รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560-2561-2562
บริหารธุรกิจบัณฑิต
เรียงตามตัวอักษร

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

ชื่อ-นามสกุล
นายกชกร วงษ์กาศ
นางสาวกชพร พันธะ
นางสาวกชพรรณ ไตรยะพันธ์
นางสาวกชามาส โมหา
นางสาวกนกพร กงเงิน
นางสาวกนกพร ไชยมงค์
นางสาวกนกพร สุนทรารักษ์
นางสาวกนกพร อุดมศรี
นางสาวกนกพรรณ บุญมา
นางสาวกนกพรรณ มหาชนะวงศ์
นางสาวกนกวรรณ คุ้มจาบ
นางสาวกนกวรรณ ต้นเกตุ
นางสาวกนกวรรณ บุญประกอบ
นางสาวกนกวรรณ ภิญโญภากร
นางสาวกนกวรรณ วรรณแสง
นางสาวกนกวรรณ วุฒสังข์
นางสาวกนกวรรณ ศรีวิเศษ
นางสาวกนกอร กองสินแก้ว
นายกนิษฐวิโรฒ ธานิสพงศ์
นางสาวกนิษฐา คูณขวัญ
นางสาวกนิษฐา สุขเสริม
นางสาวกมลขวัญ วงค์คาชิน
นางสาวกมลชนก พลศรี
นางสาวกมลทิพย์ แสวงผล
นายกมลเทพ แก้วล้วน
นางสาวกมลพรรณ บุญสุข
นางสาวกมลลักษณ์ พวงแก้ว
นางสาวกมลวรรณ บุญอุทัย
นางสาวกรกฎ แก้วคาบ้ง
นางสาวกรณิกา พึง่ โพธิ์
นางสาวกรรณิการ์ ชมชื่น
นางสาวกรรณิการ์ ชิณโชติ
นางสาวกรานต์วดี อุพันทา
นายกฤติน นิลมัย
นายกฤษกร รัฐิรมย์
นายกฤษฎา วรพันธ์

อบ.0730530/2561
อบ.0730309/2561
อบ.0730245/2563
อบ.0730462/2562
อบ.0730158/2561
อบ.0730225/2561
อบ.0730366/2561
อบ.0731050/2560
อบ.0730281/2562
อบ.0730210/2563
อบ.0730571/2562
อบ.0730043/2562
อบ.0730450/2561
อบ.0730365/2562
อบ.0730100/2561
อบ.0730011/2563
อบ.0730211/2563
อบ.0730114/2561
อบ.0730154/2562
อบ.0730031/2561
อบ.0730212/2563
อบ.0730252/2561
อบ.0730266/2563
อบ.0730287/2563
อบ.0730252/2563
อบ.0730260/2562
อบ.0730282/2562
อบ.0730528/2562
อบ.0730033/2561
อบ.0730479/2562
อบ.0730203/2562
อบ.0730491/2562
อบ.0730053/2562
อบ.0730001/2562
อบ.0730158/2563
อบ.0730052/2563

2.85
2.25
3.16
2.79
2.23
2.75
2.81
2.41
3.17
2.63
2.87
2.05
2.86
2.87
2.25
2.52
3.07
2.22
2.13
2.31
2.45
2.86
2.42
2.83
3.19
2.70
2.98
3.11
2.64
2.82
3.00
2.50
2.27
2.06
2.66
2.09

37
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

นายกฤษณะ ธรรมพิทักษ์
นางสาวกฤษติยาภรณ์ ศรีคา
นางสาวกลอยใจ ไพเราะ
นางสาวกศิณา เคนสุข
นายก่อเกียรติ ฮาบสุวรรณ
นายกอบโชค อาจหาญ
นางสาวกัญญาณัฐ ศิริวงศ์
นางสาวกัญญารัตน์ ชาวดอน
นางสาวกัญญารัตน์ ปลุกใจ
นางสาวกัญญารัตน์ มาทอง
นางสาวกัญญารัตน์ เลขลิจิต
นางสาวกัญญารัตน์ เวียงคา
นางสาวกัญฑิชา บุญส่ง
นางสาวกัณฐมณี กล้าณรงค์
นางสาวกัณณิกา ไชยช่วย
นางสาวกัณนิกา พรมชุน
นายกันตินันท์ คูณคา
นางสาวกันยกร พรหมมาดี
นางสาวกัลยณัฏธ์ อินทรทัศน์
นางสาวกัลย์สุดา นาคูณ
นางสาวกัลยา ทิพระสาหาร
นางสาวกัลยา วงศ์สามารถ
นางสาวกัลยา อบเชย
นางสาวกัลยาณี ไชยโกฏิ
นางสาวกัลยาณี สิทธิพงษ์
นายกัษมนณัฏฐ์ กรรมจันทร์
นางสาวกาญจนา โกทา
นางสาวกาญจนา โพธิปัตย์
นางสาวกาญจนา ภูคง
นางสาวกาญจนา มั่นจิตร
นางสาวกาญจนา เย็นมนัส
นางสาวกาญจนา สู้สงคราม
นางสาวกาญจนาพร อุดมพันธ์
นางสาวกาญจนีย์ สว่างตะคุ
นางสาวกาญดา บุญประวงค์
นางสาวกาญติมา อักโข
นางสาวกานดา ศรีใส
นางสาวกานต์ธิดา จันทาเทพ
นางสาวการะเกตุ กาลังดี
นางสาวกิ่งกัญญา พิมเสน
นางสาวกิ่งแก้ว เครือคา
นายกิตติชัย ไชยนา
นายกิติศัพท์ ศรีโชค

อบ.0730148/2563
อบ.0730463/2562
อบ.0730065/2561
อบ.0730076/2563
อบ.0730148/2561
อบ.0730106/2561
อบ.0730202/2561
อบ.0730520/2561
อบ.0730299/2562
อบ.0730572/2562
อบ.0730253/2561
อบ.0730104/2562
อบ.0730529/2562
อบ.0730083/2562
อบ.0730162/2563
อบ.0730464/2561
อบ.0730262/2563
อบ.0730190/2563
อบ.0730176/2562
อบ.0730345/2562
อบ.0730201/2561
อบ.0730054/2562
อบ.0730283/2562
อบ.0730213/2563
อบ.0730270/2563
อบ.0730362/2561
อบ.0730263/2562
อบ.0730037/2562
อบ.0730226/2561
อบ.0730044/2563
อบ.0730068/2562
อบ.0730254/2561
อบ.0730066/2563
อบ.0730095/2563
อบ.0730399/2562
อบ.0730557/2562
อบ.0730069/2563
อบ.0730346/2562
อบ.0730282/2563
อบ.0730283/2561
อบ.0730214/2563
อบ.0730022/2562
อบ.0730294/2563

2.42
2.23
3.19
2.15
2.81
3.13
2.84
2.30
2.74
3.09
2.95
3.00
2.00
2.90
2.51
3.08
2.84
2.85
2.75
2.84
2.05
2.12
2.93
2.38
2.47
3.23
3.41
2.04
2.27
2.18
2.37
2.75
2.16
2.45
3.05
2.85
2.45
2.84
2.80
2.75
2.88
2.74
2.50

80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

นางสาวกิลิตา พรมลักษ์
นางสาวกุลจิรา วรรณโสภา
นางสาวกุลณัฐ เชือชัย
นางสาวกุลธิดา ฟ้องเสียง
นางสาวกุลธิดา สุดรัมย์
นางสาวกุลสตรี พลศรี
นางสาวกุสุมา ธรรมรักษ์
นายเกตุนรินทร์ พาลึก
นางสาวเกวลิน ชนะชัย
นางสาวเกวลิน โสดากุล
นางสาวเกวลี ฮวบสวรรค์
นางสาวเกศรินทร์ บุญประสม
นางสาวเกศรินทร์ หอมทรัพย์
นางสาวเกศสุดา ณะวงวิเศษ
นางสาวเกศินี ภาคทอง
สิบเอกหญิงเกษแก้ว บาอินทร์
นางสาวเกษมณี กาไรทา
นางสาวเกษร ยวนใจ
นางสาวเกษราภรณ์ วงศ์เกย
นางสาวเกษศราภรณ์ วิเศษชาติ
นางสาวเกสร คาภูบาล
นายเกียรติศักดิ์ ประสงศรี
นายเกียรติศักดิ์ อักษรพิมพ์
นางสาวแก้วมณี มีเงิน
นายไกรวุฒิ บ้านยาง
นางสาวไกรศร เฉลิมศิลป์
นางสาวขนิษฐา จันทาพุฒ
นางสาวขนิษฐา เทศขุนทด
นางสาวขนิษฐา รักษาแก้ว
นางสาวขนิษฐา สะอาด
นางสาวขนิษฐา สายมงคล
นางสาวขนิษฐา สิมพันธ์
นางสาวขวัญจิรา สุดแสง
นางสาวขวัญฤดี สูงสันเขต
นางสาวขวัญฤทัย กล้าหาญ
นางสาวขวัญฤทัย วงค์กลาง
นางสาวขวัญฤทัย วรอินทร์
นางสาวขัตติยา มิ่งขวัญ
นางสาวเข็มพร จันทร์เทพ
นางสาวเขมรัฐ สังขะวรรณ
นางสาวไขนภา อาริกุล
นางสาวไข่มุก เพ็ญจันทร์
นายคฑาสิทธิ์ พิมพกรรณ์

อบ.0730215/2563
อบ.0730010/2563
อบ.0730003/2563
อบ.0730203/2561
อบ.0730521/2561
อบ.0730492/2562
อบ.0730131/2563
อบ.0730335/2561
อบ.0730114/2562
อบ.0730227/2561
อบ.0730254/2563
อบ.0730336/2561
อบ.0730161/2562
อบ.0730310/2561
อบ.0730300/2562
อบ.0730272/2563
อบ.0730255/2561
อบ.0730320/2562
อบ.0730337/2561
อบ.0730347/2562
อบ.0730555/2562
อบ.0730030/2562
อบ.0730216/2563
อบ.0730220/2562
อบ.0730054/2563
อบ.0730046/2561
อบ.0730311/2561
อบ.0730284/2561
อบ.0730338/2561
อบ.0730056/2563
อบ.0730204/2562
อบ.0730253/2562
อบ.0730288/2563
อบ.0730424/2561
อบ.0730115/2561
อบ.0730217/2563
อบ.0730126/2562
อบ.0730312/2561
อบ.0730368/2561
อบ.0730493/2562
อบ.0730044/2562
อบ.0730186/2561
อบ.0730250/2561

2.59
2.41
2.20
2.53
2.20
2.68
2.19
2.94
2.75
2.68
3.59
2.54
2.26
2.03
2.43
3.08
2.33
2.23
2.48
2.70
2.57
2.01
2.26
2.76
2.06
2.27
2.84
3.03
3.00
2.73
2.86
2.37
2.87
2.83
2.62
2.94
2.21
2.87
2.45
2.52
2.27
2.01
2.30

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

นายคณัฐนันท์ พริงกระโทก
นางสาวคณารัตน์ ผลชะอุ่ม
นายคันธง แสงพล
นายคาภู สูงโสภา
นายคุณากร ครุประทีป
นายคุณานนต์ ลือนาม
นายจติธรรม พลหาญ
นางสาวจตุพร ภาระหอม
นางสาวจรัญญา วงษ์เจริญ
นางสาวจรัญญาพร คาพรม
นางสาวจริยา คันธจันทร์
นางสาวจริยา ชาญนรา
นางสาวจริยา บุตรา
นางสาวจริยาพร โม้แซง
นางสาวจริยาภรณ์ แสงสุข
นายจักรกฤษ ทองเภาว์
นายจักรกฤษณ์ พัฒชา
นางสาวจันจิรา โคดม
นางสาวจันทนรส แพงคาลา
นางสาวจันทนา สามทอง
นางสาวจันทร์ธิดา ชาชุมพร
นางสาวจันทร์เพ็ญ สุดสนอง
นางสาวจันทร์ส่อง โชติสนธิ์
นางสาวจันทิมา บัวมาศ
นางสาวจันทิมา ผาธรรม
นางสาวจันทิมา อาสาสุข
นางสาวจามจุรี จันทาทอง
นางสาวจารุวรรณ จันทปัญญา
นางสาวจารุวรรณ จันทุมา
นางสาวจารุวรรณ จันพูล
นางสาวจารุวรรณ บุญทัน
นางสาวจารุวรรณ อุทุม
นายจารุวิชญ์ มาตผล
นางสาวจารุวี วัฒนราช
นางสาวจิดาภา ชาติชัย
นายจิตตกร นครสุทธยุทธยา
นางสาวจิตตราพร ชาวศรี
นางสาวจิตนพา บุญยอ
นายจิตพศวีร์ สุขนันท์
นางสาวจิตรลดา มุ่งงาม
นางสาวจิตราภรณ์ พานิชกูล
นางสาวจิตราวดี นุชบ้านป่า
นางสาวจินดารัตน์ พันธ์ทองดี

อบ.0730161/2563
อบ.0730163/2563
อบ.0730475/2562
อบ.0730085/2562
อบ.0730082/2562
อบ.0730154/2561
อบ.0730053/2563
อบ.0730256/2561
อบ.0730369/2561
อบ.0730077/2563
อบ.0730205/2562
อบ.0730442/2562
อบ.0730366/2562
อบ.0730313/2561
อบ.0730530/2562
อบ.0730250/2562
อบ.0730278/2562
อบ.0730285/2561
อบ.0730494/2562
อบ.0730370/2561
อบ.0730531/2562
อบ.0730206/2562
อบ.0730181/2561
อบ.0730495/2562
อบ.0730228/2561
อบ.0730367/2562
อบ.0730499/2561
อบ.0730451/2561
อบ.0730122/2562
อบ.0730257/2561
อบ.0730207/2562
อบ.0730443/2562
อบ.0730476/2562
อบ.0730286/2561
อบ.0730224/2562
อบ.0730251/2562
อบ.0730400/2562
อบ.0730060/2561
อบ.0730024/2561
อบ.0730119/2563
อบ.0730218/2563
อบ.0730099/2562
อบ.0730348/2562

