230518/2561

178 อบ.0230464/2561
179 อบ.0230199/2561
180 อบ.0230704/2563

175 อบ.0230143/2562
176 อบ.0230405/2562
177 อบ.0230727/2561

172 อบ.0230805/2561
173 อบ.0230075/2563
174 อบ.0230612/2561

169 อบ.0230509/2562
170 อบ.0230751/2561
171 อบ.0230046/2561

166 อบ.0230856/2561
167 อบ.0230431/2561
168 อบ.0230688/2562



นางสาวคัทลียา  พรมส าลี 2.61
นายค าประเสริฐ  ไชยะพันโท 2.78
นางสาวค าแพง  ภูกะนันท์ 2.94
นายค าภีร์  มัคดี 3.12
นายคุณากร  กานา 2.40
นายคุณากร  อย่างสวย 3.32
นางสาวคุณิตา  โสทิน 2.98
นางสาวเครือรัตน์  บุญจูง 3.00
นางสาวแค๊ทริยา  แก้วบัวขาว 2.17
นางสาวแคทรียา  บุตรดีวงษ์ 2.48
นายจตุพงษ์  สาลี 3.14
นางสาวจตุพร  ปัพพานนท์ 2.99
นายจตุรงค์  โจระสา 2.07
นายจตุรนต์  สวัสด์ิผล 3.15
จ่าสิบเอกจตุรภัฏ  คงเพชร 3.50
นายจตุรานนท์  โซ๊ะอิ่ม 2.61
นายจตุฤทธิ ์ สิงหาเวช 2.41
นางสาวจรรยา  เจริญพัฒน์ 3.15
นางสาวจรรยา  ชมเมิน 3.11
นางสาวจรรยาพร  แก้วสง่า 2.35
นางสาวจรรยาพร  สุวรักษ์ 2.74
นางสาวจริญญา  กาสี 2.41
นางสาวจริยา  กองแก้ว 2.25
นางสาวจริยา  ศรีเสน่ห์ 3.43
นายจรูญ  ภูมิล าเนา 2.75
นายจักรกริช  อ้อมแก้ว 2.98
นายจักรพงษ์  พรมนิ่ม 2.58
นายจักรพันธ์  พิลาทอง 2.45
นายจักรวาล  จันทร์ผ่อง 2.60
นายจักรวาล  บุญยรัชชัยนนท์ 2.02
นายจักรินทร์  ด้วงค า 2.84
นายจักรินทร์  พินธุกรณ์ 2.63
นายจักรี  เรืองเนตร 2.51
นายจักรี  สุนทรารักษ์ 2.55
นายจักวาล  จันทร์แจ้ง 2.25
นางสาวจันทกานต์  วงษาพรหม 3.00
นางสาวจันทนา  แก้วชิณ 2.71
นางสาวจันทนิภา  ก าลังงาม 2.56
นางสาวจันทร์จิรา  มูลราช 2.14
นางสาวจันทร์จิรา  สวาทวงศ์ 2.32
นางสาวจันทร์นภา  ทันเต 2.89
นางสาวจันทร์เพ็ญ  เครือสีดา 2.28
นางสาวจันทิมา  จันทร์เขียด 2.72

250 อบ.0230706/2563
251 อบ.0230759/2563

247 อบ.0230926/2561
248 อบ.0230641/2562
249 อบ.0230388/2561

244 อบ.0230809/2562
245 อบ.0230499/2561
246 อบ.0230849/2561

241 อบ.0230620/2561
242 อบ.0230193/2562
243 อบ.0230068/2562

238 อบ.0230072/2562
239 อบ.0230714/2561
240 อบ.0230646/2563

235 อบ.0230299/2561
236 อบ.0230530/2562
237 อบ.0230158/2562

232 อบ.0230091/2563
233 อบ.0230655/2562
234 อบ.0230171/2562

229 อบ.0230145/2562
230 อบ.0230741/2562
231 อบ.0230756/2563

226 อบ.0230622/2561
227 อบ.0230094/2561
228 อบ.0230055/2562

223 อบ.0230695/2563
224 อบ.0230697/2563
225 อบ.0230737/2562

220 อบ.0230200/2561
221 อบ.0230236/2561
222 อบ.0230011/2563

217 อบ.0230780/2562
218 อบ.0230143/2561
219 อบ.0230201/2563

214 อบ.0230772/2563
215 อบ.0230220/2561
216 อบ.0230144/2562

211 อบ.0230505/2563
212 อบ.0230235/2561
213 อบ.0230773/2563

209 อบ.0230204/2562
210 อบ.0230862/2561



นางสาวจันทิมา  ทองแดง 3.15
นายจาตุรงค์  วีระพงษ์ 2.15
นายจาตุรันต์  ภูธา 2.19
นายจารุกิตต์  ไพบูลย์ 3.06
นางสาวจารุวรรณ  เครือสนธ์ 2.70
นางสาวจารุวรรณ  พิระชัย 2.95
นางสาวจิณห์จุฑา  แสนสุข 2.65
นางสาวจิดาภา  บุษรากรณ์ 2.86
นางสาวจิดาภา  ยืนนาน 2.36
นางสาวจิดารัตน์  กงจักร 2.43
นายจิตกร  ประจักร์การ 2.82
นางสาวจิตติรัตน์  ค าสุนีย์ 2.44
นายจิตรกร  ไชยรักษ์ 3.13
นางสาวจิตรลดา  สมพร 2.87
นางสาวจิตรัฐฎา  บุญช่วย 3.30
นางสาวจิตรานุช  นะที 2.72
นางสาวจินตนา  นันตะบุตร 2.79
นางสาวจินตนา  สว่างศรี 2.38
นางสาวจินตนา  สุคนธ์ 2.72
นายจินตวัฒน์  สิมมาโคตร 2.12
นายจิรณัท  สิทธิน์้อย 2.40
นายจิรทีปต์  คุ้มแถว 2.35
นางสาวจิรนันท์  พันธ์สุวรรณ 2.46
นางสาวจิรพร  บุญชู 2.68
นายจิรพัฒน์  สังฆทิพย์ 2.91
นายจิรภัทร  เจือทอง 2.65
นายจิรวัฒน์  ดีดวงพันธ์ 2.07
นายจิรวัฒน์  พวงทอง 2.92
นางสาวจิระประภา  กาละพันธ์ 2.80
นายจิระวัฒน์  ธรรมอุต 2.84
นายจิระวัฒน์  พวงแก้ว 3.18
นายจิระวัฒน์  อ่อนหวาน 2.34
นางสาวจิรัฐิติกาล  ทิมา 2.47
นางสาวจิราพร  ขวัญรักษ์ 2.55
นางสาวจิราพร  ปันลา 2.71
นางสาวจิราพร  พันธา 3.02
นางสาวจิราพร  วงษ์ชมภู 2.23
นางสาวจิราพร  สายด า 2.40
นางสาวจิราพรรณ  สุวรรณวิสุทธิ์ 2.63
นางสาวจิราภรณ์  ณ อุบล 2.30
นางสาวจิราภรณ์  พรมเมือง 2.99
นางสาวจิราภรณ์  สดชื่น 2.69
นางสาวจิราภรณ์  สอนจิตร 2.91

292 อบ.0230134/2563
293 อบ.0230516/2561
294 อบ.0230840/2561

289 อบ.0230703/2562
290 อบ.0230523/2561
291 อบ.0230900/2561

286 อบ.0230712/2562
287 อบ.0230300/2562
288 อบ.0230050/2563

283 อบ.0230469/2563
284 อบ.0230380/2561
285 อบ.0230439/2561

280 อบ.0230707/2563
281 อบ.0230741/2563
282 อบ.0230470/2561

277 อบ.0230203/2562
278 อบ.0230112/2562
279 อบ.0230609/2563

274 อบ.0230349/2562
275 อบ.0230810/2562
276 อบ.0230215/2562

271 อบ.0230002/2561
272 อบ.0230086/2563
273 อบ.0230700/2562

268 อบ.0230620/2562
269 อบ.0230464/2562
270 อบ.0230804/2562

265 อบ.0230517/2560
266 อบ.0230481/2561
267 อบ.0230839/2561

262 อบ.0230592/2562
263 อบ.0230423/2563
264 อบ.0230439/2562

259 อบ.0230378/2562
260 อบ.0230328/2562
261 อบ.0230139/2562

256 อบ.0230406/2562
257 อบ.0230063/2561
258 อบ.0230210/2563

253 อบ.0230498/2563
254 อบ.0230368/2563
255 อบ.0230945/2561

252 อบ.0230537/2563



นายจิรายุทธ์  ขันธุแสง 2.89
นายจิรายุทธ  ศรีแจ่ม 3.17
นายจิรายุส  ซ่อนกล่ิน 2.95
นายจิรายุส  ผาผะกุล 2.44
นางสาวจิรารัตน์  กีฬา 2.36
นางสาวจิราวรรณ  โกกะพันธ์ 2.93
นางสาวจิราวรรณ  วงษ์จันทร์ 2.66
นางสาวจิราวรรณ  สีโส 3.16
นางสาวจิลดา  ผิวจันทร์ 2.63
นางสาวจีรกาล  สมพอง 3.27
นายจีระศักด์ิ  กุลวงศ์ 2.07
นายจีระศักด์ิ  สอนอาจ 2.04
นางสาวจุฑาทิพย์  ขันค า 2.98
นางสาวจุฑาทิพย์  โขมาวัฒน์ 2.75
นางสาวจุฑาทิพย์  เทศพรพิกุล 2.65
นางสาวจุฑาภรณ์  ดอกไม้ 2.38
นางสาวจุฑามณี  ต้นพิกุล 3.03
นางสาวจุฑามณี  แผลงงาม 2.22
นางสาวจุฑามาศ  กุลค า 2.73
นางสาวจุฑามาศ  เจาะจง 2.25
นางสาวจุฑามาศ  ใจมนต์ 2.30
นางสาวจุฑามาศ  ทาการ 2.75
นางสาวจุฑามาศ  ไทยแท้ 2.92
นางสาวจุฑามาศ  นามไพร 2.91
นางสาวจุฑามาศ  พรหมธร 2.36
นางสาวจุฑามาศ  วิโทจิตต์ 3.37
นางสาวจุฑามาศ  โฮงทอง 2.62
นางสาวจุฑารัตน์  แก้วค า 3.15
นางสาวจุฑารัตน์  ไชยจักร 3.20
นางสาวจุลฑมาศ  เพ็ชรบุญ 3.22
นายจุลพงษ์  วารินทร์ 2.89
นางสาวจุฬามณี  นาคศิริ 2.21
นางสาวจุฬารัตน์  เต็มโคตร 2.75
นางสาวจุฬาลักษณ์  บุญครอง 2.39
นางสาวจุฬาลักษณ์  พสุนนท์ 3.23
นางสาวจุฬาลักษณ์  มัศยามาส 2.26
นางสาวจุฬาลักษณ์  มิ่งขวัญ 2.90
นายเจตน์  มุทาพร 3.00
นายเจนจบ  ทอนอะนันต์ 2.89
นางสาวเจนจิรา  ติมุลา 2.98
นางสาวเจนจิรา  บุญทศ 3.15
นางสาวเจนจิรา  พุม่พฤกษา 2.76
นางสาวเจนจิรา  รุจิโภชน์ 3.11337 อบ.0230205/2562

334 อบ.0230443/2561
335 อบ.0230487/2562
336 อบ.0230425/2563

331 อบ.0230968/2561
332 อบ.0230172/2563
333 อบ.0230874/2561

328 อบ.0230757/2563
329 อบ.0230380/2562
330 อบ.0230017/2561

325 อบ.0230026/2562
326 อบ.0230466/2561
327 อบ.0230100/2562

322 อบ.0230781/2562
323 อบ.0230095/2561
324 อบ.0230640/2561

319 อบ.0230416/2561
320 อบ.0230367/2561
321 อบ.0230211/2563

316 อบ.0230184/2562
317 อบ.0230379/2562
318 อบ.0230286/2562

313 อบ.0230307/2563
314 อบ.0230008/2561
315 อบ.0230894/2561

310 อบ.0230067/2563
311 อบ.0230126/2562
312 อบ.0230877/2561

307 อบ.0230366/2561
308 อบ.0230632/2561
309 อบ.0230617/2563

304 อบ.0230653/2561
305 อบ.0230648/2562
306 อบ.0230883/2561

301 อบ.0230163/2562
302 อบ.0230517/2561
303 อบ.0230350/2562

298 อบ.0230844/2561
299 อบ.0230415/2561
300 อบ.0230340/2561

295 อบ.0230300/2561
296 อบ.0230583/2562
297 อบ.0230324/2561



นางสาวเจนจิรา  สุดตา 3.07
นางสาวเจนจิรา  อินธิสุทธิ์ 3.14
นางสาวเจริญศรี  สมานฉันท์ 2.37
นายเจริญศักด์ิ  วินิจ 2.28
นายเจษฎา  ทองนาค 2.62
นายเจษฎา  นครพันธ์ 2.25
นายเจษฎากร  โมระอรรถ 3.09
นางสาวแจ่มใส  ค าผง 2.95
นายฉราวุฒิ  นงนุช 2.28
นายฉัตรชัย  เก้งโทน 3.05
นายฉัตรชัย  จ าปาป่า 3.15
นายฉัตรชัย  ชั่งทองมะดัน 2.13
นายฉัตรชัย  สุวรรณโซ 2.43
นางสาวฉัตรนภา  เขียวข า 2.75
นายฉัตรมงคล  สืบบุตร 2.78
นายฉัตรศิริ  อรอินทร์ 3.00
นายฉันทวัฒน์  ธัญนันทิวรรธน์ 3.02
นายเฉลิมเกียรติ  มุงคุณดา 2.60
นางสาวเฉลิมพร  แถวปัตถา 2.66
นายเฉลิมรัฐ  ยุบลพันธุ์ 2.33
นายเฉลิมศักด์ิ  บุญมาลี 2.75
นางสาวชญาดา  บุญชอบ 2.75
นางสาวชญานิศ  ปุณประวัติ 2.70
นางสาวชญานี  สวัสดิชัย 3.23
นางสาวชฎากรณ์  จันทะแพง 2.42
นางสาวชฎาพร  ค าจันทร์ 2.55
นางสาวชดารัตน์  แย้มไชยศรี 2.38
นางสาวชนน์นิภา  พุม่จันทร์ 2.80
นางสาวชนภัทร  จันทแสง 2.13
นายชนะชัย  เเก้วเนตร 2.33
นายชนะชัย  สายสมบัติ 2.88
นายชนะวัตร์  สิทธิไทย 2.43
นางสาวชนัญชิดา  ชุมผล 2.47
นางสาวชนากานต์  คลังทอง 3.09
นางสาวชนากานต์  หอมหวาน 2.89
นางสาวชนิกานต์  คงตางาม 2.91
นางสาวชนิดา  แก้วกัญญา 3.06
นางสาวชนิดา  สายชม 2.99
นางสาวชนิดาภา  วารสิทธิ์ 2.45
นางสาวชนิสรา  สุวรรณกุฏ 2.65
นางสาวชมัยพร  นางาม 2.32
นางสาวชไมพร  บัวสด 2.51
นางสาวชไมพร  พุม่จันทร์ 2.56

379 อบ.0230814/2561
380 อบ.0230330/2562

376 อบ.0230383/2562
377 อบ.0230264/2561
378 อบ.0230550/2561

373 อบ.0230273/2563
374 อบ.0230255/2563
375 อบ.0230709/2563

370 อบ.0230794/2563
371 อบ.0230807/2563
372 อบ.0230580/2563

367 อบ.0230294/2562
368 อบ.0230210/2561
369 อบ.0230915/2561

364 อบ.0230722/2563
365 อบ.0230352/2562
366 อบ.0230204/2561

361 อบ.0230146/2562
362 อบ.0230111/2563
363 อบ.0230541/2562

358 อบ.0230271/2562
359 อบ.0230729/2563
360 อบ.0230382/2562

355 อบ.0230594/2561
356 อบ.0230425/2562
357 อบ.0230031/2563

352 อบ.0230770/2561
353 อบ.0230150/2563
354 อบ.0230870/2561

349 อบ.0230569/2562
350 อบ.0230088/2562
351 อบ.0230169/2561

346 อบ.0230857/2561
347 อบ.0230734/2563
348 อบ.0230031/2562

343 อบ.0230724/2561
344 อบ.0230676/2563
345 อบ.0230381/2562

340 อบ.0230679/2562
341 อบ.0230040/2563
342 อบ.0230528/2563

338 อบ.0230100/2563
339 อบ.0230409/2563



นางสาวชไมพร  โสภี 2.87
นายชยดล  ทองนัยต์ 2.65
นายชยากร  สุดแสวง 2.59
นางสาวชยาภรณ์  พาผล 2.96
นางสาวชรินทร์ทิพย์  เสือค าจันทร์ 2.57
นายชรินธร  ฟักซ้าย 2.55
นางสาวชรินรัตน์  ศรีจันทร์ 2.42
นางสาวชลธาร  บุญอภัย 2.57
นางสาวชลธาร  ลีลาศ 2.98
นางสาวชลธิชา  กั วพิจิตร 3.08
นางสาวชลธิชา  ค าก้อน 3.18
นางสาวชลธิชา  ปุราสะกา 2.01
นางสาวชลธิชา  สีหาอาจ 2.75
นางสาวชลธิรา  เหลาผา 2.94
นางสาวชลนิภา  แสงหิรัญ 2.98
นายชลวรรษ  วิริยะ 2.47
นางสาวชลิดา  กัณหามาลา 2.53
นางสาวชลิตา  จุลลัง 2.38
นางสาวชลิตา  วิกล 2.79
นายชวนชัย  บุญเอก 2.45
นายชวลิต  ขันทะมี 3.09
นายชวลิต  ริทัศน์โส 2.66
นายชวิน  จงกลรัตน์ 2.55
นายชวิศ  ไชยกาล 2.76
นางสาวช่อผกา  วงษ์สมบัติ 2.78
นางสาวช่อรัติกาล  ปราบจันดี 3.19
นางสาวชัญญนุช  กุลนาดา 2.89
นายชัยณรงค์  กุณรักษ์ 2.77
นายชัยณรงค์  จันทบาล 2.68
นายชัยธวัช  ค ามงคล 3.22
นายชัยพร  แก้วใสย์ 3.14
นายชัยพล  อุปพันธ์ 2.55
นายชัยมงคล  กุษาเดช 3.08
นายชัยมงคล  จับจิตร์ 2.39
นายชัยยศ  ชลัมพุช 2.50
นายชัยยา  ละออเหล่า 2.59
นายชัยรัตน์  อุ่นท้าว 2.85
นายชัยวัฒน์  นวลเพ็ญ 2.86
นายชัยวัฒน์  บุญทรัพย์ 2.29
นายชัยศักด์ิ  สิงห์ทองทัศน์ 3.03
นายชัยอนันต์  ทะค าวงษ์ 2.30
นายชาคร  ไลออน 2.37
นายชาญชัย  พงศ์ธนาดุล 2.93

421 อบ.0230633/2563
422 อบ.0230437/2563
423 อบ.0230172/2562

418 อบ.0230824/2562
419 อบ.0230825/2562
420 อบ.0230822/2563

415 อบ.0230570/2562
416 อบ.0230685/2561
417 อบ.0230355/2563

412 อบ.0230049/2561
413 อบ.0230413/2562
414 อบ.0230301/2561

409 อบ.0230128/2561
410 อบ.0230412/2562
411 อบ.0230823/2562

406 อบ.0230026/2563
407 อบ.0230442/2563
408 อบ.0230625/2563

403 อบ.0230601/2562
404 อบ.0230595/2561
405 อบ.0230502/2561

400 อบ.0230547/2562
401 อบ.0230604/2562
402 อบ.0230706/2562

397 อบ.0230096/2561
398 อบ.0230145/2561
399 อบ.0230387/2563

394 อบ.0230112/2563
395 อบ.0230235/2563
396 อบ.0230211/2561

391 อบ.0230148/2562
392 อบ.0230650/2562
393 อบ.0230782/2562

388 อบ.0230127/2562
389 อบ.0230169/2563
390 อบ.0230426/2563

385 อบ.0230696/2562
386 อบ.0230314/2563
387 อบ.0230710/2563

382 อบ.0230381/2563
383 อบ.0230156/2561
384 อบ.0230147/2562

381 อบ.0230144/2561



นายชาญณรงค์  ภักดี 2.95
นายชาญวิทย์  ลาดสมดี 3.05
นายชานนท์  น่วมเจริญ 2.45
นายชานนท์  อุณวงค์ 2.71
นายชินโชติ  เสาเวียง 2.57
นายชินวัตร  อินปาว 2.57
นางสาวชื่นกมล  ผลวิสุทธิ์ 3.15
นางสาวชุติปภา  หัถวงษ์ 2.04
นางสาวชุติมณฑน์  สายหอม 2.75
นางสาวชุติมา  ขอมา 3.11
นางสาวชุติมา  ศรไชย 3.02
นางสาวชุติมา  หอมศรี 2.67
นายเชวงศักด์ิ  สุขดี 2.31
นายเชษฐา  เครือศรี 2.82
นายเชษฐา  เดชพันธ์ 3.17
นายโชคทวี  บุตรจันทร์ 2.36
นายโชดก  ตันติสัมพันธ์ 2.47
นางสาวโชติกา  วรรณทะวงษ์ 2.64
นางสาวโชติกาญจน์  จันทชาติ 3.02
นายไชยโย  โสภาสาย 3.13
นายญัฐพล  สิงหนาค 2.08
นางสาวญาณพัฒน์  วอหล้า 2.99
นางสาวญานิกา  ประเสริฐแก้ว 3.09
นางสาวญานิษา  ไชยช่วย 3.22
นางสาวญาศิกานต์  จันทร์อ่อน 2.63
นางสาวญาสุมินทร์  รินชารี 2.94
นางสาวฐาปนี  จักรไชย 2.23
นางสาวฐาปนี  ทรัพย์แก้ว 3.24
นางสาวฐิตาพร  มุธุวงค์ 2.50
นางสาวฐิติกร  จันทร์พูล 2.61
นางสาวฐิติชญา  เอกสาร 2.69
นายฐิตินันท์  ขันธเกษ 2.78
นายฐิติพงศ์  ทาลา 2.28
นางสาวฐิติพร  ภักดีโสภา 2.27
นางสาวฐิติยาภรณ์  ภูบุ่บผา 3.09
นางสาวฐิติวรรณ  อุดมพันธ์ 2.98
นางสาวณญาดา  วรรณการ 2.44
สิบเอกณฐภัทร  มหัทธนภูวิช 2.88
นางสาวณภัสสร  ค าสด 2.73
นายณรงค์ฤทธิ ์ ชิณนะรี 2.75
นายณรงค์ศักด์ิ  แก้วเนตร 3.22
นายณรงค์ศักด์ิ  ไชยศรี 3.17
นายณรงค์ศักด์ิ  ทองดี 2.57466 อบ.0230647/2563

