
ชื่อ-นามสกุล
นางสาววรญา  ทองสิงห์ 3.93
นายลัทธพรรณ  วรรณกาล 3.93
นางสาวจิตสุภา  ไพราม 3.91
นางสาวพักตร์พิไล  พิมพันธ์ 3.91
นางสาวศิริขวัญ  ปุริโส 3.90
นางสาวสุดารัตน์  จอมหงษ์ 3.90
นางสาวบุหลัน  จิตธรรม 3.90
นางสาวสิริจันทร์  ค าบุตร 3.89
นายองอาจ  โศกสัน 3.88
นางสาวทิพย์สุดา  ปัดทะมา 3.88
นางสาวกนกวรรณ  อุ่นจิตต์ 3.88
นางสาวเจนจิรา  พราวศรี 3.88
นายอานนท์  สอยเหลือง 3.87
นางสาวนุชรัตน์  สีมาวัน 3.86
นายมนตรี  รวมพร 3.86
นางสาวสุธาทิพย์  บุญศักด์ิ 3.86
นางสาวศิริการณ์  มาท้วม 3.86
นางสาวยุวรรณดา  สิมมา 3.86
นายณรงค์  สุดชัย 3.86
นางสาวชนกสุดา  อมรรัตนดิลก 3.85
นายขจรวิทย์  พิมพกรรณ 3.85
นางสาวอมรพรรณ  เกษทอง 3.85
นางสาวศศิธร  บุญล้น 3.84
นางสาวศิริวรรณ  สายชมภู 3.84
นางสาววิชชุดา  ภูลายขาว 3.84
นางสาวปุณยาพร  หล้าสิงห์ 3.84
นายธนากร  พรไชย 3.84
นายธนพล  จันทาพุฒ 3.83
นายนราปกรณ์  แก่นสาร์ 3.83
นางสาวนิภาภรณ์  จันทร์ตา 3.83
นางสาวสุวรักษ์  แสงหิน 3.83
นางสาวอุมารินทร์  แข็งแรง 3.83
นายวรวิทย์  ดุมกลาง 3.83
นางสาวรัชนีวรรณ  ค าพรมมา 3.82
นางสาวอุมาพร  ชุมพล 3.82
นางสาววิลาวัลย์  โกศล 3.82