2.10
2.43
2.24
3.19
2.03
2.28
2.04
3.20
2.75
2.18
3.35
2.37
2.42
3.04
2.92
3.17
2.04
2.78
2.31
2.83
2.66
2.49
2.94
2.65
3.05
2.56
2.45
2.04
2.38
2.73
2.62
2.52
2.72
3.14
3.10
2.62
2.54
2.05
2.20
2.47
2.69
3.02
3.17

166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

นางสาวจินตนา วรรณโท
นางสาวจินตพร ฟองธิวงศ์
นางสาวจินตหรา แสนสิงห์
นางสาวจินาภรณ์ พุฒซ้อน
นางสาวจิรนันท์ ส่งเสริม
นายจิรวัฒน์ ชมาฤกษ์
นายจิรวัฒน์ ทวีชัย
นางสาวจิรสินล์ สินชุม
นางสาวจิระวดี เพ็ญชาลี
นางสาวจิราธร แซ่เจีย
นางสาวจิรานุช แสงชมภู
นางสาวจิราพร ชาลีโสม
นางสาวจิราพร วรรณเวช
นางสาวจิราพร เสภา
นางสาวจิราพร แสงอรุณร์
นางสาวจิราภรณ์ นนทะบุตร
นางสาวจิราภรณ์ วรรณวิโรจน์
นางสาวจิราภา แก้วภักดี
นางสาวจิราภา วงศ์ศรีทา
นายจิรายุส มณีสาย
นางสาวจิราวรรณ เนาวบุตร
นางสาวจิราวรรณ แสงไชย
นางสาวจีรนันท์ จันแรม
นางสาวจีรภา บัวเขียว
นางสาวจีรภา เสนสร
นางสาวจุฑาทิพย์ เข็มธนู
นางสาวจุฑาทิพย์ ผกาศรี
นางสาวจุฑาทิพย์ ยาตรา
นางสาวจุฑามาศ งิวลาย
นางสาวจุฑามาศ วิลามาศ
นางสาวจุฑามาศ ศรีมะเรือง
นางสาวจุฑามาศ สิงหา
นางสาวจุฑามาศ สุตะคาน
นางสาวจุฑามาส ทัดเทียม
นางสาวจุฑารัตน์ เขียวนาชุม
นางสาวจุฑารัตน์ ดวงใจ
นางสาวจุฑารัตน์ วงศ์ใหญ่
นางสาวจุฑารัตน์ สายสีดา
นางสาวจุฑารัตน์ สุทธะสาร
นางสาวจุฑารัตน์ แสนโท
นางสาวจุธามาศ ผ่องปัญญา
นางสาวจุฬาลักษณ์ แปลกจิตร์
นายเจตน์ พุทธเทศก์

อบ.0730474/2561
อบ.0730444/2562
อบ.0730191/2563
อบ.0730273/2562
อบ.0730238/2562
อบ.0730361/2561
อบ.0730575/2562
อบ.0730058/2563
อบ.0730322/2562
อบ.0730017/2561
อบ.0730340/2561
อบ.0730573/2562
อบ.0730558/2562
อบ.0730133/2563
อบ.0730264/2562
อบ.0730401/2561
อบ.0730036/2561
อบ.0730452/2561
อบ.0730084/2562
อบ.0730173/2563
อบ.0730501/2561
อบ.0730176/2561
อบ.0730453/2561
อบ.0730258/2561
อบ.0730181/2562
อบ.0730480/2562
อบ.0730130/2562
อบ.0730111/2562
อบ.0730137/2561
อบ.0730235/2563
อบ.0730098/2562
อบ.0730115/2562
อบ.0730067/2563
อบ.0730130/2561
อบ.0730287/2561
อบ.0730401/2562
อบ.0730208/2562
อบ.0730162/2562
อบ.0730045/2563
อบ.0730186/2562
อบ.0730097/2561
อบ.0730029/2563
อบ.0730052/2562

2.42
3.20
2.61
2.08
2.99
2.12
3.47
2.36
2.62
2.26
2.59
3.01
2.60
2.68
2.49
2.57
2.93
2.34
2.74
2.85
2.66
3.22
2.88
2.61
2.92
2.65
2.19
3.03
2.02
2.89
2.42
2.80
2.12
2.02
2.72
2.75
3.07
2.54
2.09
2.66
2.80
3.14
2.38

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

นายเจตพล รุ่งศศิธร
นางสาวเจนจิรา กีระนันทน์
นางสาวเจนจิรา จันจาปา
นางสาวเจนจิรา จันทร์แก้ว
นางสาวเจนจิรา จันอาจ
นางสาวเจนจิรา บุญประสิทธิ์
นางสาวเจนจิรา มาระแสง
นางสาวเจนจิรา ราศรี
นางสาวเจนจิรา สบายใจ
นางสาวเจนจิรา สิงห์สีทา
นางสาวเจนจิราพร จาปาหอม
นายเจนวิทย์ วงศ์คา
นายเจษฎา สาโท
นางสาวฉัฐนันท์ เหมแดง
นางสาวฉัตรแก้ว วิบูลย์เขียว
นายฉัตรชัย ยืนนาน
นายฉัตรมงคล กวีกรณ์
นายฉัตรมงคล พละศักดิ์
นางสาวฉัตรสุดา ใจงาม
นายฉัตริน เกียรติพันธ์
นายฉัตริน เสนามงคล
นายชญาณิศ อุปวรรณ
นางสาวชญาณี เกิดกอบ
นางสาวชญาดา วระโอฐ
นางสาวชญานิศ ทองเนตร
นางสาวชญานิษฐ์ ณัฐรุจา
นางสาวชญานี อโมหา
นางสาวชฎากรณ์ สิทธิกัน
นางสาวชนนิกานต์ ยามวัน
นางสาวชนม์ณภัทร แซ่จึง
นางสาวชนมน เข็มคุณ
นายชนะชัย สายสิงห์
นางสาวชนัญญา รากแก้ว
นางสาวชนัญธิดา สุดสายแก้ว
นางสาวชนัฎตรา ว่องไว
นางสาวชนิกาญจน์ ดีสัน
นางสาวชนิกานต์ ดลชื่น
นางสาวชนิญตยา ฉลองชัยสิทธิ์
นางชบาไพร สุภสร
นางสาวชมภู่ ภูษาพันธ์
นางสาวชไมพร บุญผ่อง
นายชยานันต์ สหารัตน์
นางสาวชรินรัตน์ อินหลี

อบ.0730306/2561
อบ.0730260/2563
อบ.0730229/2561
อบ.0730532/2562
อบ.0730252/2562
อบ.0730368/2562
อบ.0730119/2562
อบ.0730259/2561
อบ.0730022/2563
อบ.0730236/2563
อบ.0730116/2562
อบ.0730174/2563
อบ.0730076/2562
อบ.0730309/2562
อบ.0730464/2562
อบ.0730488/2562
อบ.0730157/2563
อบ.0730041/2561
อบ.0730038/2562
อบ.0730328/2561
อบ.0730271/2562
อบ.0730258/2563
อบ.0730192/2563
อบ.0730019/2563
อบ.0730341/2561
อบ.0730274/2563
อบ.0730283/2563
อบ.0730454/2561
อบ.0730192/2561
อบ.0730031/2562
อบ.0730135/2563
อบ.0730525/2562
อบ.0730230/2561
อบ.0730110/2561
อบ.0730533/2562
อบ.0730475/2561
อบ.0730260/2561
อบ.0730113/2562
อบ.0730164/2563
อบ.0730298/2563
อบ.0730088/2563
อบ.0730317/2562
อบ.0730090/2562

2.94
2.38
2.61
2.98
2.42
2.53
2.29
2.71
2.83
2.45
3.21
2.45
2.21
2.37
2.63
3.19
2.34
2.99
2.33
2.08
2.39
3.28
2.76
3.09
2.69
2.72
2.16
2.86
2.12
2.02
3.05
2.34
2.84
2.71
2.80
2.15
2.32
2.21
2.72
3.07
2.68
2.74
2.00

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

นางสาวชลดา ภูจอมจิต
นางสาวชลธารณ์ เจริญศิลป์
นางสาวชลธิชา คาดี
นางสาวชลธิชา ปกพันธ์
นางสาวชลธิชา ราชบุญคุณ
นางสาวชลธิชา โสภา
นางสาวชลธิชา โอบอ้อม
นางสาวชลิตา แจ่มศรี
นางสาวชลิตา บุญจูง
นางสาวชลิตา มะยม
นางสาวชลิตา สิทธิกัน
นายชวนนท์ อุทธา
นางสาวช่อผกา มะดารักษ์
นางสาวช่อผกา ศิลา
นายชัชชัย หมุนสุข
นายชัยกมล นาคทอง
นายชัยยันต์ ชนะชาญ
นายชัยวัฒน์ เชิดโชคชัย
นายชาญณรงค์ ธรรมสิงห์
นายชาญณรงค์ โพธิเ์ งิน
นายชาญณรงค์ โพธิสาร
นางสาวชารัญญา นามศรีฐาน
นายชินวัตร ธรรมชาติ
นายชิษณุพงศ์ บุญศักดิ์
นายชิษณุพงศ์ ลิมประเสริฐ
นายชีพ ทานุ
นางสาวชุติกาญจน์ คูณแก้ว
นางสาวชุติมา ป้องแก้ว
นางสาวชุติมา สุขศรี
นายโชคชัย อุวอง
นายโชคเด่น ตันติไพจิตร
นายไชยวิทย์ เหล่าโคตร
นายไชยา งามสาย
นางสาวญานิกา คาก้อน
นางสาวญานิกา แสนทวีสุข
นางสาวฐาริกา ทองโสภา
นายฐิติกุลณัชฎ์ เจริญวงศ์
นางสาวฐิติญาภา สายอุทา
นายฐิตินันท์ วันละดา
นางสาวฐิติภรณ์ ปิน่ ทะวงศ์
นางสาวฐิติมา คุณสว่าง
นางสาวฐิติรัตน์ กระบวนศรี
นางสาวณัชชา ไวยนิยี

อบ.0730123/2563
อบ.0730142/2563
อบ.0730023/2561
อบ.0730288/2561
อบ.0730259/2563
อบ.0730350/2562
อบ.0730535/2561
อบ.0730497/2562
อบ.0730039/2562
อบ.0730163/2562
อบ.0730013/2562
อบ.0730329/2561
อบ.0730209/2562
อบ.0730342/2561
อบ.0730441/2561
อบ.0730398/2562
อบ.0730169/2562
อบ.0730170/2562
อบ.0730442/2561
อบ.0730533/2561
อบ.0730021/2561
อบ.0730422/2562
อบ.0730415/2562
อบ.0730086/2562
อบ.0730548/2562
อบ.0730149/2563
อบ.0730047/2563
อบ.0730402/2561
อบ.0730128/2562
อบ.0730224/2561
อบ.0730063/2562
อบ.0730096/2561
อบ.0730185/2561
อบ.0730182/2562
อบ.0730048/2563
อบ.0730267/2562
อบ.0730025/2561
อบ.0730323/2562
อบ.0730516/2561
อบ.0730369/2562
อบ.0730426/2561
อบ.0730144/2563
อบ.0730035/2563

2.33
2.04
2.03
2.45
2.01
3.10
2.66
2.21
2.04
2.56
2.72
2.09
2.92
3.04
2.68
2.48
3.10
2.49
2.51
2.78
2.10
2.95
2.48
2.12
2.50
2.68
2.13
2.66
2.38
2.79
2.16
2.48
2.29
3.24
2.26
3.40
2.03
2.41
2.93
2.73
2.23
2.28
3.19

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

นางสาวณัชชา อรอินทร์
นางสาวณัฎฐกาญจน์ บุญนาโชคเจริญ
นางสาวณัฎฐกานต์ วงศ์พุทธะ
นางสาวณัฎฐา ศรีธรรม
นายณัฏฐ์ ใจหาญ
นายณัฏฐกิตติ์ ไหวดี
นางสาวณัฏฐิชา นราพันธ์
นางสาวณัฐกานต์ หอมจันทร์
นางสาวณัฐจิรารัตน์ ธิอามาตย์
นางสาวณัฐชนก บุญรินทร์
นางสาวณัฐชยา อุทโท
จ่าอากาศเอกหญิงณัฐฐินันท์ ไชยวงษ์
นางสาวณัฐฐิรา สถวีรยานนท์
นางสาวณัฐณิชา ครองยุติ
นางสาวณัฐธยาภรณ์ ประสานวงศ์
นางสาวณัฐนพิน มุ่งหมาย
นางสาวณัฐนิชา ศรีภักดี
นางสาวณัฐนิชา ศรีวิลัย
นายณัฐพงศ์ จารุจินดา
นายณัฐพงษ์ กัณหาชาติ
นายณัฐพงษ์ เวฬุวนารักษ์
นายณัฐพงษ์ ศรีสมบูรณ์
นายณัฐพงษ์ อุ่นเมือง
นางสาวณัฐพร พิลาวงค์
นายณัฐพล หนาแน่น
นางสาวณัฐริกา ไขแสง
นางสาวณัฐริกา บุระดา
นางสาวณัฐวดี การัตน์
นางสาวณัฐวดี น้อยใส
นางสาวณัฐวดี สมใส
นางสาวณัฐิยา สายสี
นางสาวณิชกานต์ โกยทรัพย์
นางสาวณิชาพลอย ชาววัง
นางสาวณิชาพัชร์ ประเสริฐแสง
นางสาวณิชาพัชร์ หาดี
นางสาวณีรนุช กัลยาพันธ์
นายเณติพงษ์ ภาษาดี
นางสาวดรุณี โกศล
นางสาวดวงเดือน ป้องศรี
นางสาวดวงตา ลาพ้น
นางสาวดวงทิพย์ พิมพ์หล่อ
นางสาวดวงพร พิมพ์ไกร
นางสาวดวงมณี เห็มภูมิ