463 อบ.0230689/2562
464 อบ.0230471/2561
465 อบ.0230533/2562

460 อบ.0230962/2561
461 อบ.0230008/2563
462 อบ.0230385/2562

457 อบ.0230739/2563
458 อบ.0230778/2563
459 อบ.0230444/2563

454 อบ.0230302/2562
455 อบ.0230823/2563
456 อบ.0230064/2563

451 อบ.0230212/2563
452 อบ.0230221/2561
453 อบ.0230093/2563

448 อบ.0230775/2561
449 อบ.0230488/2562
450 อบ.0230095/2562

445 อบ.0230267/2561
446 อบ.0230595/2563
447 อบ.0230524/2561

442 อบ.0230353/2562
443 อบ.0230302/2561
444 อบ.0230121/2562

439 อบ.0230558/2562
440 อบ.0230066/2561
441 อบ.0230351/2563

436 อบ.0230432/2561
437 อบ.0230270/2561
438 อบ.0230531/2562

433 อบ.0230238/2561
434 อบ.0230443/2563
435 อบ.0230538/2563

430 อบ.0230372/2563
431 อบ.0230905/2561
432 อบ.0230107/2562

427 อบ.0230388/2563
428 อบ.0230585/2561
429 อบ.0230157/2561

424 อบ.0230228/2563
425 อบ.0230125/2563
426 อบ.0230703/2561



นายณรงศักด์ิ  วันดี 2.63
นายณฤทธิด์ล  วันเพ็ญ 2.39
นางสาวณัชชา  ใจช่วง 2.56
นางสาวณัชฎาพร  ค าแสนราช 2.98
นายณัชพล  โพธิสนธ์ 2.48
นายณัฎฐกิตต์  เผ่าเพ็ง 2.39
นางสาวณัฎฐณิชา  ดวงแก้ว 2.00
นายณัฎฐวัฒน์  พูลพนา 3.15
นางสาวณัฏฐนิช  ศิริวงษ์ 2.44
นางสาวณัฐกาญจน์  จักรชุม 3.22
นางสาวณัฐกานต์  ทูลภิรมย์ 2.95
นายณัฐกิตต์ิ  ศรีหร่ัง 3.16
นางสาวณัฐชมน  จันทะวัน 2.76
นายณัฐชัย  เจนอรัญ 2.28
นายณัฐชัย  บุญศิริ 2.66
นายณัฐชาต  กุลราช 3.69
นางสาวณัฐชินีนาถ  ยันงาม 2.95
นายณัฐโชค  พรมงาม 2.37
นางสาวณัฐฌิญา  ยาตระลี 2.31
นายณัฐฐะ  เลาหสูต 2.15
นางสาวณัฐฐินันท์  ไชยคุณ 3.15
นางสาวณัฐณิชา  เขื่อนปัญญา 2.58
นายณัฐดนัย  กอสุวรรณ 2.43
นายณัฐดนัย  พงษ์วัน 2.17
นายณัฐติพล  วงศ์วิกรม 2.35
นางสาวณัฐธิดา  จ าปา 2.41
นางสาวณัฐธิดา  ผาสุข 2.40
นางสาวณัฐธิดาภรณ์  พูลทวี 3.02
นางสาวณัฐธิดาภรณ์  เวียงจันทร์ 2.24
นางสาวณัฐธิรา  สันทาลุนัย 2.76
นางสาวณัฐนิชา  พรทิพย์ 3.02
นายณัฐพงศ์  ทองบ่อ 2.12
นายณัฐพงศ์  พรมชาติ 2.78
นายณัฐพงศ์  ศรีวงษ์ชัย 2.32
นายณัฐพงษ์  กุมภิโร 2.84
นายณัฐพงษ์  โคกโพธิ์ 2.62
นายณัฐพงษ์  ศุภเสถียร 2.70
นายณัฐพงษ์  สิงห์ลอ 2.94
นายณัฐพงษ์  ห้วยใหญ่ 2.98
นางสาวณัฐพร  ภาผล 2.11
สิบโทณัฐพร  อุ่นค า 2.88
นายณัฐพล  คงนาบุตร 2.57
นายณัฐพล  ทองเบ้า 2.78

508 อบ.0230295/2563
509 อบ.0230964/2561

505 อบ.0230389/2563
506 อบ.0230354/2562
507 อบ.0230656/2561

502 อบ.0230785/2563
503 อบ.0230580/2562
504 อบ.0230094/2563

499 อบ.0230827/2562
500 อบ.0230737/2563
501 อบ.0230514/2561

496 อบ.0230117/2561
497 อบ.0230698/2562
498 อบ.0230076/2563

493 อบ.0230618/2563
494 อบ.0230641/2561
495 อบ.0230612/2562

490 อบ.0230076/2561
491 อบ.0230727/2562
492 อบ.0230563/2563

487 อบ.0230783/2562
488 อบ.0230762/2562
489 อบ.0230087/2561

484 อบ.0230571/2562
485 อบ.0230197/2563
486 อบ.0230871/2561

481 อบ.0230496/2562
482 อบ.0230666/2563
483 อบ.0230506/2563

478 อบ.0230826/2562
479 อบ.0230761/2562
480 อบ.0230180/2561

475 อบ.0230903/2561
476 อบ.0230256/2563
477 อบ.0230170/2563

472 อบ.0230326/2561
473 อบ.0230651/2562
474 อบ.0230216/2562

469 อบ.0230146/2561
470 อบ.0230342/2561
471 อบ.0230158/2561

467 อบ.0230322/2562
468 อบ.0230673/2561



นายณัฐพล  ทาทอง 3.41
นายณัฐพล  พรมชัย 3.06
นายณัฐพล  ลามาตย์ 3.24
นายณัฐพล  เสนาสนิท 2.53
นายณัฐภัทร  สีดา 2.46
นายณัฐภาค  พาลึก 2.38
นายณัฐภูมิ  ละออพงษ์ 3.31
นางสาวณัฐมล  เฟือ่งฟู 2.69
นางสาวณัฐริตรา  เปรมชู 2.19
นายณัฐวัฒน์  เนื ออ่อน 2.56
นายณัฐวัฒน์  เหล่าโก้ก 2.02
นายณัฐวัตร  เพลินสมบัติ 2.35
นายณัฐวิทย์  วามนตรี 2.70
นายณัฐวุฒิ  ขันทอง 2.14
นายณัฐวุฒิ  นนทภา 2.59
นายณัฐวุฒิ  บรรณการกิจ 2.83
นายณัฐวุฒิ  บัวชม 2.49
นายณัฐวุฒิ  พลจันทึก 2.88
นายณัฐวุฒิ  แสนทวีสุข 2.61
นายณัฐวุธ  จันทร์พินิจ 2.45
นายณัฐวุธ  อินทร์อาราม 2.83
นายณัฐสิทธิ ์ ศรีสง่า 2.41
นางสาวณัฐสุชา  เเสงทอง 2.52
นายณัธพล  รัตนวัน 2.60
นางสาวณิชกานต์  คุณสุทธิ์ 2.74
นางสาวณิชกานต์  เถาว์โท 2.29
นางสาวณิชชา  ชัยรัตเดชสกุล 3.06
นางสาวณิชาภัทร  อัตรวิชา 2.45
นายณิบ  เวือน 2.58
นายดนุพล  ภิชชาติ 3.06
นางสาวดวงกมล  ชะภูธร 3.06
นางสาวดวงกมล  ทองมัจฉา 2.57
นางสาวดวงกมล  นีระพันธ์ 2.17
นางสาวดวงกมล  วงษามารถ 2.97
นางสาวดวงจิตรา  ไชยโกฏิ 3.05
นางสาวดวงใจ  หอมหวล 2.97
นางสาวดวงธิดา  จันที 3.22
นางสาวดวงนภา  ค าแสนหมื่น 2.95
นางสาวดวงฤทัย  อบบุญ 2.78
นายด ารงค์ศักด์ิ  ประชุมรักษ์ 2.09
นายด ารงศักด์ิ  ตั งตุลยวงศ์ 2.31
นายดิษฐ์ศรา  เสระทอง 2.76
นายดุสิต  ทยาธรรม 2.36

550 อบ.0230596/2561
551 อบ.0230824/2563
552 อบ.0230548/2562

547 อบ.0230579/2561
548 อบ.0230480/2563
549 อบ.0230939/2561

544 อบ.0230596/2563
545 อบ.0230625/2561
546 อบ.0230605/2561

541 อบ.0230542/2562
542 อบ.0230680/2562
543 อบ.0230815/2561

538 อบ.0230018/2561
539 อบ.0230896/2561
540 อบ.0230638/2563

535 อบ.0230418/2561
536 อบ.0230510/2562
537 อบ.0230564/2563

532 อบ.0230343/2561
533 อบ.0230646/2562
534 อบ.0230540/2563

529 อบ.0230195/2562
530 อบ.0230008/2562
531 อบ.0230213/2561

526 อบ.0230694/2562
527 อบ.0230498/2562
528 อบ.0230738/2563

523 อบ.0230647/2562
524 อบ.0230173/2562
525 อบ.0230895/2561

520 อบ.0230745/2563
521 อบ.0230295/2562
522 อบ.0230658/2561

517 อบ.0230465/2562
518 อบ.0230729/2562
519 อบ.0230812/2562

514 อบ.0230753/2563
515 อบ.0230925/2561
516 อบ.0230374/2562

511 อบ.0230776/2561
512 อบ.0230487/2561
513 อบ.0230034/2563

510 อบ.0230913/2561



นายเดชา  แพงทรัพย์ 3.05
นายเดชาพล  จักรศรี 2.07
นางสาวเดือนเพ็ญ  หงษาวัน 2.69
นายต้นตระการ  ป้องภัย 3.11
นายตนุภัทร  จ าปางาม 2.94
นายตระกูล  นามทอง 2.90
นางสาวตรีชฎา  ลาดมาศรี 2.10
นางสาวเตชินี  ปานแสงทอง 2.74
นางสาวเตือนใจ  หมื่นสาย 3.20
นายไตรภพ  รัตนวัน 3.06
นางสาวถนอมจิตร  สุดดี 2.50
นายถิรวุฒิ  สมตน 2.21
นายทนงศักด์ิ  จันพรม 2.57
นายทรงพล  ชินวัง 2.37
นายทรงพล  หอมพันธ์ 2.49
นายทรงยศ  ทางชอบ 2.78
นายทรงสักศิริ  สาลีทอง 2.69
นายทรัพย์ประเสริฐ  มูลอ่อน 2.47
นายทวีศักด์ิ  กล่ินอ้ม 2.36
นายทวีศักด์ิ  ไกรรักษ์ 2.85
นายทศพล  ชมทอง 2.51
นายทศพล  ทองมัจฉา 2.50
นายทศพล  สุวรรณเรือง 2.46
นายทักษ์ดนัย  อารีรอบ 2.27
นายทักษิณ  ง่อนไถ 2.56
นายทักษิณ  ปัดชา 2.51
นายทักษิณ  แปลงศรี 3.03
นางสาวทักษิณา  วิชาชัย 2.93
นายทัชชาพงษ์  กล่ินประทุม 2.80
นางสาวทับทิม  ขจัดมลทิน 2.87
นายทัศนพงศ์  อุตมะ 2.46
นายทัศน์พล  ภูมินทร์ 3.20
นายทัศนวิทย์  ชัยมีเขียว 2.85
นายทัศนศิลป์  ประดับศรี 2.68
นางสาวทัศนีย์  มณีพงษ์ 2.56
นางสาวทัศนีย์  มีทองแสน 2.83
นางสาวทัศนีย์  ส่องศรี 2.41
นางสาวทัศนีย์  หลักหาญ 2.84
นางสาวทัศนียาพร  อาจหาญ 2.67
นายทัศไนย  จิตรชนะ 2.85
นางสาวทัศรา  น าพา 2.97
นางสาวทัศวรรณ  บุญเสริม 2.12
นายทินกร  ต้นพิกุล 3.10595 อบ.0230980/2561

592 อบ.0231000/2561
593 อบ.0230236/2563
594 อบ.0230101/2563

589 อบ.0230097/2561
590 อบ.0230663/2560
591 อบ.0230213/2563

586 อบ.0230997/2561
587 อบ.0230427/2563
588 อบ.0230597/2563

583 อบ.0230740/2561
584 อบ.0230667/2563
585 อบ.0230692/2561

580 อบ.0230779/2563
581 อบ.0230095/2563
582 อบ.0230344/2563

577 อบ.0230578/2561
578 อบ.0230077/2563
579 อบ.0230613/2561

574 อบ.0230599/2562
575 อบ.0230296/2563
576 อบ.0230743/2563

571 อบ.0230113/2562
572 อบ.0230658/2562
573 อบ.0230229/2561

568 อบ.0230629/2561
569 อบ.0230587/2561
570 อบ.0230126/2563

565 อบ.0230946/2561
566 อบ.0230400/2562
567 อบ.0230644/2562

562 อบ.0230586/2561
563 อบ.0230446/2562
564 อบ.0230671/2561

559 อบ.0230064/2561
560 อบ.0230113/2563
561 อบ.0230331/2562

556 อบ.0230474/2562
557 อบ.0230828/2562
558 อบ.0230954/2561

553 อบ.0230692/2563
554 อบ.0230844/2562
555 อบ.0230382/2563



นายทินกร  พิมพ์นนท์ 2.28
นายทินกร  หอมกลาง 3.00
นางสาวทิพธิดา  สีลากุล 2.38
นางสาวทิพย์กมล  ดาราค า 2.11
นางสาวทิพย์เกษร  สุโคตร 2.58
นางสาวทิพย์ชนก  รูปใหญ่ 2.56
นางสาวทิพย์ธิดา  โถตะบุตร 2.85
นางสาวทิพย์พร  จันท ามา 3.23
นางสาวทิพยรัตน์  จิตรสิงห์ 3.30
นางสาวทิพยรัตน์  ทาธิษา 2.75
นางสาวทิพย์สุคนธ์  คันธชาติ 2.26
นางสาวทิพย์สุดา  การุณย์ 2.64
นางสาวทิพรัตน์  ประทุมวัน 2.69
นางสาวทิพวรรณ  ซาเสน 2.51
นางสาวทิพวรรณ  สนธิ 2.69
นายทิวากร  เหนือทอง 2.89
นางสาวทิศารัตน์  พรหมทา 2.39
นายเทพนิวัฒน์  ศรีบุรมย์ 2.10
นายเทพพิทักษ์  ทารักษ์ 2.09
นายเทพยุทธ  สมมั่น 2.46
นายเทอดศักด์ิ  วันชูเพลิด 3.04
นายเทิดศักด์ิ  มั่นชาติ 3.17
นายเทียนชัย  โกมลวิชญ์ 3.25
นายเทียนชัย  ฤทธิแผลง 2.51
นายธงชัย  แสนทวีสุข 2.74
สิบเอกธณสุวมิญ  แก้ววารี 2.65
นายธนกร  ค าแดง 2.52
นายธนกร  เผ่าพงษ์เลิศศิริ 2.28
นายธนกร  วันดี 2.96
นายธนกร  หนูปัทยา 2.62
นายธนกฤต  นิสดล 3.37
นายธนกฤต  ศรีนวลอ่อน 2.10
นายธนกฤต  ศรีโบรงค์ 3.16
นายธนกฤต  สวัสดิวงษ์ 2.24
นายธนเกียรติ  ล าดวน 2.65
นายธนชัย  ศิลาสุวรรณวิทย์ 2.26
นายธนดล  บุญเฉลียว 2.99
นายธนทรัพย์  สิงห์สวัสด์ิ 2.02
นายธนพนธ์  ค าภู 2.43
นายธนพนธ์  สธนเสาวภาคย์ 2.59
นายธนพนธ์  โสมเกษตรินทร์ 2.89
นายธนพล  ขัติยะนนท์ 3.29
นายธนพล  บัวศรี 2.42

637 อบ.0231001/2561
638 อบ.0230391/2563

634 อบ.0230802/2563
635 อบ.0230390/2563
636 อบ.0230828/2563

631 อบ.0230759/2561
632 อบ.0230598/2562
633 อบ.0230097/2563

628 อบ.0230670/2561
629 อบ.0230697/2562
630 อบ.0230472/2561

625 อบ.0230484/2562
626 อบ.0230719/2562
627 อบ.0230645/2562

622 อบ.0230749/2563
623 อบ.0230756/2561
624 อบ.0230817/2562

619 อบ.0230742/2562
620 อบ.0230772/2561
621 อบ.0230705/2561

616 อบ.0230709/2562
617 อบ.0230720/2561
618 อบ.0230027/2562

613 อบ.0230061/2563
614 อบ.0230051/2563
615 อบ.0230876/2561

610 อบ.0230501/2561
611 อบ.0230353/2561
612 อบ.0230662/2561

607 อบ.0230368/2561
608 อบ.0230563/2562
609 อบ.0230898/2561

604 อบ.0230927/2561
605 อบ.0230068/2563
606 อบ.0230879/2561

601 อบ.0230507/2563
602 อบ.0230325/2563
603 อบ.0230355/2562

598 อบ.0230389/2561
599 อบ.0230419/2561
600 อบ.0230565/2563

596 อบ.0230057/2563
597 อบ.0230645/2561



นายธนพล  พิบูลย์ 2.10
นายธนพล  มิ่งไชย 2.16
นายธนพล  มุสิกสาร 3.36
นายธนพันธ์  ป้องวิเศษ 2.47
นายธนภูมิ  ทองบุราณ 2.03
นายธนภูมิ  ล าดวน 2.98
นายธนรัตน์  เจริญเชาว์ 2.20
นายธนวัฒน์  คุนานัง 2.36
นายธนวัฒน์  รุ่งเรือง 2.50
นายธนวัฒน์  แสงสัตย์ 2.61
นายธนวัตร  จ าปาโท 2.55
นายธนวิทย์  กุมะลา 3.19
นายธนวินท์  หว่อง 3.26
นายธนศักด์ิ  นาจ าปา 2.56
นายธนศักด์ิ  สายสุด 2.62
นางสาวธนัชชา  กูลเกื อ 2.72
นางสาวธนัญชญา  ชาญศร 2.83
นางสาวธนัญญา  แก้วกนก 3.14
นางสาวธนัญญา  สิงหพัฒน์ 2.85
นายธนัท  โล่ห์สุวรรณ 2.98
นายธนันธัมม์  ขันตี 3.16
นายธนา  กาเผือก 2.64
นายธนากร  ด้วงเขียว 2.97
สิบเอกธนากร  ทวีวรรณ 3.12
นายธนากร  นนทนี 2.52
นายธนากร  นิยมสุข 2.85
นายธนากร  บุญจริง 2.22
นายธนากร  ป้องกัน 2.55
นายธนากร  แม่นธนู 2.79
นายธนากรณ์  ปะทะวัง 2.89
นายธนากานต์  ไชยลาโพธิ์ 3.22
นายธนาธิป  สมาธิ 2.75
นายธนาธิป  อุทาพันธ์ 2.64
นายธนาปกรณ์  โอนอ่อน 2.78
นายธนาพงศ์  สวัสด์ิไชย 2.58
นางสาวธนาภา  ทิมา 2.99
นายธนายุทธ  นาจาน 2.30
นางสาวธนาวรรณ  บรรเทา 2.76
นายธนาวุฒิ  สายเมฆ 3.17
นายธนิศร์  ศิริวาลย์ 2.55
นางสาวธนิษฐา  ห้วยทราย 2.40
นายธเนศ  บุญบุตร 2.69
นายธรรมนูญ  แก้วมณี 2.64

679 อบ.0230258/2562
680 อบ.0230355/2561
681 อบ.0230819/2563

676 อบ.0230444/2561
677 อบ.0230251/2561
678 อบ.0230297/2563

673 อบ.0230304/2561
674 อบ.0230661/2561
675 อบ.0230081/2562

670 อบ.0230831/2562
671 อบ.0230648/2563
672 อบ.0230392/2563

667 อบ.0230830/2562
668 อบ.0230384/2563
669 อบ.0230078/2563

664 อบ.0230383/2563
665 อบ.0230303/2561
666 อบ.0230401/2562

661 อบ.0230629/2562
662 อบ.0230593/2562
663 อบ.0230082/2561

658 อบ.0230115/2562
659 อบ.0230029/2562
660 อบ.0230776/2562

655 อบ.0230807/2561
656 อบ.0230098/2561
657 อบ.0230390/2561

652 อบ.0230621/2561
653 อบ.0230067/2561
654 อบ.0230763/2562

649 อบ.0230334/2563
650 อบ.0230202/2563
651 อบ.0230589/2562

646 อบ.0230657/2562
647 อบ.0230181/2561
648 อบ.0230829/2562

643 อบ.0230534/2562
644 อบ.0230173/2563
645 อบ.0230761/2561

640 อบ.0230754/2561
641 อบ.0230710/2562
642 อบ.0230129/2561

639 อบ.0230297/2562



นายธวัชชัย  กุดี 2.26
นายธวัชชัย  คาถา 2.87
นายธวัชชัย  ค าเสวก 2.40
นายธวัชชัย  งามดี 2.58
นายธวัชชัย  ชามนตรี 2.03
นายธวัชชัย  ผ่องจิตร 3.00
นายธวัชชัย  มะเริงสิทธิ์ 2.58
นายธวัชชัย  ศรีวงศ์ษา 2.98
นายธวัชชัย  สิงห์สี 2.85
นายธวัชชัย  อิ่มแสวง 2.64
นางสาวธวัลรัตน์  ทองค า 2.83
นางสาวธัญชนก  ทองมี 2.78
นางสาวธัญชนก  สัจธรรม 3.03
นางสาวธัญญรัตน์  ไชยชมภู 2.60
นางสาวธัญญรัตน์  บุญถนอม 2.03
นายธัญญวิทย์  ตรินันท์ 2.74
นางสาวธัญญานันต์  ทีเขียว 2.98
นางสาวธัญญาภรณ์  กนึกรัตน์ 2.97
นางสาวธัญญารัตน์  ดีโสม 2.46
นางสาวธัญญารัตน์  บานชื่น 2.52
นางสาวธัญญารัตน์  พูลเพิม่ 2.61
นางสาวธัญญาลักษณ์  สีหัน 2.37
นายธัญดนัย  บุญช่วย 3.04
นายธัญเทพ  ทัพใจหาญ 2.74
นางสาวธัญเรศ  พานพรม 2.94
นางสาวธัญวรัตน์  บรรณา 2.25
นางสาวธันชนก  แสนกล้า 2.24
นางสาวธันวารัตน์  โสมา 3.13
นางสาวธารทิพย์  วิถี 3.01
นางสาวธารารัตน์  โพธารินทร์ 2.51
นางสาวธารารัตน์  ระมา 2.58
นายธ ามรงค์  ลี ธนะรุ่ง 2.22
นางสาวธิชา  วงษาราช 3.17
นางสาวธิดาภรณ์  ศิลาวงศ์ 3.03
นางสาวธิดารัตน์  ชมภู 3.18
นางสาวธิดารัตน์  ทัศพันธ์ 2.57
นางสาวธิดารัตน์  ไทยกุล 2.98
นางสาวธิดารัตน์  ใยค า 3.15
นางสาวธิดารัตน์  ศรีสมบัติ 2.94
นางสาวธิดารัตน์  สุพัฒน์ 2.30
นางสาวธิติพร  หยาดทอง 2.49
นางสาวธิติศา  เข็มรักษ์ 3.23
นายธีรเจต  นิธิยานันท์ 2.17724 อบ.0230615/2562

721 อบ.0230042/2563
722 อบ.0230467/2562
723 อบ.0230186/2563

718 อบ.0230725/2563
719 อบ.0230303/2562
720 อบ.0230481/2563

715 อบ.0230551/2561
716 อบ.0230069/2563
717 อบ.0230480/2562

712 อบ.0230149/2562
713 อบ.0230845/2562
714 อบ.0230650/2561

709 อบ.0230541/2563
710 อบ.0230136/2563
711 อบ.0230345/2563

706 อบ.0230697/2561
707 อบ.0230631/2563
708 อบ.0230259/2562

703 อบ.0230799/2563
704 อบ.0230393/2563
705 อบ.0230914/2561

700 อบ.0230928/2561
701 อบ.0230969/2561
702 อบ.0230581/2563

697 อบ.0230777/2561
698 อบ.0230711/2563
699 อบ.0230237/2563

694 อบ.0230445/2561
695 อบ.0230054/2563
696 อบ.0230116/2560

691 อบ.0230875/2561
692 อบ.0230657/2561
693 อบ.0230466/2562

688 อบ.0230254/2563
689 อบ.0230572/2563
690 อบ.0230019/2562

685 อบ.0230995/2561
686 อบ.0230947/2561
687 อบ.0230196/2562

682 อบ.0230823/2561
683 อบ.0230285/2562
684 อบ.0230782/2561



นายธีรโชติ  ลาค าเสน 3.07
นางสาวธีรดา  อินกอ 2.79
นายธีรพงศ์  เกียรติภูมิวัฒนา 2.10
นายธีรพงศ์  ค าภู 2.30
นายธีรพงศ์  โนกะ 2.32
นายธีรพล  เดโชชัยสกุล 2.97
นายธีรพล  เห็มแดง 2.93
นายธีรภัทร  สู่สุข 2.74
นายธีรยุทธ  ประเสริฐสังข์ 2.30
นายธีรวัฒน์  เครือศรี 2.98
นายธีรวัฒน์  โพธิวัฒน์ 2.54
นายธีรวัฒน์  อ านวยสุข 2.48
นายธีรวุฒิ  กาบบัวศรี 2.92
นายธีรศักด์ิ  ศรีมงคลวิวัฒน์ 2.75
นายธีรศักด์ิ  สาประวัติ 2.47
นายธีระเดช  เจริญเชาว์ 2.37
นายธีระพงษ์  บุญเลิศ 2.08
นายธีระพล  สายโน 2.39
นายธีระพันธ์  กาญจนสุนทร 3.19
นายธีระวัฒน์  ไชยศรี 2.97
นายธีระศักด์ิ  วงค์พินิจ 2.15
นายธุรกิจ  พูนพิน 2.40
นางสาวแธชทาริยา  โตสินธพ 2.03
นายนคร  อาธิเวช 2.46
นายนครินทร์  ชอบเสียง 2.08
นางสาวนครินทร์  หาญสุโพธิ์ 2.63
นางสาวนงนุช  อุทธสิงห์ 2.93
นายนที  บันหาร 2.65
นายนนทนันท์  พันธุวัฒน์ 2.60
นายนนทวัฒน์  พืชหมอ 2.44
นายนนทวัฒน์  มุ่งดี 2.66
นายนนทวัฒน์  วุฒิภา 2.47
นายนนทวัฒน์  สมบูรณ์ 2.22
นายนพเก้า  ตุ้มทอง 2.42
นายนพดล  แข่งขัน 3.11
นายนพพร  พิกุลแก้ว 2.59
นายนพพล  เกาะประทุม 2.26
นายนพรัตน์  ปาสาร 2.94
นายนพรัตน์  ภักดียา 3.40
นายนพรัตน์  ศรีแจ่ม 3.11
นายนพสันต์  แซ่จ้อง 2.34
นางสาวนภาพร  วงษาบุตร 2.42
นางสาวนภาภรณ์  ท่อนจันทร์ 2.98