34 อบ.0130375/2561
35 อบ.0130330/2562
36 อบ.0130154/2563

31 อบ.0130101/2562
32 อบ.0130331/2562
33 อบ.0130051/2563

28 อบ.0130196/2561
29 อบ.0130346/2561
30 อบ.0130084/2562

25 อบ.0130042/2562
26 อบ.0130227/2562
27 อบ.0130202/2563

22 อบ.0130354/2563
23 อบ.0130283/2561
24 อบ.0130383/2561

19 อบ.0130196/2563
20 อบ.0130146/2563
21 อบ.0130325/2563

16 อบ.0130030/2562
17 อบ.0130099/2562
18 อบ.0130184/2563

13 อบ.0130208/2563
14 อบ.0130017/2561
15 อบ.0130348/2561

10 อบ.0130222/2562
11 อบ.0130011/2563
12 อบ.0130114/2563

7 อบ.0130085/2562
8 อบ.0130186/2563
9 อบ.0130159/2561

4 อบ.0130022/2562
5 อบ.0130029/2561
6 อบ.0130385/2561

1 อบ.0130094/2562
2 อบ.0130137/2562
3 อบ.0130015/2562
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นางสาวนพรัตน์  แจ่มใส 3.81
นางสาวพรอุมา  จิตตัง 3.81
นายนราวิชญ์  วงศ์เข็มมา 3.81
นายวีระศักด์ิ  โถนารัตน์ 3.81
นางสาวมุทิตา  บุญสอน 3.81
นายธนาธิป  วังคะฮาด 3.80
นางสาวปียะนุช  เผ่าภูรี 3.80
นางสาวค ามณี  แสงค า 3.79
นางสาวโสภาวรรณ  เอี่ยมสุข 3.79
นางสาวจริยา  จักษุมาศ 3.79
นายพงษ์ศักด์ิ  ยืนสุข 3.79
นางสาวอรยารัตน์  ดอกพอง 3.79
นางสาวกรรณิการ์  เมธา 3.79
นางสาวพรทิพา  ไชยโกฎิ 3.79
นางสาวภัทรา  รศภา 3.79
นางสาวศุภนันท์  งามวงศ์ 3.79
นางสาวพรชนก  วันหนา 3.78
นายทัศน์พล  พงษ์ศิริวัฒน์ 3.78
นางสาวปวีณา  ชมภูศรี 3.78
นางสาวสุมณฑา  บุญค าภา 3.78
นางสาวกนกวรรณ  พันธ์บุปผา 3.78
นายปิยนันท์  ต้ังวันเจริญ 3.78
นางสาวรติรัตน์  ขวัญนู 3.78
นางสาวอทิตยาพร  ศิริบูรณ์ 3.78
นางสาวปติมากร  บุษบงค์ 3.78
นางสาววิชญาฎา  วงศ์เพม 3.78
นางสาวชลัชฌา  ตรีสารศรี 3.78
นางสาวสิริกานต์  ภิญโญวัย 3.78
นายสมพล  แก่นจันทร์ 3.77
นางสาวแคทรียา  มิ่งขวัญ 3.77
นางสาวจรรจิรา  ใจชอบ 3.77
นางสาวจินตนา  วามะลุน 3.77
นางสาวชุติมา  สัมฤทธิ์ 3.77
นางสาวกมลวรรณ  เทียมยศ 3.77
นางสาวปิยดา  ท้าวแก้ว 3.77
นางสาววาลิตา  มหามาตร์ 3.77
นายจีรวัฒ  หวังสิน 3.77
นางสาวกาญจนา  การะเกษ 3.77
นางสาวณัฐริญธาดา  อัครสิรพัฒน์ 3.76
นางสาวอรพิน  ทีอุทิศ 3.76
นางสาวนิภาวัลย์  สายบุญ 3.76
นางสาวกัลยา  แก้วชิณ 3.76
นางสาวนพมาศ  มั่งมี 3.7679 อบ.0130082/2562