อบ.0730087/2561
อบ.0730101/2562
อบ.0730192/2562
อบ.0730166/2561
อบ.0730030/2563
อบ.0730155/2562
อบ.0730142/2562
อบ.0730446/2562
อบ.0730423/2562
อบ.0730371/2561
อบ.0730296/2561
อบ.0730210/2562
อบ.0730012/2563
อบ.0730372/2561
อบ.0730529/2560
อบ.0730427/2561
อบ.0730211/2562
อบ.0730105/2563
อบ.0730469/2561
อบ.0730421/2561
อบ.0730159/2563
อบ.0730185/2562
อบ.0730022/2561
อบ.0730225/2562
อบ.0730269/2563
อบ.0730374/2561
อบ.0730447/2562
อบ.0730020/2562
อบ.0730289/2561
อบ.0730200/2563
อบ.0730302/2562
อบ.0730089/2563
อบ.0730086/2561
อบ.0730026/2561
อบ.0730455/2561
อบ.0730265/2562
อบ.0730097/2562
อบ.0730510/2562
อบ.0730103/2561
อบ.0730279/2563
อบ.0730424/2562
อบ.0730370/2562
อบ.0730324/2562

3.03
2.35
2.89
3.65
3.18
2.46
2.87
2.85
3.21
2.51
2.15
3.71
3.10
2.42
2.84
2.22
2.80
2.15
2.48
2.76
3.09
3.14
2.28
2.99
2.24
3.13
2.99
3.16
2.30
2.47
2.69
2.16
2.60
2.08
2.75
2.73
2.20
2.59
2.55
2.09
3.15
3.13
2.41

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

นางสาวดอกเกษ ใจเข้ม
นางสาวดารญา ดิษวงษ์
นางสาวดารณี จันทรา
นางสาวดารารัตน์ ชวนสาราญ
นางสาวดาวเรือง พลชัยคด
นายดารงค์ศักดิ์ เสนคราม
นายดิลกพงษ์ บุญครอง
นายทรงกลด บุญสุข
นางสาวทรายแก้ว ทองสมุทร
นายทวีรัตน์ ไทยธุระไพศาล
นายทศพร ปิดตานัง
นายทศพล จันทร์คา
นายทศพล วงศ์สมบัติ
นางสาวทัชชกร ลวดทอง
นางสาวทัศวรรณ ช่วยสุข
นางสาวทายิกา แสงงาม
นางสาวทิพปภา จูมณีย์
นางสาวทิพย์รัตน์ จันทรง
นางสาวทิพย์สุดา ชมบุญ
นางสาวทิพย์สุดา วันคาร
นางสาวทิพย์อักษร ดิชวงศ์
นางสาวทิพรัตน์ พลเวียงธรรม
นางสาวทิพวรรณ ชาบุญเรือง
นางสาวทิพวรรณ ศรีพันธ์
นางสาวทิพวรรณ สายแวว
นางสาวทิพวรรณ อุ่นแก้ว
นางสาวทิพวัลย์ เขื่อนคา
นางสาวทิพอาภา ทาสมบูรณ์
นายธนบดี ไชยจิตร
นายธนบดี เวชคงกิตติกร
นายธนบดี สาธุจรัญ
นายธนบูรณ์ สุธรรมวิจิตร
นายธนพนธ์ ลาเจียก
นางสาวธนพรหมพร รอดหงษ์ทอง
นางสาวธนภรณ์ เปลี่ยนประเสริฐ
นายธนภัทร วาฤทธิ์
นายธนวัฒน์ ตุละวงศ์
จ่าสิบเอกธนวัต เจือจาน
นางสาวธนัญญา นาสา
นางสาวธนัญญา ปิยะภาค
นางสาวธนัญญา สาเภา
นางสาวธนัฐชา รุ่งเรือง
นายธนากร บุญทศ

อบ.0730177/2562
อบ.0730477/2561
อบ.0730090/2563
อบ.0730289/2563
อบ.0730006/2562
อบ.0730093/2562
อบ.0730091/2561
อบ.0730249/2562
อบ.0730219/2563
อบ.0730526/2562
อบ.0730565/2562
อบ.0730149/2561
อบ.0730008/2563
อบ.0730096/2562
อบ.0730125/2561
อบ.0730109/2562
อบ.0730220/2563
อบ.0730153/2561
อบ.0730057/2563
อบ.0730303/2562
อบ.0730375/2561
อบ.0730226/2562
อบ.0730261/2561
อบ.0730212/2562
อบ.0730137/2562
อบ.0730343/2561
อบ.0730478/2561
อบ.0730201/2563
อบ.0730064/2562
อบ.0730002/2562
อบ.0730189/2563
อบ.0730236/2562
อบ.0730156/2562
อบ.0730578/2562
อบ.0730120/2562
อบ.0730230/2562
อบ.0730176/2563
อบ.0730098/2561
อบ.0730403/2561
อบ.0730079/2562
อบ.0730120/2563
อบ.0730322/2561
อบ.0730394/2561

2.31
2.85
2.30
2.40
3.14
2.32
2.68
2.30
3.41
3.06
2.35
2.03
2.28
2.23
2.80
2.95
2.61
2.06
2.10
2.22
3.19
2.45
2.53
3.12
2.78
3.21
2.46
3.28
2.08
2.00
2.41
2.01
2.62
2.55
2.02
3.39
2.94
2.75
2.36
2.35
3.07
2.12
2.38

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

นางสาวธนาพร แซ่ไหล
นางสาวธนาภรณ์ แก้วแววน้อย
นางสาวธนาภรณ์ บุญเย็น
นางสาวธนาภรณ์ สุพล
นางสาวธนิษฐา โสระเวช
นายธภัทร พูลเพิม่
นายธรรมนูญ เกษางาม
นายธวัชชัย บุปผาถา
นายธวัชชัย รัตนะวัน
นางสาวธัญจิรา กุลสุวรรณ
นางสาวธัญชนก ประการแก้ว
นางสาวธัญญภรณ์ อติชาตนันท์
นางสาวธัญญรัตน์ นามวิเศษ
นางสาวธัญญลักษณ์ ทองขาว
นางสาวธัญญลักษณ์ สืบพรหม
นางสาวธัญญาลักษณ์ ไทยกล้า
นางสาวธัญญาลักษณ์ เสาแก้ว
นายธัญเทพ ภูสิทธิ์
นางสาวธัญธิญา ศิริญาณ
นางสาวธัญรดา รังสน
นางสาวธัญรดา สิงห์ลอ
นางสาวธัญรัตน์ วงที
นางสาวธัญลักษณ์ วงศ์เจริญ
นางสาวธัญวรีร์ เศรษฐนิโรจน์
นางสาวธันชนก นาคารอด
นายธันย์เมธ รฐาสุขธเนศหิรัญ
นายธันวัตร พร้อมสุข
นางสาวธาราภรณ์ รักษาคุณ
นางสาวธาริณี พันธ์สอาด
นายธารินทร์ บุญทะสอน
นางสาวธิดา ท่อนทองแดง
นางสาวธิดาพร พุทธระสุ
นางสาวธิดารัตน์ คงเจริญ
นางสาวธิดารัตน์ คุณสวัสดิ์
นางสาวธิดารัตน์ บุสรินทร์
นางสาวธิดาวรรณ เห็มรัตน์
นางสาวธิติมา แร่ถ่าย
นางสาวธิติยา ไชยชนะ
นางสาวธิติยา รูปใหญ่
นางสาวธิติสุดา สุดสุข
นางสาวธิวากร ผากา
นายธีรนพ บุญนิรันดร์
นายธีรพล จันทวารา

อบ.0730145/2563
อบ.0730134/2563
อบ.0730231/2561
อบ.0730428/2561
อบ.0730069/2562
อบ.0730244/2562
อบ.0730012/2562
อบ.0730177/2563
อบ.0730124/2561
อบ.0730502/2561
อบ.0730134/2561
อบ.0730183/2562
อบ.0730304/2562
อบ.0730116/2561
อบ.0730121/2562
อบ.0730404/2561
อบ.0730267/2563
อบ.0730507/2562
อบ.0730247/2563
อบ.0730164/2562
อบ.0730282/2561
อบ.0730262/2561
อบ.0730553/2562
อบ.0730091/2562
อบ.0730202/2563
อบ.0730059/2562
อบ.0730231/2562
อบ.0730187/2562
อบ.0730206/2561
อบ.0730390/2562
อบ.0730232/2561
อบ.0730468/2562
อบ.0730047/2561
อบ.0730326/2562
อบ.0730285/2562
อบ.0730290/2563
อบ.0730221/2563
อบ.0730457/2561
อบ.0730371/2562
อบ.0730481/2562
อบ.0730480/2561
อบ.0730247/2562
อบ.0730178/2563

2.94
3.02
3.09
2.17
2.52
2.07
2.15
3.05
2.41
2.88
2.02
3.51
2.41
2.60
2.02
2.89
2.00
2.63
3.00
2.60
2.41
2.29
2.83
2.24
3.10
2.83
2.67
2.76
2.80
2.84
2.61
3.02
2.26
2.62
3.07
3.19
2.18
2.80
2.75
2.51
2.28
2.01
3.07

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

นายธีระ สุริพัฒน์
นายธีระพล ประสงค์ศิลป์
นายธีระวัช พันพิพัฒ
นางสาวธีราพร เรียนปี
นายนครินทร์ ศิริมา
นางสาวนงณุช จันทวงค์
นางสาวนงนุช แซ่โง้ว
นางสาวนงลักษณ์ พงษ์แสน
นางสาวนงลักษณ์ วรรณเวช
นายนนธวัฒน์ เผ่าหอม
นางสาวนนธิชา สายทอง
นางสาวนพพร สีมาฤทธิ์
นายนพพิชญ์ คลายโศก
นายนพรัตน์ นครชัย
นางสาวนภัสกร บุญแท้
นางสาวนภัสวรรณ นาฤทัย
นางสาวนภัสสร รัตนศรี
นางสาวนภัสสร หงษ์ทองแต่ง
นายนภา สาธร
นายนราธร สีดางาม
นายนราธิป ทองพิมพ์
นายนราพล ขาวฟอง
นายนรินทร์ แก้วคาจันทร์
นางสาวนรินทร์ นาฟู
นางสาวนริศรา บุญโม๊ะ
นางสาวนริศรา บุญสุข
นางสาวนรีภรณ์ ผาลาด
นายนฤพนธ์ ผ่านเมือง
นายนฤพันธ์ วังทะพันธ์
นางสาวนฤมล พืนนวล
นางสาวนฤมล รักใคร่
นายนลวัชร์ ศรีจันทร์ทอง
นางสาวนลิณี ดีเอี่ยม
นายนว แสนดวง
นายนวพล พงศ์พัฒนโชติ
นางสาวนวรัตน์ อวนอบ
นางสาวนวลจันทร์ โยธามาตย์
นางสาวนวินดา นันกลาง
นางสาวนัฐติพร บุตรทาสี
นางสาวนัฐพร ปรือทอง
นางสาวนัฐยา กรุณา
นายนัฐวุฒิ หอมสมบัติ
นางสาวนัทมน หอมจันทร์

อบ.0730006/2563
อบ.0730534/2561
อบ.0730179/2563
อบ.0730314/2561
อบ.0730125/2563
อบ.0730131/2562
อบ.0730165/2563
อบ.0730270/2562
อบ.0730020/2563
อบ.0730077/2562
อบ.0730554/2562
อบ.0730040/2562
อบ.0730330/2561
อบ.0730200/2561
อบ.0730078/2563
อบ.0730286/2562
อบ.0730305/2562
อบ.0730327/2562
อบ.0730008/2562
อบ.0730122/2563
อบ.0730561/2562
อบ.0730527/2562
อบ.0730238/2563
อบ.0730233/2561
อบ.0730234/2562
อบ.0730448/2562
อบ.0730512/2562
อบ.0730027/2562
อบ.0730489/2562
อบ.0730263/2561
อบ.0730449/2562
อบ.0730007/2563
อบ.0730035/2562
อบ.0730049/2563
อบ.0730517/2561
อบ.0730617/2560
อบ.0730292/2563
อบ.0730213/2562
อบ.0730352/2562
อบ.0730188/2562
อบ.0730178/2562
อบ.0730180/2563
อบ.0730344/2561

2.45
2.62
2.67
2.69
2.24
2.37
2.69
3.66
2.90
2.76
2.97
2.16
2.45
2.68
2.47
3.04
2.83
2.91
2.80
2.90
2.47
2.76
2.37
3.11
3.40
2.84
2.25
3.20
2.87
2.81
3.14
2.25
2.02
2.14
2.33
2.67
2.81
2.99
2.77
3.46
2.67
2.93
3.03

467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509

นางสาวนัทยา ภาพสิงห์
นางสาวนันท์นภัส ลวดทอง
นางสาวนันท์นภัส สุมา
นางสาวนันทนัช โจระสา
นางสาวนันทนา สวัสดิ์เอือ
นางสาวนันท์นิชา ภูมี
นางสาวนันทวรรณ แสงแก้ว
นางสาวนันทะนา กลาเงิน
นางสาวนันทิกาญจน์ หวานคา
นางสาวนันทิชา ศรีสมุทร
นางสาวนันทิยา บัวสด
นางสาวนาตยา จันทะราช
นางสาวนารีรัตน์ จาปาชาติ
นางสาวนารีรัตน์ พงษ์ทอง
นางสาวนาตาล สมทัศน์
นางสาวนาทิพย์ ลุนชิตร
นางสาวนาฝน นนทบุตร
นางสาวนาฝน พูลแก้ว
นางสาวนาเพชร จันธรรม
นางสาวนาฟ้า มีศิลป์
นางสาวนาอ้อย กุลวิลัย
นางสาวนิจฉรา ศรีบุญเรือง
นางสาวนิตยา บุญโสภา
นางสาวนิตยา ยืนนาน
นางสาวนิตยา สีหาบุตร
นายนิติรักษ์ ธนสารกุล
นางสาวนิธิพร อุตม์ทอง
นางสาวนิภาพร คูณตาแสง
นางสาวนิภาพร ศิริผล
นางสาวนิภาวรรณ ทาลา
นางสาวนิรบล อุดด้วง
นางสาวนิรมล ณ หนองคาย
นางสาวนิรมล บุญไพโรจน์
นางสาวนิรมล พันธ์มณี
นายนิรันดร์ เสนคาสอน
นางสาวนิรันดิ์รัตน์ วันใส
นางสาวนิลรัตน์ จานงค์
นางสาวนิลาวัลย์ ไชยมงคล
นางสาวนิโลบล บุญพันธ์จันที
นางสาวนิโลบล แสวงสุข
นายนิวัฒ ภาคะ
นางสาวนิศาชล กุลาเพียร
นางสาวนิศาชล ประสานสี