766 อบ.0230047/2562
767 อบ.0230413/2563

763 อบ.0230174/2563
764 อบ.0230535/2562
765 อบ.0230735/2561

760 อบ.0230015/2561
761 อบ.0230737/2561
762 อบ.0230394/2563

757 อบ.0230036/2563
758 อบ.0230873/2561
759 อบ.0230859/2561

754 อบ.0230157/2563
755 อบ.0230717/2563
756 อบ.0230785/2561

751 อบ.0230391/2561
752 อบ.0230589/2563
753 อบ.0230719/2563

748 อบ.0230003/2562
749 อบ.0230203/2563
750 อบ.0230764/2562

745 อบ.0230197/2562
746 อบ.0230233/2562
747 อบ.0230326/2563

742 อบ.0230672/2561
743 อบ.0230218/2562
744 อบ.0230007/2561

739 อบ.0230402/2562
740 อบ.0230073/2561
741 อบ.0230066/2562

736 อบ.0230229/2563
737 อบ.0230819/2562
738 อบ.0230273/2562

733 อบ.0230001/2561
734 อบ.0230182/2561
735 อบ.0230845/2561

730 อบ.0230007/2563
731 อบ.0230254/2562
732 อบ.0230936/2561

727 อบ.0230083/2561
728 อบ.0230470/2563
729 อบ.0230955/2561

725 อบ.0230159/2561
726 อบ.0230206/2562



นางสาวนภาลัย  แสงทอง 3.24
นายนรรถพล  กิจเชื อ 2.05
นายนราธิป  กุลแก้ว 2.52
นายนราวุธ  ยืนยาว 3.11
นางสาวนริศรา  ประสพสุข 2.73
นางสาวนริศรา  ผูกมิตร 3.10
นางสาวนริศรา  สร้อยค า 2.79
นางสาวนริศรา  อัมภรัตน์ 2.76
นางสาวนริศราภรณ์  พรมพิลา 3.12
นางสาวนริษา  นุสนธิ์ 2.62
นางสาวนริสรา  ศรีแก้ว 2.80
นายนฤตย์พล  เจ้าแก่นแก้ว 2.39
นางสาวนฤมล  กาละพันธ์ 2.48
นางสาวนฤมล  ติมุลา 3.13
นางสาวนฤมล  โทวาท 2.45
นางสาวนฤมล  เนืองสุวรรณ์ 2.91
นางสาวนฤมล  บุญล้อม 3.19
นางสาวนฤมล  ผาดี 2.81
นางสาวนฤมล  พรมโสภา 2.66
นางสาวนฤมล  พางาม 2.78
นางสาวนฤมล  พิมพ์ต่อ 3.04
นางสาวนฤมล  มาสงค์ 2.47
นางสาวนฤมล  ร่วมสุข 2.77
นายนลธวัช  เนียมจันทร์ 2.71
นางสาวนลิณา  โคตรสขึง 3.12
นางสาวนลินทิพย์  บุญมา 2.88
นางสาวนลินรัตน์  สาคร 2.70
นางสาวนวพร  ชะนะ 2.67
นางสาวนวพร  ทีฆะพันธ์ 2.61
นายนวพล  จันทะขาล 2.05
นายนวพล  ทามาดาล 2.95
นายนวมินทร์  สุดแสง 2.78
นายนวรัตน์  สร้อยเพชร 2.46
นางสาวนวรัตน์  สุภาพ 3.18
นางสาวนวลจันทร์  สินค  า 3.16
นางสาวนวลนภา  ชาตะพันธ์ 2.44
นางสาวนวลละออ  สีกระสอน 2.54
นายนววิช  ว่องไว 3.10
นางสาวนัจวรรณ  วรรณชาติ 3.20
นางสาวนัชชา  สุขศรี 2.61
นายนัฐธกิจ  ชินภาชน์ 2.92
นายนัฐปรีชา  เพ็งพร 2.95
นายนัฐพล  ค าบุญศรี 2.91

808 อบ.0230151/2563
809 อบ.0230940/2561
810 อบ.0230518/2562

805 อบ.0230517/2562
806 อบ.0230511/2562
807 อบ.0230970/2561

802 อบ.0230241/2561
803 อบ.0230850/2561
804 อบ.0230758/2561

799 อบ.0230702/2563
800 อบ.0230336/2563
801 อบ.0230653/2563

796 อบ.0230282/2561
797 อบ.0230730/2562
798 อบ.0230080/2562

793 อบ.0230662/2562
794 อบ.0230726/2563
795 อบ.0230408/2562

790 อบ.0230147/2561
791 อบ.0230139/2561
792 อบ.0230187/2563

787 อบ.0230387/2562
788 อบ.0230805/2563
789 อบ.0230240/2561

784 อบ.0230576/2562
785 อบ.0230542/2563
786 อบ.0230987/2561

781 อบ.0230617/2561
782 อบ.0230287/2563
783 อบ.0230634/2561

778 อบ.0230218/2561
779 อบ.0230916/2561
780 อบ.0230120/2562

775 อบ.0230752/2563
776 อบ.0230599/2563
777 อบ.0230059/2562

772 อบ.0230503/2561
773 อบ.0230526/2561
774 อบ.0230465/2561

769 อบ.0230044/2562
770 อบ.0230005/2563
771 อบ.0230597/2561

768 อบ.0230481/2562



นายนัฐพล  ดวงกล้า 2.31
นายนัฐพล  ปานะวงศ์ 2.96
นายนัฐพล  สุดเพียร 2.59
นางสาวนัฐริตา  ภูพันใบ 3.07
นางสาวนัฐฬานุช  ละม้ายศรี 2.81
นางสาวนัตติยา  พุม่จันทร์ 2.48
นางสาวนัทธิดา  ภาพสิงห์ 2.26
นายนันฐวุฒิ  กล่ินสวัสด์ิ 2.58
นางสาวนันฑณา  เหล่าเรือง 2.48
นางสาวนันท์นภัส  ชิณสิทธิ์ 2.26
นายนันทวัฒน์  ชัยรัตน์ 2.53
นายนันทวัฒน์  บุญครอง 2.33
นายนันทวัฒน์  พิณโท 2.74
นายนันทศักด์ิ  ไชยขาว 3.02
นางสาวนันท์หทัย  ดีแสน 3.03
นางสาวนันทิดา  ชะนะมี 3.34
นางสาวนันทิดา  หาฤกษ์ 2.96
นายนันทิพัฒน์  ไตรพล 2.99
นางสาวนันทิยา  ธะดานิล 2.46
นายนันธวุฒิ  นรสิงห์ 3.46
นางสาวนันธิญา  สายสมบัติ 2.80
นางสาวนัยนา  สุพรมอินทร์ 2.75
นางสาวนัยเนตร  บุญเรือน 2.57
นายนาคเสน  จารุสันต์ 3.03
นางสาวนาถยา  ค าแสนพันธ์ 3.25
นางสาวนารีรัตน์  จ๊ะสุนา 2.50
นางสาวนารูมิ  ศรีละโคตร 2.62
นายน าชัย  แย้มพิวัน 3.14
นายน าโชค  จุดาสิงห์ 2.51
นายน าโชค  สารีอาจ 3.23
นางสาวน  าตาล  ศรีประเสริฐ 2.19
นางสาวน  าฝน  ใยสูบ 2.22
นางสาวน  าฝน  อนุโคตร 2.72
นายน าพล  ชิตวงศ์ 2.03
นายน าพล  หงษาลึก 2.35
นายนิคม  บุญรักษา 2.86
นางสาวนิจวรีย์  เมืองซอง 2.01
นางสาวนิจิตตรา  วันทอง 2.80
นางสาวนิชนิภา  ศรีดาชาติ 2.99
นางสาวนิเดียนาร์  ทรงนาศึก 3.13
นางสาวนิตติกร  ศิลชาติ 2.90
นางสาวนิตยา  จ าศรี 2.69
นางสาวนิตยา  ชินพรม 2.67853 อบ.0230448/2561

850 อบ.0230206/2563
851 อบ.0230250/2562
852 อบ.0230356/2562

847 อบ.0230045/2563
848 อบ.0230258/2563
849 อบ.0230373/2563

844 อบ.0230053/2563
845 อบ.0230067/2562
846 อบ.0230305/2561

841 อบ.0230919/2561
842 อบ.0230392/2561
843 อบ.0230698/2561

838 อบ.0230686/2561
839 อบ.0230160/2561
840 อบ.0230088/2561

835 อบ.0230710/2561
836 อบ.0230765/2562
837 อบ.0230099/2561

832 อบ.0230017/2562
833 อบ.0230242/2561
834 อบ.0230249/2563

829 อบ.0230115/2561
830 อบ.0230937/2561
831 อบ.0230566/2563

826 อบ.0230721/2562
827 อบ.0230188/2563
828 อบ.0230549/2562

823 อบ.0230395/2563
824 อบ.0230068/2561
825 อบ.0230621/2562

820 อบ.0230043/2563
821 อบ.0230799/2562
822 อบ.0230499/2563

817 อบ.0230553/2562
818 อบ.0230836/2561
819 อบ.0230909/2561

814 อบ.0230150/2562
815 อบ.0230620/2563
816 อบ.0230543/2563

811 อบ.0230062/2561
812 อบ.0230356/2561
813 อบ.0230220/2562



นางสาวนิตยา  บัลลังค์ 2.36
นางสาวนิตยา  บุญทศ 3.14
นางสาวนิตยา  แย้มโกสุม 2.96
นายนิติพงษ์  ศรีวรมย์ 3.14
นายนิติพน  เกษี 2.09
นายนิติวัฒน์  พสุมาตร์ 2.35
นายนิธินันท์  ป้อมหิน 2.96
นายนิธินันท์  โพธิเ์ปีย้ศรี 2.25
นายนิธิวัฒน์  บุญเกิด 2.89
นายนิธิศ  สีมะลัย 2.76
นายนิธิศักด์ิ  อินธิสาร 2.74
นางสาวนิพวรรณ  วรรณสุข 3.61
นางสาวนิภาพร  ทองค า 2.60
นางสาวนิภาพร  พันล า 3.03
นางสาวนิภาพร  เศิกศิริ 3.07
นางสาวนิภาพร  สุดามาตร์ 2.71
นางสาวนิภาภัทร์  พูลสวัสด์ิ 2.26
นายนิยม  ธยาธรรม 3.03
นางสาวนิรัชพร  สังสกุล 2.79
นายนิวัฒน์  พิมพ์กัน 3.17
นางสาวนิศากร  พาค าวงค์ 2.24
นางสาวนิศารัตน์  ฐานะวิริยะธรรม 2.29
นางสาวนิสมล  หอมจ าปา 2.00
นางสาวนิสิตตา  ถายะเดช 2.93
นางสาวนีรนุช  จันทนาม 2.49
นางสาวนุจรินทร์  ศรีด้วง 2.52
นางสาวนุชจรินทร์  แสงสว่าง 2.73
นางสาวนุชจรี  ทวีกุล 2.31
นางสาวนุชจรี  สุตรา 2.55
นางสาวนุชนภา  ใจภักดี 2.31
นางสาวนุศรา  พรมบุญ 2.20
นางสาวนุศรา  พัว่แดง 2.79
นางสาวนุศรา  ศรีลาศักด์ิ 2.10
นางสาวนุสบา  ขรรค์ชัย 2.32
นางสาวนุสรา  บุญเชื่อม 2.57
นางสาวเนตรทราย  ทุมมัย 2.37
นางสาวเนตรนภา  ปรุโปร่ง 2.40
นายเนติภัทร  นาจาน 2.25
นายบรรจง  เหลาผา 2.11
นายบรรเจิด  บุริบัน 2.03
นายบวร  ห้องแซง 2.51
นางสาวบวรลักษณ์  แสงชาติ 2.97
นางสาวบังอร  วัลภา 2.97

895 อบ.0230971/2561
896 อบ.0230055/2561

892 อบ.0230686/2562
893 อบ.0230075/2562
894 อบ.0230771/2561

889 อบ.0230217/2563
890 อบ.0230036/2562
891 อบ.0230274/2562

886 อบ.0230101/2562
887 อบ.0230663/2562
888 อบ.0230414/2563

883 อบ.0230800/2561
884 อบ.0230446/2563
885 อบ.0230332/2562

880 อบ.0230346/2563
881 อบ.0230089/2563
882 อบ.0230319/2561

877 อบ.0230552/2561
878 อบ.0230074/2561
879 อบ.0230304/2562

874 อบ.0230367/2563
875 อบ.0230524/2562
876 อบ.0230104/2562

871 อบ.0230004/2562
872 อบ.0230288/2563
873 อบ.0230865/2561

868 อบ.0230118/2561
869 อบ.0230082/2562
870 อบ.0230804/2561

865 อบ.0230100/2561
866 อบ.0230186/2562
867 อบ.0230687/2563

862 อบ.0230674/2563
863 อบ.0230687/2561
864 อบ.0230760/2563

859 อบ.0230356/2563
860 อบ.0230677/2563
861 อบ.0230077/2561

856 อบ.0230239/2563
857 อบ.0230735/2562
858 อบ.0230691/2563

854 อบ.0230168/2561
855 อบ.0230283/2561



นางสาวบังอร  สมศรี 2.95
นายบัญชา  มณีวรรณ 2.40
นายบัญชา  ราวินิจ 2.32
นายบัญญวัต  สุนทรโลหะนะกูล 2.48
นายบารมี  ประจวบสุข 2.30
นายบุญเขต  พลทามูล 2.46
นายบุญจิตร  โพธารินทร์ 2.25
นายบุญญฤทธิ ์ บุตรราช 2.82
นายบุญธเนศ  พยัคฆพล 2.04
นายบุญประคอง  จันทรักษ์ 2.81
นางสาวบุณฑริกา  เขียนทอง 2.62
นางสาวบุณณิกา  ค าลุน 2.55
นายบุรินทร์  อรอินทร์ 2.30
นางสาวบุศยมาศ  นวลกรม 3.49
นางสาวบุศยาภรณ์  บุญรอด 2.64
นางสาวบุศราภรณ์  ภูทอง 2.77
นางสาวบุษกร  ค าแก้ว 2.53
นางสาวบุษกร  เผดิม 3.10
นางสาวบุษบา  ชิตวงค์ 2.73
นางสาวบุษบา  บุญเจริญ 3.01
นางสาวบุษยมาศ  กาเผือกงาม 2.43
นางสาวบุษยารัตน์  รูปศรี 3.06
นางสาวบุษราค า  ด่านสมัคร 3.00
นางสาวบุษราพร  กุละภู 2.34
นางสาวเบญจพร  สอดศรี 2.83
นางสาวเบญจภรณ์  ศรีรมย์ 2.38
นางสาวเบ็ญจมาศ  กตัญญู 2.39
นางสาวเบญจมาศ  เกษสุภะ 2.40
นางสาวเบญจมาศ  ขันคูณ 2.59
นางสาวเบญจรัตน์  ปวงสุข 2.48
นางสาวเบญจวรรณ  กุมภัณฑ์ 2.72
นางสาวเบญจวรรณ  แก้วใส 2.96
นางสาวเบญจวรรณ  ทองสะอาด 2.37
นางสาวเบญจวรรณ  ส าเภา 2.84
นางสาวเบญชนก  ทังโส 2.60
นายปกรณ์วรรธน์  ปาสาจันทร์ 2.79
นายปฏิการ  กตะศิลา 2.49
นายปฏิญญา  ประทุมพันธ์ 2.36
นายปฏิพัทธ์  นนทาพร 2.98
นายปฏิพัทธ์  มีคุณ 2.20
นายปฏิภาณ  แก่นบุตร 2.39
นายปฏิภาณ  ขันธุปัฏน์ 2.65
นายปฏิภาณ  ทรัพย์ศิริ 3.24

937 อบ.0230105/2563
938 อบ.0230733/2563
939 อบ.0230734/2562

934 อบ.0230726/2561
935 อบ.0230415/2562
936 อบ.0230749/2561

931 อบ.0230202/2561
932 อบ.0230438/2563
933 อบ.0230802/2561

928 อบ.0230600/2563
929 อบ.0230189/2563
930 อบ.0230601/2563

925 อบ.0230170/2561
926 อบ.0230305/2562
927 อบ.0230553/2561

922 อบ.0230046/2563
923 อบ.0230283/2562
924 อบ.0230482/2563

919 อบ.0230137/2563
920 อบ.0230361/2563
921 อบ.0230388/2562

916 อบ.0230664/2562
917 อบ.0230891/2561
918 อบ.0230231/2563

913 อบ.0230119/2561
914 อบ.0230282/2562
915 อบ.0230527/2561

910 อบ.0230543/2562
911 อบ.0230742/2563
912 อบ.0230623/2561

907 อบ.0230544/2561
908 อบ.0230544/2563
909 อบ.0230736/2562

904 อบ.0230475/2562
905 อบ.0230902/2561
906 อบ.0230923/2561

901 อบ.0230004/2561
902 อบ.0230049/2563
903 อบ.0230023/2561

898 อบ.0230731/2561
899 อบ.0230003/2561
900 อบ.0230536/2562

897 อบ.0230929/2561



นายปฏิภาณ  พละศักด์ิ 3.37
นายปฏิภาณ  โพธิพ์ุม่ 2.82
นายปฏิภาณ  วรรณเพ็ง 3.18
นายปฏิภาณ  แสงการ 3.16
นายปฏิภาน  นิลแสง 2.41
นายปฏิภาน  ปัดภัย 2.44
นายปฐมพร  สิมมะลิ 2.71
นางสาวปฐมาวรรณ  พันธวัตร 2.08
นายปฐวี  สลีอ่อน 2.58
นางสาวปณิตา  วิวัฒนศิริทรัพย์ 2.92
นายปณิเธศ  อภิรัตนะสาร 2.38
นายปติณญา  งามศัพท์ 2.09
นางสาวปนัดดา  กันจะนา 3.16
นางสาวปนัดดา  โสภี 3.03
นายปภังกร  มณเทียนอาจ 2.12
นางสาวปภัสรา  อาจวงค์ 2.47
นางสาวปภัสสร  ตีขันงาม 2.62
นางสาวปภาพร  กุลวงศ์ 2.66
นางสาวปภาวรินท์  ราชสีห์ 3.27
นายปรเมศวร์  กุลธิ 2.15
นายปรเมศวร์  ปาวะพรม 3.66
นายปรเมษฐ์  ยลหิรัญ 2.26
นางสาวประกายดาว  ปะนิทานัง 3.08
นายประกาศิต  โคตรสมบัติ 2.39
นายประกาศิต  พรมภักดี 2.95
นายประกิจ  อินธรรม 3.35
นายประชา  สัมพะวงศ์ 2.88
นางสาวประณยา  สิงห์ค า 2.55
นายประทีป  อักษร 2.79
นายประพันธ์  รสจันทร์ 2.60
นางสาวประไพพัฒน์  ผาเวช 2.42
นางสาวประไพศรี  นวลเนตร 2.73
นางสาวประภัสสร  สายรัตน์ 3.49
นางสาวประภัสสร  สีแสด 3.08
นางสาวประภาพร  โคตุพันธ์ 2.48
นางสาวประภาพร  บุญทศ 2.21
นางสาวประภาวดี  ภาระสุข 3.41
นางสาวประภาศรี  สืบเสน 3.11
นายประวิทย์  คุณทาการ 3.23
นายประวุฒิ  ทัศบุตร 2.01
นายประสิทธิ ์ สีน้อย 2.90
นายประเสริฐสิน  จันทะวงษ์ 2.55
นายปรัชกิตย์  สิมมาธรณ์ 3.27982 อบ.0230837/2562

979 อบ.0230935/2561
980 อบ.0230956/2561
981 อบ.0230214/2561

976 อบ.0230024/2562
977 อบ.0230243/2561
978 อบ.0230716/2562

973 อบ.0230240/2563
974 อบ.0230750/2561
975 อบ.0230872/2561

970 อบ.0230797/2561
971 อบ.0230602/2563
972 อบ.0230041/2563

967 อบ.0230694/2561
968 อบ.0230221/2562
969 อบ.0230768/2563

964 อบ.0230485/2562
965 อบ.0231003/2561
966 อบ.0230747/2561

961 อบ.0230275/2562
962 อบ.0230504/2561
963 อบ.0230887/2561

958 อบ.0230292/2562
959 อบ.0230069/2562
960 อบ.0230682/2563

955 อบ.0230681/2562
956 อบ.0230164/2562
957 อบ.0230428/2563

952 อบ.0230483/2563
953 อบ.0230568/2561
954 อบ.0230014/2562

949 อบ.0230702/2561
950 อบ.0230013/2562
951 อบ.0230754/2563

946 อบ.0230533/2563
947 อบ.0230043/2562
948 อบ.0230306/2561

943 อบ.0230316/2563
944 อบ.0230746/2562
945 อบ.0230234/2562

940 อบ.0230813/2562
941 อบ.0230108/2563
942 อบ.0230198/2562



นายปรัชญวิศว์  ธานิสพงศ์ 3.13
นายปรัชญา  ชมาฤกษ์ 2.54
นายปรัชญา  ม่วงนิ่ม 2.91
นายปรัชญา  ลาศรี 3.20
นายปรัชญากุล  จันทรสาขา 2.77
นางสาวปรางวิลัย  พิมพกันต์ 2.81
นางสาวปราณปรียา  ศรีสายหยุด 2.97
นางสาวปราณี  วิลัยพัฒน์ 3.13
นายปริญญา  ค าทา 2.72
นายปริญญา  ศรีผาลา 2.23
นายปริญญา  ส าราญ 3.13
นายปรีชา  พวงจันทร์ 3.05
นายปรีชา  มนูญญรัตน์ 2.84
นายปรีชา  สายแสง 2.34
นายปรีดา  พรมพา 2.40
นางสาวปรียานุช  ถนอมศรี 2.58
นางสาวปรียานุช  บุญแปลง 3.13
นางสาวปรียานุช  ศาลาทอง 2.74
นางสาวปรียาพร  มนัส 2.42
นางสาวปรียาภรณ์  ลูกเงาะ 2.99
นางสาวปรียาภัทร  ไชยโย 3.54
นางสาวปรียามล  โคตรบุปผา 2.75
นางสาวปลื มกมล  สุขสมกิจ 2.28
นางสาวปวันนา  ผาเหลา 2.89
นางสาวปวิตรา  ลาภบุญ 2.96
นางสาวปวีณนุช  บุญกว้าง 3.12
นางสาวปวีณา  ถิระโคตร 2.31
นางสาวปวีณา  ทองหล่อ 2.65
นางสาวปวีณา  พงศ์พิพัฒน์ 2.37
นางสาวปวีณา  สายทวี 3.04
นางสาวปวีร์ณุช  สามกองาม 2.21
พันจ่าเอกปัญญา  ปีเจริญ 3.45
นางสาวปัญญาพร  โคตรมนตรี 3.04
นายปัฐวี  เลหะวาณิชย์ 2.66
นายปัฐวี  หลักค า 2.72
นายปัณณรัษฎ์  จันทร์อารักษ์ 2.96
นายปัณณวัฒน์  ล้วนคัด 2.61
นางสาวปัตมา  ศรีชมภู 2.33
นายปัถย์  จักรสาร 2.47
นางสาวปัทมา  แสงศรี 2.24
นางสาวปาจรีย์  แสงชาติ 2.37
นางสาวปาจารีย์  ประทาน 3.25
นายปาฏิหาริย์  ฐานเจริญ 2.91