76 อบ.0130188/2561
77 อบ.0130366/2561
78 อบ.0130046/2562

73 อบ.0130160/2563
74 อบ.0130173/2563
75 อบ.0130143/2561

70 อบ.0130106/2563
71 อบ.0130119/2563
72 อบ.0130123/2563

67 อบ.0130207/2561
68 อบ.0130263/2561
69 อบ.0130020/2563

64 อบ.0130352/2563
65 อบ.0130048/2561
66 อบ.0130090/2561

61 อบ.0130030/2563
62 อบ.0130038/2563
63 อบ.0130176/2563

58 อบ.0130169/2562
59 อบ.0130316/2562
60 อบ.0130326/2562

55 อบ.0130274/2561
56 อบ.0130100/2562
57 อบ.0130146/2562

52 อบ.0130350/2563
53 อบ.0130053/2561
54 อบ.0130195/2561

49 อบ.0130107/2563
50 อบ.0130170/2563
51 อบ.0130182/2563

46 อบ.0130151/2562
47 อบ.0130242/2562
48 อบ.0130328/2562

43 อบ.0130271/2562
44 อบ.0130051/2561
45 อบ.0130032/2562

40 อบ.0130290/2563
41 อบ.0130307/2563
42 อบ.0130395/2561

37 อบ.0130099/2561
38 อบ.0130275/2561
39 อบ.0130203/2563



นางสาวมธุรดา  ลาภา 3.76
นางสาวอมราวดี  บุญจอง 3.76
นางสาวยุราวรรณ  มูลมั่ง 3.76
นางสาววิลาวัลย์  ชินนะแสง 3.76
นางสาวรัตติยา  สวัสด์ิพันธ์ 3.76
นายเชาวิวัฒน์  ธเนศมณีโรจน์ 3.76
นางสาวประภาสิริ  ผุสิงห์ 3.76
นางสาวรุ่งนภา  จุลทัศน์ 3.75
นายจิราธิวัฒน์  วงษ์พราม 3.75
นายไตรภพ  เพชรไพร 3.75
นางสาวขวัญใจ  นักร า 3.75
นางสาวจิราพร  พันธ์ครู 3.75
นางสาวเพ็ญสุดา  แก้วใส 3.75
นายณรงค์  กุลโชติ 3.75
นางสาวเสาวลักษณ์  อัฐแปล 3.75
นายเพิม่พูล  ค าภาทู 3.75
นางสาวจารุวรรณ  ใจศรี 3.75
นางสาวเมธาวี  สิงห์ใหญ่ 3.75
นางสาวณัฐกานต์  พันธะมุย 3.75
นางสาวศิริรัตน์  ณะอุบล 3.75
นางสาวอมราพร  ลาภสาร 3.75
นางสาววฤนัสดา  ผกากลีบ 3.75
นางสาวธนพร  กินามณีย์ 3.74
นางสาวพิมพ์ชนก  เลิศแล้ว 3.74
นางสาวดวงแข  ผิวทอง 3.74
นางสาวดวงจินตน์  อินทรรี 3.74
นางสาวประภาพร  พวงพันธ์ 3.74
นายทิวากร  พลจันทร์ 3.74
นางสาววงษ์นภา  ไชยรักษ์ 3.74
นางสาวอรุโณทัย  บุญค า 3.73
นางสาวสุธารัตน์  บังอาจ 3.73
นางสาวธนัญญา  ยุวผล 3.73
นางสาวพรนภา  วงศ์สายตา 3.73
นางสาวมณฐิฌา  เก็บทอง 3.73
นายพัฒนชน  กอกหวาน 3.73
นางสาวดลฤดี  พิมพ์บุตร 3.73
นางสาวสิริวรรณ  สุขไชย 3.73
นางสาวพรรณนิภา  จันทะเกษ 3.73
นางสาวสุชานาถ  พากเพียร 3.73
นายธีระพจน์  พุฒพงศ์ 3.73
นางสาวจิราวรรณ  ปารดิษฐ 3.73
นางสาวณภัทร  หอมชื่น 3.73
นายณรนพงษ์  ทองผา 3.73