อบ.0730070/2562
อบ.0730109/2561
อบ.0730498/2562
อบ.0730222/2563
อบ.0730726/2560
อบ.0730487/2562
อบ.0730037/2561
อบ.0730080/2561
อบ.0730429/2561
อบ.0730277/2563
อบ.0730513/2562
อบ.0730166/2563
อบ.0730559/2562
อบ.0730534/2562
อบ.0730162/2561
อบ.0730084/2563
อบ.0730006/2561
อบ.0730018/2561
อบ.0730070/2563
อบ.0730405/2561
อบ.0730189/2562
อบ.0730315/2561
อบ.0730302/2563
อบ.0730027/2561
อบ.0730400/2561
อบ.0730276/2563
อบ.0730081/2561
อบ.0730567/2562
อบ.0730188/2563
อบ.0730499/2562
อบ.0730290/2561
อบ.0730111/2561
อบ.0730126/2563
อบ.0730112/2561
อบ.0730128/2561
อบ.0730253/2563
อบ.0730403/2562
อบ.0730106/2563
อบ.0730532/2561
อบ.0730377/2561
อบ.0730188/2561
อบ.0730481/2561
อบ.0730009/2561

2.04
3.03
2.23
2.22
2.60
2.80
2.01
3.14
2.59
2.31
2.55
3.23
3.31
2.44
2.81
2.36
2.53
2.25
2.59
2.82
2.93
3.00
3.18
3.14
2.92
2.11
2.22
3.16
2.61
2.50
2.33
3.03
2.66
3.43
2.22
2.59
2.90
2.70
3.25
3.22
2.06
2.16
2.63

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

นางสาวนิสาชล วรรณทวี
นางสาวนีรชา ไชยช่วย
นางสาวนุจรินทร์ นามพงษ์
นางสาวนุชจิตตรา ดอกทองหลาง
นางสาวนุชธิดา เพ็ญศรี
นางสาวนุชนาฎ ทองนาค
นางสาวนุชบา งามสุข
นางสาวนุชยุพา ภาระ
นางสาวนุชรัตน์ นวนงาม
นางสาวนุชศิริ ทองน้อย
นางสาวนุสรา แสงประสาร
นายเนวิน พิมพ์มัดสา
นางสาวบงกชกร ภิญโญ
นายบันฑิต ทาระขจัด
นางสาวบัว สมคะเน
นางสาวบุญจิรา ถิ่นสุข
นางสาวบุญญเรศ หนูเสน
นายบุญเพชร คงชาติ
นายบุญฤทธิ์ มณีสาย
นางสาวบุษญารัตน์ อาหา
นางสาวบุษบา ทองเกลียง
นางสาวบุษยมาศ จัตุรงค์
นางสาวบุษยาณี จารุตันติ์
นางสาวเบญจพร ทองเภา
นางสาวเบญจมาภรณ์ ทองเหลือง
นางสาวเบญจมาศ คาแพงจีน
นางสาวเบญจรงค์ จุมพิศ
นางสาวเบญจลักษ์ วงค์พุทธะ
นางสาวเบญจวรรณ พหุนันท์
นางสาวเบญจวรรณ สีดา
นายเบญจวุฒิ บุญสนอง
นางสาวเบญญาภา เสียวสวัสดิ์
นายปกรณ์เกียรติ ต้นนามล
นายปฏิภาณ ปุณประวัติ
นางสาวปณิตา สายสุวรรณ์
นายปณิธาน กาลพฤกษ์
นายปณิธาน ปะสีละเตสัง
นางสาวปติยา โฮมหุม้ แก้ว
นางสาวปทุมรัตน์ ปลัดสุข
นางสาวปนัฐดา มาลุน
นางสาวปนัดดา ชาววัง
นางสาวปนัดดา วงศ์แหวน
นางสาวปนัดดา โสภาเพียร

อบ.0730514/2562
อบ.0730345/2561
อบ.0730048/2561
อบ.0730071/2563
อบ.0730522/2561
อบ.0730535/2562
อบ.0730482/2562
อบ.0730316/2561
อบ.0730140/2561
อบ.0730500/2562
อบ.0730426/2562
อบ.0730478/2562
อบ.0730045/2562
อบ.0730307/2561
อบ.0730353/2562
อบ.0730069/2561
อบ.0730288/2562
อบ.0730028/2562
อบ.0730416/2562
อบ.0730404/2562
อบ.0730246/2562
อบ.0730306/2562
อบ.0730264/2561
อบ.0730223/2563
อบ.0730104/2561
อบ.0730515/2562
อบ.0730291/2561
อบ.0730372/2562
อบ.0730207/2561
อบ.0730537/2562
อบ.0730187/2561
อบ.0730563/2562
อบ.0730117/2563
อบ.0730295/2563
อบ.0730100/2562
อบ.0730092/2561
อบ.0730104/2563
อบ.0730450/2562
อบ.0730482/2561
อบ.0730346/2561
อบ.0730227/2562
อบ.0730132/2562
อบ.0730082/2561

2.66
2.41
2.34
2.11
2.74
2.60
2.49
2.18
2.16
3.17
3.17
2.88
2.88
2.59
2.86
2.72
2.28
3.35
2.43
2.22
2.33
2.44
2.87
2.23
2.50
2.66
2.53
2.41
2.98
3.09
2.26
2.26
2.12
2.69
3.19
2.43
2.02
2.97
2.59
2.84
2.54
2.46
2.83

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

นางสาวปภัสรา วันขันต์
นางสาวปภัสรา ศิลารักษ์
นางสาวปภัสวรรณ วงษ์ใหญ่
นางสาวปภัสสร วันทาวัฒน์
นางสาวประกายดาว ศรีนวล
จ่าอากาศตรีประจวบ บุญเลิศ
นางสาวประชุมขวัญ อารยะพงศ์
นายประณัย แซ่จึง
นางสาวประทานพร อนุสนธิ์
นางสาวประไพวดี ศรีธัญรัตน์
นางสาวประภัสรา มาลีบุตร
นางสาวประภัสษร ศรีภักดี
นางสาวประภัสสร ชัยชนะ
นางสาวประภัสสร ศิริโสม
นางสาวประภากร ศิลชาติ
นางสาวประภาพร งามสนิท
นางสาวประภาพร จันทาน
นางสาวประภาศรี ใจเย็น
นางสาวปราณี ลุสุข
นางสาวปราณี สุขจันทร์
นางสาวปรารถนา คามูล
นางสาวปรารถนา จันคูเมือง
นางสาวปราวีณา เข็มคุณ
นายปริพัตร จันทร์อ่อน
นางสาวปริยานุช พรไชย
นางสาวปริยาภรณ์ ปูคะธรรม
นางสาวปรียากรณ์ แสนสุข
นางสาวปรียานุช จอกนาค
นางสาวปรียาภรณ์ ทองแสง
นางสาวปรียารัตน์ ประเสริฐสุข
นางสาวปวิณา ชิณก่า
นางสาวปวีณา โจระสา
นางสาวปวีณา สมอินทร์
นายปัญจพล ปาละวงค์
นางสาวปัญจมาภรณ์ สุราไพ
นางสาวปัญญาพร แสงเขียว
นางสาวปัณณพร มณีสาย
นางสาวปัทมพร ทองแสง
นางสาวปัทมวรรณ สิงห์เชือ
นางสาวปัทมา พวงผะกา
นางสาวปัทมา ลาเลิศ
นางสาวปัทมาภรณ์ ธนะจินดา
นางสาวปาณิศา สายสมบัติ

อบ.0730092/2562
อบ.0730157/2561
อบ.0730501/2562
อบ.0730031/2563
อบ.0730459/2561
อบ.0730018/2562
อบ.0730214/2562
อบ.0730107/2561
อบ.0730284/2563
อบ.0730088/2561
อบ.0730143/2561
อบ.0730224/2563
อบ.0730373/2562
อบ.0730190/2562
อบ.0730257/2563
อบ.0730427/2562
อบ.0730036/2563
อบ.0730203/2563
อบ.0730577/2562
อบ.0730378/2561
อบ.0730254/2562
อบ.0730014/2562
อบ.0730191/2562
อบ.0730037/2563
อบ.0730317/2561
อบ.0730354/2562
อบ.0730193/2563
อบ.0730143/2562
อบ.0730379/2561
อบ.0730167/2561
อบ.0730068/2563
อบ.0730406/2562
อบ.0730374/2562
อบ.0730033/2562
อบ.0730215/2562
อบ.0730235/2561
อบ.0730048/2562
อบ.0730292/2561
อบ.0730079/2563
อบ.0730347/2561
อบ.0730096/2563
อบ.0730059/2563
อบ.0730057/2562

2.09
2.22
2.89
2.77
2.30
2.88
2.66
2.41
2.30
3.15
2.08
2.64
2.55
2.76
2.01
2.39
3.65
2.37
3.10
2.50
2.92
2.19
3.26
2.90
2.04
3.10
2.90
2.70
2.54
3.49
2.22
2.59
2.94
2.03
2.67
2.34
2.07
2.39
2.00
2.76
2.68
2.26
2.05

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

นางสาวปาณิสรา พูลเพิม่
นางปาณิสรา สัตยากุล
นางสาวปานจรี เหล่ามา
นางสาวปาริฉัตร กออ่อน
นางสาวปาลิตา แสวงสาย
นางสาวปาวิสา วงศ์พิมพ์
นางสาวปิน่ เพชร หงส์สุริ
นางสาวปิน่ อนงค์ อาพวัน
นางสาวปิยกานต์ อรุณพงษ์
นางสาวปิยชนก บุษดี
นางสาวปิยธิดา ทัดแก้ว
นางสาวปิยธิดา พัฒนี
นางสาวปิยธิดา มนัสสา
นางสาวปิยนุช พิมพ์โคตร
นางสาวปิยภรณ์ พิเคราะห์
นางสาวปิยภรณ์ เพ็งอ่อนเนตร
นางสาวปิยวรรณ หล่อเพชรสวัสดิ์
นางสาวปิยวัลย์ จินาเสน
นางสาวปิยะนุช สิมงาม
นางสาวปิยะนุช อนุสนธ์
นายปิยะพงษ์ จันทรินทร์
นางสาวปิยะพร บุญจิม
นางสาวปิยะพร พิบูลย์
นางสาวปิยะพร วงค์คาชาญ
นางสาวปิยะพร อุปถัมภ์
นายปิยะวัฒน์ มะลัย
นางสาวปิยากร อมรวงศ์
นางสาวปิลันธนา อุส่าห์ดี
นางสาวปุณยวีร์ ศรีทองนวล
นางสาวปุยฝ้าย แผ่นทอง
นางสาวเปรมกมล ไกยะวินิจ
นางสาวเปรมฤดี คาใบ
นายผดุงฤทธิ์ บุญมาชู
นางสาวผไทมาศ ศยามล
นางสาวผไทมาศ สมัญกลาง
นางสาวฝอยฝน คาแหง
นายพงศกรณ์ วงศ์บุรัชการ
นายพงศธร พัว่ พันธ์
นายพงษ์สุรีย์ นามธรรม
นางสาวพจนา วัดรุ่ง
นางสาวพจนีย์ ภักดี
นายพชร ชอบเสียง
นางสาวพชร ยุบลวัฒน์

อบ.0730248/2562
อบ.0730581/2560
อบ.0730101/2563
อบ.0730163/2561
อบ.0730208/2561
อบ.0730204/2563
อบ.0730005/2562
อบ.0730139/2561
อบ.0730002/2561
อบ.0730236/2561
อบ.0730072/2563
อบ.0730080/2563
อบ.0730049/2562
อบ.0730028/2561
อบ.0730348/2561
อบ.0730430/2561
อบ.0730053/2561
อบ.0730246/2563
อบ.0730297/2563
อบ.0730169/2561
อบ.0730087/2562
อบ.0730070/2561
อบ.0730428/2562
อบ.0730289/2562
อบ.0730471/2562
อบ.0730197/2561
อบ.0730109/2563
อบ.0730066/2562
อบ.0730141/2561
อบ.0730038/2561
อบ.0730209/2561
อบ.0730504/2561
อบ.0730417/2562
อบ.0730015/2562
อบ.0730124/2563
อบ.0730539/2562
อบ.0730477/2562
อบ.0730019/2562
อบ.0730055/2563
อบ.0730110/2563
อบ.0730126/2561
อบ.0730157/2562
อบ.0730013/2563

2.11
3.21
2.17
2.45
3.01
2.65
2.58
2.01
2.53
2.37
2.35
2.14
2.22
2.02
2.40
2.56
2.32
3.16
2.71
3.01
2.11
3.22
2.62
2.95
2.89
2.50
2.93
2.28
2.04
2.19
2.02
2.91
2.54
2.43
2.20
2.52
2.58
3.55
2.01
2.11
2.92
3.01
3.40