1,024 อบ.0230920/2561
1,025 อบ.0230271/2561

1,021 อบ.0230806/2561
1,022 อบ.0230732/2562
1,023 อบ.0230218/2563

1,018 อบ.0230098/2562
1,019 อบ.0230080/2561
1,020 อบ.0230808/2563

1,015 อบ.0230540/2562
1,016 อบ.0230646/2561
1,017 อบ.0230127/2563

1,012 อบ.0230284/2561
1,013 อบ.0230725/2562
1,014 อบ.0230731/2563

1,009 อบ.0230742/2561
1,010 อบ.0230138/2563
1,011 อบ.0230075/2561

1,006 อบ.0230618/2561
1,007 อบ.0230786/2562
1,008 อบ.0230447/2563

1,003 อบ.0230025/2562
1,004 อบ.0230327/2563
1,005 อบ.0230704/2562

1,000 อบ.0230120/2561
1,001 อบ.0230878/2561
1,002 อบ.0230389/2562

997 อบ.0230572/2562
998 อบ.0230230/2562
999 อบ.0230449/2561

994 อบ.0230868/2561
995 อบ.0230246/2562
996 อบ.0230418/2560

991 อบ.0230329/2561
992 อบ.0230777/2562
993 อบ.0230255/2562

988 อบ.0230468/2562
989 อบ.0230239/2562
990 อบ.0230780/2563

985 อบ.0230755/2562
986 อบ.0230032/2562
987 อบ.0230011/2562

983 อบ.0230866/2561
984 อบ.0230016/2562



นางสาวปานรัชนี  วิรุณพันธ์ 2.82
นางสาวปารณีย์  แก้วก่า 2.92
นายปารเมศ  จันทมาศ 2.85
นางสาวปาริฉัตร  โยธาโคตร 2.74
นางสาวปาริชาติ  โยธาโคตร 2.89
นางสาวปาริษา  ช่วงชิง 2.91
นางสาวปาลิตา  กงศรี 2.23
นางสาวปิตินา  สิงห์ซอม 2.74
นายปิน่พงศ์  หลักรัตน์ 2.75
นายปิยณัฐ  ทัดศรี 2.50
นางสาวปิยธิดา  นครพันธ์ 2.68
นางสาวปิยธิดา  ปลุกใจ 2.41
นางสาวปิยธิดา  วงษาไชย 2.49
นายปิยนัฐ  หัสดี 3.04
นางสาวปิยพร  ดีค าพันธ์ 2.16
นางสาวปิยวรรณ  มิ่งขวัญ 2.46
นายปิยวัฒน์  บุญเคล้า 2.92
นางสาวปิยะนันท์  ผลทอง 2.89
นางสาวปิยะเนตร  เหล็กกล้า 2.65
นายปิยะพงษ์  ตรีแก้ว 2.70
นายปิยะพงษ์  พุทธา 2.83
นายปิยะพงษ์  เอี่ยมโอด 2.93
นางสาวปิยะรัตน์  บุญศรี 2.84
นางสาวปิยาพร  วงศ์คูณ 3.14
นางสาวปิยาภรณ์  ศรีถาการ 2.89
นางสาวปิลานี  พันธ์กว้าง 2.95
นายผดุงศักด์ิ  วารี 3.15
นางสาวผ่องอ าไพ  ทวีชาติ 3.14
นางสาวผุสชา  ยางงาม 2.29
นายเผด็จ  ภัยวงค์ 2.29
นายพงศกร  พุดกลาง 3.06
นายพงศกร  วันโมลา 3.22
นายพงศกรณ์  สุทิน 3.51
นายพงศธร  กมุทชาติ 2.31
นายพงศธร  ทองทา 2.17
นายพงศธร  ภูเขาใหญ่ 2.53
นายพงศธร  โอษฐิเวช 2.12
นายพงศ์พล  สุดใจ 2.63
นายพงศ์วสันต์  ทรารมย์ 3.14
สิบเอกพงศ์ศักด์ิ  อัศวล  าเลิศไพบูลย์ 3.46
นายพงษกร  วะโรรส 2.20
นายพงษ์เชษฐ  ดีดวงแก้ว 2.62
นายพงษ์พัฒน์  เข็มมา 3.16

1,066 อบ.0230096/2563
1,067 อบ.0230079/2563
1,068 อบ.0230247/2562

1,063 อบ.0230055/2563
1,064 อบ.0230138/2562
1,065 อบ.0230717/2562

1,060 อบ.0230037/2561
1,061 อบ.0230308/2561
1,062 อบ.0230733/2562

1,057 อบ.0230419/2563
1,058 อบ.0230028/2562
1,059 อบ.0230910/2561

1,054 อบ.0230675/2562
1,055 อบ.0230116/2562
1,056 อบ.0230254/2561

1,051 อบ.0230851/2561
1,052 อบ.0230137/2562
1,053 อบ.0230509/2563

1,048 อบ.0230711/2561
1,049 อบ.0230448/2563
1,050 อบ.0230542/2561

1,045 อบ.0230605/2562
1,046 อบ.0230294/2561
1,047 อบ.0230500/2562

1,042 อบ.0230298/2563
1,043 อบ.0230484/2563
1,044 อบ.0230428/2562

1,039 อบ.0230251/2563
1,040 อบ.0230023/2563
1,041 อบ.0230508/2563

1,036 อบ.0230244/2561
1,037 อบ.0230808/2561
1,038 อบ.0230640/2563

1,033 อบ.0230102/2561
1,034 อบ.0230665/2563
1,035 อบ.0230307/2561

1,030 อบ.0230129/2562
1,031 อบ.0230541/2561
1,032 อบ.0230108/2562

1,027 อบ.0230450/2561
1,028 อบ.0230630/2561
1,029 อบ.0230128/2562

1,026 อบ.0230268/2561



นายพงษ์พัฒน์  คลังตระกูล 2.44
นายพงษ์พัด  บุญสังข์ 2.04
นายพงษ์เมธี  ผ่องใส 2.32
นายพงษ์วิวัฒน์  แก่นสาร 2.78
นายพงษ์ศิริ  พลศรี 2.13
นายพงษ์ศิริ  ลาฤทธิ์ 3.06
นายพงษ์สิทธิ ์ วงศ์บา 2.23
นายพงษ์เสถียร  จันทร์แจ้ง 3.05
นายพชร  ดวงพัตรา 2.15
นายพชร  พรมลาย 3.05
นายพชร  ศรีเพชร 2.72
นายพชรพล  จินาพร 2.38
นางสาวพนมพร  ธานี 2.94
นางสาวพนิดา  แก้วสิงห์ 2.24
นางสาวพนิดา  โกมุทพงศธร 2.92
นางสาวพนิดา  เดชมุงคุล 2.66
นางสาวพนิตสุภา  กะวันทา 2.71
นายพร  พุทธ 2.87
นายพรเจริญ  ผิวทอง 3.25
นางสาวพรชนก  โชคนัติ 2.57
นางสาวพรชิตา  พางาม 3.02
นางสาวพรทวี  มนัส 2.72
นางสาวพรทิพย์  แสงเหลือง 2.53
นางสาวพรทิพา  พันธ์ศิริ 2.76
นายพรเทพ  อินทสิทธิ์ 2.63
นางสาวพรนภัส  โขงรัตน์ 2.54
นางสาวพรนภา  กุมภิโร 2.41
นางสาวพรนภา  ธิมา 3.40
นางสาวพรนภา  พญาธรรม 2.89
นางสาวพรนภา  พิลาทอง 3.15
นางสาวพรนภา  สมภูมิ 2.67
นางสาวพรนิภา  นันทะไสย์ 3.23
นางสาวพรประภา  พูลเพิม่ 2.73
นายพรประสิทธิ ์ บุตรอ่อน 2.25
นางสาวพรปวีณ์  ราชองค์ 2.90
นางสาวพรพรรณ  ขวัญนู 3.11
นางสาวพรพรรณ  บัวจันทร์ 2.48
นายพรพิชิต  ค าโสภา 2.89
นางสาวพรพิมล  เกษียร 2.70
นางสาวพรพิมล  จันทะวิสิทธิ์ 2.81
นางสาวพรพิมล  นามประสพ 2.37
นางสาวพรพิมล  ผลพิมาย 3.03
นางสาวพรพิสุทธิ ์ จินดาด ารง 2.081,111 อบ.0230027/2563

1,108 อบ.0230260/2562
1,109 อบ.0230102/2562
1,110 อบ.0230787/2562

1,105 อบ.0230705/2562
1,106 อบ.0230434/2561
1,107 อบ.0230285/2561

1,102 อบ.0230183/2561
1,103 อบ.0230651/2561
1,104 อบ.0230519/2561

1,099 อบ.0230287/2562
1,100 อบ.0230429/2562
1,101 อบ.0230032/2561

1,096 อบ.0230950/2561
1,097 อบ.0230139/2563
1,098 อบ.0230420/2561

1,093 อบ.0230002/2562
1,094 อบ.0230307/2562
1,095 อบ.0230545/2563

1,090 อบ.0230171/2561
1,091 อบ.0230930/2561
1,092 อบ.0230485/2563

1,087 อบ.0230033/2562
1,088 อบ.0230409/2561
1,089 อบ.0230469/2562

1,084 อบ.0230415/2563
1,085 อบ.0230261/2563
1,086 อบ.0230280/2561

1,081 อบ.0230554/2561
1,082 อบ.0230801/2563
1,083 อบ.0230190/2563

1,078 อบ.0230198/2561
1,079 อบ.0230762/2563
1,080 อบ.0230276/2562

1,075 อบ.0230030/2563
1,076 อบ.0230298/2562
1,077 อบ.0230006/2561

1,072 อบ.0230665/2561
1,073 อบ.0230117/2562
1,074 อบ.0230869/2561

1,069 อบ.0230058/2562
1,070 อบ.0230038/2562
1,071 อบ.0230085/2562



นางสาวพรพิสุทธิ ์ ส าเภา 2.90
นางสาวพรภินุช  ลุนละบุตร 2.56
นางสาวพรรณนิภา  หาญสูงเนิน 2.80
นางสาวพรรณิภา  อุดมสันต์ิ 3.04
นางสาวพรวรรณศิริ  สุบุญมา 2.99
นางสาวพรวิภา  บุญเย็น 2.52
นางสาวพรวิมล  ใกล้กลาง 3.23
นายพรวิษณุ  อินทมาศ 2.18
นางสาวพรวี  บัวใหญ่ 2.77
นางสาวพรศิริ  รัตนศรี 2.13
นางสาวพริมา  มณีโชติ 3.23
นายพฤหัส  ทองเนตร 2.36
นายพลนิกร  มุ่งกลาง 2.96
นายพลประภู  ชื่นโคกกรวด 2.89
นายพลพิทักษ์  คะตะวงค์ 3.17
นายพลรัตน์  พูลเพิม่ 2.35
นายพลวรรธน์  สู่บุญ 2.65
นายพลศักด์ิ  ศรีชื่น 2.76
นางสาวพลอยพิศ  ค าแก้ว 2.28
นางสาวพลอยไพริน  ทานุมา 2.20
นางสาวพวงผกา  นามการ 2.93
นายพศวีร์  เหล็กดีด ารงค์ 3.43
นายพสธร  บุญจรัส 2.97
นายพสธร  โยวราช 2.93
นางสาวพัชญา  สรแสง 2.43
นางสาวพัชรพร  สีหาพงษ์ 2.60
นายพัชรพล  จันทร์โทวงศ์ 2.50
นางสาวพัชรา  สุขไชย 2.64
นางสาวพัชราภรณ์  ค าเขียว 2.43
นางสาวพัชราภรณ์  โสดาจันทร์ 2.15
นางสาวพัชราภา  บุญคุ้ม 2.43
นางสาวพัชริดา  สีหา 2.40
นางสาวพัชริดา  สุภาโภชน์ 2.95
นายพัชรินทร์  ค าแพง 2.30
นางสาวพัชรินทร์  ศิริลักษณ์ 2.94
นางสาวพัชรี  ไชยวรรณ 2.59
นายพัฒน์พงษ์  ถนอมผล 3.05
นายพัฒนา  บุญธรรม 2.55
นายพัฒนา  วงศ์จ านงค์ 2.95
นางสาวพัธริดา  พรมทา 3.12
นางสาวพันธ์ประภา  พินนาขิเลย์ 2.23
นางสาวพันธิตรา  ธาระพันธ์ 2.35
นายพันนา  บุตรดาวัน 2.80

1,153 อบ.0230767/2562
1,154 อบ.0230724/2562

1,150 อบ.0230688/2561
1,151 อบ.0230582/2562
1,152 อบ.0230360/2562

1,147 อบ.0230826/2561
1,148 อบ.0230998/2561
1,149 อบ.0230647/2561

1,144 อบ.0230788/2562
1,145 อบ.0230699/2562
1,146 อบ.0230591/2562

1,141 อบ.0230035/2561
1,142 อบ.0230358/2562
1,143 อบ.0230696/2561

1,138 อบ.0230746/2561
1,139 อบ.0230309/2563
1,140 อบ.0230430/2562

1,135 อบ.0230550/2562
1,136 อบ.0230450/2562
1,137 อบ.0230416/2563

1,132 อบ.0230695/2562
1,133 อบ.0230668/2563
1,134 อบ.0230093/2562

1,129 อบ.0230184/2561
1,130 อบ.0230148/2561
1,131 อบ.0230348/2563

1,126 อบ.0230630/2562
1,127 อบ.0230752/2561
1,128 อบ.0230664/2561

1,123 อบ.0230080/2563
1,124 อบ.0230007/2562
1,125 อบ.0230309/2561

1,120 อบ.0230767/2563
1,121 อบ.0230906/2561
1,122 อบ.0230490/2562

1,117 อบ.0230787/2561
1,118 อบ.0230240/2562
1,119 อบ.0230624/2561

1,114 อบ.0230569/2561
1,115 อบ.0230451/2561
1,116 อบ.0230099/2563

1,112 อบ.0230262/2563
1,113 อบ.0230486/2563



นางสาวพิกุลทอง  สุทธิก์ร 2.72
นางสาวพิจิตรา  นามกาศรี 3.05
นางสาวพิชชาภรณ์  ประจันทร์ 3.02
นางสาวพิชญดา  นามพรมมา 2.85
นางสาวพิชญนันท์  วรรณวิโรจน์ 3.31
นางสาวพิชญานิน  บริวงษ์ 2.79
นางสาวพิชญานิน  พลสวัสด์ิ 2.51
นางสาวพิชาญา  แก้วค ากอง 2.27
นายพิชิต  สิงห์นาค 2.66
นายพิชิตชัย  สุปริต 3.36
นายพิชิตณรงค์  สุวรรณ 2.44
นายพิเชษฐ์  จะมะรี 3.34
นายพิเชษฐา  พาราศรี 2.78
นายพิทยา  อินทร์น้อย 3.17
นายพิทวัส  ดวงภูธร 2.39
นายพิทักษ์  ฉัตรสุวรรณ์ 2.56
นายพิทักษ์ชัย  ศรีนิล 2.80
นายพิทักษ์พงศ์  จันทะสิงห์ 2.98
นางสาวพิธยาพร  สีขุมเหล็ก 2.42
นายพิธาน  พังภักดี 2.63
นายพิธิพัฒน์  บุญทา 3.11
นางสาวพินธุภรณ์  เจริญเชาว์ 2.89
นายพินิจ  อิ่มจีน 2.54
นายพิบูลย์พงษ์  พัฒนะราช 2.29
นายพิพัฒน์พงษ์  จันตา 2.27
นางสาวพิมพ์ชนก  พรมวงศ์ 2.74
นางสาวพิมพ์ชนก  ศรีดร 3.15
นางสาวพิมพ์วิไล  กุลบุตร 2.33
นางสาวพิมพิลา  ทองพิมพ์ 2.82
นายพิมาน  อังคุระศรี 2.66
นางสาวพิราวรรณ  ขันเขตต์ 3.09
นายพิริยะ  สมหมาย 3.11
นางสาวพิไลวรรณ  สุภาวหา 2.65
นางสาวพิศมัย  มูลพร้อม 2.24
นางสาวพิศมัย  แสนทวีสุข 2.53
นายพิษณุ  ชะรูด 2.39
นายพิษณุ  สร้อยหล้า 2.70
นายพิษณุพงศ์  โตนันท์ 2.91
นายพิสันต์  วรรณวัตร 2.79
นายพิสิทธิ ์ ถาวรพงษ์ 2.90
นายพิสิษฐ์  พรมนิเลศ 2.56
นายพีรดนย์  ค าเพราะ 3.21
นายพีรพล  คล้ายคลึง 2.62

1,195 อบ.0230560/2562
1,196 อบ.0230277/2562
1,197 อบ.0230948/2561

1,192 อบ.0230573/2563
1,193 อบ.0230185/2561
1,194 อบ.0230832/2562

1,189 อบ.0230665/2562
1,190 อบ.0230339/2563
1,191 อบ.0230025/2563

1,186 อบ.0230689/2561
1,187 อบ.0230793/2561
1,188 อบ.0230691/2562

1,183 อบ.0230789/2562
1,184 อบ.0230786/2561
1,185 อบ.0230582/2563

1,180 อบ.0230467/2561
1,181 อบ.0230492/2562
1,182 อบ.0230012/2561

1,177 อบ.0230606/2562
1,178 อบ.0230295/2561
1,179 อบ.0230299/2563

1,174 อบ.0230768/2561
1,175 อบ.0230001/2562
1,176 อบ.0230289/2563

1,171 อบ.0230223/2562
1,172 อบ.0230317/2563
1,173 อบ.0230546/2563

1,168 อบ.0230152/2563
1,169 อบ.0230884/2561
1,170 อบ.0230396/2563

1,165 อบ.0230668/2561
1,166 อบ.0230501/2562
1,167 อบ.0230684/2563

1,162 อบ.0230505/2561
1,163 อบ.0230626/2563
1,164 อบ.0230683/2563

1,159 อบ.0230011/2561
1,160 อบ.0230792/2561
1,161 อบ.0230203/2561

1,156 อบ.0230344/2561
1,157 อบ.0230188/2562
1,158 อบ.0230510/2563

1,155 อบ.0230288/2562



นายพีรพล  สิงคิบุตร 2.46
นายพีรวิชญ์  เฉลิมรัตน์ 3.11
นายพีระ  บุญเฉลียว 2.67
นายพีระพงษ์  ทองดี 3.31
นายพีระพงษ์  บรรยงค์ 2.66
นายพีระพงษ์  วงศ์แข 2.59
นายพีระพล  บุญวงศ์ 2.08
นายพีระพัฒน์  บุญประสม 3.00
นายพีระวัฒน์  สุกทน 2.28
นายพุทธกร  กุลวงศ์ 2.27
นายพุทธชัย  สีหา 3.09
นายพุทธวงศ์  ยืนมั่น 2.57
นางสาวพุธิชา  ประวันโน 2.56
นางสาวพุธิตา  เรือนแก้ว 2.50
นายพูนพจน์  สีถากาล 2.20
นายพูลศักด์ิ  คูณแสน 2.30
นางสาวเพชราภรณ์  รุ่งเรือง 2.33
นางสาวเพ็ญนภา  ผิวอ้วน 3.10
นางสาวเพ็ญนภา  วิฑูรย์พันธุ์ 2.30
นางสาวเพ็ญนภาภรณ์  อ่อนพันธ์ 2.02
นางสาวเพ็ญรักษ์  ขันรักษา 2.96
นางสาวเพ็ญลักขณา  ประเสริฐศรี 2.21
นางสาวเพียงจันทร์  หิรัญรัตน์ 3.01
นางสาวเพียงพร  เพ็งธรรม 2.67
นางสาวเพียงพร  สมบูรณ์ 2.49
นางสาวแพรพรรณ  แก้วโท 2.79
นางสาวแพรพลอย  เสวิสิทธิ์ 3.19
นางสาวแพรรัมภา  รอดรัตน์ 2.55
นางสาวไพจิตร  บุญจีม 2.67
นายไพบูลย์  ยอยอด 3.17
นายไพรรี  ถวิลวงศ์ 2.10
นางสาวไพรวรรณ  ศรีสุธรรม 2.71
นายไพรวัลย์  เจริญเรืองเดช 3.13
นายไพรัช  ทวีชาติ 2.19
นางสาวไพลิน  จ าปาหอม 2.99
นายไพศาล  โชติพันธ์ 3.28
นายไพศาล  แสงสุวรรณ 2.31
นางสาวฟาริดา  อาลี 3.02
นางสาวเฟือ่งฟ้า  พันธ์สว่าง 2.30
นายภควัต  ค าลาจันทร์ 2.95
นางสาวภคอร  อ้วนออร์ 2.30
นางสาวภรณ์ปรียา  บุญญา 2.82
นายภราดร  ต้นสาย 3.071,240 อบ.0230278/2562

1,237 อบ.0230162/2563
1,238 อบ.0230694/2563
1,239 อบ.0230768/2562

1,234 อบ.0230762/2561
1,235 อบ.0230506/2561
1,236 อบ.0230044/2561

1,231 อบ.0230841/2562
1,232 อบ.0230621/2563
1,233 อบ.0230867/2561

1,228 อบ.0230649/2563
1,229 อบ.0230515/2561
1,230 อบ.0230654/2561

1,225 อบ.0230723/2563
1,226 อบ.0230531/2561
1,227 อบ.0230606/2561

1,222 อบ.0230422/2561
1,223 อบ.0230390/2562
1,224 อบ.0230381/2561

1,219 อบ.0230109/2562
1,220 อบ.0230450/2563
1,221 อบ.0230564/2562

1,216 อบ.0230362/2563
1,217 อบ.0230622/2562
1,218 อบ.0230103/2561

1,213 อบ.0230078/2562
1,214 อบ.0230753/2561
1,215 อบ.0230241/2562

1,210 อบ.0230155/2563
1,211 อบ.0230842/2562
1,212 อบ.0230078/2561

1,207 อบ.0230689/2563
1,208 อบ.0230699/2563
1,209 อบ.0230597/2562

1,204 อบ.0230722/2561
1,205 อบ.0230537/2562
1,206 อบ.0230747/2562

1,201 อบ.0230131/2561
1,202 อบ.0230176/2562
1,203 อบ.0230761/2563

1,198 อบ.0230255/2561
1,199 อบ.0230300/2563
1,200 อบ.0230786/2563



นายภราดร  สุ่มมาตย์ 2.86
นางสาวภัคกร  เนื ออ่อน 2.96
นางสาวภัคจิรา  ทานนท์ 2.15
นางสาวภัทรนันท์  เส็งตากแดด 2.68
นางสาวภัทรพร  อุสรินทร์ 2.55
นายภัทรพล  พรมทัน 2.92
นางสาวภัทรวดี  กิจเจริญ 2.58
นางสาวภัทรวดี  ศรีขาว 3.01
นางสาวภัทรวรินทร์  ทองน้อย 3.23
นางสาวภัทราภรณ์  พลายสุขแสง 3.07
นายภัทราวุฒิ  วันศรี 2.67
นางสาวภัทริณี  สีเข้ม 2.25
นายภัธรพงษ์  มณีกัญญ์ 2.44
นางสาวภัสราวรรณ  อาจหาญ 3.08
นายภากร  นวลดี 2.75
นายภาณุเดช  เวฬุวนารักษ์ 3.03
นายภาณุพงษ์  ไตรยวงษ์ 3.68
นายภาณุวัฒน์  ทองวิเศษ 2.29
นายภาณุวัฒน์  แววศรี 2.91
นายภาณุวัฒน์  ศรีกุลวงค์ 2.37
นางสาวภานิณี  พุทธาจู 2.57
นายภานุกานต์ิ  นพตลุง 2.60
นายภานุพงศ์  เงาศรี 2.30
นายภานุพงศ์  มูลสาร 2.99
นายภานุพงษ์  พระเมเด 2.55
นายภานุพงษ์  หมื่นสุข 2.97
นายภานุวัฒน์  วอทอง 2.59
นางสาวภาลินี  สิมณี 2.79
นางสาวภาวิณี  สุขพูน 2.36
นายภาสกร  รุมรวมสิน 3.14
นางสาวภาสิณี  ชาลี 2.80
นายภิเษก  ชัยสอน 2.37
นายภีรกฤต  เพิม่ดี 2.08
นายภูธน  ศรีธรรม 3.15
นายภูพาน  กาญจนพิมาย 2.62
สิบเอกภูมิกิจ  วัฒนยืนยง 2.91
นายภูมินทร์  บุตราช 2.61
นายภูมิศักด์ิ  หวังดี 2.51
นายภูมิหิรัญ  ศรีโพธิ์ 2.50
นายภูวดล  นางาม 3.03
นายภูวดล  ศรีสร้อย 2.21
นายภูววิทิต  สมสอาด 2.20
นายมกรธวัช  ศรีเสนา 2.38