121 อบ.0130177/2563
122 อบ.0130197/2563

118 อบ.0130040/2563
119 อบ.0130048/2563
120 อบ.0130144/2563

115 อบ.0130221/2562
116 อบ.0130232/2562
117 อบ.0130312/2562

112 อบ.0130173/2561
113 อบ.0130023/2562
114 อบ.0130037/2562

109 อบ.0130037/2561
110 อบ.0130117/2561
111 อบ.0130167/2561

106 อบ.0130086/2562
107 อบ.0130167/2562
108 อบ.0130150/2563

103 อบ.0130108/2561
104 อบ.0130218/2561
105 อบ.0130017/2562

100 อบ.0130319/2563
101 อบ.0130348/2563
102 อบ.0130013/2561

97 อบ.0130034/2563
98 อบ.0130115/2563
99 อบ.0130126/2563

94 อบ.0130234/2562
95 อบ.0130244/2562
96 อบ.0130302/2562

91 อบ.0130049/2562
92 อบ.0130090/2562
93 อบ.0130107/2562

88 อบ.0130294/2561
89 อบ.0130394/2561
90 อบ.0130012/2562

85 อบ.0130195/2563
86 อบ.0130339/2563
87 อบ.0130115/2561

82 อบ.0130122/2563
83 อบ.0130124/2563
84 อบ.0130149/2563

80 อบ.0130092/2562
81 อบ.0130163/2562



นางสาวปวีณา  เข็นสี 3.73
นางสาวเกษราภรณ์  อินราช 3.73
นางสาวนราพร  นันโท 3.72
นายมงคล  สองสีโรจน์ 3.72
นางสาวนุชจรินทร์  ลาภาพันธ์ 3.72
นางสาวช่อผกา  พรอร่าม 3.72
นางสาวศดานันท์  กันทะมา 3.72
นางสาวเมตตา  พาระนัง 3.72
นางสาวอรวรรยา  วงศ์เกย 3.72
นายพีระพงษ์  เสนาพันธ์ 3.72
นางสาวดารารัตน์  คตวงค์ 3.72
นายกวิน  หาระสาย 3.72
นางสาวอพันตรี  แก่นการ 3.71
นางจุฑามาศ  ริคาร์โดเฟอร์นันเดซ 3.71
นางสาวณิชาภัทร  ดวงมณี 3.71
นายไชยยา  จันดีศรี 3.71
นางสาวสุวนันท์  บุญสงค์ 3.71
นางสาวสุพัตรา  จันทร์สิงห์ 3.71
นางสาวจินดาพร  ศรีวิเศษ 3.71
นางสาววริศรา  อภัยศิลา 3.71
นางสาวพัชรี  ทองแสง 3.71
นางสาวปนิดา  แก้วสิงห์ 3.71
นางสาวชื่นจิตร  ผูกจิตร 3.71
นางสาวพิชญา  กัลยารัตน์ 3.71
นางสาวอาภัสรา  อุทัยกรณ์ 3.71
นางสาวอินทุอร  วงค์ษา 3.71
นางสาวขนิษฐา  ปราณีวงศ์ 3.71
นางสาวเบญจมาศ  ทิประกุล 3.70
นางสาวสุภาวดี  ค าโนนม่วง 3.70
นางสาวฐิติมา  พฤกษามาตย์ 3.70
นางสาวศิริมา  ลาภา 3.70
นางสาวกิตติมา  ทองบ่อ 3.70
นางสาวอุทัยวรรณ  บัวใหญ่ 3.70
นางสาวสุทธิดา  คล่องดี 3.70
นางสาวสายชล  ศรีสุราช 3.70
นางสาวสุพิชากรณ์  สีคาม 3.70
นางสาวน้ าฝน  สาธุพันธ์ 3.70
นางสาวกนกวรรณ  ฉลูศรี 3.69
นางสาวเจนจิรา  พืชหมอ 3.69
นางสาวญาธิป  ทาสะอาด 3.69
นางสาวจันทร์จิรา  ขันเงิน 3.69
นางสาวรัตนาภรณ์  อินธิชิต 3.69
นางสาวลลิตา  ลอยร่อน 3.69