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

นางสาวพนิดา กัลยาพันธ์
นางสาวพนิดา ทับชา
นางสาวพนิดา บุญจันทร์
นางสาวพนิดา หงษ์สุวรรณ์
นางสาวพรทิพย์ เพิม่ พูล
นางสาวพรทิพย์ ลอยหา
นางสาวพรธิตา กาลังมา
นางสาวพรนภัส พลรักษ์
นางสาวพรนภา คล้ายคลึง
นางสาวพรนภา พลเยี่ยม
นางสาวพรนภา สิงห์สุวรรณ
นางสาวพรปรียา ศรีทอง
นางสาวพรพิมล กฐินเทศ
นางสาวพรพิมล ทองทิพย์
นางสาวพรพิมล พันธ์วงค์
นางสาวพรพิมล ภูมลี
นางสาวพรพิมล ราศรี
นางสาวพรพิมล อาภรศรี
นางสาวพรพิรุณ บุญฉวี
นางสาวพรไพลิน ชาติมนตรี
นางสาวพรรณิดา นามพรมมา
นางสาวพรรณิภา ชื่นบาน
นางสาวพรรณิภา ยิ่งยงค์
นางสาวพรศิริ แสนสาราญ
นางสาวพรสุดา ณ บางช้าง
นางสาวพรสุดา พลคามาก
นางสาวพราวผกา เกษียร
นางสาวพฤทธินันท์ พันธุด์ วง
นายพลพัฒน์ โลนะจิตร
นายพลวัฒน์ หาญนุสิงห์
นางสาวพลอยไพลิน ทองเก้า
นางสาวพลอยไพลิน พันธ์สุวรรณ
นางสาวพวงเพชร จิบทอง
นางสาวพัชนิดา สารบูรณ์
นางสาวพัชมาพรรณ โสวรรณะ
นางสาวพัชรพร มุษกะ
นางสาวพัชรา คาโสภา
นางสาวพัชรา จูมแพง
นางสาวพัชรา พิมสาร
นางสาวพัชรานันท์ ถิ่นขาม
นางสาวพัชราภรณ์ แก้วกิ่ง
นางสาวพัชราภรณ์ ไชยโกฎ
นางสาวพัชราภรณ์ ไชยโกฎิ์

อบ.0730113/2563
อบ.0730019/2561
อบ.0730483/2562
อบ.0730129/2563
อบ.0730049/2561
อบ.0730029/2561
อบ.0730328/2562
อบ.0730265/2561
อบ.0730024/2563
อบ.0730355/2562
อบ.0730290/2562
อบ.0730502/2562
อบ.0730293/2561
อบ.0730102/2562
อบ.0730375/2562
อบ.0730422/2561
อบ.0730349/2561
อบ.0730329/2562
อบ.0730036/2562
อบ.0730032/2562
อบ.0730505/2561
อบ.0730168/2561
อบ.0730071/2561
อบ.0730318/2561
อบ.0730167/2563
อบ.0730472/2562
อบ.0730356/2562
อบ.0730272/2562
อบ.0730550/2562
อบ.0730078/2562
อบ.0730238/2561
อบ.0730072/2561
อบ.0730460/2561
อบ.0730216/2562
อบ.0730097/2563
อบ.0730261/2562
อบ.0730266/2561
อบ.0730408/2562
อบ.0730294/2561
อบ.0730107/2563
อบ.0730081/2563
อบ.0730376/2562
อบ.0730248/2563

2.60
2.09
2.61
3.11
2.35
3.17
2.39
2.14
2.78
2.20
3.05
2.37
2.53
3.59
3.13
2.37
2.27
2.77
2.00
2.05
2.40
2.49
3.08
2.67
2.89
2.45
2.65
2.05
3.06
2.55
3.04
2.16
3.37
2.61
2.51
3.07
2.28
2.77
2.64
2.84
2.34
2.45
2.38

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

นางสาวพัชราภรณ์ เพ็ญจันทร์
นางสาวพัชราภรณ์ ส่งเสริม
นางสาวพัชรินทร์ คาเพราะ
นางสาวพัชรินทร์ นันตะริ
นางสาวพัชรี ไกรยะราช
นางสาวพัชรี หล่าศรี
นางสาวพัชรียา ผานันต์
นางสาวพัฒทรา ประดิษฐ์
นางสาวพัฒนพร โพธิปัตย์
นางสาวพัณรายณ์ ประสารจิตร์
นางสาวพัทธมน จิตต์ประเสริฐ
นางสาวพัทยา จันทร์เทพ
นายพันธุธ์ ัช อัครมหาอมรเลิศ
นางสาวพัสตราภรณ์ อาทิเวช
นายพายุ บุญสาง
นางสาวพิกุลแก้ว โดนสุข
นางสาวพิจิตรตรา ผลทวี
นางสาวพิชชากานต์ พรหมดี
นางสาวพิชญ์ชญาฎา สดสร้อย
นางสาวพิชญ์ชัญญา พงษ์สัจจา
นางสาวพิชญา โพธิพิมพ์
นางสาวพิชญา หวังเกือกูล
นางสาวพิชญาภัค บุญพา
นางสาวพิชญาภัค วงษ์เพ็ญ
นายพิชัย คูณแสน
นายพิเชฐ บุญเปลี่ยน
นายพิเชษฐ์ ทองเหลือง
นางสาวพิณภา สายเสน
นางสาวพิมพ์ผกา นันทบุตร
นางสาวพิมพ์ภัช เรือนเจริญ
นางสาวพิมลพรรณ ใจเทีย่ ง
นางสาวพิมลรัตน์ พลพันธุ์
นางสาวพิมลวรรณ เศษไธสง
นางสาวพิมลวรรณ สุดโคตร
นางสาวพิราวรรณ เลิศรวีวงศ์
นางสาวพิราอร ยุตะกิจ
นางสาวพิศมัย ใจดี
นางสาวพิศมัย บุญประดับ
นางสาวพิศมัย ปัดภัย
นางสาวพิศมัย พรมกสิกร
นางสาวพิศมัย มาโดน
นางสาวพิศมัย สุวรรณกูฏ
นายพีท อาจนาฝาย

อบ.0730210/2561
อบ.0730057/2561
อบ.0730380/2561
อบ.0730409/2561
อบ.0730430/2562
อบ.0730032/2563
อบ.0730085/2563
อบ.0730431/2561
อบ.0730168/2563
อบ.0730568/2562
อบ.0730005/2563
อบ.0730043/2563
อบ.0730124/2562
อบ.0730034/2561
อบ.0730175/2561
อบ.0730155/2563
อบ.0730184/2562
อบ.0730072/2562
อบ.0730165/2562
อบ.0730409/2562
อบ.0730071/2562
อบ.0730299/2563
อบ.0730295/2561
อบ.0730059/2561
อบ.0730241/2562
อบ.0730108/2561
อบ.0730093/2563
อบ.0730026/2563
อบ.0730319/2561
อบ.0730476/2561
อบ.0730211/2561
อบ.0730432/2561
อบ.0730169/2563
อบ.0730261/2563
อบ.0730127/2562
อบ.0730239/2563
อบ.0730689/2560
อบ.0730516/2562
อบ.0730225/2563
อบ.0730410/2561
อบ.0730331/2562
อบ.0730017/2563
อบ.0730392/2562

2.90
2.00
2.60
2.66
2.68
2.88
2.37
3.12
2.67
3.00
2.27
2.12
2.13
2.51
3.49
2.53
2.70
2.13
2.34
2.47
2.99
3.21
2.38
2.22
2.41
2.90
2.30
3.66
2.58
2.90
2.26
3.00
3.09
2.22
3.10
2.64
3.21
2.58
2.51
2.52
2.96
2.75
3.09

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

นางสาวพีรยา สายสมคุณ
นายพีระพงษ์ บุญสูง
นางสาวเพ็ชรร้อย ขึนผล
นางสาวเพ็ญนภา ศรชัยญาติ
นางสาวเพ็ญนิภา สีพรม
นางเพ็ญประภา พูลเพิม่
นางสาวเพ็ญพร บุญครอง
นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ไสยาสน์
นางสาวแพรพรรณ เวชประเสริฐผล
นางสาวแพรวพราว ใจเคือ
นางสาวแพรวไพรรินทร์ ฤทธิวงษ์
นางไพรวัน รูปไข่
นางสาวเฟือ่ งฟ้า บุญปก
นางสาวเฟือ่ งฟ้า พระงาตุนัส
นางสาวเฟือ่ งฟ้า สมหมาย
นายภราดร พืนผา
นางสาวภริดา พลเดช
นางสาวภวรรณตรี ทวีพัฒน์
นายภวิศ ไชยกาล
นางสาวภัททิยา บุญหล้า
นางสาวภัทธีมา พันพิลา
นางสาวภัทรชรี นารี
นางสาวภัทรพร รุ่งเรือง
นางสาวภัทรวดี จรรยากรณ์
นางสาวภัทรวดี สุทธิทรัพย์
นางสาวภัทรวรินทร์ พลบุญ
นางสาวภัทรสุดา เมษาดี
นางสาวภัทรา ขันคา
นางสาวภัสรา สมสมัย
นายภาณุเดช ไทยวัฒนธรรม
นายภาณุพงศ์ ขันทอง
นางสาวภาพตะวัน เเสงฉาย
นางสาวภาพิมล ศรีพูล
นางสาวภารดา โพธิพ์ รหม
นางสาวภาวิดา ธารา
นางสาวภาวิดา เหยื่อกลาง
นายภูฟ้า สุทธิประภา
นายภูมินทร์ ยาสะอาด
นางสาวภูษณิศา สายสมบัติ
นายมงคล บุตรี
นางสาวมณฑิรา อ้วนลา
นางสาวมณีรัตน์ โสภาสิน
นางสาวมณีรัตน์ อุปนิสากร

อบ.0730001/2563
อบ.0730460/2562
อบ.0730003/2561
อบ.0730308/2562
อบ.0730377/2562
อบ.0730170/2561
อบ.0730020/2561
อบ.0730073/2563
อบ.0730221/2562
อบ.0730262/2562
อบ.0730239/2561
อบ.0730235/2562
อบ.0730431/2562
อบ.0730461/2561
อบ.0730099/2561
อบ.0730249/2563
อบ.0730433/2561
อบ.0730038/2563
อบ.0730151/2563
อบ.0730212/2561
อบ.0730452/2562
อบ.0730484/2561
อบ.0730046/2562
อบ.0730175/2562
อบ.0730255/2563
อบ.0730378/2562
อบ.0730432/2562
อบ.0730517/2562
อบ.0730268/2561
อบ.0730094/2562
อบ.0730112/2562
อบ.0730146/2561
อบ.0730382/2561
อบ.0730320/2561
อบ.0730250/2563
อบ.0730564/2562
อบ.0730002/2563
อบ.0730150/2561
อบ.0730193/2562
อบ.0730331/2561
อบ.0730536/2561
อบ.0730217/2562
อบ.0730105/2561

2.23
3.10
2.45
3.00
3.02
2.89
2.48
2.34
2.52
3.08
2.58
2.02
3.11
2.71
2.96
3.60
2.57
3.14
2.57
2.22
2.88
2.39
2.07
3.27
2.80
2.35
3.10
3.06
2.66
2.17
2.46
2.09
2.83
2.76
3.32
2.90
2.82
2.61
3.71
2.23
3.04
3.42
2.81

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

นางสาวมณีวรรณ พรมด้าว
นางสาวมนต์นภา เมฆชุ่ม
นายมนตรี สัตยากุล
นางสาวมนทกานต์ สังขฤกษ์
นางสาวมลฤดี คาแน่น
นางสาวมะลิจันทร์ ชนะพาห์
นางสาวมะลิวัลย์ สิงห์คู่
นางมัทนา ช้างสาร
นางสาวมาธวี ปักกาสาสังข์
นางสาวมาริษา โกสันต์
นางสาวมาลิณี วงศ์เครือสอน
นางสาวมินตรา ต้นแก้ว
นางสาวมินตรา มิชารี
นางสาวมินตรา โสวิลัย
นางสาวมุกมณี สมแก้ว
นางสาวเมทินี มัสแหละ
นางสาวเมธิณี จินดา
นายเมย์ธี บุญจูง
นางสาวเมราณี สาระคา
นางสาวเมวิยา สายศรี
นางสาวเมวียา พันธ์สุวรรณ
นางสาวยมลภัทร ยุบลวัฒน์
นางสาวยาใจ จรรยา
นายยุทธพันธ์ สารองพันธ์
นายยุทธพิชัย สายโสภา
นางสาวยุพาพร โคตรกาล
นางสาวยุพาภรณ์ แสวงวงค์
นางสาวยุพารัตน์ ชินฮาด
นางสาวยุพารัตน์ สิถิลวัน
นางสาวยุพิณ มารมย์
นางสาวยุพิน ไชยโย
นางสาวยุภาพร บุญจันทร์
นางสาวยุภาพร มะโนชาติ
นางสาวยุภาพิน ชินโชติ
นางสาวยุภาภรณ์ แสงกล้า
นางสาวยุวดี บุญศรี
นางสาวยุวนันท์ สุขดี
นางสาวยูทิกา พรมลา
นางสาวเยาวลักษณ์ มากดี
นายโยษิตา กระจ่าง
นางสาวรจนา คุณทรัพย์
นางสาวรจนา ชายแก้ว
นางสาวรจนา พวงพันธ์

อบ.0730194/2562
อบ.0730213/2561
อบ.0730181/2563
อบ.0730240/2561
อบ.0730024/2562
อบ.0730411/2561
อบ.0730269/2561
อบ.0730117/2561
อบ.0730083/2561
อบ.0730214/2561
อบ.0730332/2562
อบ.0730351/2561
อบ.0730082/2563
อบ.0730228/2562
อบ.0730084/2561
อบ.0730004/2563
อบ.0730074/2561
อบ.0730525/2561
อบ.0730292/2562
อบ.0730523/2561
อบ.0730434/2561
อบ.0730195/2562
อบ.0730411/2562
อบ.0730172/2562
อบ.0730073/2562
อบ.0730263/2563
อบ.0730321/2561
อบ.0730473/2562
อบ.0730111/2563
อบ.0730462/2561
อบ.0730485/2561
อบ.0730298/2561
อบ.0730089/2561
อบ.0730484/2562
อบ.0730105/2562
อบ.0730215/2561
อบ.0730050/2561
อบ.0730241/2561
อบ.0730142/2561
อบ.0730531/2561
อบ.0730166/2562
อบ.0730009/2562
อบ.0730498/2561