1,282 อบ.0230103/2562
1,283 อบ.0230690/2562

1,279 อบ.0230838/2562
1,280 อบ.0230671/2562
1,281 อบ.0230310/2561

1,276 อบ.0230631/2562
1,277 อบ.0230033/2563
1,278 อบ.0230001/2563

1,273 อบ.0230340/2563
1,274 อบ.0230678/2563
1,275 อบ.0230640/2562

1,270 อบ.0230669/2563
1,271 อบ.0230116/2563
1,272 อบ.0230669/2562

1,267 อบ.0230882/2561
1,268 อบ.0230511/2563
1,269 อบ.0230723/2562

1,264 อบ.0230022/2562
1,265 อบ.0230069/2561
1,266 อบ.0230690/2561

1,261 อบ.0230431/2562
1,262 อบ.0230591/2563
1,263 อบ.0230766/2561

1,258 อบ.0230851/2560
1,259 อบ.0230670/2562
1,260 อบ.0230938/2561

1,255 อบ.0230650/2563
1,256 อบ.0230820/2562
1,257 อบ.0230081/2563

1,252 อบ.0230140/2563
1,253 อบ.0230256/2562
1,254 อบ.0230582/2561

1,249 อบ.0230310/2563
1,250 อบ.0230641/2563
1,251 อบ.0230695/2561

1,246 อบ.0230385/2563
1,247 อบ.0230359/2562
1,248 อบ.0230155/2562

1,243 อบ.0230791/2563
1,244 อบ.0230349/2563
1,245 อบ.0230721/2563

1,241 อบ.0230369/2563
1,242 อบ.0230156/2563



นายมงคล  เขียวค ารพ 2.56
นายมงคล  แงดสันเทียะ 2.23
นายมงคล  ดอกบัว 2.56
นายมงคล  บุตรสิทธิ์ 2.19
นางสาวมณชุ์ปภาวรินทร์  เจริญพงษ์ 2.43
นายมณฑล  สองสมุทร 3.06
นางสาวมณฑิรา  ค าประภา 2.63
นางสาวมณฑิรา  บุญจริง 2.64
นางสาวมณีนุช  ขุมค า 3.06
นางสาวมณีรัตน์  ทองสุทธิ์ 2.40
นางสาวมณีรัตน์  ภักด์ิใสย 2.76
นางสาวมณีรัตน์  สุวรรณดี 2.98
นางสาวมณีรัตน์  สุวรรณะ 2.73
นางสาวมณีรินทร์  บุญลุมา 2.59
นายมนตรี  ดวงราช 2.28
นายมนตรี  ศรีสุราช 2.43
นายมนตรี  สายโท 2.52
นายมนตรี  สีโคอุ่น 2.69
นางสาวมนธิรา  ข าพร้อม 3.11
นางสาวมนธิราทิพย์  ขานทา 2.53
นางสาวมนพิดาพร  เติมเชื อ 3.18
นางสาวมยุรี  คงโนนกอก 2.73
นางสาวมยุรี  ไชยเกิด 2.24
นางสาวมยุรี  สารีเครือ 2.43
นางสาวมลธิรา  ปาสาบุตร 2.95
นางสาวมลฤดี  เพียนอก 2.46
นางสาวมลฤดี  ลีเหล่ียม 2.35
นางสาวมลฤดี  สุขร่ี 3.23
นางสาวมลิวัลย์  รัตพันธ์ 2.32
นางสาวมะขิ่น  แสงใบ 3.11
นางสาวมะลิวัลย์  ชุมภูแสน 2.59
นางสาวมะลิวัลย์  ใยนนท์ 2.54
นางสาวมัทรี  สีหาค า 2.20
นางสาวมัธธิดา  ทอนบุตรดี 3.15
นางสาวมัลลิกา  เศษธรรม 2.67
นายมาตริน  บุญจริง 2.68
นางสาวมาติยา  มุ่งหมาย 2.45
นายมานพ  พร้าวไธสง 3.16
นายมานพ  เมืองค า 2.61
นายมานะชัย  ชาวเขา 3.39
นางสาวมานิตา  การโคกกรวด 2.79
นางสาวมาริษา  ใจกล้า 2.81
นางสาวมาริสา  ใจสว่าง 3.09

1,324 อบ.0230794/2561
1,325 อบ.0230269/2563
1,326 อบ.0230391/2562

1,321 อบ.0230796/2561
1,322 อบ.0230471/2563
1,323 อบ.0230089/2561

1,318 อบ.0230543/2561
1,319 อบ.0230607/2562
1,320 อบ.0230052/2562

1,315 อบ.0230603/2562
1,316 อบ.0230904/2561
1,317 อบ.0230268/2563

1,312 อบ.0230062/2562
1,313 อบ.0230432/2562
1,314 อบ.0230166/2561

1,309 อบ.0230024/2563
1,310 อบ.0230117/2563
1,311 อบ.0230276/2561

1,306 อบ.0230781/2561
1,307 อบ.0230041/2562
1,308 อบ.0230232/2563

1,303 อบ.0230474/2563
1,304 อบ.0230185/2563
1,305 อบ.0230350/2563

1,300 อบ.0230017/2563
1,301 อบ.0230256/2561
1,302 อบ.0230583/2563

1,297 อบ.0230739/2562
1,298 อบ.0230037/2562
1,299 อบ.0230010/2562

1,294 อบ.0230297/2561
1,295 อบ.0230141/2563
1,296 อบ.0230617/2562

1,291 อบ.0230208/2562
1,292 อบ.0230451/2562
1,293 อบ.0230852/2561

1,288 อบ.0230741/2561
1,289 อบ.0230659/2562
1,290 อบ.0230451/2563

1,285 อบ.0230019/2563
1,286 อบ.0230005/2562
1,287 อบ.0230076/2562

1,284 อบ.0230529/2563



นางสาวมาริสา  ลุนพัฒน์ 3.10
นางสาวมาลัย  เรืองแสน 2.74
นายมีชัย  สุชาติ 3.20
นางสาวมีนา  คณารักษ์ 2.18
นางสาวมุกดา  บุญเทียม 3.13
นายเมธัส  ปวงมีธรรม 2.76
นายเมธัส  ยงสืบชาติ 3.06
นายเมธาสิทธิ ์ แก่นอินทร์ 2.08
นางสาวเมธิณี  ทองใส 2.91
นายเมธี  วงศ์ใหญ่ 2.59
นายเมธี  เสริฐศรี 2.31
นายเมธี  เสือทอง 2.68
นายยงยุทธ  แก้วพาปราบ 2.52
นายยศกร  พันธ์ค า 2.98
นายยศธร  ทวีบุตร 2.81
นายยศวรรธน์  จันทร์อ่อน 2.47
นายยศวริศ  ค ากัมพล 3.31
นายยิ่งศักด์ิ  ทองโบราณ 2.16
นายยุคลธร  พูลพุฒ 2.75
นายยุทธชัย  สายสี 2.62
นายยุทธนันท์  พื นพรม 3.13
นายยุทธนา  ไพบูลย์พิมพ์ 3.28
เรืออากาศโทยุทธนา  สุพรรณกลาง 3.30
นายยุทธพงษ์  ค ารัตน์ 3.10
นายยุทธวีร์  สวัสด์ิพันธ์ 2.97
นางสาวยุพารัตน์  ค าแหง 2.12
นางสาวยุพารัตน์  หลักค า 3.14
นางสาวยุพิน  จันต๊ะโมงค์ 2.56
นางสาวยุภาดา  แนวจ าปา 2.59
นางสาวยุภาวรรณ  โขมะพันธ์ 2.81
นางสาวยุวดี  โคนพันธ์ 2.27
นางสาวเยาวภา  สมศรี 2.61
นางสาวรจนา  วิเศษดี 2.29
นางสาวรจนา  แสงสว่าง 2.67
นางสาวรชฎาภรณ์  สุขุมพันธ์ 3.24
นายรณชัย  เสาเวียง 2.39
นางสาวรติมา  แจ้งจิตร 3.06
นายรติวัตต์  ทองอบ 2.90
นางสาวรวีวรรณ  อุทานุเคราะห์ 3.20
นางสาวรษิกา  รามพิชัย 2.42
นางสาวระพิน  อันชัน 2.83
นางสาวระพีพัฒน์  ตั งใจ 2.89
นายรังสรรค์  บุญมาง า 2.591,369 อบ.0230153/2563

1,366 อบ.0230074/2562
1,367 อบ.0230556/2561
1,368 อบ.0230371/2561

1,363 อบ.0230097/2562
1,364 อบ.0230587/2562
1,365 อบ.0230988/2561

1,360 อบ.0230547/2563
1,361 อบ.0230191/2563
1,362 อบ.0230921/2561

1,357 อบ.0230931/2561
1,358 อบ.0230308/2562
1,359 อบ.0230375/2562

1,354 อบ.0230452/2562
1,355 อบ.0230922/2561
1,356 อบ.0230070/2563

1,351 อบ.0230235/2562
1,352 อบ.0230792/2563
1,353 อบ.0230374/2563

1,348 อบ.0230491/2561
1,349 อบ.0230864/2561
1,350 อบ.0230301/2563

1,345 อบ.0230743/2562
1,346 อบ.0230200/2562
1,347 อบ.0230611/2563

1,342 อบ.0230839/2562
1,343 อบ.0230825/2563
1,344 อบ.0230038/2561

1,339 อบ.0230435/2561
1,340 อบ.0230311/2561
1,341 อบ.0230502/2562

1,336 อบ.0230476/2562
1,337 อบ.0230941/2561
1,338 อบ.0230949/2561

1,333 อบ.0230687/2562
1,334 อบ.0230765/2561
1,335 อบ.0230487/2563

1,330 อบ.0230122/2562
1,331 อบ.0230142/2563
1,332 อบ.0230800/2562

1,327 อบ.0230270/2563
1,328 อบ.0230461/2562
1,329 อบ.0230163/2563



นายรังสฤษด์ิ  พันค าภา 2.73
นายรังสิมันต์  เหมือนมาตย์ 2.44
นางสาวรัชฎาภรณ์  ลาภเรือง 3.19
นายรัชเดช  ธนโชคกฤติธร 3.03
นางสาวรัชนก  มะลิมาศ 3.19
นางสาวรัชนี  พลาศักด์ิ 2.83
นางสาวรัชนีกร  เมืองพิล 3.18
นางสาวรัชนีกร  สิงห์ค า 2.53
นางสาวรัชนีกร  เอี่ยมศรี 3.16
นายรัชพล  ปรือปรัง 2.23
นายรัฐณพงษ์  วงค์ค า 2.46
นายรัฐพงษ์  เกษียร 2.43
นายรัฐพงษ์  จันด า 3.14
นายรัฐพงษ์  บุญอุ้ม 2.64
นายรัฐพงษ์  เสียงเสนาะ 3.08
นางสาวรัตติกาล  สีมาบุตร 2.64
นายรัตนชัย  ศรีชารู 2.83
นายรัตนพงศ์  ยิ่งยง 2.75
นายรัตนพงษ์  ยืนชนะ 3.06
นางสาวรัตนพร  สุวรรณะ 3.04
นายรัตนพล  สุขเพ็ง 2.20
นางสาวรัตนา  ดีดวงพันธ์ 3.23
นางสาวรัตนา  พรรษา 2.15
นางสาวรัตนา  สุดเดช 2.17
นางสาวรัตนาภรณ์  จันดาคูณ 2.76
นางสาวรัตนาภรณ์  จูมครอง 2.64
นางสาวรัตนาภรณ์  ชายทวีป 3.12
นางสาวรัตนาภรณ์  ทองพิมพ์ 2.81
นางสาวรัตนาภรณ์  บทศรี 3.17
นางสาวรัตนาภรณ์  วรสาร 3.21
นางสาวรัตนาภรณ์  สิงห์ซอม 3.16
นางสาวรัติญา  สุวรรณศรี 2.50
นางสาวรัศมี  กิลันทม 3.03
นางสาวรัศมี  ศรีสว่าง 2.38
นางสาวรัศมี  สีมอม 2.62
นายราชันย์  วันทวี 2.92
นายราชันย์  วิริยะกุล 2.46
นายราชันย์  อ าอาจ 2.51
นางสาวราตรี  ค าศรี 2.13
นางสาวร่ืนฤดี  บุอ่อน 2.57
นางสาวรุ่งนภา  ชูเลิศ 3.15
นางสาวรุ่งนภา  นิสาธรณ์ 2.38
นางสาวรุ่งนภา  พิมพัฒน์ 2.88

1,411 อบ.0230143/2563
1,412 อบ.0230642/2563

1,408 อบ.0230653/2562
1,409 อบ.0230289/2562
1,410 อบ.0230790/2562

1,405 อบ.0230561/2563
1,406 อบ.0230128/2563
1,407 อบ.0230681/2563

1,402 อบ.0230219/2563
1,403 อบ.0230682/2562
1,404 อบ.0230309/2562

1,399 อบ.0230409/2562
1,400 อบ.0230241/2563
1,401 อบ.0230642/2562

1,396 อบ.0230817/2561
1,397 อบ.0230728/2563
1,398 อบ.0230192/2563

1,393 อบ.0230828/2561
1,394 อบ.0230717/2561
1,395 อบ.0230328/2563

1,390 อบ.0230662/2563
1,391 อบ.0230488/2563
1,392 อบ.0230660/2562

1,387 อบ.0230201/2562
1,388 อบ.0230048/2563
1,389 อบ.0230251/2562

1,384 อบ.0230661/2563
1,385 อบ.0230809/2561
1,386 อบ.0230824/2561

1,381 อบ.0230573/2562
1,382 อบ.0230634/2563
1,383 อบ.0230082/2563

1,378 อบ.0230263/2562
1,379 อบ.0230678/2562
1,380 อบ.0230319/2563

1,375 อบ.0230287/2561
1,376 อบ.0230512/2563
1,377 อบ.0230566/2561

1,372 อบ.0230429/2563
1,373 อบ.0230551/2562
1,374 อบ.0230493/2562

1,370 อบ.0230358/2561
1,371 อบ.0230574/2563



นางสาวรุ่งฤดี  ซ่ึงพรม 2.38
นางสาวรุ่งฤดี  บุญวัง 2.53
นางสาวรุ่งฤดี  สีสถาน 3.09
นายรุ่งวัฒนา  พร้อมญาติ 2.67
นางสาวรุ่งอรุณ  แสงพันธ์ 2.54
นายฤทธิเกียรติ  พจนา 2.73
นายฤทธิไ์กร  ผาก่ า 2.71
นายฤทธิไกร  โมขศักด์ิ 2.51
นางสาวฤทัยรัตน์  รุ่งเรือง 3.24
นางสาวฤทัยรัตน์  ศรีบัว 3.15
นางสาวลลิตา  แข็งแรง 2.75
นางสาวลลิตา  นามพงษ์ 2.96
นางสาวลลิตา  ภูแล่นกล้า 2.55
นางสาวลลิตา  ศรีชา 2.80
นางสาวลัดดาวัลย์  สงวนสิน 2.54
นางสาวลีลาวดี  จิตเสนาะ 2.76
นายเลิศชัย  อุ่นศรี 2.28
นายวงศกร  อ้วนล  า 2.21
นายวงศ์พัทธ์  ชูรา 2.96
นายวงสถิตย์  อินจ าปา 2.76
นายวชรพงศ์  ตลุนจันทร์ 2.92
นายวชิระ  พิลาแดง 2.83
นางสาววชิราพร  ทรงกลด 3.11
นางสาววณิดา  ถือสัตย์ 2.99
นายวทัญญู  วงศ์สุวรรณ 2.25
นายวนล  พุม่แก้ว 2.55
นายวนัส  เชสูงเนิน 2.44
นางสาววนิดา  กล่ินหอม 3.09
นายวรฉัตร  นามบุญ 2.76
นายวรเชษฐ์  เดชสังข์ 2.50
นายวรนันท์  คุณพรม 2.92
นายวรพล  ชื่นชม 2.48
นายวรพล  บัวบาน 2.92
นายวรพล  เรืองวัน 2.62
นายวรพาสน์  ยนต์พันธ์ 2.51
นางสาววรรณทนา  จันทร์สิงห์ 3.00
นางสาววรรณนิษา  เลือกสัน 2.70
นางสาววรรณนิสา  จันทะชารี 2.09
สิบเอกหญิงวรรณเพ็ญ  ปลอดภัย 2.64
นางสาววรรณภา  จันทป 3.45
นางสาววรรณภา  ผาสิทธิ์ 3.06
นางสาววรรณภา  สันทา 2.48
นายวรรณรงค์  นัยนิตย์ 2.52

1,453 อบ.0230811/2563
1,454 อบ.0230643/2563
1,455 อบ.0230654/2562

1,450 อบ.0230222/2561
1,451 อบ.0230736/2561
1,452 อบ.0230712/2561

1,447 อบ.0230336/2561
1,448 อบ.0230769/2562
1,449 อบ.0230512/2562

1,444 อบ.0230236/2562
1,445 อบ.0230598/2561
1,446 อบ.0230666/2561

1,441 อบ.0230087/2563
1,442 อบ.0230638/2561
1,443 อบ.0230176/2563

1,438 อบ.0230833/2562
1,439 อบ.0230020/2561
1,440 อบ.0230375/2563

1,435 อบ.0230557/2561
1,436 อบ.0230514/2563
1,437 อบ.0230070/2562

1,432 อบ.0230816/2563
1,433 อบ.0230224/2562
1,434 อบ.0230820/2563

1,429 อบ.0230234/2561
1,430 อบ.0230673/2562
1,431 อบ.0230261/2561

1,426 อบ.0230431/2563
1,427 อบ.0230764/2561
1,428 อบ.0230071/2563

1,423 อบ.0230507/2561
1,424 อบ.0230532/2561
1,425 อบ.0230468/2561

1,420 อบ.0230713/2562
1,421 อบ.0230663/2561
1,422 อบ.0230721/2561

1,417 อบ.0230419/2562
1,418 อบ.0230475/2561
1,419 อบ.0230539/2561

1,414 อบ.0230718/2561
1,415 อบ.0230951/2561
1,416 อบ.0230633/2562

1,413 อบ.0230623/2563



นางสาววรรณวิภา  ขันทอง 3.03
นางสาววรรณวิมล  สีแหล้ 2.45
นางสาววรรณวิสา  สอนสุข 2.73
นางสาววรรณิภา  จันทร์นุ่น 3.17
นางสาววรรณิภา  พุม่จันทร์ 2.95
นางสาววรรณิศา  วงศ์ภา 3.04
นางสาววรรณิษา  ต่ิงแสง 2.85
นางสาววรรณิสา  ขรรค์ชัย 2.53
นางสาววรรณิสา  วงศรี 2.94
นางสาววรรณี  ศรีวรรณา 2.25
นางสาววรรนิษา  สีระชาติ 2.92
นายวรวิช  รังษี 3.45
ว่าทีร้่อยตรีวรวิทย์  ทองสัมฤทธิ์ 3.04
นายวรวิทย์  ธรรมเทีย่ง 2.19
นายวรวุฒ  ผ่อนตาม 2.79
นายวรวุฒิ  กุลพร 3.17
นายวรัญชัย  พุม่จันทร์ 2.95
นางสาววรัญญา  ดาศรี 3.13
นางสาววรัญญา  พรมวงษ์ 2.56
นางสาววรัญญา  ยอดสาย 3.08
นางสาววรัญญา  ละคร 2.47
นายวรานนท์  พุทธรัตน์ 2.43
นางสาววราพร  วงค์ค าผุย 2.76
นางสาววราภรณ์  กระวิชา 2.80
นางสาววราภรณ์  เจริญรอย 2.51
นางสาววราภรณ์  ทองกลม 3.09
นางสาววราภรณ์  บุญขาว 2.30
นางสาววราภรณ์  เพ็งบาง 2.00
นางสาววราภรณ์  โสระเม็ก 3.21
นายวรายุทธ์  บุญพันธ์ 3.08
นางสาววรารักษ์  โคตรเพชร 2.51
นายวรินทร์  เจริญตลอดกาล 2.19
นางสาววรีญา  สิทธิธรรม 2.03
นางสาววรุณรัตน์  บุญหว่าน 2.70
นางสาววลัยพรรณ  ธนวัฒน์โชติภากุล 2.85
นางสาววลัยลักษณ์  ภักด์ิใส 3.55
นายวสันต์  โล่ป้อง 3.00
นายวสุพล  ทองเต่าหมก 3.19
นายวสุภัทร  ปุญญธรรมวัต 2.94
นายวสุรัตน์  โคระรัตน์ 2.17
นายวัชชิรพันธุ ์ มิ่งส่วน 2.52
นายวัชชิระ  มิ่งขวัญ 2.91
นายวัชรพงศ์  จันทระ 2.671,498 อบ.0230177/2563

1,495 อบ.0230261/2562
1,496 อบ.0230047/2561
1,497 อบ.0230189/2561

1,492 อบ.0230590/2562
1,493 อบ.0230188/2561
1,494 อบ.0230099/2562

1,489 อบ.0230374/2561
1,490 อบ.0230627/2562
1,491 อบ.0230061/2561

1,486 อบ.0230118/2560
1,487 อบ.0230889/2561
1,488 อบ.0230089/2562

1,483 อบ.0230798/2561
1,484 อบ.0230516/2563
1,485 อบ.0230676/2561

1,480 อบ.0230104/2561
1,481 อบ.0230454/2563
1,482 อบ.0230667/2562

1,477 อบ.0230215/2561
1,478 อบ.0230242/2562
1,479 อบ.0230290/2563

1,474 อบ.0230669/2561
1,475 อบ.0230533/2561
1,476 อบ.0230453/2562

1,471 อบ.0230756/2562
1,472 อบ.0230187/2561
1,473 อบ.0230659/2561

1,468 อบ.0230013/2563
1,469 อบ.0230410/2561
1,470 อบ.0230083/2563

1,465 อบ.0230554/2562
1,466 อบ.0230656/2563
1,467 อบ.0230012/2563

1,462 อบ.0230515/2563
1,463 อบ.0230818/2561
1,464 อบ.0230398/2561

1,459 อบ.0230373/2561
1,460 อบ.0230361/2562
1,461 อบ.0230205/2561

1,456 อบ.0230791/2562
1,457 อบ.0230623/2562
1,458 อบ.0230144/2563



นายวัชรพงศ์  พันธุส์วัสด์ิ 2.58
นายวัชรพงษ์  สมสนิท 2.26
นายวัชรพงษ์  สุริยานนท์ 2.25
นายวัชรพล  บุปผาชาติ 2.95
นายวัชรพล  ป้องพันธ์ 2.91
นายวัชระพงษ์  บัวเพชร 3.12
นายวัชรากร  ขาวฟอง 2.57
นางสาววัชรี  ข าดี 3.12
นางสาววัชรี  วันดี 2.63
นางสาววัชรีพร  แดงจีน 2.88
นางสาววัชรีภรณ์  ใจซ่ือ 2.17
นางสาววัชลาวลัย  พิมพ์แน่น 2.83
นายวัฒนพงษ์  อินสี 2.60
นายวัฒนา  จันทรา 3.01
สิบเอกวัฒนา  เจริญสุข 2.98
นายวัฒนา  พวงปัญญา 2.30
นายวัฒนา  ร่วมสุข 2.53
นายวัฒนา  วงสามารถ 3.03
นายวัฒนา  แสนทอง 2.34
นายวันเฉลิม  จันทร์พวง 2.49
นายวันเฉลิม  จิตต์จังหวัด 2.69
นายวันชัย  โลหะกุล 3.13
นางสาววันทกานต์  เอี่ยมศรี 2.27
นางสาววันทนา  นนทะการ 3.23
นายวันทยา  สุขสาย 2.15
นางสาววันทะนี  ทองเกลี ยง 2.98
นายวันมงคล  บุญเกลี ยง 2.93
นางสาววันมณี  สุวรรณ์ทา 2.15
นางสาววัลภากร  สุพงษ์ 3.23
นางสาววัลลภา  ดอกพอง 3.09
นางสาววาทินี  พูลผล 2.75
นายวายุภักษ์  เลิศศรี 2.38
นางสาววายุภา  สานันท์ 2.61
นางสาววายุรี  คูนีรัตน์ 3.00
นายวาริชภูมิ  ตาดี 2.37
นางสาววารุณี  สินทิพย์ 2.71
นางสาววารุณี  เหลาคม 3.09
นางสาววาลิกา  บังศรี 2.90
นางสาววาศินี  บุญอุด 2.64
นางสาววาสนา  ชะนะดี 2.77
นางสาววาสนา  ทองแท่ง 3.13
นางสาววาสนา  ประสารพิมพ์ 2.68
นางสาววาสนา  พิพัฒน์ 2.67