163 อบ.0130359/2561
164 อบ.0130025/2562
165 อบ.0130041/2562

160 อบ.0130007/2561
161 อบ.0130010/2561
162 อบ.0130011/2561

157 อบ.0130156/2563
158 อบ.0130233/2563
159 อบ.0130337/2563

154 อบ.0130010/2562
155 อบ.0130104/2562
156 อบ.0130206/2562

151 อบ.0130185/2561
152 อบ.0130362/2561
153 อบ.0130381/2561

148 อบ.0130190/2563
149 อบ.0130334/2563
150 อบ.0130169/2561

145 อบ.0130137/2563
146 อบ.0130181/2563
147 อบ.0130188/2563

142 อบ.0130096/2562
143 อบ.0130155/2562
144 อบ.0130307/2562

139 อบ.0130254/2561
140 อบ.0130289/2561
141 อบ.0130360/2561

136 อบ.0130092/2561
137 อบ.0130148/2561
138 อบ.0130156/2561

133 อบ.0130116/2563
134 อบ.0130274/2563
135 อบ.0130036/2561

130 อบ.0130229/2562
131 อบ.0130235/2562
132 อบ.0130243/2562

127 อบ.0130145/2561
128 อบ.0130016/2562
129 อบ.0130198/2562

124 อบ.0130333/2563
125 อบ.0130016/2561
126 อบ.0130044/2561

123 อบ.0130304/2563



นางสาววาสนา  กิ่งจันทร์ 3.69
นางสาววิลาวัณย์  หมดกรรม 3.69
นายธิตฐิชัย  ดวงสนิท 3.69
นางสาวนฤมล  ปักการะโน 3.69
นายสหัสชัย  แผ่นค า 3.69
นางสาวพิสมัย  โพธิสุ์วรรณ 3.68
นางสาวกมลชนก  จ าปา 3.68
นางสาวพักตร์วิภา  นามเจริญ 3.68
นางสาวทิพย์ศิรินทร์  ยลสุข 3.68
นางสาวสายธาร  หลักทอง 3.68
นางสาวทิพย์สุดา  อาภรศรี 3.68
นางสาวกัณฐมณี  สังฆราม 3.68
นางสาวณัฐฐาภรณ์  แสงทอง 3.67
นางสาวนิลุบล  แดนดี 3.67
นางสาวกัลยา  อุดโท 3.67
นางสาวระพีพรรณ  แดนดี 3.67
นางสาวสุภาวรรณ  สีสุทะ 3.67
นางสาวจันทร์นิภา  ส่งเสริม 3.67
นางสาวจุฬาลักษณ์  อัมพร 3.67
นางสาวศุภาวี  น้อยบัวทิพย์ 3.67
นางสาวขนิษฐา  โสภาพ 3.67
นายเจตพล  สดีวงษ์ 3.67
นางสาวพนัดดา  กิจการเจริญ 3.67
นางสาวเมวดี  นีระวงษ์ 3.67
นางสาววราพร  พาชื่น 3.67
นางสาวพัชริดา  ศรีเข้ม 3.66
นางสาวนันทินี  ชุ่มชื่น 3.66
นางสาวพรวิไลรัตน์  แก้วพิทักษ์ 3.66
นางสาวนฤมล  สานนท์ 3.66
นายวรวิช  แก่นการ 3.66
นางสาวพิสินี  ศรีสวัสด์ิ 3.66
นายนัทธพงษ์  ฉลวยแสง 3.66
นางสาวสุทธิดา  สีสนิท 3.66
นางสาวณัฐฑิกา  พากุล 3.66
นางสาวปัทมาพร  จันทไชย 3.66
นางสาวจริยา  วงษ์แสน 3.66
นางสาวบุษบา  หงษ์ค า 3.66
นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณะ 3.66
นางสาวรัตติยากร  นิรมานสกุลพงศ์ 3.66
นางสาวอรพรรณ  กันธินาม 3.66
นายพิศาล  ค าบาล 3.66
นายถิรวัฒน์  พลหาญ 3.66
นางสาวมณฑิตา  ลุผล 3.66208 อบ.0130344/2563