3.39
2.41
2.64
2.70
3.52
2.59
2.86
2.32
2.69
2.71
2.52
2.80
2.29
2.56
2.46
2.70
2.51
3.13
2.61
2.80
2.23
2.65
2.70
2.35
2.22
2.01
2.86
2.44
2.41
2.83
2.19
2.16
3.23
2.58
3.14
2.38
2.16
2.38
2.00
2.80
2.02
2.33
2.24

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

นายรณกร ชมชื่น
นางรักชนก สุดใจดี
นางสาวรัชฎาพร คากระสังข์
นางสาวรัชฎาภรณ์ สุดสดี
นางสาวรัชนี คาเพชร
นางสาวรัชนี พิมพ์พรมมา
นางสาวรัชนีกร นาคามูล
นางสาวรัชนีกร บุดดาลี
นางสาวรัชนีกร สิมมา
นางสาวรัชนีกรณ์ ป้อมฟู
นายรัชพงษ์ ครองยุทธ
นายรัชพล วงศ์โสภา
นายรัฐพล วิทยาการ
นายรัฐสภา ทาโคตร
นางสาวรัตติยา พลรักษ์
นางสาวรัตนวดี วังสงคราม
นางสาวรัตนา พรสุวรรณ
นางสาวรัตนาพร โสภารักษ์
นางสาวรัตนาภรณ์ คาแสนราช
นางสาวรัตนาภรณ์ นามศรี
นางสาวรัตนาวดี บูชาพันธ์
นายราเชน หาสุข
นางสาวราวะดี โมกขศักดิ์
นางสาวริพารชา สิงห์แก้ว
นางสาวรุ่งนภา ศิลา
นางสาวรุ่งอรุณ เชือจาพร
นายรุจน์ พลไชย
นางสาวรุจิรา พันชน
นางสาวรุจิราพร บุญอ่อน
นางสาวรุจิษยา นิลกิจ
นายเริงชัย นามบุตรดา
นางสาวฤดี สุขนนท์
นายฤทธิเดช มาดี
นางสาวลดาวรรณ ภูเ่ งิน
นางสาวลนิตา ธาตุชัย
นางสาวลลิตา ศรีนวล
นางสาวลักขณา สุขสาราญ
นางสาวลักษมี เพ็งแจ่ม
นางสาวลัดดาวัลย์ การกล้า
นางสาวลัดดาวัลย์ ไทยสิทธิ์
นางสาวลินดา บุญธรรม
นางสาววจี สายชาลี
นางสาววชิราภรณ์ มงคล

อบ.0730308/2561
อบ.0730301/2563
อบ.0730090/2561
อบ.0730384/2561
อบ.0730270/2561
อบ.0730164/2561
อบ.0730122/2561
อบ.0730435/2561
อบ.0730526/2561
อบ.0730144/2562
อบ.0730279/2562
อบ.0730065/2562
อบ.0730393/2562
อบ.0730042/2561
อบ.0730486/2561
อบ.0730086/2563
อบ.0730412/2562
อบ.0730485/2562
อบ.0730075/2561
อบ.0730007/2561
อบ.0730357/2562
อบ.0730065/2563
อบ.0730222/2562
อบ.0730242/2563
อบ.0730293/2562
อบ.0730118/2561
อบ.0730280/2563
อบ.0730226/2563
อบ.0730050/2563
อบ.0730506/2561
อบ.0730232/2562
อบ.0730029/2562
อบ.0730245/2562
อบ.0730310/2562
อบ.0730046/2563
อบ.0730560/2562
อบ.0730110/2562
อบ.0730227/2563
อบ.0730076/2561
อบ.0730463/2561
อบ.0730117/2562
อบ.0730085/2561
อบ.0730054/2561

2.88
2.73
3.11
2.52
2.80
3.25
2.50
3.22
2.12
2.76
2.99
2.07
2.22
2.92
2.49
2.66
2.72
3.19
3.08
2.60
2.67
2.01
3.25
2.19
2.54
2.51
3.21
2.29
2.11
2.63
3.18
2.77
2.05
2.88
2.13
3.40
2.04
2.51
2.36
2.43
2.39
2.50
2.04

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

นางสาววนิดา ตุ๋งพนัสสัก
นางสาววนิดา นิลพัฒน์
นางสาววนิดา พันธ์ศรี
นางสาววนิดา พันน้อย
นางสาววรกัญญา ทะนานคา
นางสาววรรณกิจ อบสุข
นางสาววรรณนิภา แตะต้อง
นางสาววรรณพร กานารักษ์
นางสาววรรณพร พิมมาตร์
นางสาววรรณภา เมืองจันทร์
นางสาววรรณวิภา ยอดมาลี
นางสาววรรณวิษา บุญเทียม
นางสาววรรณษิกา ปุยวงศ์
นางสาววรรณา จงเจริญ
นางสาววรรณา สมอคา
นางสาววรรณิสา องอาจ
นางสาววรวีร์ วรศักดิ์โยธิน
นางสาววราภรณ์ ทองเสริม
นางสาววราภรณ์ บุญทรง
นางสาววราภรณ์ เผ่าหอม
นางสาววราภรณ์ มูลมิน
นางสาววราภรณ์ ลาภา
นางสาววราภรณ์ ลีลอม
นางสาววราภรณ์ เสาเวียง
นายวราวุฒิ ศิริโสม
นางสาววริศรา กมุทชาติ
นางสาววสุนันท์ กันฮะ
นายวัชรพงษ์ ดาริห์
นายวัชรพงษ์ พลโยธา
นายวัชรพล ทนันชัย
นายวัชระ ประเกาทันฑ์
นายวัชระพงษ์ แสงเรือง
นายวัชรากร ไตรรัตนาภิกุล
นายวัชรากร ไพบูลย์กิจพานิช
นางสาววัชราพร กันตะบุตร
นางสาววัชราภรณ์ รสจันทร์
นายวัชรินทร์ โพธิแ์ ก้ว
นางสาววัณนิศรา นามสุขขี
นายวันปิยะ พลธานี
นางสาววันเพ็ญ จันทาโย
นางสาววันวิสาข์ พิริยะพงศธร
นางสาววัลย์วิสา หอมวงศ์
นางสาววัลลี แก้วคูณเมือง

อบ.0730358/2562
อบ.0730131/2561
อบ.0730008/2561
อบ.0730025/2562
อบ.0730119/2561
อบ.0730436/2561
อบ.0730216/2561
อบ.0730023/2562
อบ.0730130/2563
อบ.0730052/2561
อบ.0730242/2561
อบ.0730413/2562
อบ.0730275/2562
อบ.0730503/2562
อบ.0730256/2563
อบ.0730507/2561
อบ.0730123/2562
อบ.0730518/2562
อบ.0730379/2562
อบ.0730542/2562
อบ.0730025/2563
อบ.0730083/2563
อบ.0730033/2563
อบ.0730299/2561
อบ.0730043/2561
อบ.0730146/2563
อบ.0730091/2563
อบ.0730151/2561
อบ.0730364/2561
อบ.0730095/2562
อบ.0730088/2562
อบ.0730062/2561
อบ.0730118/2563
อบ.0730518/2561
อบ.0730077/2561
อบ.0730094/2563
อบ.0730004/2561
อบ.0730488/2561
อบ.0730042/2562
อบ.0730016/2563
อบ.0730258/2562
อบ.0730010/2561
อบ.0730365/2561

3.13
2.65
2.61
3.26
2.67
2.65
2.69
3.20
2.65
2.60
2.83
3.08
2.19
2.08
2.98
2.70
2.55
2.34
3.09
2.73
3.31
2.30
3.34
2.60
2.58
2.48
2.06
2.21
2.74
2.27
2.07
2.22
2.30
2.33
2.40
2.27
3.17
2.46
2.42
2.78
3.15
2.10
2.38

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

นางสาววาสนา ดวงสนิท
นางสาววาสนา บุญโสภา
นางสาววาสนา ศรีวงษา
นายวิคัญธร เลาหวนิชย์
นางสาววิชชุดา ก้อนคาดี
นางสาววิชชุดา ใบสี
นางสาววิชุดา เสนคาสอน
นายวิเชษฐ์ ไกลฝั่ง
นายวิทวัส พิพัฒน์
นางสาววิภาดา ทะยะราษฎร์
นางสาววิภาดา พาพะหม
นางสาววิภาดา หล่อนครบุรี
นางสาววิภานันท์ จันทะเวช
นางสาววิภาพร ซึมเมฆ
นางสาววิภาพร พาที
นางสาววิภารัตน์ เขียวขา
นางสาววิภารัตน์ พวงจันทร์
นางสาววิภาวรรณ จันทร์หอม
นางสาววิมลรัตน์ สุภาพ
นางสาววิยะดา จันทะสาร
นายวิระพล มานะพิมพ์
นายวิรัตน์ ศิริบุรี
นางสาววิรากานต์ นามวงศ์
นางสาววิราศิณี มิ่งขวัญ
นางสาววิริยาพร ส่งสุข
นางสาววิรุณพร พงษ์จันทร์
นายวิโรจน์ สุขถวิล
นางสาววิลัยกรณ์ ขันเงิน
นางสาววิลาวัณย์ พิมพ์ชัย
นางสาววิลาวัณย์ อุไรวงค์
นางสาววิลาวัลย์ แห่งธรรม
นางสาววิลาสินี ทานนท์
นางสาววิไลพร ทะคาสอน
นางสาววิไลลักษณ์ กันเพ็ชร์
นางสาววิไลวรรณ ใจเย็น
นางสาววิไลวรรณ ธรรมสาร
นายวิศวัศก์ จันสุตะ
นางสาววิสุทธิตรา สาแก้ว
นายวีระพล นามวงษา
นายวีระพล เสือทอง
นายวีระภัทร สาราญรื่น
นางสาววีระวรรณ พิมพ์ศร
นางสาววีรันทร์ทิรา ไชยมาตย์

อบ.0730278/2563
อบ.0730385/2561
อบ.0730412/2561
อบ.0730159/2562
อบ.0730016/2562
อบ.0730527/2561
อบ.0730114/2563
อบ.0730540/2561
อบ.0730363/2561
อบ.0730196/2562
อบ.0730132/2561
อบ.0730333/2562
อบ.0730255/2562
อบ.0730239/2562
อบ.0730543/2562
อบ.0730155/2561
อบ.0730453/2562
อบ.0730061/2561
อบ.0730352/2561
อบ.0730205/2563
อบ.0730018/2563
อบ.0730396/2561
อบ.0730504/2562
อบ.0730034/2562
อบ.0730023/2563
อบ.0730240/2562
อบ.0730144/2561
อบ.0730032/2561
อบ.0730243/2561
อบ.0730528/2561
อบ.0730050/2562
อบ.0730115/2563
อบ.0730170/2563
อบ.0730009/2563
อบ.0730228/2563
อบ.0730197/2562
อบ.0730034/2563
อบ.0730386/2561
อบ.0730132/2563
อบ.0730044/2561
อบ.0730051/2563
อบ.0730508/2561
อบ.0730079/2561

3.46
2.68
2.53
3.24
2.34
2.47
2.05
2.41
2.59
3.02
2.04
2.83
2.67
3.14
3.11
2.19
3.31
2.87
2.83
2.52
3.21
2.60
2.27
2.11
2.92
3.05
2.44
2.14
2.23
2.43
2.11
2.45
2.80
2.06
2.77
2.80
2.65
3.21
2.72
3.01
2.08
2.91
3.02

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

นายวุฒิชัย โคตรอาษา
นางสาวศรสวรรค์ เจริญพันธ์
นางสาวศรัญญา เจริญราช
นายศราวุธ ศรีแก้ว
นางสาวศริธร บุรินรัมย์
นางสาวศรินธร สายแวว
นางสาวศรีประภา ปานอินทร์
นางสาวศรีสุดา คงยืน
นางสาวศรีสุภัทร เมษะพงศ์ศรี
นางสาวศศิญา ธุมาลา
นางสาวศศิธร กูฎโสม
นางสาวศศิธร ภาวะพรหม
นางสาวศศิธร มิยะวงศ์
นางสาวศศิธร สายแวว
นางสาวศศิประภา เหล่าแสน
นางสาวศศิวิมล ศิลาสุวรรณวิทย์
นางสาวศศิวิมล อรกูล
นายศักดิ์ดาวุฒิ กิตติ์เรืองนาม
นายศักดิ์สิทธิ์ จรลี
นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิไ์ ทร
นางสาวศันศนีย์ เศิกศิริ
นางสาวศันสนีย์ พลแสน
นางสาวศิราพร พืนผา
นางสาวศิริขวัญ ไวยวรรณ
นางสาวศิริญญา สุดสูง
นางสาวศิรินภา แก้วมุกดา
นางสาวศิรินภา พูลสวัสดิ์
นางสาวศิริพร กาญจน์รักษ์
นางสาวศิริพร กิ่งสกุล
นางสาวศิริพร จันทร์หอม
นางศิริพร ปรีเปรม
นางสาวศิริพร พันธุวรรณ
นางสาวศิริพร อ่อนเขียว
นางสาวศิริภรณ์ คุณสุทธิ์
นางสาวศิริภา แอนโก
นางสาวศิริภาภรณ์ ผดาศรี
นางสาวศิริยากร รุ่งเรือง
นางสาวศิริยากรณ์ พันธ์กิ่งทิพย์
นางสาวศิริรัตน์ กุมแก้ว
นางสาวศิริรัตน์ พงษ์รัตน์
นางสาวศิริรัตน์ ศรีสว่าง
นางสาวศิริรัตน์ แสงกล้า
นางสาวศิริรัตน์ หลงชิน