1,540 อบ.0230335/2562
1,541 อบ.0230063/2562

1,537 อบ.0230727/2563
1,538 อบ.0230047/2563
1,539 อบ.0230534/2561

1,534 อบ.0230548/2563
1,535 อบ.0230056/2561
1,536 อบ.0230310/2562

1,531 อบ.0230558/2561
1,532 อบ.0230165/2562
1,533 อบ.0230046/2562

1,528 อบ.0230434/2562
1,529 อบ.0230432/2563
1,530 อบ.0230174/2562

1,525 อบ.0230651/2563
1,526 อบ.0230056/2562
1,527 อบ.0230375/2561

1,522 อบ.0230392/2562
1,523 อบ.0230760/2561
1,524 อบ.0230345/2561

1,519 อบ.0230408/2563
1,520 อบ.0230416/2562
1,521 อบ.0230740/2563

1,516 อบ.0230815/2563
1,517 อบ.0230330/2561
1,518 อบ.0230677/2561

1,513 อบ.0230594/2562
1,514 อบ.0230778/2561
1,515 อบ.0230399/2563

1,510 อบ.0230193/2563
1,511 อบ.0230957/2561
1,512 อบ.0230565/2561

1,507 อบ.0230172/2561
1,508 อบ.0230567/2563
1,509 อบ.0230334/2562

1,504 อบ.0230162/2561
1,505 อบ.0230398/2563
1,506 อบ.0230489/2563

1,501 อบ.0230070/2561
1,502 อบ.0230521/2562
1,503 อบ.0230285/2563

1,499 อบ.0230312/2561
1,500 อบ.0230763/2561



นางสาววาสนา  พิลาพันธ์ 2.59
นางสาววาสุรีย์  บุราชรินทร์ 2.94
นายวิกรานต์  มีพันธ์ 2.85
นายวิจิตร  สุวรรณี 2.98
นางสาววิจิตรา  บรรดา 2.56
นางสาววิจิตรา  บุญสุภาพ 2.58
นางสาววิจิตรา  แสนกล้า 2.39
นางสาววิจิตรา  อมรไพศาล 3.31
นางสาววิชชุฎา  แก่นกุล 2.43
นางสาววิชชุดา  ต่ิงแสง 2.90
นางสาววิชชุดา  วันดี 2.85
นายวิชัย  บุญขาว 2.06
นายวิชัย  พงศนีย์ 2.14
นายวิชากร  เพ็ชรมา 2.56
นายวิชิต  แก้ววงษา 2.48
นางสาววิชุดา  ศรีบัว 2.55
นางสาววิชุดา  แสงสีดา 2.73
นายวิฑูรย์  แสงใส 2.10
นายวิทยา  ค าหอม 3.08
นายวิทยา  ทองแท่น 3.03
นายวิทวัส  คณะมี 2.50
นายวิทวัส  ทิพย์ประพันธ์ 2.50
นายวิทวัส  บุญประทุม 2.26
นายวิทวัส  ใบเเก้ว 3.02
นายวินยุทธ  พลสวัสด์ิ 2.78
นางสาววินัสดา  ย ายวน 2.18
นางสาววิภา  สมทรัพย์ 2.52
นางสาววิภาดา  เอกศรี 3.21
นางสาววิภาพร  เพ็งเส็งดี 3.00
นางสาววิภาภรณ์  ค ากุณา 2.23
นางสาววิภารัตน์  ปรางค์สุข 2.97
นางสาววิภาวรรณ  ค าผุย 2.18
นางสาววิภาวัลย์  วราห์ค า 2.35
นางสาววิมล  แกประโคน 2.38
นางสาววิมลลักษณ์  ผาลา 2.63
นางสาววิมลศิริ  ศิริทิพย์ 2.48
นางสาววิยะดา  วิลานันต์ 2.54
นางสาววิรัญตรี  สายแวว 2.54
นางสาววิรารัตน์  เตชะนัง 2.11
นายวิริยากรณ์  วิริยะกุล 2.24
นางสาววิรุณรัตน์  สิงห์ผง 2.61
นายวิรุฬห์  อาวะศรี 2.60
นายวิโรจน์  ขาวสะอาด 2.49

1,582 อบ.0230701/2561
1,583 อบ.0230812/2561
1,584 อบ.0230897/2561

1,579 อบ.0230932/2561
1,580 อบ.0230058/2563
1,581 อบ.0230331/2561

1,576 อบ.0230274/2563
1,577 อบ.0230045/2561
1,578 อบ.0230400/2561

1,573 อบ.0230744/2561
1,574 อบ.0230090/2563
1,575 อบ.0230822/2560

1,570 อบ.0230604/2563
1,571 อบ.0230223/2561
1,572 อบ.0230291/2562

1,567 อบ.0230145/2563
1,568 อบ.0230337/2562
1,569 อบ.0230573/2561

1,564 อบ.0230071/2561
1,565 อบ.0230050/2561
1,566 อบ.0230776/2563

1,561 อบ.0230635/2562
1,562 อบ.0230608/2562
1,563 อบ.0230996/2561

1,558 อบ.0230040/2562
1,559 อบ.0230886/2561
1,560 อบ.0230320/2563

1,555 อบ.0230400/2563
1,556 อบ.0230230/2561
1,557 อบ.0230435/2562

1,552 อบ.0230056/2563
1,553 อบ.0230037/2563
1,554 อบ.0230911/2561

1,549 อบ.0230722/2562
1,550 อบ.0230423/2561
1,551 อบ.0230518/2563

1,546 อบ.0230363/2562
1,547 อบ.0230363/2563
1,548 อบ.0230119/2563

1,543 อบ.0230508/2561
1,544 อบ.0230324/2562
1,545 อบ.0230614/2561

1,542 อบ.0230206/2561



นางสาววิลาพร  จวบบุญ 2.83
นางสาววิลาวรรณ  จันทร์สมุทร์ 2.42
นางสาววิลาวัณย์  ไชยจักร 2.61
นางสาววิลาสินี  อินเลิศ 3.19
นางสาววิไลพร  กุค าใส 2.82
นางสาววิไลลักษณ์  ขุนทอง 2.83
นางสาววิไลลักษณ์  ยางสุด 2.91
นางสาววิไลวรรณ  จ าปาทอง 3.16
นางสาววิไลวรรณ  ทาพรมมี 2.72
นางสาววิไลวรรณ  พรมมา 2.80
นางสาววิไลอุษา  พงหาญศึก 3.19
นายวิวัฒน์  บุญข่าย 2.66
นายวิวัฒนชัย  ธเนศมณีโรจน์ 2.52
นายวิศรุต  นาสารีย์ 2.66
นายวิศวะ  ประสพแก้ว 2.25
นายวิษณุ  ขอสุข 3.25
นายวิสันต์  มูลสาร 3.05
นายวิสุทธิ ์ คงธาดากุล 2.45
นางสาววิสุนันท์  ทองศรี 2.85
นางสาววีณัฐธิตา  โชคทรัพย์ 2.45
นายวีรชัย  พิมพรมมา 2.74
นายวีรภัทร  วงศ์สิม 2.91
นายวีรภาพ  กล่องชู 2.34
นายวีรยุทธ  บุญเพิม่ 3.02
นางสาววีรวรรณ์  แก้วเพ็ชร 3.28
นายวีรวัตน์  ส าเริง 2.30
นายวีรวุฒิ  ถาพรผาด 2.57
นายวีระชัย  ค าแพง 2.45
นายวีระชัย  ไชยมงคล 2.74
นายวีระชัย  พงษ์พิสิฐวงศ์ 3.36
นายวีระชาติ  โคตรธริน 2.07
นายวีระเทพ  เข็มลาย 3.20
นายวีระพงษ์  พันโนฤทธิ์ 2.98
นายวีระพล  สอนสุข 2.86
นายวีระวัฒน์  นารีรัตน์ 2.44
นายวีระศักด์ิ  โพธิข์าว 2.53
นายวีระศักด์ิ  วิจิตขะจี 2.72
นายวีระศักด์ิ  ศรีพงษ์ยิ่ง 2.73
นายวุฑฒิชา  ชื่นตา 3.48
นายวุฒิเกียรติ  พูลเพิม่ 2.63
นายวุฒิไกร  จุใจล  า 2.08
นายวุฒิจักร์  ขานเกตุ 3.13
นายวุฒิชัย  กะถิน 2.401,627 อบ.0230114/2562

1,624 อบ.0230043/2561
1,625 อบ.0230071/2562
1,626 อบ.0230664/2563

1,621 อบ.0230825/2561
1,622 อบ.0230863/2561
1,623 อบ.0230522/2562

1,618 อบ.0231004/2561
1,619 อบ.0230065/2562
1,620 อบ.0230774/2563

1,615 อบ.0230965/2561
1,616 อบ.0230814/2562
1,617 อบ.0230072/2561

1,612 อบ.0230313/2561
1,613 อบ.0230837/2561
1,614 อบ.0230178/2563

1,609 อบ.0230242/2563
1,610 อบ.0230192/2561
1,611 อบ.0230958/2561

1,606 อบ.0230325/2562
1,607 อบ.0230934/2561
1,608 อบ.0230574/2562

1,603 อบ.0230288/2561
1,604 อบ.0230752/2562
1,605 อบ.0230834/2562

1,600 อบ.0230014/2563
1,601 อบ.0230191/2561
1,602 อบ.0230006/2562

1,597 อบ.0230225/2562
1,598 อบ.0230748/2562
1,599 อบ.0230177/2562

1,594 อบ.0230509/2561
1,595 อบ.0230276/2563
1,596 อบ.0230190/2561

1,591 อบ.0230364/2562
1,592 อบ.0230490/2563
1,593 อบ.0230770/2563

1,588 อบ.0230205/2563
1,589 อบ.0230834/2561
1,590 อบ.0230661/2562

1,585 อบ.0230014/2561
1,586 อบ.0230781/2563
1,587 อบ.0230275/2563



นายวุฒิชัย  เชื อเทวา 2.85
สิบเอกวุฒิชัย  นะที 2.22
นายวุฒิชัย  ไปพบ 2.78
นายวุฒิชัย  สุริยา 2.92
นายวุฒินันท์  เทียมทัน 2.80
นายวุฒินันท์  บุญจรัส 2.41
นายวุฒิภัทร  บุญจรัส 2.23
นายวุฒิโรจน์  ปาละรีย์ 2.38
นายเวนิช  พลอยหิน 2.69
นางสาวแววรัตน์  ต้นเกตุ 2.48
นายไวทยา  วงษาเวียง 2.71
นายศรนรินทร์  ไตรยวงค์ 2.35
นายศรนรินทร์  บุญชิต 2.68
นายศรนรินทร์  มะโนรัตน์ 2.89
นายศรยุทธ  ทองกันยา 2.38
นายศรรัก  ใจภักดี 2.54
นายศรราม  พาสว่าง 2.36
นางสาวศรอนงค์  บุญมานันท์ 2.64
นางสาวศรัญญา  กุตัน 2.37
นางสาวศรัญญา  สมานค า 3.14
นายศรัญญู  วาจามั่น 2.72
นายศรัญญู  หาญชัย 2.18
นายศรันย์  ศรีนวล 2.77
นายศรานนท์  ศรีจันทร์ 2.15
นายศรายุทธ  ขวานทอง 2.70
นายศรายุทธ  แสนย า 2.03
นายศรายุธ  นามวงษา 3.04
นายศราวุฒิ  ก้อนหิน 2.80
นายศราวุฒิ  กิ่งบัวทอง 2.96
นายศราวุฒิ  ประทาน 3.15
นายศราวุฒิ  ผาแก้ว 2.82
นายศราวุฒิ  แพรประเสริฐ 2.44
นายศราวุฒิ  วงศรี 2.13
นายศราวุฒิ  ศรีค าภา 2.03
นายศราวุฒิ  สืบสวน 2.73
นายศราวุธ  ตระกูลวงค์ 3.20
นายศราวุธ  บุญทา 2.34
นายศราวุธ  บุญมา 2.36
นางสาวศรินทร์รัตน์  จันทวีสุข 2.02
นางสาวศรีสมร  ศรีชมไชย 2.57
นางสาวศรีสุดา  ชมภู 2.32
นางสาวศศิธร  ก้อนหิน 3.16
นางสาวศศิธร  เฉลิมพร 2.51

1,669 อบ.0230577/2562
1,670 อบ.0230194/2563

1,666 อบ.0230699/2561
1,667 อบ.0230568/2563
1,668 อบ.0230819/2561

1,663 อบ.0230685/2563
1,664 อบ.0230733/2561
1,665 อบ.0230675/2563

1,660 อบ.0230790/2563
1,661 อบ.0230091/2562
1,662 อบ.0230106/2563

1,657 อบ.0230592/2563
1,658 อบ.0230314/2561
1,659 อบ.0230332/2561

1,654 อบ.0230258/2561
1,655 อบ.0230052/2563
1,656 อบ.0230841/2561

1,651 อบ.0230750/2563
1,652 อบ.0230749/2562
1,653 อบ.0230026/2561

1,648 อบ.0230917/2561
1,649 อบ.0230357/2563
1,650 อบ.0230778/2562

1,645 อบ.0230284/2562
1,646 อบ.0230131/2562
1,647 อบ.0230311/2563

1,642 อบ.0230614/2562
1,643 อบ.0230783/2561
1,644 อบ.0230036/2561

1,639 อบ.0230237/2561
1,640 อบ.0230575/2562
1,641 อบ.0230436/2561

1,636 อบ.0230716/2561
1,637 อบ.0230289/2561
1,638 อบ.0230795/2563

1,633 อบ.0230908/2561
1,634 อบ.0230652/2563
1,635 อบ.0230639/2561

1,630 อบ.0230648/2561
1,631 อบ.0230561/2562
1,632 อบ.0230476/2561

1,628 อบ.0230835/2562
1,629 อบ.0230106/2562



นางสาวศศิธร  รอบรู้ 2.51
นางสาวศศิธร  ละดาห์ 2.64
นางสาวศศิธร  ศรชัย 2.57
นางสาวศศิธร  หนองแบก 2.83
นางสาวศศินา  อภัยศรี 3.01
นางสาวศศินิภา  ภูร่ะย้า 3.16
นางสาวศศิวิมล  เด่ือไธสง 2.45
นางสาวศศิวิมล  อุไรวงษ์ 2.13
นายศักดา  ชาลี 3.05
นายศักดา  พาแก้ว 3.06
นายศักดา  สัตยากุล 2.91
นายศักด์ิชัย  สุริยันต์ 3.18
นายศักด์ิณรงค์  กิ่งแก้ว 2.55
นายศักด์ิณรงค์  หัตกิจ 2.50
นายศักด์ิดา  กันหะคุณ 2.00
นายศักด์ิดา  หาริตวัน 2.78
นายศักด์ิสิทธิ ์ กาญจนารี 2.73
นายศักด์ิสิทธิ ์ แก้วแสน 2.61
นายศักด์ิสิทธิ ์ เฟือ่งน้อย 2.68
นายศักด์ิสิทธิ ์ อินทพิมพ์ 2.46
นายศักรินทร์  คงกลาง 2.55
นางสาวศาตนันท์  ปะสาระโว 3.04
นางสาวศิญาภรณ์  สุตะคาน 2.62
นางสาวศินัธกาญจน์  คูณสวัสด์ิ 2.56
นายศิรณัฏฐ์  บุตะโลม 2.68
นายศิราวุธ  จอมจุมพล 3.03
นางสาวศิรินทิพย์  บุดดาพงษ์ 2.60
นางสาวศิรินภา  พรมศรี 2.77
นางสาวศิรินภา  รูปแก้ว 2.20
นางสาวศิรินภา  เหล่าบุตรสา 3.01
นางสาวศิรินันท์  ช่วยลักษณ์ 2.71
นางสาวศิริเนตร  บุญกอ 2.91
นางสาวศิริเนตร  สิทธิธรรม 2.85
สิบต ารวจตรีศิริพงษ์  เขตตะ 2.75
นายศิริพงษ์  สิถิระบุตร 2.48
นางสาวศิริพร  แก้วนิล 2.81
นางสาวศิริพร  โกพล 2.61
นางสาวศิริพร  โถแก้ว 3.14
นางสาวศิริพร  นามลิ 3.18
นางสาวศิริพร  มีกุล 2.71
นางสาวศิริพร  ยุตะวัน 2.42
นางสาวศิริพร  วงศ์วาน 3.17
นางสาวศิริพร  เหล่ียมทอง 2.15

1,711 อบ.0230401/2561
1,712 อบ.0230083/2562
1,713 อบ.0230425/2561

1,708 อบ.0230549/2563
1,709 อบ.0230605/2563
1,710 อบ.0230719/2561

1,705 อบ.0230730/2561
1,706 อบ.0230290/2561
1,707 อบ.0230313/2562

1,702 อบ.0230482/2562
1,703 อบ.0230329/2563
1,704 อบ.0230748/2561

1,699 อบ.0230424/2561
1,700 อบ.0230770/2562
1,701 อบ.0230252/2562

1,696 อบ.0230296/2561
1,697 อบ.0230132/2562
1,698 อบ.0230339/2562

1,693 อบ.0230346/2561
1,694 อบ.0230792/2562
1,695 อบ.0230163/2561

1,690 อบ.0230315/2561
1,691 อบ.0230787/2563
1,692 อบ.0230312/2562

1,687 อบ.0230609/2562
1,688 อบ.0230575/2563
1,689 อบ.0230846/2561

1,684 อบ.0230417/2562
1,685 อบ.0230746/2563
1,686 อบ.0230678/2561

1,681 อบ.0230693/2563
1,682 อบ.0230595/2562
1,683 อบ.0230084/2561

1,678 อบ.0230788/2561
1,679 อบ.0230700/2561
1,680 อบ.0230829/2563

1,675 อบ.0230209/2562
1,676 อบ.0230088/2563
1,677 อบ.0230167/2561

1,672 อบ.0230013/2561
1,673 อบ.0230311/2562
1,674 อบ.0230989/2561

1,671 อบ.0230618/2562



นางสาวศิริพิชญ์ลดา  พิลาธรรม 2.74
นางสาวศิริภาพร  พรมพา 3.28
นายศิริมงคล  ชมภูเกตุ 2.84
นางสาวศิริมา  เพชรชู 2.62
นางสาวศิริยุภา  ถาวร 2.89
นางสาวศิริรักษ์  วรรณทอง 2.50
นางสาวศิริรัตน์  โชติรัตน์ 2.95
นางสาวศิริรัตน์  ดาพันธ์ 3.22
นางสาวศิริรัตน์  น าระนะ 2.98
นางสาวศิริรัตน์  บัวลา 3.05
นางสาวศิริรัตน์  บุญเติม 2.81
นางสาวศิริรัตน์  มลสิน 2.38
นางสาวศิริรัตน์  รัตนวงค์ 2.15
นางสาวศิริลักษ์  บุญค  า 3.08
นางสาวศิริลักษ์  บุรารัตน์ 2.58
นางสาวศิริลักษณ์  คงทน 3.02
นางสาวศิริลักษณ์  ค าเรือง 2.45
นางสาวศิริลักษณ์  โคตรสิม 2.62
นางสาวศิริลักษณ์  นิลบุตร 3.08
นางสาวศิริลักษณ์  บุญถนอม 2.51
นางสาวศิริลักษณ์  ภาคแสวง 2.60
นางสาวศิริลักษณ์  เมืองแสน 2.91
นางสาวศิริลักษณ์  สืบเสนาะ 2.06
นางสาวศิริลักษณ์  อารีย์ 2.61
นางสาวศิริวรรณ  กล่ าพุทธา 2.75
นางสาวศิริวรรณ  จรลี 2.77
นางสาวศิริวรรณ  ปุยขาว 2.62
นางสาวศิริวรรณ  แพงแก้ว 2.61
นางสาวศิริวรรณ  รักษาพล 3.29
นายศิริวัฒน์  มาพงษ์ 2.55
นางสาวศิริวิมล  หาฉวี 3.23
นายศิริศักด์ิ  พูลดี 2.05
นายศิริศักด์ิ  หรรษา 2.22
นายศิวกร  รักนาค 2.24
นางสาวศิวนาถ  ภักดิภูมิเมรี 3.11
นางสาวศิวาพร  โลบุญ 2.73
นายศีลวุฒิ  กาบบัวศรี 2.23
นางสาวศุทธินี  พันธ์ไหล 2.37
นางสาวศุนันทา  กอกหวาน 3.26
นายศุภกร  สายอภัย 2.53
นายศุภกิจ  กณาลักษณ์ 2.36
นายศุภกิจ  เชื อดี 2.80
นายศุภชัย  กาทอง 2.281,756 อบ.0230890/2561

1,753 อบ.0230402/2563
1,754 อบ.0230031/2561
1,755 อบ.0230358/2563

1,750 อบ.0230338/2563
1,751 อบ.0230550/2563
1,752 อบ.0230410/2563

1,747 อบ.0230321/2563
1,748 อบ.0230341/2561
1,749 อบ.0230057/2562

1,744 อบ.0230196/2563
1,745 อบ.0230799/2561
1,746 อบ.0230959/2561

1,741 อบ.0230312/2563
1,742 อบ.0230782/2563
1,743 อบ.0230748/2563

1,738 อบ.0230264/2562
1,739 อบ.0230174/2561
1,740 อบ.0230522/2563

1,735 อบ.0230105/2561
1,736 อบ.0230366/2562
1,737 อบ.0230133/2562

1,732 อบ.0230166/2562
1,733 อบ.0230291/2563
1,734 อบ.0230757/2561

1,729 อบ.0230243/2562
1,730 อบ.0230436/2562
1,731 อบ.0230340/2562

1,726 อบ.0230457/2563
1,727 อบ.0230365/2562
1,728 อบ.0230221/2563

1,723 อบ.0230491/2563
1,724 อบ.0230527/2562
1,725 อบ.0230079/2561

1,720 อบ.0230521/2563
1,721 อบ.0230526/2562
1,722 อบ.0230811/2562

1,717 อบ.0230024/2561
1,718 อบ.0230173/2561
1,719 อบ.0230810/2561

1,714 อบ.0230690/2563
1,715 อบ.0230673/2563
1,716 อบ.0230600/2562



นายศุภชัย  เกิงลาชิน 2.88
นายศุภชัย  คณาเสน 2.94
นายศุภชัย  ชมภูประเภท 2.46
นายศุภชัย  ทองเภา 2.79
นายศุภชัย  ศรีโยหะ 2.22
นายศุภชัย  เสนคราม 2.64
นายศุภณัฐ  กาละพันธ์ 2.17
นางสาวศุภธิดา  ค าทะเนตร 2.81
นางสาวศุภนาถ  แสนอ้วน 2.72
นางสาวศุภนิดา  สิงห์ซอม 2.52
นางสาวศุภลักษณ์  สิงห์พิมพ์ 2.88
นายศุภวิชญ์  โพธิป์ลัด 2.33
นายศุภสัณห์  ภูสิ่น 3.23
นายศุภสิทธิ ์ คงทน 2.78
นางสาวศุภาวรรณ  กุลบุดดี 2.70
นายศุเมท  วรรณทาป 2.82
นายเศรษฐณัฐ  แสงแดง 2.12
นายเศรษฐบุตร  มะโนบาล 3.08
นายเศรษฐวัฒน์  ซาหา 2.78
นายเศรษฐวัฒน์  สีทา 2.70
นางสาวโศจิรัตน์  นามลือชัย 2.52
นางสาวโศรยา  วันเพ็ญ 2.47
นางสาวสกุลวรรณ  มหาวรรณ์ 2.94
นายสงกรานต์  ก้อนจันทร์ 3.25
นายสถาพร  โสรส 2.84
นายสนทนา  นิลมาลี 2.63
นายสนธยา  กรโกษา 2.79
นางสาวสไบทิพย์  วิชริน 2.23
นายสมควร  อยู่สุข 3.30
นางสาวสมคิด  แก้วกล้า 2.97
นางสาวสมคิด  ป้องแก้ว 2.74
นายสมชาย  โคจร 2.95
นายสมบัติ  โซลสีหา 2.63
นายสมมนต์  ลาพรมมา 2.27
นางสาวสมฤดี  ไตรยสุทธิ์ 2.37
นางสาวสมฤดี  มุสิกะคุณ 2.79
นายสมศักด์ิ  ธรรมเทีย่ง 2.91
นางสาวสมสมัย  มุทาพร 2.27
นางสาวสมหญิง  กุลอ่อน 3.63
นายสมหวัง  การะพันธ์ 2.68
นางสาวสมัชญา  จันทร์เอก 2.57
นางสาวสมัยพร  ป้องภัย 2.64
นายสรรเพชร  มณีพันธ์ 2.56