205 อบ.0130130/2563
206 อบ.0130134/2563
207 อบ.0130163/2563

202 อบ.0130306/2562
203 อบ.0130324/2562
204 อบ.0130037/2563

199 อบ.0130220/2562
200 อบ.0130269/2562
201 อบ.0130300/2562

196 อบ.0130089/2562
197 อบ.0130111/2562
198 อบ.0130207/2562

193 อบ.0130174/2561
194 อบ.0130365/2561
195 อบ.0130397/2561

190 อบ.0130314/2563
191 อบ.0130022/2561
192 อบ.0130101/2561

187 อบ.0130192/2563
188 อบ.0130228/2563
189 อบ.0130308/2563

184 อบ.0130303/2562
185 อบ.0130063/2563
186 อบ.0130111/2563

181 อบ.0130374/2561
182 อบ.0130031/2562
183 อบ.0130301/2562

178 อบ.0130093/2561
179 อบ.0130103/2561
180 อบ.0130262/2561

175 อบ.0130322/2562
176 อบ.0130338/2562
177 อบ.0130110/2563

172 อบ.0130357/2561
173 อบ.0130087/2562
174 อบ.0130305/2562

169 อบ.0130117/2563
170 อบ.0130135/2563
171 อบ.0130277/2561

166 อบ.0130159/2562
167 อบ.0130319/2562
168 อบ.0130047/2563



นายกิตติศักด์ิ  บัวงาม 3.65
นางสาวประชุมขวัญ  ยาวะโนภาส 3.65
นางสาวสุชาตา  ขลิบเงิน 3.65
นางสาวลลิตา  ศุภดิษฐ์ 3.65
นางสาววลัยพร  ศรีมันตะ 3.65
นายสหภาพ  หงษ์ค า 3.65
นางสาวไพลิน  ศิลชาติ 3.65
นางสาววิไลลักษณ์  กิ่งนาระ 3.65
นางสาวสุนิตรา  โทบุดดี 3.65
นางสาวสุทธิดา  สังกะเพศ 3.65
นางสาวปภาวรินท์  นาหล่ง 3.65
นางสาวอโณทัย  แสงสว่าง 3.65
นายณัฐวุฒิ  นูกอง 3.65
นางสาวเบญจพร  นาโพนงาม 3.65
นายสุรศักด์ิ  ก้อนศิลา 3.64
นางสาววรรณภา  โทบุตร 3.64
นายจักรเพ็ชร  เพ็ญพิมพ์ 3.64
นางสาวณัฐนันท์  สุทธิวงศ์ 3.64
นางสาวสายสมร  ค าลา 3.64
นางสาวกมลกานต์  สุภาวงษ์ 3.64
นางสาวเจจิรา  โพธิศ์าราช 3.64
นางสาวสุภาพร  ปัน้ทอง 3.64
นางสาวพิตรพิบูล  ลวดทอง 3.64
นางสาวอณิมา  พรหมบุตร 3.64
นายทัศน์พล  ถิ่นระหา 3.64
นายกรวิชญ์  ทองเนตร 3.64
นางสาวกนกวรรณ  ธรรมรักษ์ 3.64
นางสาวสุธีรา  วงษ์แสง 3.64
นางสาวทิพนภา  มาดสินชัย 3.64
นางสาวศิริลักษณ์  ทาบุดดา 3.63
นายอ าพล  ธรรมสัตย์ 3.63
นางสาวกัญญ์วรา  พุม่จันทร์ 3.63
นางสาวศุภธิดา  มากมูล 3.63
นางสาวเบญจมาศ  ภิญโญ 3.63
นางสาวรุ่งฤดี  ทิพโชติ 3.63
นางสาววิมลมาศ  อารีภักด์ิ 3.63
นายณัฐวุฒิ  บุดดางาม 3.63
นางสาวทัตติยา  โทวงศ์ 3.62
นายอภิสิทธิ ์ พึง่ภพ 3.62
นางสาวกิติยา  วงศ์โสม 3.62
นางสาวพิชชานันท์  ไหลหล่ัง 3.62
นายพนม  สุวรรณกูฏ 3.62
นางสาวมาริสา  กิดดิงส์ 3.62