อบ.0730183/2563
อบ.0730294/2562
อบ.0730413/2561
อบ.0730251/2561
อบ.0730334/2562
อบ.0730218/2562
อบ.0730544/2562
อบ.0730505/2562
อบ.0730465/2561
อบ.0730519/2562
อบ.0730433/2562
อบ.0730529/2561
อบ.0730381/2562
อบ.0730396/2562
อบ.0730098/2563
อบ.0730055/2561
อบ.0730237/2563
อบ.0730093/2561
อบ.0730397/2561
อบ.0730441/2562
อบ.0730120/2561
อบ.0730194/2563
อบ.0730014/2563
อบ.0730011/2562
อบ.0730489/2561
อบ.0730039/2563
อบ.0730311/2562
อบ.0731101/2560
อบ.0730171/2563
อบ.0730028/2563
อบ.0730219/2562
อบ.0730141/2563
อบ.0730074/2563
อบ.0730276/2562
อบ.0730001/2561
อบ.0730060/2562
อบ.0730382/2562
อบ.0730466/2561
อบ.0730147/2563
อบ.0730354/2561
อบ.0730196/2561
อบ.0730217/2561
อบ.0730149/2562

2.38
3.09
2.92
2.71
2.61
2.19
2.85
2.51
2.59
2.63
2.50
2.58
2.52
2.75
2.11
2.08
2.83
2.29
2.81
3.15
2.56
3.00
2.41
2.34
2.54
2.83
2.58
2.97
2.77
2.82
3.77
2.71
2.15
2.30
2.29
2.06
2.12
2.35
2.80
2.29
2.12
2.86
2.70

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

นางสาวศิริลักษณ์ ตังมั่น
นางสาวศิริลักษณ์ ปริวันทะโก
นางสาวศิริวรรณ บุญผ่อง
นายศิวกร ธรรมสอน
นางสาวศิวาภรณ์ เจริญผล
นายศุภชัย สีสันต์
นางสาวศุภนิดา เครือคา
นายศุภวิช ทองเทพ
นางสาวศุภสุดา โอดงาม
นางสาวศุภากาญจน์ กองวงสา
นางสาวศุภานัน พุทธปอง
นางสาวศุภานันต์ พารัง
นางสาวศุภิสรา พิสุทธิ์
นายเศรษฐวัฒน์ จันทร์มีเทศ
นายสกลรัชต์ คงรอด
นางสาวสกาวเดือน โมพิมพ์
นางสาวสกุลทิพย์ บุสรินทร์
นางสาวสจิตธรรม สายหล้า
นายสถาปัตย์ อวนศรี
นางสาวสไบทิพ พิลาแดง
นายสมคเนย์ สุภาพ
นางสาวสมควร มีทองแสน
นางสาวสมจินตนา โถทอง
นางสาวสมใจ นิตรักษ์
นายสมบัติ น้อยวงศ์
นายสมพงษ์ ชูรัตน์
นางสาวสมฤทัย พุทธิชนย์
นายสมศักดิ์ ปิดทอง
นายสมานจิต ตันติศิรินทร์
นางสาวสรญา สิริมาตร
นางสาวสรวงสุดา นามพรม
นางสาวสรัลชนา เดชคาภู
นายสรายุทธ ลวดทอง
นายสรายุทธ สินคา
นายสราวุฒิ พันธ์เเก่น
นางสาวสรินนา ดุลยสิทธิ์
นางสาวสโรชา เถาหมอ
นายสันติ สิงสีทา
นายสันติสุข เลือกสรรค์
นายสันหณัฐ หน่อแก้ว
นางสาวสายใจ พันธ์แก่น
นางสาวสายใจ ศรไชย
นางสาวสายชล ยายี

อบ.0730198/2562
อบ.0730272/2561
อบ.0730198/2561
อบ.0730318/2562
อบ.0730133/2561
อบ.0730094/2561
อบ.0730060/2563
อบ.0730259/2562
อบ.0730218/2561
อบ.0730056/2561
อบ.0730244/2561
อบ.0730080/2562
อบ.0730490/2561
อบ.0730145/2561
อบ.0730237/2562
อบ.0730135/2561
อบ.0730075/2562
อบ.0730273/2561
อบ.0730394/2562
อบ.0730383/2562
อบ.0730160/2562
อบ.0730229/2563
อบ.0730016/2561
อบ.0730510/2561
อบ.0730184/2563
อบ.0730173/2562
อบ.0730576/2562
อบ.0730191/2561
อบ.0730152/2563
อบ.0730010/2562
อบ.0730335/2562
อบ.0730266/2562
อบ.0730398/2561
อบ.0730189/2561
อบ.0730344/2562
อบ.0730491/2561
อบ.0730199/2561
อบ.0730296/2563
อบ.0730184/2561
อบ.0730332/2561
อบ.0730058/2561
อบ.0730268/2562
อบ.0730061/2563

3.03
2.54
2.07
2.20
2.16
2.89
2.06
2.88
3.10
2.40
2.83
2.11
2.69
2.36
3.02
2.11
2.66
2.30
2.88
2.80
3.57
3.10
2.59
2.78
2.98
3.26
3.20
2.17
3.04
2.65
2.77
3.19
2.39
2.12
3.06
2.83
2.00
2.70
2.18
2.91
2.44
3.40
2.30

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

นางสาวสายธาร เพิม่ ปัญญา
นางสาวสายฝน คาคง
นางสาวสายฝน ลักษณะงาม
นางสาวสายพิณ ไพยการ
นางสาวสาวิตรี คงได้
นางสาวสาวิตรี บุญหน
นางสาวสาวิตรี ภูศ่ รี
นายสิทธิชัย รายระยับ
นายสิทธิพล ยาสาพา
นางสาวสินจัย จันทาใส
นางสาวสิริกัญญา ทองเกลียง
นางสาวสิริขวัญ อุไรสาย
นางสาวสิริจิตร วงศรี
นางสาวสิริญญา ปิน่ แก้ว
นางสาวสิริญญา สมตัว
นางสาวสิริญญา สารภาพ
นางสาวสิริญญา โสมเกษตรินทร์
นางสาวสิรินประภา สมฤทธิ์
นางสาวสิรินภา ยิมแย้ม
นางสาวสิรินยา สุวรรณพัฒน์
นางสาวสิรินันท์ วงศ์ขันธ์
นางสาวสิริพร สิงห์ทอง
นางสาวสิริพร หลักหาญ
นางสาวสิริมา จันดาคูณ
นางสาวสิริมา จันทรบูชา
นางสาวสิริยากร วันชา
นางสาวสิริรัตน์ โคตสิริ
นางสาวสิริรัตน์ สมคะเณย์
นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์พันธ์
นางสาวสิริลักษณ์ บุญพิมพ์
นางสาวสุกฤตยา บุญพา
นางสาวสุกัญญา ไชยพันธ์
นางสาวสุกัญญา ไชยมาตร์
นางสาวสุกัญญา ทองสมุทร
นางสาวสุกัญญา ทาคาห่อ
นางสาวสุกัญญา บุญแล
นางสาวสุกัญญา ยาพา
นางสาวสุกัญญา วงษ์ขันธ์
นางสาวสุกัญญา สมสุข
นางสาวสุกัญญาณี ตังมั่น
นางสาวสุกันยา บุญลี
นายสุขสวัสดิ์ กาบกว้าง
นางสาวสุจิตรา กิ่งทอง

อบ.0730209/2563
อบ.0730182/2561
อบ.0730323/2561
อบ.0730007/2562
อบ.0730511/2561
อบ.0730194/2561
อบ.0730356/2561
อบ.0730490/2562
อบ.0730566/2562
อบ.0730240/2563
อบ.0730467/2561
อบ.0730195/2563
อบ.0730121/2561
อบ.0730219/2561
อบ.0730040/2563
อบ.0730274/2562
อบ.0730199/2562
อบ.0730063/2561
อบ.0730336/2562
อบ.0730087/2563
อบ.0730257/2562
อบ.0730147/2561
อบ.0730574/2562
อบ.0730437/2561
อบ.0730414/2561
อบ.0730295/2562
อบ.0730492/2561
อบ.0730274/2561
อบ.0730177/2561
อบ.0730145/2562
อบ.0730546/2562
อบ.0730230/2563
อบ.0730312/2562
อบ.0730113/2561
อบ.0730231/2563
อบ.0730171/2561
อบ.0730300/2563
อบ.0730106/2562
อบ.0730569/2562
อบ.0730100/2563
อบ.0730301/2561
อบ.0730552/2562
อบ.0730220/2561

2.88
2.66
2.97
2.73
2.86
2.20
2.26
2.41
2.74
2.97
3.04
3.14
2.81
2.85
3.35
2.16
3.47
2.37
2.41
2.80
3.29
2.50
2.77
2.71
2.89
2.48
2.43
2.82
2.80
3.19
2.84
2.18
2.26
2.78
3.13
2.51
2.41
2.49
2.70
2.38
2.50
2.69
2.54

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

นางสาวสุจิตรา คาศรี
นางสาวสุจิตรา สามิลา
นางสาวสุจิตรา แสนโท
นางสาวสุจิตรา อาจเสนา
นางสาวสุจิตรา อินหอม
นางสาวสุชาดา แก้วกัญญา
นางสาวสุชาดา พิมพ์หล่อ
นางสาวสุณิตา ชิณกะธรรม
นางสาวสุดา ธรรมดา
นางสาวสุดารัตน์ บรรลือทรัพย์
นางสาวสุดารัตน์ บัวคาสิงห์
นางสาวสุดารัตน์ ผลาผล
นางสาวสุดารัตน์ ยืนทนต์
นางสาวสุดารัตน์ ส่วนบุญ
นางสาวสุดารัตน์ สารภาพ
นายสุทธิเกียรติ์ กุลสิริลักษณ์
นางสาวสุทธิดา เคนชาลี
นางสาวสุทธิดา ชอบจิตร
นางสาวสุทธิดา วงกลม
นางสาวสุทธิดา สบายใจ
นางสาวสุทธิดา สายโท
นางสาวสุทธิพร พืนผา
นางสาวสุธาทิพย์ พรรณา
นางสาวสุธารัตน์ ไกยสิทธิ์
นางสาวสุธาสินี แซ่ตัง
นางสาวสุธาสินี วงศ์สุทธิ์
นางสาวสุธิดา ทานะมัย
นางสาวสุธิดา นะวะคา
นางสาวสุธิดา วรรณวิโรจน์
นายสุธี โทบุดดี
นางสาวสุนทรี ส่งศรี
นางสาวสุนทรีย์พร ดียิ่ง
นางสาวสุนันทา สุนนท์นาม
นางสาวสุนันทา เสน่หา
นางสาวสุนิตา ประชุมแดง
นางสาวสุนิตา สักใส
นางสาวสุนิษา ผาโคตร
นางสาวสุนิษา สุดชนะ
นางสาวสุนิสา กิ่งจันทร์
นางสาวสุนิสา นาคคา
นางสาวสุปราณี คาจันดี
นางสาวสุปราณี อินทร์เชือ
นายสุพจน์ ไทยรัตน์

อบ.0730435/2562
อบ.0730206/2563
อบ.0730003/2562
อบ.0730011/2561
อบ.0730359/2562
อบ.0730135/2562
อบ.0730062/2563
อบ.0730245/2561
อบ.0730064/2561
อบ.0730021/2563
อบ.0730116/2563
อบ.0730136/2562
อบ.0730286/2563
อบ.0730030/2561
อบ.0730136/2561
อบ.0730519/2561
อบ.0730275/2561
อบ.0730313/2562
อบ.0730128/2563
อบ.0730178/2561
อบ.0730337/2562
อบ.0730015/2563
อบ.0730190/2561
อบ.0730454/2562
อบ.0730159/2561
อบ.0730436/2562
อบ.0730246/2561
อบ.0730357/2561
อบ.0730196/2563
อบ.0730399/2561
อบ.0730285/2563
อบ.0730276/2561
อบ.0730035/2561
อบ.0730092/2563
อบ.0730486/2562
อบ.0730360/2562
อบ.0730063/2563
อบ.0730455/2562
อบ.0730179/2561
อบ.0730256/2562
อบ.0730438/2561
อบ.0730302/2561
อบ.0730186/2563

2.80
2.48
2.91
2.90
2.27
2.51
2.44
2.10
2.06
2.99
2.27
3.09
2.35
2.82
2.11
2.67
3.22
2.81
3.11
2.97
3.20
2.93
2.02
2.94
2.71
2.46
3.03
2.47
2.57
2.62
2.45
2.37
2.09
2.43
2.79
2.43
2.20
2.36
2.38
2.40
2.68
2.62
3.07

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

นางสาวสุพรรณา คงตางาม
นางสาวสุพรรณี เรือนสายแก้ว
นางสาวสุพรรษา สายทิพย์
นางสาวสุพัตตรา ปุระมงคล
นางสาวสุพัตรา ชิดดี
นางสาวสุพัตรา พวงจาปา
นางสาวสุพัตรา วิศรียา
นางสาวสุพัตรา ศรีถาการ
นางสาวสุพิชฌา พวงแก้ว
นางสาวสุพินญา ทองมา
นางสาวสุพินยา ผิวทอง
นางสาวสุภสรณ์ สีภักดี
นางสาวสุภัตรา ภูเด่นผา
นางสาวสุภาพร กิ่งบู
นางสาวสุภาพร จันพวง
นางสาวสุภาพร ดีโลนงาม
นางสาวสุภาพร ทองพุ
นางสาวสุภาพร พรหมศรี
นางสาวสุภาภรณ์ ทองปาน
นางสาวสุภาภรณ์ บุญเนียง
นางสาวสุภาภรณ์ หมดหลง
นางสาวสุภาภรณ์ อ่อนตา
นางสาวสุภารัตน์ บุญชิต
นางสาวสุภาวดี กุลบุตร
นางสาวสุภาวดี ผลใหญ่
นางสาวสุภาวดี วรรณเวท
นางสาวสุมิทตรา เทือกท้าว
นางสาวสุมินตรา แก่นโพธิ์
นายสุรวิทย์ ผ่านเมือง
นายสุรศักดิ์ เจริญจึงสันติ
นายสุรศักดิ์ สิงห์เสน
นางสาวสุรีพัฒน์ คาภะวา
นางสาวสุรีรัตน์ หมายดี
นางสาวสุโรจนันท์ วงศ์ขันธ์
นางสาวสุวดี คาบุญเรือง
นางสาวสุวนันท์ เเท่นทอง
นางสาวสุวนันท์ คาสุ่ย
นางสาวสุวนันท์ ชูจิตร์
นางสาวสุวนันท์ ทีฆะพันธ์
นางสาวสุวนันท์ เบิกบาน
นางสาวสุวนันท์ รักษาสัตย์
นางสาวสุวนันท์ โลแก้ว
นางสาวสุวรรณรัตน์ บุตรเอือ