1,798 อบ.0230265/2562
1,799 อบ.0230002/2563

1,795 อบ.0230484/2561
1,796 อบ.0230732/2561
1,797 อบ.0230210/2562

1,792 อบ.0230592/2561
1,793 อบ.0230178/2562
1,794 อบ.0230016/2563

1,789 อบ.0230086/2562
1,790 อบ.0230616/2562
1,791 อบ.0230291/2561

1,786 อบ.0230440/2561
1,787 อบ.0230072/2563
1,788 อบ.0230818/2562

1,783 อบ.0230279/2562
1,784 อบ.0230367/2562
1,785 อบ.0230158/2563

1,780 อบ.0230655/2561
1,781 อบ.0230086/2561
1,782 อบ.0230960/2561

1,777 อบ.0230458/2563
1,778 อบ.0230793/2563
1,779 อบ.0230320/2561

1,774 อบ.0230418/2562
1,775 อบ.0230341/2563
1,776 อบ.0230303/2563

1,771 อบ.0230775/2563
1,772 อบ.0230589/2561
1,773 อบ.0230115/2560

1,768 อบ.0230500/2563
1,769 อบ.0230085/2561
1,770 อบ.0230808/2562

1,765 อบ.0230224/2561
1,766 อบ.0230885/2561
1,767 อบ.0230146/2563

1,762 อบ.0230278/2561
1,763 อบ.0230084/2563
1,764 อบ.0230696/2563

1,759 อบ.0230019/2561
1,760 อบ.0230610/2562
1,761 อบ.0230118/2562

1,757 อบ.0230538/2562
1,758 อบ.0230060/2563



นายสรรเสริญ  คิดถูก 2.89
นายสรวัฒน์  วุฒิเจริญกุล 2.43
นายสรศักด์ิ  สีนวล 2.89
นางสาวสร้อยทิพย์  สุพรรณ์ 2.39
นายสรัล  แสนทวีสุข 2.00
นางสาวสราญจิต  แก้วเนตร 2.91
นายสราวุฒิ  คงดี 3.02
นายสราวุฒิ  ชุ่มวมล 2.96
นางสาวสรุตา  สิงห์กล้า 2.67
นายสฤษด์ิ  ศุภนิกร 2.23
นางสาวสลักจิต  แก้วรักษา 2.24
นายสวัสด์ิชัย  ทวีชาติ 2.65
นายสวาสด์ิ  บุตรกลาง 2.57
นายสหพล  นุชวงศ์ 3.00
นายสหรัฐ  กองวัด 3.11
นายสหรัฐ  แสงพิมพ์ 2.75
นายสหราช  ค าปลิว 2.63
นายสัตตรา  สีโท 2.96
นายสัตยา  สุภานะโสม 2.54
นายสันต์ชัย  สายเสนา 2.97
นายสันติ  เสริมทองหลาง 2.26
นายสันติภาพ  พงษ์พีระ 2.11
นายสันติภาพ  พูลพันธ์ 3.18
นายสาคร  ดวงค า 2.98
นายสาธิต  ทรงกรด 3.17
นายสามารถ  พรรบุตร 2.62
นางสาวสายธาร  บุญส่ง 2.86
นางสาวสายน  าผึ ง  แกล้วกล้า 3.11
นางสาวสายฝน  สุพรม 3.01
นางสาวสายสุดา  คูณค า 2.11
นางสาวสายสุดา  ภาษี 2.49
นางสาวสาริศา  คงดีภัทรศักด์ิ 3.23
นางสาวสาวิตรี  บุญสอาด 2.65
นางสาวสาวิตรี  พวงต้น 2.45
นายสิงหา  ชุมชัย 3.14
นางสาวสิดาพร  เชื อนิล 2.59
นางสาวสิตางค์  อ่อนหวาน 2.79
นายสิทธาพล  แย้มยิ ม 2.89
นายสิทธิชัย  มะลิงาม 2.28
นายสิทธิชัย  สุภา 2.23
นายสิทธิโชค  ถิ่นระหา 3.44
นางสาวสิทธิณี  ชูรักษา 3.09
นายสิทธิเทพ  อัคคะประสา 2.86

1,840 อบ.0230492/2561
1,841 อบ.0230565/2562
1,842 อบ.0230715/2562

1,837 อบ.0230403/2562
1,838 อบ.0230342/2563
1,839 อบ.0230892/2561

1,834 อบ.0230773/2561
1,835 อบ.0230050/2562
1,836 อบ.0230134/2562

1,831 อบ.0230433/2563
1,832 อบ.0230225/2561
1,833 อบ.0230560/2561

1,828 อบ.0230293/2562
1,829 อบ.0230789/2561
1,830 อบ.0230551/2563

1,825 อบ.0230806/2563
1,826 อบ.0230402/2561
1,827 อบ.0230524/2563

1,822 อบ.0230803/2562
1,823 อบ.0230129/2563
1,824 อบ.0230259/2561

1,819 อบ.0230159/2563
1,820 อบ.0230005/2561
1,821 อบ.0230942/2561

1,816 อบ.0230231/2561
1,817 อบ.0230649/2561
1,818 อบ.0230038/2563

1,813 อบ.0230703/2563
1,814 อบ.0230803/2563
1,815 อบ.0230817/2563

1,810 อบ.0230175/2561
1,811 อบ.0230806/2560
1,812 อบ.0230769/2561

1,807 อบ.0230744/2563
1,808 อบ.0230973/2561
1,809 อบ.0230596/2562

1,804 อบ.0230765/2563
1,805 อบ.0230523/2563
1,806 อบ.0230506/2562

1,801 อบ.0230784/2561
1,802 อบ.0231002/2561
1,803 อบ.0230644/2563

1,800 อบ.0230009/2562



นายสิทธิพงษ์  ทองดี 2.06
นายสิทธิพงษ์  บุญเพิม่ 2.60
นายสิทธิพงษ์  พานจ านงค์ 2.49
นายสิทธิศักด์ิ  แก้วประชุม 2.59
นายสิทธิศักด์ิ  พุม่จันทร์ 3.05
นายสิทธิศักด์ิ  สาค า 2.92
นายสิทธิศักด์ิ  สายสินธ์ 2.40
นายสิทธิศักด์ิ  อุดรพันธ์ 2.12
นางสาวสินีนาฏ  คิดไว 2.41
นางสาวสินีรัตน์  บุญประสาร 2.83
นายสิรภพ  ตองเต 2.07
นายสิริชัย  บุญสวาสด์ิ 2.50
นางสาวสิรินันท์  วงมาเกษ 2.72
นางสาวสิริยากร  เนืองอนันต์ 2.35
นางสาวสิริยากร  หอมศรี 2.24
นางสาวสิริรัตน์  ฉัตรวิไล 2.52
นางสาวสิริรัตน์  ดาพันธ์ 3.21
นายสิริราช  มาลาพันธ์ 2.61
นายสิริราชย์  สังข์อุไร 3.19
นางสาวสิริวรรณ  จันทนา 2.87
นางสาวสิริวรรณ  ทองไข 3.33
นางสาวสิริวัลย์  กะชา 2.99
นายสิริวิชญ์  พันธุเ์พ็ง 3.20
นางสาวสุกัญญา  ชาติชาย 2.83
นางสาวสุกัญญา  พรมทา 2.62
นางสาวสุกัญญา  ศรประสิทธิ์ 3.01
นางสาวสุกัญญา  ศรีบุตร 2.24
นางสาวสุกัญญา  หงษ์ไชยค า 2.89
นางสาวสุกัญญา  อัมภรัตน์ 2.54
นางสาวสุกัลยา  วิลาพันธ์ 2.96
นางสาวสุกาญดา  ภายไธสง 2.74
นายสุขประสิทธิ ์ ชัยสุข 3.01
นางสาวสุขสวัสด์ิ  วงศ์ษา 3.11
นายสุขสันต์  กะกันดี 2.60
นายสุขสาคร  ดวงมณี 3.71
นางสาวสุคณฑา  ครองยุทธ 3.43
นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ชูจิตร 2.83
นางสาวสุจิตตรา  สายเเก้ว 2.96
นางสาวสุจิตรตรา  โสดามรรค 2.69
นางสาวสุจิตรา  แก้วกอ 2.51
นางสาวสุจิตรา  ถุงเงิน 2.39
นางสาวสุจินต์  อินทร์สม 2.39
นางสาวสุชาดา  ทองคูณ 2.571,885 อบ.0230426/2561

1,882 อบ.0230453/2561
1,883 อบ.0230555/2562
1,884 อบ.0230090/2562

1,879 อบ.0230368/2562
1,880 อบ.0230278/2563
1,881 อบ.0230437/2562

1,876 อบ.0230403/2563
1,877 อบ.0230821/2563
1,878 อบ.0230764/2563

1,873 อบ.0230829/2561
1,874 อบ.0230021/2563
1,875 อบ.0230393/2562

1,870 อบ.0230222/2563
1,871 อบ.0230149/2561
1,872 อบ.0230207/2561

1,867 อบ.0230027/2561
1,868 อบ.0230347/2561
1,869 อบ.0230907/2561

1,864 อบ.0230277/2563
1,865 อบ.0230670/2563
1,866 อบ.0230952/2561

1,861 อบ.0230636/2562
1,862 อบ.0230354/2563
1,863 อบ.0230552/2563

1,858 อบ.0230619/2562
1,859 อบ.0230645/2563
1,860 อบ.0230437/2561

1,855 อบ.0230330/2563
1,856 อบ.0230832/2561
1,857 อบ.0230790/2561

1,852 อบ.0230740/2562
1,853 อบ.0230813/2561
1,854 อบ.0230109/2563

1,849 อบ.0230815/2562
1,850 อบ.0230652/2562
1,851 อบ.0230820/2561

1,846 อบ.0230164/2561
1,847 อบ.0230226/2562
1,848 อบ.0230216/2561

1,843 อบ.0230119/2562
1,844 อบ.0230411/2563
1,845 อบ.0230881/2561



นางสาวสุชาดา  โพธิปัด 2.63
นางสาวสุชาดา  ย่อทอง 2.90
นางสาวสุณิชา  แต้มงาม 3.10
นางสาวสุณิสา  บับพาน 2.52
นางสาวสุดานันท์  วันตะโคตร 3.10
นางสาวสุดาพร  เต็มสม 2.92
นางสาวสุดาพร  สมเทพ 2.40
นางสาวสุดารัตน์  โคพะทา 2.29
นางสาวสุดารัตน์  ตรงสูญดี 2.74
นางสาวสุดารัตน์  เต่าค า 3.04
นางสาวสุดารัตน์  บุตะสิน 3.09
นางสาวสุดารัตน์  บูระพิน 2.52
นางสาวสุดารัตน์  พาพันธ์ 2.16
นางสาวสุดารัตน์  พุดพันธ์ 2.66
นางสาวสุดารัตน์  วันนา 2.43
นางสาวสุดารัตน์  ศรีโพธิ์ 2.97
นางสาวสุดารัตน์  สืบสิมมา 3.02
นางสาวสุดาวดี  คุวจันทรานันท์ 2.81
นางสาวสุทธิกานต์  ขุนโทนิล 2.30
นายสุทธิชัย  มุทาพร 2.80
นางสาวสุทธิดา  การพันทา 2.06
นางสาวสุทธิดา  คชยาพันธ์ 2.73
นางสาวสุทธิดา  พุม่จันทร์ 2.70
นางสาวสุทธิดา  ภาคะ 2.78
นางสาวสุทธิดา  วงค์อาจ 3.29
นางสาวสุทธิดา  อ่อนนวน 2.21
นางสาวสุทธินี  มั่งสิน 2.59
นายสุทธิพงษ์  หาวัน 2.41
นายสุทธิลักษณ์  กุลบุตร 2.58
นางสาวสุทัตตา  โพธิก์ล่ิน 2.17
นางสาวสุทัยทิศ  ไพรบึง 3.10
นายสุทัศน์  คุณพาที 2.24
นายสุทัศน์  พรหมอุตม์ 2.39
นายสุทัศนศิลป์  ถนอมพันธ์ 2.62
นายสุทิน  สุขเจริญ 2.99
นางสาวสุธัญญา  นาคทอง 3.07
นางสาวสุธารินี  บุตรอุดม 2.80
นางสาวสุธาสินี  โมราชาติ 2.59
นางสาวสุธิดา  คนขยัน 2.94
นางสาวสุธิดา  พันธ์เจริญ 3.00
นางสาวสุธิดา  สท้อนเมือง 2.79
นางสาวสุธิตา  พลค า 2.77
นางสาวสุธิพร  กล่ินล่ันทม 2.36

1,927 อบ.0230738/2562
1,928 อบ.0230224/2563

1,924 อบ.0230349/2561
1,925 อบ.0230478/2561
1,926 อบ.0230395/2562

1,921 อบ.0230636/2561
1,922 อบ.0230023/2562
1,923 อบ.0230022/2563

1,918 อบ.0230736/2563
1,919 อบ.0230337/2561
1,920 อบ.0230227/2562

1,915 อบ.0230681/2561
1,916 อบ.0230348/2561
1,917 อบ.0230262/2562

1,912 อบ.0230933/2561
1,913 อบ.0230039/2561
1,914 อบ.0230508/2562

1,909 อบ.0230208/2561
1,910 อบ.0230730/2563
1,911 อบ.0230683/2561

1,906 อบ.0230676/2562
1,907 อบ.0230553/2563
1,908 อบ.0230545/2562

1,903 อบ.0230394/2562
1,904 อบ.0230060/2562
1,905 อบ.0230601/2561

1,900 อบ.0230364/2563
1,901 อบ.0230546/2561
1,902 อบ.0230854/2561

1,897 อบ.0230292/2563
1,898 อบ.0230265/2561
1,899 อบ.0230751/2563

1,894 อบ.0230525/2563
1,895 อบ.0230156/2562
1,896 อบ.0230377/2563

1,891 อบ.0230073/2563
1,892 อบ.0230755/2561
1,893 อบ.0230403/2561

1,888 อบ.0230376/2563
1,889 อบ.0230624/2563
1,890 อบ.0230461/2563

1,886 อบ.0230460/2563
1,887 อบ.0230493/2563



นางสาวสุธิพร  บุญจันทร์ 2.36
นางสาวสุนทรี  ถูละพัฒน์ 2.72
นายสุนธร  ระวังดี 2.58
นางสาวสุนันทา  จันโทวงศ์ 2.11
นางสาวสุนันทา  ตรีค า 3.20
นางสาวสุนันทา  ทองวรณ์ 3.13
นางสาวสุนิตา  เคนบุบผา 2.10
นางสาวสุนิษา  จ าปาขาว 2.92
นางสาวสุนิสา  ทะนานค า 2.03
นางสาวสุนิสา  วงพะราม 2.81
นางสาวสุนิสา  ศรีเลิศ 2.83
นางสาวสุปราณี  จันทร์สิงห์ 2.60
นางสาวสุปราณี  บุญมาก 2.51
นางสาวสุปราณี  ศรีสมบัติ 2.85
นางสาวสุปราณี  สอาดเอี่ยม 2.73
นางสาวสุปราณี  อุ่นค า 2.51
นางสาวสุพรรณิภา  ค าแสนราช 2.81
นางสาวสุพรรณี  แพงคุณ 2.82
นางสาวสุพรรณี  วันดี 2.61
นางสาวสุพรรษา  กาหลิบ 3.13
นายสุพัฒน์เสถียร  โตคมข า 2.28
นางสาวสุพัตรา  ต้นค า 3.11
นางสาวสุพัตรา  บุญมานัด 2.38
นางสาวสุพัตรา  พรมวิชา 2.33
นางสาวสุพัตรา  โมลี 3.14
นางสาวสุพัตรา  วรรณค า 2.77
นางสาวสุพัตรา  ศุภสุข 2.26
นางสาวสุพัตรา  สิทธิโคตร 2.61
นายสุพิชัย  พิมพบุตร 2.73
นางสาวสุพีณา  ตระการไทย 2.70
นางสาวสุภวารี  ก่อคุณ 2.07
นางสาวสุภษร  เหล่ามา 2.68
นางสาวสุภัทรา  ด ามา 2.60
นางสาวสุภัทรา  สุขเทศ 2.23
นางสาวสุภัสสร  จันพริ ง 3.01
นางสาวสุภัสสรา  พละศักด์ิ 2.67
นางสาวสุภาทิพย์  บุรวัฒน์ 2.86
นางสาวสุภาพร  เกษาพันธ์ 2.78
นางสาวสุภาพร  บุญล้อม 2.57
นางสาวสุภาพร  พงษ์โสภา 2.97
นางสาวสุภาพร  พรมกสิกร 2.40
นางสาวสุภาพร  โพธิแ์ก้ว 2.99
นางสาวสุภาพร  ศรีสะอาด 2.41

1,969 อบ.0230435/2563
1,970 อบ.0230106/2561
1,971 อบ.0230463/2563

1,966 อบ.0230821/2561
1,967 อบ.0230065/2561
1,968 อบ.0230495/2563

1,963 อบ.0230812/2563
1,964 อบ.0230120/2563
1,965 อบ.0230204/2563

1,960 อบ.0230369/2562
1,961 อบ.0230057/2561
1,962 อบ.0230064/2562

1,957 อบ.0230637/2562
1,958 อบ.0230835/2561
1,959 อบ.0230668/2562

1,954 อบ.0230619/2561
1,955 อบ.0230313/2563
1,956 อบ.0230033/2561

1,951 อบ.0230189/2562
1,952 อบ.0230624/2562
1,953 อบ.0230009/2563

1,948 อบ.0230556/2562
1,949 อบ.0230165/2561
1,950 อบ.0230771/2562

1,945 อบ.0230279/2563
1,946 อบ.0230463/2561
1,947 อบ.0230226/2561

1,942 อบ.0230793/2562
1,943 อบ.0230141/2562
1,944 อบ.0230462/2563

1,939 อบ.0230225/2563
1,940 อบ.0230427/2561
1,941 อบ.0230855/2561

1,936 อบ.0230167/2562
1,937 อบ.0230729/2561
1,938 อบ.0230161/2562

1,933 อบ.0230574/2561
1,934 อบ.0230361/2561
1,935 อบ.0230198/2563

1,930 อบ.0230526/2563
1,931 อบ.0230179/2562
1,932 อบ.0230728/2561

1,929 อบ.0230677/2562



นางสาวสุภาพร  สุขหอม 2.95
นางสาวสุภาพร  เหมือนมาตร 2.76
นางสาวสุภาพร  อุค า 3.16
นางสาวสุภาภรณ์  วงค์วรรณา 2.75
นางสาวสุภาภรณ์  ศรีชม 2.90
นางสาวสุภารัตน์  ศิลารักษ์ 2.69
นางสาวสุภาวิณี  ศรีโคตร 2.86
นางสาวสุมลรัตน์  มณีจักร 3.06
นางสาวสุมาลัย  พันธ์ทอง 2.92
นางสาวสุมิตรา  ค ามีแก่น 2.41
นางสาวสุมิตรา  ระหาร 3.04
นางสาวสุมิตรา  ลีลา 3.23
นางสาวสุมินตรา  นันทะสิงห์ 3.40
นายสุเมธ  ผ่องแผ้ว 2.06
นายสุเมธ  เย็นเสมอ 2.47
นายสุเมธัส  มิระสิงห์ 2.36
นายสุรเกียรติ  ทองสาย 2.31
นายสุรเกียรต์ิ  พิมพ์ภาค 2.46
นายสุรชัย  บุเงิน 2.35
นายสุรเชษฐ์  สุวรรณราฐ 2.89
นายสุรพิชญ์  โพธิวัฒน์ 3.28
นายสุรศักด์ิ  ดาโรจน์ 2.25
นายสุรศักด์ิ  สิงห์ขันธ์ 2.32
นายสุรสิทธิ ์ ไชยงาม 2.34
นายสุระชาติ  อนุด า 2.82
นางสาวสุรัตน์  มาทฤทธิ์ 2.88
นางสาวสุรัสธิดา  ชิณศรี 3.09
นายสุริยันต์  เกิดสุข 2.03
นายสุริยันต์  พาละพล 3.52
นายสุริยา  โชตะวัน 3.00
นายสุริยา  ทองลี 2.76
นายสุริยา  บุญบ าเรอ 2.39
นายสุริยา  พุฒเส็ง 3.15
นายสุริยา  เรืองสี 2.27
นายสุริยา  สายอุ้ย 2.98
นายสุริยา  สิทธิกร 3.01
นายสุริยา  แสงแก้ว 2.19
นางสาวสุริยาพร  มิทะลา 2.66
นางสาวสุรีมาศ  ศรีแก้ว 3.12
นางสาวสุรีย์มาศ  บุญเหล่ือม 2.93
นางสาวสุรีรัตน์  ศรีขุ่ย 2.78
นางสาวสุรีรัตน์  ศิริโส 2.21
นางสาวสุลีวรรณ  ตามพงษ์ 2.882,014 อบ.0230051/2562

2,011 อบ.0230555/2563
2,012 อบ.0230715/2563
2,013 อบ.0230564/2561

2,008 อบ.0230065/2563
2,009 อบ.0230404/2561
2,010 อบ.0230247/2561

2,005 อบ.0230232/2561
2,006 อบ.0230796/2563
2,007 อบ.0230034/2562

2,002 อบ.0230405/2563
2,003 อบ.0230180/2562
2,004 อบ.0230049/2562

1,999 อบ.0230755/2563
2,000 อบ.0230015/2563
2,001 อบ.0230195/2561

1,996 อบ.0230459/2561
1,997 อบ.0230341/2562
1,998 อบ.0230211/2562

1,993 อบ.0230034/2561
1,994 อบ.0230961/2561
1,995 อบ.0230370/2563

1,990 อบ.0230813/2563
1,991 อบ.0230672/2562
1,992 อบ.0230279/2561

1,987 อบ.0230674/2562
1,988 อบ.0230359/2561
1,989 อบ.0230404/2563

1,984 อบ.0230079/2562
1,985 อบ.0230058/2561
1,986 อบ.0230194/2561

1,981 อบ.0230773/2562
1,982 อบ.0230537/2561
1,983 อบ.0230796/2562

1,978 อบ.0230512/2561
1,979 อบ.0230006/2563
1,980 อบ.0230418/2563

1,975 อบ.0230457/2562
1,976 อบ.0230554/2563
1,977 อบ.0230292/2561

1,972 อบ.0230772/2562
1,973 อบ.0230528/2562
1,974 อบ.0230714/2563



นางสาวสุวนันท์  บริบูรณ์ 2.96
นางสาวสุวนันท์  โล่ห์ป้อง 2.10
นางสาวสุวนันท์  ศรีใสค า 3.24
นางสาวสุวนันท์  สุดเพียร 3.05
นายสุวพิชญ์  มีครไทย 2.30
นายสุวรรณ  ทีปวัฒน์ 3.19
นางสาวสุวรรณนภา  กนกแก้ว 3.13
นางสาวสุวรรณา  เวียนวัน 3.13
นางสาวสุวรรณี  มนตรี 3.08
นายสุวิจักขณ์  นามวงษ์ 2.16
นายสุวิทย์  ใจเรือง 3.09
นายสุวิทย์  พิมพกิจ 3.16
นางสาวสุวิมล  ฉัตรสุวรรณ 3.09
นายเสกสรร  พูลเพิม่ 3.38
นางสาวเสาวภา  ขุมค า 3.20
นางสาวเสาวลักษณ์  แสนทวีสุข 2.91
นายแสงชัย  ชานุชิต 2.27
นางสาวแสงรวี  บุตรน้อย 3.20
นางสาวแสงระวี  ทาสี 3.22
นายโสภณวิชญ์  เรืองสา 2.73
นางสาวโสภิตา  ค าโสภา 3.15
นายโสฬส  ภารการ 2.70
นางสาวหทัยกาญจน์  ทองกลม 2.37
นางสาวหทัยกาญจน์  พามาดี 2.63
นางสาวหทัยชนก  โคตรสมบัติ 2.70
นางสาวหทัยทิพย์  ตุลัยลักษณ์ 2.60
นางสาวหทัยภัทร  สาสุข 3.13
นางสาวหนึ่งฤดี  หนองเหล็ก 3.10
นางสาวหนึ่งฤทัย  ภูมิทอง 3.11
นางสาวหยาดพิรุณ  ถนอมชาติ 2.93
นายหฤษฎ์  เหงขุนทด 2.94
นายหฤษฏ์  สุวศรี 2.88
นายอชิตพล  ศิริบุตร 2.79
นายอชิตะ  วงศ์น  านอง 2.78
นางสาวอชิรญาณ์  พิลาล  า 2.52
นางสาวอณัญญา  สาริยา 2.43
นางสาวอณุณี  จันทฤกดี 2.94
นางสาวอณุรี  ทะยะราษฏร์ 2.52
นายอดิศร  เกษงาม 2.64
นายอดิศร  โพนปลัด 2.64
นายอดิศร  สีหา 3.30
นายอดิศักด์ิ  แก่นกอ 3.12
นายอดิศักด์ิ  ชื่นใจ 2.80