250 อบ.0130198/2561
251 อบ.0130232/2561

247 อบ.0130136/2561
248 อบ.0130138/2561
249 อบ.0130150/2561

244 อบ.0130039/2563
245 อบ.0130200/2563
246 อบ.0130098/2561

241 อบ.0130285/2561
242 อบ.0130253/2562
243 อบ.0130340/2562

238 อบ.0130030/2561
239 อบ.0130086/2561
240 อบ.0130155/2561

235 อบ.0130141/2563
236 อบ.0130158/2563
237 อบ.0130221/2563

232 อบ.0130162/2562
233 อบ.0130166/2562
234 อบ.0130236/2562

229 อบ.0130213/2561
230 อบ.0130057/2562
231 อบ.0130125/2562

226 อบ.0130094/2561
227 อบ.0130153/2561
228 อบ.0130161/2561

223 อบ.0130049/2561
224 อบ.0130055/2561
225 อบ.0130061/2561

220 อบ.0130248/2563
221 อบ.0130281/2563
222 อบ.0130338/2563

217 อบ.0130128/2563
218 อบ.0130157/2563
219 อบ.0130179/2563

214 อบ.0130142/2562
215 อบ.0130315/2562
216 อบ.0130320/2562

211 อบ.0130247/2561
212 อบ.0130377/2561
213 อบ.0130097/2562

209 อบ.0130060/2561
210 อบ.0130105/2561



นางสาวจุฑารัตน์  ปุยดา 3.62
นางสาวทวินันท์  รอดหิรัญ 3.62
นางสาวสุชาดา  อุณพันธุ์ 3.62
นางสาวสุวนันท์  สาระวิทย์ 3.62
นายวัฒนชัย  โสดี 3.62
นางสาวสกุลรัตน์  ชื่นบาน 3.62
นางสาวชฎาภรณ์  ถนอมบุญ 3.62
นางสาวพิชชาพร  ทองผุย 3.62
นางสาวจุฑารัตน์  ประเสริฐสังข์ 3.62
นางสาวอริยา  ศิริมา 3.62
นายธนัช  สุดาศักด์ิ 3.62
นางสาวอัจฉริยา  เจริญตา 3.62
นางสาวณัฏฐ์พิชญา  สองเมือง 3.62
นางสาวอรอนงค์  กองท า 3.61
นางสาวอัญธิกา  ลาดโพธิ์ 3.61
นายภาคิไนย  พลดงนอก 3.61
นางสาวอริตา  สมัตถะ 3.61
นางสาวชลธิชา  สาธร 3.61
นางสาวปติณญา  หงษ์ค า 3.61
นางสาวสุภัสสร  บุญฤทธิเ์ดช 3.61
นางสาวกนกวรรณ  บุตรดา 3.61
นางสาวนลนีย์  คงไชย 3.61
นางสาวเสาวลักษณ์  พันธ์ศิลป์ 3.61
นางสาวพิมนิภา  พานเพชร 3.61
นางสาวพรผกา  นางาม 3.60
นายธญา  เสริมทรัพย์ 3.60
นายเอกพันธ์  ภิภักด์ิ 3.60
นางสาวอาภาพร  รันค าภา 3.60
นางสาวฐิตาภรณ์  บุญพรม 3.60
นางสาวธนิตา  เนาวะมัน 3.60
นางสาวเปรมฤทัย  ทองน้อย 3.60
นางสาวสาวิตรี  กันยา 3.60
นายธนา  พิมพ์รัตน์ 3.60
นางสาวศิลาทิพย์  ชินณะวงค์ 3.60
นางสาวสุมาณี  พวงพันธ์ 3.60
นางสาวปภัสสร  สู่เสน 3.60
นายชัชวาลย์  วงศ์งาม 3.60
นายติณภพ  อัตตนู 3.60
นางสาวเบญจมาศ  เพ็งอุดม 3.60
นางสาวสุติมา  เครือสีดา 3.60
นายเสกสรรค์  มะลัยทอง 3.60
นางสาวนันทกานต์  ราชชมภู 3.60
นางสาวรัชฎาภร  น้อยหว้า 3.60

292 อบ.0130334/2562
293 อบ.0130028/2563
294 อบ.0130060/2563

289 อบ.0130110/2562
290 อบ.0130225/2562
291 อบ.0130325/2562

286 อบ.0130337/2561
287 อบ.0130021/2562
288 อบ.0130064/2562

283 อบ.0130286/2561
284 อบ.0130300/2561
285 อบ.0130331/2561

280 อบ.0130217/2561
281 อบ.0130221/2561
282 อบ.0130225/2561

277 อบ.0130043/2561
278 อบ.0130050/2561
279 อบ.0130125/2561

274 อบ.0130247/2563
275 อบ.0130341/2563
276 อบ.0130021/2561

271 อบ.0130209/2562
272 อบ.0130216/2562
273 อบ.0130266/2562

268 อบ.0130290/2561
269 อบ.0130050/2562
270 อบ.0130124/2562

265 อบ.0130123/2561
266 อบ.0130189/2561
267 อบ.0130199/2561

262 อบ.0130201/2563
263 อบ.0130355/2563
264 อบ.0130360/2563

259 อบ.0130313/2562
260 อบ.0130145/2563
261 อบ.0130159/2563

256 อบ.0130116/2562
257 อบ.0130202/2562
258 อบ.0130304/2562

253 อบ.0130363/2561
254 อบ.0130384/2561
255 อบ.0130389/2561

252 อบ.0130264/2561



นางสาวสุวนันท์  แก้วสีใส 3.60
นางสาวปัทมา  กันทะรม 3.60

295 อบ.0130129/2563
296 อบ.0130340/2563

ครุศาสตรบัณฑิตเกียรตนิิยมอันดบั 1 จ านวน 296 ราย