อบ.0731045/2560
อบ.0730137/2563
อบ.0730474/2562
อบ.0730012/2561
อบ.0730146/2562
อบ.0730118/2562
อบ.0730244/2563
อบ.0730102/2563
อบ.0730291/2563
อบ.0730039/2561
อบ.0730361/2562
อบ.0730388/2561
อบ.0730281/2563
อบ.0730243/2563
อบ.0730108/2563
อบ.0730013/2561
อบ.0730269/2562
อบ.0730314/2562
อบ.0730437/2562
อบ.0730051/2562
อบ.0730520/2562
อบ.0730303/2561
อบ.0730221/2561
อบ.0730338/2562
อบ.0730202/2562
อบ.0730047/2562
อบ.0730416/2561
อบ.0730103/2562
อบ.0730089/2562
อบ.0730418/2562
อบ.0730051/2561
อบ.0730075/2563
อบ.0730138/2563
อบ.0730107/2562
อบ.0730004/2562
อบ.0730014/2561
อบ.0730061/2562
อบ.0730521/2562
อบ.0730232/2563
อบ.0730125/2562
อบ.0730497/2561
อบ.0730493/2561
อบ.0730197/2563

2.05
3.21
2.17
2.09
3.02
2.18
2.64
2.37
3.39
2.60
2.49
2.72
2.71
2.70
2.74
2.08
2.67
2.27
2.89
2.14
2.54
2.70
2.74
2.92
2.37
2.19
2.51
2.63
2.45
2.25
2.06
2.35
2.41
2.82
2.05
2.52
2.30
2.37
3.39
2.48
2.54
2.57
3.13

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

นางสาวสุวิมล อบมะลี
นางสาวเสาวคนธ์ ยุตวัน
นางสาวเสาวคนธ์ อาษาพล
นางสาวเสาวนิตย์ รวยลาภ
นางสาวเสาวรส แสงเนตร
นางสาวเสาวลักษณ์ กิ่งวงศ์ษา
นางสาวเสาวลักษณ์ คนดี
นางสาวเสาวลักษณ์ ดุจการณ์
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญคุณ
นางสาวเสาวลักษณ์ บุญชิต
นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่คง
นางสาวหทัยชนก รวมธรรม
นางสาวหทัยทิพย์ กี่สง่า
นางสาวหทัยรัตน์ กาทอง
นางสาวหนูเดือน ยืนยาว
นางสาวหฤทัย วารสุข
นางสาวหวานตา ตุระพันธ์
นางสาวหัตถา แสงสืบ
นายอดิศักดิ์ ปทุมชาติ
นายอดุลย์ จันทบาล
นายอธิวัฒน์ ธงไชย
นายอนันต์ วรพิมพ์รัตน์
นางสาวอนันท์จา เชือโชติ
นางสาวอนุกุล แสงชัยไพศาล
นายอนุชิต เเผ่นคา
นายอนุพงศ์ อุดมกัน
นายอนุพนธ์ เชือพันธ์
นายอนุวัฒน์ กาละกูล
นายอนุวัต เนติกิตตินันท์
นางสาวอโนทัย ยกพล
นางสาวอภัสรา ชาวนา
นางสาวอภัสรา พิลาสาสน์
นางสาวอภัสรา วิเวก
นางสาวอภัสรา หลักหาญ
นายอภิชาต เชือสิงห์
นางสาวอภิญญา คาใบ
นางสาวอภิญญา บุญมล
นางสาวอภิญญา พิจิตรธรรม
นางสาวอภิญญา พิมพ์กินรีย์
นางสาวอภิญญา แพงมา
นางสาวอภิญญา ยืนสุข
นางสาวอภิญญา วราพุฒ
นางสาวอภิญญา เวชนาม

อบ.0730021/2562
อบ.0730512/2561
อบ.0730152/2561
อบ.0730198/2563
อบ.0730417/2561
อบ.0730247/2561
อบ.0730277/2562
อบ.0730277/2561
อบ.0730385/2562
อบ.0730468/2561
อบ.0730160/2561
อบ.0730494/2561
อบ.0730439/2561
อบ.0730027/2563
อบ.0730938/2560
อบ.0730207/2563
อบ.0730293/2563
อบ.0730183/2561
อบ.0730275/2563
อบ.0730242/2562
อบ.0730045/2561
อบ.0730187/2563
อบ.0730165/2561
อบ.0730547/2562
อบ.0730551/2562
อบ.0730112/2563
อบ.0730233/2562
อบ.0730333/2561
อบ.0730081/2562
อบ.0730067/2562
อบ.0730151/2562
อบ.0730229/2562
อบ.0730456/2561
อบ.0730386/2562
อบ.0730095/2561
อบ.0730537/2561
อบ.0730015/2561
อบ.0730200/2562
อบ.0730513/2561
อบ.0730278/2561
อบ.0730127/2561
อบ.0730414/2562
อบ.0730389/2561

2.42
2.38
2.43
3.36
3.03
2.70
2.10
2.36
2.32
2.83
2.21
3.07
3.06
3.25
3.06
2.71
2.94
3.02
2.53
3.21
2.30
2.10
2.09
2.87
2.35
2.49
2.86
2.18
2.79
2.67
2.86
2.79
3.11
2.74
2.60
2.79
2.96
3.70
2.35
2.75
2.43
2.38
2.89

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

นางสาวอภิญญา โอสถศรี
นางสาวอภิฤดี กุลบุตรดี
นางสาวอภิวรรณ ดาบพล
นางสาวอภิสรา ขันชะลี
นางสาวอมรรัตน์ สมตา
นางสาวอมรรัตน์ สอดศรี
นางสาวอรชา ประสงค์เสียง
นางสาวอรทัย คันที
นางสาวอรทัย ศรีแก้ว
นางสาวอรทัย แสนจันทร์
นางสาวอรนิชา ผิวทอง
นางสาวอรนุช เหล่าสาร
นางสาวอรปรียา ดาดาษ
นางสาวอรพรรณ มังกร
นางสาวอรยา สุดาเดช
นางสาวอรวรรณ พินธุเอก
นางสาวอรวรรณ หิรัญอร
นางสาวอรวี สาลีอาจ
นางสาวอรอนงค์ คาศรี
นางสาวอรอนงค์ มั่นทน
นางสาวอรอนงค์ อรนิล
นายอรัญชัย จันทบาล
นางสาวอรัญญา กาหาวงค์
นางสาวอรัญญา ทวีวงค์
นางสาวอรัญญา เบ้าเงิน
นายอริญชย์ กันยามิน
นางสาวอริญา บุญพงศ์
นางสาวอริศรา ทองสุข
นางสาวอริษา ปะตาทะยัง
นางสาวอริษา รักษาราษฎร์
นางสาวอรุณี กาบยุบล
นางสาวอรุณี ยานะรมย์
นายอลงกรณ์ แก้วงาม
นางสาวอลิศรา เสนาะคา
นางสาวอลิษา หงษ์ทอง
นางสาวอลิสา อุทธวงศ์
นางสาวอสมาภรณ์ สุโภภาค
นางสาวอะมอญรัตน์ ทองรินทร์
นางสาวอักษรสวรรค์ ศาลาแก้ว
นายอัครภณ จาปารัตน์
นางสาวอังคณา โพธิศ์ รีแก้ว
นางสาวอังศิริ วรสุทธิ์
นางสาวอังศุมาลี เนือทอง

อบ.0730055/2562
อบ.0730180/2561
อบ.0730418/2561
อบ.0730123/2561
อบ.0730138/2562
อบ.0730193/2561
อบ.0730522/2562
อบ.0730495/2561
อบ.0730138/2561
อบ.0730208/2563
อบ.0730397/2562
อบ.0730241/2563
อบ.0730456/2562
อบ.0730161/2561
อบ.0730041/2562
อบ.0730315/2562
อบ.0730471/2561
อบ.0730339/2562
อบ.0730324/2561
อบ.0730524/2561
อบ.0730358/2561
อบ.0730243/2562
อบ.0730440/2561
อบ.0730026/2562
อบ.0730279/2561
อบ.0730265/2563
อบ.0730233/2563
อบ.0730514/2561
อบ.0730304/2561
อบ.0730457/2562
อบ.0730058/2562
อบ.0730449/2561
อบ.0730195/2561
อบ.0730268/2563
อบ.0730248/2561
อบ.0730152/2562
อบ.0730496/2561
อบ.0730280/2562
อบ.0730419/2561
อบ.0730182/2563
อบ.0730387/2562
อบ.0730280/2561
อบ.0730390/2561

2.22
3.07
2.90
2.99
3.02
2.04
3.19
3.01
2.11
2.30
2.22
2.81
2.44
2.41
2.08
3.00
2.04
2.83
2.37
2.79
2.05
2.83
2.57
3.70
2.67
2.46
3.04
2.27
2.44
3.23
2.10
3.17
2.36
2.01
2.38
3.16
2.28
2.05
2.82
2.95
3.02
2.33
2.80

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

นางสาวอังสุมาริน มุ่งสิน
นางสาวอัจจนา สุทธิวรรค
นางสาวอัจฉรา ไชยพันธุ์
นางสาวอัจฉราภรณ์ ฝอยทอง
นางสาวอัจฉราวดี นัยนิตย์
นางสาวอัจฉราวดี สมัครศรี
นางสาวอัจชราพร มุ่งหมาย
นางสาวอัจฌิมา สุวรรณพัฒน์
นางสาวอัญชนก ชะตางาม
นางสาวอัญชนา นาดี
นางสาวอัญชลี ทองแก้ว
นางสาวอัญชลี ทองเลิศ
นางสาวอัญชลี วงศ์สิทธิ์
นางสาวอัญชลี แสนทวีสุข
นางสาวอัญญดา ทองพุ
นายอาชวิน ฟองลม
นายอาทิตยา ชาตรี
นางสาวอาทิตยา สายเสมา
นางสาวอาธิติยา ถุระพัฒน์
นายอานนท์ นวนิตย์
นางสาวอาภารัตน์ แดงโสภา
นางสาวอารยา ยังมงคล
นางสาวอาระยา ประสาร
นางสาวอาริยา แสนทวีสุข
นางสาวอาริษา เพียลาภ
นางสาวอารีพร จันทร์เขียว
นางสาวอารีย์ ศรีหาวงค์
นางสาวอารียา รองสาลี
นางสาวอารียา ศรีมันตะ
นางสาวอาไภพร ศรีทอง
นายอิชดา ศรีจันทร์
นายอิทธิกร อังควะนิช
นางสาวอินทิรา ผาวันดี
นางสาวอินธิดา ปะถะมา
นางสาวอินธุภา ดวงประภา
นางสาวอินธุอร กองทา
นางสาวอิสยาภรณ์ สุระ
นางสาวอิสรา เครือบุตร
นางสาวอิสริยา ศรีอ่อน
นายอุดมชัย ฐิติพงษ์ไพศาล
นางสาวอุทัยวรรณ แก้วบุญเรือง
นางสาวอุทุมพร พรมกอง
นางสาวอุบล บุญลา

อบ.0730570/2562
อบ.0730538/2561
อบ.0730172/2561
อบ.0730340/2562
อบ.0730391/2561
อบ.0730359/2561
อบ.0730201/2562
อบ.0730127/2563
อบ.0730439/2562
อบ.0730005/2561
อบ.0730041/2563
อบ.0730223/2562
อบ.0730334/2561
อบ.0730539/2561
อบ.0730362/2562
อบ.0730129/2561
อบ.0730447/2561
อบ.0730121/2563
อบ.0730099/2563
อบ.0730942/2560
อบ.0730064/2563
อบ.0730156/2561
อบ.0730078/2561
อบ.0730440/2562
อบ.0730251/2563
อบ.0730056/2562
อบ.0730173/2561
อบ.0730017/2562
อบ.0730562/2562
อบ.0730325/2561
อบ.0730160/2563
อบ.0730153/2563
อบ.0730297/2562
อบ.0730249/2561
อบ.0730042/2563
อบ.0730062/2562
อบ.0730458/2562
อบ.0730305/2561
อบ.0730556/2562
อบ.0730364/2562
อบ.0730223/2561
อบ.0730264/2563
อบ.0730234/2563

2.43
3.07
2.97
2.88
2.42
2.82
3.33
3.11
3.22
2.45
2.77
2.26
3.01
3.03
2.54
3.08
2.62
2.07
2.16
3.12
2.24
2.33
2.92
2.83
3.18
2.22
2.87
2.46
3.38
2.72
2.68
2.38
2.30
3.07
2.83
2.02
2.67
2.48
2.39
3.19
2.41
2.01
3.38

1,284
1,285
1,286
1,287
1,288
1,289
1,290
1,291
1,292
1,293
1,294
1,295

นางสาวอุบลวรรณ ด่านณรงค์
นางสาวอุมาพร สายแวว
นางสาวอุมาพร สุขเรือง
นางสาวอุไรพร ต้นพันธุ์
นางสาวอุไรลักษณ์ โสมา
นางสาวอุไลวรรณ ลุนบุดดา
นางสาวอุไลวรรณ วิมลพันธ์
นายเอกชัย สุทธิพันธ์
นางสาวเอือการย์ สุขสงวน
นางสาวเอือมพร พันโบ
นางสาวไอรดา หอมบุญ
นางสาวไอลดา วิถียุทธ์

บริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 1295 ราย

อบ.0730153/2562
อบ.0730199/2563
อบ.0730341/2562
อบ.0730108/2562
อบ.0730172/2563
อบ.0730103/2563
อบ.0730326/2561
อบ.0730395/2562
อบ.0730388/2562
อบ.0730360/2561
อบ.0730174/2561
อบ.0730327/2561

3.24
2.63
2.36
2.88
2.73
2.38
2.47
2.97
2.56
2.09
2.29
2.41