2,056 อบ.0230602/2561
2,057 อบ.0230134/2561

2,053 อบ.0230248/2562
2,054 อบ.0230588/2562
2,055 อบ.0230030/2562

2,050 อบ.0230613/2562
2,051 อบ.0230783/2563
2,052 อบ.0230227/2561

2,047 อบ.0230321/2561
2,048 อบ.0231005/2561
2,049 อบ.0230397/2562

2,044 อบ.0230625/2562
2,045 อบ.0230316/2561
2,046 อบ.0230230/2563

2,041 อบ.0230190/2562
2,042 อบ.0230575/2561
2,043 อบ.0230102/2563

2,038 อบ.0230342/2562
2,039 อบ.0230547/2561
2,040 อบ.0230546/2562

2,035 อบ.0230428/2561
2,036 อบ.0230333/2561
2,037 อบ.0230513/2562

2,032 อบ.0230122/2561
2,033 อบ.0230377/2561
2,034 อบ.0230627/2563

2,029 อบ.0230262/2561
2,030 อบ.0230121/2563
2,031 อบ.0230359/2563

2,026 อบ.0230493/2561
2,027 อบ.0230331/2563
2,028 อบ.0230818/2563

2,023 อบ.0230454/2561
2,024 อบ.0230029/2563
2,025 อบ.0230707/2562

2,020 อบ.0230360/2561
2,021 อบ.0230315/2562
2,022 อบ.0230992/2561

2,017 อบ.0230396/2562
2,018 อบ.0230458/2562
2,019 อบ.0230304/2563

2,015 อบ.0230566/2562
2,016 อบ.0230020/2563



นายอดิศักด์ิ  โทนะพันธ์ 2.11
นายอดิศักด์ิ  ล าเพือย 2.50
นายอดิศักด์ิ  เวชกามา 2.25
นายอดิศักด์ิ  อ่อนทรวง 2.81
นายอดุลย์  เหล่าบ้านเหนือ 2.87
นายอดุลวิทย์  บุญขจร 2.53
นายอติรุจ  สุขวงค์ 3.03
นายอธิคม  โพธิศ์รี 2.86
นางสาวอธิชา  สรรพสุข 2.20
นางสาวอธิตยา  บุดดีภักตย์ 2.77
นายอธิปัตย์  แสนทวีสุข 2.88
นายอธิวัฒน์  ศรีประเสริฐ 2.89
นายอธิศ  สูงโคตร 2.51
นางสาวอนงค์  อาจวิชัย 3.05
นางสาวอนงค์นาฎ  ค าสุข 2.96
นางสาวอนงค์นาถ  ทาสมบูรณ์ 2.82
นางสาวอนงค์นุช  วรรณวัติ 2.43
นายอนันตชัย  วงษ์สวัสด์ิ 3.02
นายอนันตชาญ  กาญจนพันธ์ 2.60
นายอนิรุทธ์  ไท้ทอง 3.01
นางสาวอนุชสรา  คงนอก 3.05
นายอนุชัย  บุญจันทร์ 2.24
นายอนุชา  เเก้วเเสง 2.87
นายอนุชา  จูเอี่ยม 2.98
นายอนุชา  ลาธุลี 2.72
นายอนุชา  ศรีอ่อนน้อย 2.09
นายอนุชิต  แก้วดี 2.99
นายอนุทัศน์  วงษ์ศิลา 3.18
นายอนุพงศ์  จ าปา 2.07
นายอนุพงศ์  โทนผุย 2.32
นายอนุพงษ์  คงนาค 2.51
นายอนุพล  สีหาขันธ์ 3.14
นายอนุรักษ์  แว่นแก้ว 2.59
นายอนุวัฒน์  ไชยสาร 2.25
นายอนุวัฒน์  พรมตา 2.41
นายอนุวัฒน์  พลหนุ่ย 3.17
นายอนุวัฒน์  ส าลีอ่อน 2.54
นายอนุวัฒน์  สุขการ 2.92
นายอนุสรณ์  ศรีหารัตน์ 3.64
นายอนุสรณ์  หนูสิน 2.44
นางสาวอนุสรา  สุทธิประภา 3.11
นายอภิชาติ  แสงสุกวาว 3.72
นางสาวอภิญญา  จิตจักร์ 2.40

2,098 อบ.0230370/2562
2,099 อบ.0230604/2561
2,100 อบ.0230801/2561

2,095 อบ.0230860/2561
2,096 อบ.0230035/2562
2,097 อบ.0230682/2561

2,092 อบ.0230305/2563
2,093 อบ.0230720/2562
2,094 อบ.0230714/2562

2,089 อบ.0230807/2562
2,090 อบ.0230602/2562
2,091 อบ.0230767/2561

2,086 อบ.0230025/2561
2,087 อบ.0230094/2562
2,088 อบ.0230501/2563

2,083 อบ.0230217/2561
2,084 อบ.0230728/2562
2,085 อบ.0230252/2563

2,080 อบ.0230893/2561
2,081 อบ.0230613/2563
2,082 อบ.0230918/2561

2,077 อบ.0230603/2561
2,078 อบ.0230316/2562
2,079 อบ.0230018/2562

2,074 อบ.0230683/2562
2,075 อบ.0230612/2563
2,076 อบ.0230062/2563

2,071 อบ.0230562/2561
2,072 อบ.0230606/2563
2,073 อบ.0230212/2562

2,068 อบ.0230943/2561
2,069 อบ.0230816/2562
2,070 อบ.0230576/2563

2,065 อบ.0230054/2562
2,066 อบ.0230616/2561
2,067 อบ.0230293/2563

2,062 อบ.0230124/2562
2,063 อบ.0230472/2563
2,064 อบ.0230222/2562

2,059 อบ.0230018/2563
2,060 อบ.0230593/2563
2,061 อบ.0230267/2562

2,058 อบ.0230831/2561



นางสาวอภิญญา  บุญลา 3.22
นางสาวอภิญญา  พุฒพวง 3.21
นายอภิเดช  ทาระบุตร 2.86
นายอภินันท์  ก าไมล์ 3.20
นายอภินันท์  ค ามุงคุล 2.30
นายอภินันท์  พิมพสุทธิ์ 2.67
นายอภินันท์  ไพรจิตร 2.96
นายอภินุ  จิตธรรม 2.89
นายอภิมุข  มุงคุณดา 2.62
นายอภิรักษ์  ไชยโชติ 2.54
นายอภิรักษ์  ปลัดศรีช่วย 2.68
นายอภิรักษ์  สุวรรณศรี 3.13
นายอภิวัฒน์  ป้องกัน 2.57
นายอภิวัฒน์  ศรีลาลัย 2.78
นายอภิวัตร  เสนาะศัพย์ 2.66
นายอภิศักด์ิ  รจนัย 3.08
นายอภิสิทธิ ์ แก่นการ 3.55
นายอภิสิทธิ ์ พลศรี 2.54
นายอภิสิทธิ ์ พัทสิม 2.87
นายอภิสิทธิ ์ พันทอง 2.47
นายอภิสิทธิ ์ ภูพวง 2.26
นายอภิสิทธิ ์ ศรีโคตร 3.26
นายอภิสิทธิ ์ แสนสุข 2.69
นายอภิสิทธิ ์ หมันสิงห์ 2.52
นายอภิสิทธิ ์ หล่ายสาม 2.47
นายอมร  ป้อมพิทักษ์ 2.26
นางสาวอมรรัตน์  กาสิงห์ 3.01
นางสาวอมรรัตน์  แก้วดก 3.08
นางสาวอมรรัตน์  ขันธวัช 3.07
นางสาวอมรรัตน์  จันทะนาม 3.04
นางสาวอมรรัตน์  ชมภูศรี 2.31
นางสาวอมรรัตน์  ยังดี 2.76
นางสาวอมรรัตน์  สิมาวัน 3.15
นายอมรสิน  จันขาว 3.66
นางสาวอมลณัฐ  ภาระราช 2.73
นางสาวอมิตา  ฐาปนียกุล 3.22
นางสาวอรกัญญา  จิตรมั่น 2.28
นางสาวอรจิรา  ปราณีวงศ์ 2.88
นางสาวอรญา  ต้นแก้ว 3.49
นางสาวอรญา  แถลงสุข 2.37
นางสาวอรฐิณี  ศิริวงษ์ 2.41
นางสาวอรณิวรรณ  เบญยะมาตร 2.81
นางสาวอรณี  ทองใบใหญ่ 3.022,143 อบ.0230148/2563

2,140 อบ.0230983/2561
2,141 อบ.0230123/2561
2,142 อบ.0230557/2563

2,137 อบ.0230753/2562
2,138 อบ.0230529/2562
2,139 อบ.0230169/2562

2,134 อบ.0230732/2563
2,135 อบ.0230769/2563
2,136 อบ.0230456/2561

2,131 อบ.0230469/2561
2,132 อบ.0230924/2561
2,133 อบ.0230702/2562

2,128 อบ.0230569/2563
2,129 อบ.0230249/2561
2,130 อบ.0230281/2563

2,125 อบ.0230404/2562
2,126 อบ.0230750/2562
2,127 อบ.0230626/2562

2,122 อบ.0230166/2563
2,123 อบ.0230323/2563
2,124 อบ.0230611/2562

2,119 อบ.0230944/2561
2,120 อบ.0230165/2563
2,121 อบ.0230039/2562

2,116 อบ.0230384/2561
2,117 อบ.0230821/2562
2,118 อบ.0230797/2563

2,113 อบ.0230788/2563
2,114 อบ.0230777/2563
2,115 อบ.0230406/2563

2,110 อบ.0230473/2563
2,111 อบ.0230738/2561
2,112 อบ.0230494/2561

2,107 อบ.0230164/2563
2,108 อบ.0230691/2561
2,109 อบ.0230181/2562

2,104 อบ.0230196/2561
2,105 อบ.0230643/2562
2,106 อบ.0230552/2562

2,101 อบ.0230974/2561
2,102 อบ.0230556/2563
2,103 อบ.0230758/2563



นางสาวอรทัย  แก้วรักษา 3.20
นางสาวอรทัย  จรลี 3.08
นางสาวอรทัย  ไชยทองพันธ์ 2.53
นางสาวอรทัย  บัวใหญ่ 3.07
นางสาวอรทัย  พันภูงา 2.94
นางสาวอรทัย  พิสภัย 2.92
นางสาวอรนิภา  พานิช 2.01
นางสาวอรนุช  บุดดาแพน 2.18
นางสาวอรนุช  ศรีจันทร์ 2.92
นางสาวอรพรรณ  แพทย์เพียร 3.17
นางสาวอรพรรณ  มีสัตย์ 3.09
นางสาวอรพรรณ  ศิรินัย 2.36
นางสาวอรพิกุล  งามเลิศ 2.72
นางสาวอรพิน  พรมนิเลศ 3.55
นายอรรถชัย  สุทธิรัตน์ 2.96
นายอรรถพล  ไชยโกฏิ 2.37
นายอรรถพล  แบบอย่าง 2.66
นายอรรถพล  ปูสาเดช 3.66
นายอรรถพล  ไพวัน 2.88
นายอรรถพล  สาคร 2.29
นายอรรถสิทธิ ์ ค าบุดดา 3.07
นายอรรถสิทธิ ์ รีบรัด 3.14
นางสาวอรวรรณ  ไชยสัตย์ 2.02
นางสาวอรวรรณ  วงศ์ใหญ่ 2.78
นางสาวอรวี  ทองพิทักษ์ 3.09
นางสาวอรสา  เจริญ 3.11
นางสาวอรอนงค์  เกษี 2.84
นางสาวอรอนงค์  ค าธิวงษ์ 3.12
นางสาวอรอนงค์  ชอบเสียง 2.46
นางสาวอรอนงค์  ต้นเชื อ 3.86
นางสาวอรอนงค์  บุญเดช 2.15
นางสาวอรอนงค์  พันธ์ศรี 3.22
นางสาวอรอนงค์  เสรีกุล 2.77
นางสาวอรอนงค์  แสงงาม 3.02
นางสาวอรอนงค์  เหล็กกล้า 3.01
นางสาวอรอุมา  วงค์พุฒ 2.54
นางสาวอรัชพร  พลศรีเมือง 2.47
นางสาวอรัญญา  ค าภาพันธ์ 2.96
นางสาวอรัญญา  ทวีเนตร 2.88
นางสาวอรัญญา  บุเงิน 3.09
นางสาวอรัญญาภรณ์  โสมศรี 2.59
นางสาวอริญา  บ้งพรม 2.99
นางสาวอริสรา  ศรชัย 2.11

2,185 อบ.0230513/2561
2,186 อบ.0230092/2562

2,182 อบ.0230176/2561
2,183 อบ.0230496/2563
2,184 อบ.0230110/2562

2,179 อบ.0230660/2561
2,180 อบ.0230745/2562
2,181 อบ.0230811/2561

2,176 อบ.0230343/2562
2,177 อบ.0230103/2563
2,178 อบ.0230797/2562

2,173 อบ.0230110/2561
2,174 อบ.0230726/2562
2,175 อบ.0230383/2561

2,170 อบ.0230632/2563
2,171 อบ.0230993/2561
2,172 อบ.0230822/2561

2,167 อบ.0230843/2561
2,168 อบ.0230149/2563
2,169 อบ.0230975/2561

2,164 อบ.0230842/2561
2,165 อบ.0230085/2563
2,166 อบ.0230077/2562

2,161 อบ.0230228/2562
2,162 อบ.0230739/2561
2,163 อบ.0230334/2561

2,158 อบ.0230735/2563
2,159 อบ.0230060/2561
2,160 อบ.0230154/2563

2,155 อบ.0230124/2561
2,156 อบ.0230122/2563
2,157 อบ.0230378/2561

2,152 อบ.0230472/2562
2,153 อบ.0230527/2563
2,154 อบ.0230576/2561

2,149 อบ.0230109/2561
2,150 อบ.0230723/2561
2,151 อบ.0230096/2562

2,146 อบ.0230108/2561
2,147 อบ.0230585/2563
2,148 อบ.0230199/2563

2,144 อบ.0230266/2561
2,145 อบ.0230350/2561



นางสาวอริสา  ทองค าพงษ์ 2.91
นางสาวอริสา  แสงกล้า 2.69
นางสาวอรุณรัตน์  มูลค า 2.38
นางสาวอรุณี  นิตะนัน 2.47
นางสาวอรุณี  บัวศรี 2.39
นายอลงกรณ์  ภูก่าญจน์ 2.85
นางสาวอลิสรา  มุสิกา 3.04
นายอัครพล  ค่อนสะอาด 2.10
นายอัครวัฒน์  เเสงสว่าง 3.06
นายอัครวัฒน์  บุราเลข 2.45
นางสาวอังคณา  ปัตทุมมา 2.77
นางสาวอัจฉรา  ข าพิมาย 2.36
นางสาวอัจฉราภรณ์  ธิษาไชย 2.55
นางสาวอัจฉริยา  แสงสีดา 3.01
นางสาวอัชญา  บุตรดา 3.03
นางสาวอัญชลี  ผลวิสุทธิ์ 3.22
นางสาวอัญชุลี  พรมกาล 2.32
นางสาวอัญธิกา  บรรลุ 2.18
นายอัฐพล  ขันธ์รัตน์ 2.00
นายอัฐพล  พรรณเจริญ 3.14
นายอันติมะ  ล้านศรี 3.64
นางสาวอันธิกา  พลราษฎร์ 2.77
นางสาวอัมพร  สิงหะ 2.90
นางสาวอัมพา  พรหมขอนยาง 3.22
นางสาวอัมภาพร  แสงแดง 2.57
นายอัมรินทร์  แสงทอง 2.90
นางสาวอัยลดา  ไพบูลย์พิมพ์ 3.21
นางสาวอัศวราณี  ศรีแยก 3.12
นายอัษฎา  สุกุ 2.86
นายอัษฎาวุฒิ  แก้วมุกดา 2.91
นายอาคม  บุญยอ 3.04
นายอาคม  พันธ์ศรี 2.39
นายอาทิตย์  จันทะมาลี 2.90
นายอาทิตย์  ชอบด่านกลาง 3.65
นายอาทิตย์  แดงวงษ์ 2.64
นายอาทิตย์  เต่าทอง 2.39
นายอาทิตย์  โสค าภา 2.53
นายอานนท์  ป้องสิงห์ 2.55
นายอานิสงส์  บุญล้อม 2.83
นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนใหญ่ 2.83
นางสาวอารยา  แก่นจ าปา 2.56
นางสาวอารยา  ปูแ่ก้ว 2.75
นางสาวอารี  วิลัยวงษ์ 2.60

2,227 อบ.0230656/2562
2,228 อบ.0230012/2562
2,229 อบ.0230150/2561

2,224 อบ.0230912/2561
2,225 อบ.0230679/2561
2,226 อบ.0230460/2562

2,221 อบ.0230365/2563
2,222 อบ.0230880/2561
2,223 อบ.0230197/2561

2,218 อบ.0230021/2561
2,219 อบ.0230317/2561
2,220 อบ.0230686/2563

2,215 อบ.0230638/2562
2,216 อบ.0230386/2563
2,217 อบ.0230999/2561

2,212 อบ.0230136/2561
2,213 อบ.0230784/2563
2,214 อบ.0230125/2561

2,209 อบ.0230269/2561
2,210 อบ.0230466/2563
2,211 อบ.0230830/2561

2,206 อบ.0230135/2561
2,207 อบ.0230672/2563
2,208 อบ.0230558/2563

2,203 อบ.0230766/2563
2,204 อบ.0230667/2561
2,205 อบ.0230028/2561

2,200 อบ.0230352/2561
2,201 อบ.0230586/2563
2,202 อบ.0230293/2561

2,197 อบ.0230977/2561
2,198 อบ.0230570/2563
2,199 อบ.0230263/2561

2,194 อบ.0230615/2561
2,195 อบ.0230671/2563
2,196 อบ.0230706/2561

2,191 อบ.0230344/2562
2,192 อบ.0230180/2563
2,193 อบ.0230540/2561

2,188 อบ.0230976/2561
2,189 อบ.0230684/2562
2,190 อบ.0230371/2562

2,187 อบ.0230282/2563



นางสาวอารียา  ทาสมบูรณ์ 2.48
นางสาวอารียา  ธุระท า 2.30
นางสาวอารียา  ปิติสม 3.08
นางสาวอารียา  เพ็งพิมพ์ 2.94
นางสาวอารียา  หงษาวัน 2.37
นางสาวอารีรัตน์  นิ่มนวล 3.21
นางสาวอ าไพ  ศุภลักษณ์ 2.14
นางสาวอ าไพพร  รูปคม 3.01
นางสาวอ าไพรพร  ภูมามอบ 3.02
นายอิทธิกร  ดอนสีดา 2.51
นายอิทธิกร  ยิ่่งไพบูลย์สุข 2.86
นายอิทธิพล  คูณมา 2.78
นายอิทธิพล  สมคิด 2.65
นางสาวอินทุอร  หินผา 2.47
นางสาวอินธิรา  บุญสูง 2.43
นางสาวอินธุอร  พากเพียร 2.71
นายอิศรา  ทานะสิงห์ 2.45
นายอิสรพงศ์  อนุสนธิ์ 2.97
นายอิสระ  มุ่งงาม 2.69
นายอิสระ  เหล่าเภา 3.37
นายอิสระภาพ  ทองน้อย 3.19
นายอุดมศักด์ิ  พิมพ์ทอง 2.37
นายอุดร  กล่ินล่ันทม 2.82
นายอุดร  เจริญ 3.20
นายอุทัย  สุรวิทย์ 2.01
นายอุทิศ  พรมป้อง 2.38
นางสาวอุบล  วิระคุณ 2.83
นางสาวอุบลวรรณ  นิวงษา 3.13
นางสาวอุบลวัลย์  สุนันทา 2.64
นางสาวอุมาพร  ตะวันเย็น 2.52
นางสาวอุไร  เปรมทา 2.94
นางสาวอุไรรัตน์  กุดเหลา 2.87
นางสาวอุไรวรรณ  เดชมงคล 3.07
นางสาวอุไรวรรณ  ทองค า 2.76
นางสาวอุไรวรรณ  ปัตทาบาล 2.70
นางสาวอุไรวรรณ  พลยาง 2.67
นางสาวอุไรวรรณ  ศรีสะเนตร 2.64
นางสาวอุไรวรรณ  สีละโคตร 2.29
นางสาวอุษณา  สิงห์ชาลี 2.95
นายเอกชัย  จันทรุทิน 2.95
นายเอกชัย  ผายบึงแก้ว 2.45
นายเอกชัย  ศิริลักษณ์ 2.27
นายเอกชัย  สีสังข์ 2.592,272 อบ.0230318/2561

2,269 อบ.0230098/2563
2,270 อบ.0230804/2563
2,271 อบ.0230051/2561

2,266 อบ.0230724/2563
2,267 อบ.0230029/2561
2,268 อบ.0230468/2563

2,263 อบ.0230628/2561
2,264 อบ.0230685/2562
2,265 อบ.0230563/2561

2,260 อบ.0230979/2561
2,261 อบ.0230044/2563
2,262 อบ.0230725/2561

2,257 อบ.0230227/2563
2,258 อบ.0230963/2561
2,259 อบ.0230191/2562

2,254 อบ.0230073/2562
2,255 อบ.0230335/2561
2,256 อบ.0230483/2562

2,251 อบ.0230281/2562
2,252 อบ.0230718/2562
2,253 อบ.0230701/2563

2,248 อบ.0230779/2561
2,249 อบ.0230826/2563
2,250 อบ.0230707/2561

2,245 อบ.0230030/2561
2,246 อบ.0230233/2561
2,247 อบ.0230679/2563

2,242 อบ.0230260/2561
2,243 อบ.0230953/2561
2,244 อบ.0230587/2563

2,239 อบ.0230360/2563
2,240 อบ.0230711/2562
2,241 อบ.0230407/2563

2,236 อบ.0230061/2562
2,237 อบ.0230467/2563
2,238 อบ.0230559/2563

2,233 อบ.0230429/2561
2,234 อบ.0230151/2561
2,235 อบ.0230245/2563

2,230 อบ.0230567/2562
2,231 อบ.0230688/2563
2,232 อบ.0230318/2562



นายเอกณรงค์  คงคารัตน์ 2.44
นายเอกพล  พรมสิทธิ์ 2.08
นายเอกราช  นนทวี 3.06
นายเอกราช  มุงคุลดา 2.97
นายเอกวัฒน์  หอมจันทร์ 3.06
นายเอกอนันต์  นรินทร์รัมย์ 2.32
นางสาวเอมอร  แพงศรี 2.47

2,278 อบ.0230789/2563
2,279 อบ.0230294/2563

วิทยาศาสตรบัณฑิต จ านวน 2279 ราย

2,275 อบ.0230774/2561
2,276 อบ.0230268/2562
2,277 อบ.0230635/2563

2,273 อบ.0230708/2561
2,274 อบ.0230477/2561


