รายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560-2561-2562
ครุศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2
เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ย
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ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณีรนาศ เอกอุ
นางสาวผกามาศ พันธ์จันทร์
นางสาวพิมพ์ชนก ทองถม
นางสาววราภรณ์ นรดี
นางสาวสุนิสา ใจเอื้อ
นางสาวพนิดา นามห่อ
นายภูเทพ แสงหอย
นางสาวขนิษฐา ประสาร
นางสาวขนิษฐา ศรีสมภพ
นายภัคพล ชนะวิชัย
นางสาวฐิตินันท์ ไชยนันทน์
นางสาวเพชรัตน์ มีธรรม
นางสาวเจนจิรา บูรพา
นางสาวชนันเนตร์ ลินทอง
นายบุรินทร์ จันทวี
นายภัทธระ ทองลา
นางสาวพรนับพัน ทลิทโทฤกษ์
นางสาววิไลพร เกษหอม
นางสาวขวัญชนก พจนิตย์
นางสาววรพักตร์ ศิริโสม
นางสาวเบญจมาศ นิรัติศัย
นางสาวเมธาวี สีดา
นางสาวอารียา ทิพรส
นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีใส
นายธนพล คงจันทร์
นางสาวอมรรัตน์ เจิมจันทร์ทึก
นางสาวสุพิชญาภรณ์ พรมจาปา
นายจิรวิชญ์ บุญมั่น
นางสาวนฤตยา อาทิเวช
นางสาวจิระนันท์ สาระไทย
นางสาวสุทธิดา คากระจาย
นางสาวรัชดาภรณ์ พิมรัตน์
นางสาวศิริรัตน์ อ่อนจันทร์
นางสาวสุภัคจิรา ราชเมืองขวาง
นางสาวกรนภา พิมพ์พรรค์
นางสาวนัฏฐา ทองดี
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อบ.0130288/2561
อบ.0130053/2562
อบ.0130072/2562
อบ.0130078/2562
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อบ.0130219/2562
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อบ.0130180/2561
อบ.0130222/2561
อบ.0130278/2561
อบ.0130393/2561
อบ.0130122/2562
อบ.0130240/2562
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อบ.0130245/2563
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อบ.0130210/2561
อบ.0130251/2561
อบ.0130280/2561
อบ.0130284/2561
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นางสาวณัฐวรินทร์ เรืองฤทธิร์ าวี
นายชัยพร ดุจดา
นางสาวศิรประภา สุภักดี
นางสาวจริญญา โดนสุข
นายสุพรรณ อักษร
นางสาวชลดา วงสามารถ
นางสาวปภาวดี สานนท์
นางสาวปัทมนันท์ นิกะพิมพ์
นางสาวรุ่งนภา บุญช่วย
นางสาวสุพัตรา ชูรัตน์
นางสาวนภาวรรณ พุฒพันธ์
นายวิศรุต ห้องแซง
นายสวิตต์ เพ็ชรแสน
นางสาวเบญจมาศ คนหาญ
นายธีรวัฒน์ อัครศรีชัยโรจน์
นางสาวอรปรียา จันทร์คา
นางสาวอาภรณ์ พรมวงค์
นางสาวจุฑาภรณ์ ศิริผลา
นางสาววิลาวัลย์ อ้วนทูน
นางสาวสุปราณี คาพันธ์
นางสาวสุภาพร สอนจิตร์
นางสาวกนกนาถ โชคชัยตระกูล
นายกีรติ อินทรบุตร
นางสาววันวิสา สมสุข
นางสาวกมลวรรณ นามมณี
นางสาวพัชรีพร ศรไชย
นายวุฒิชัย โมระดา
นางสาวณัฐฐินันท์ ทองบุราณ
นางสาวกานต์สินี วิริยัติกานต์
นางสาวอาทิตยา แสงอ่อน
นางสาวศุภวรรณ ศุภษร
นางสาวพรรผกา หาริวงค์
นายวีระวัฒน์ หมายมั่น
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองไข
นางสาววาสนา ปิรัง
นางสาวเบญจพร สิงห์คาย
นางสาวปรางทิพย์ วงศ์ทองนิล
นางสาวน้าเย็น การบรรจง
นายจีรวัฒน์ เอกศิริ
นางสาวนงลักษณ์ มุสิกา
นางสาวพัชรีญา ศรีเสมอ
นางสาวบุษกร วงษา
นางสาวอัญชลี คาภามูล
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อบ.0130193/2563
อบ.0130241/2563
อบ.0130009/2561
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อบ.0130018/2562
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อบ.0130187/2563
อบ.0130272/2563
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อบ.0130349/2563
อบ.0130353/2563
อบ.0130119/2561
อบ.0130137/2561
อบ.0130191/2561
อบ.0130238/2561
อบ.0130008/2562
อบ.0130054/2562
อบ.0130248/2562
อบ.0130251/2562
อบ.0130012/2563
อบ.0130321/2563
อบ.0130031/2561
อบ.0130107/2561
อบ.0130133/2561
อบ.0130141/2561
อบ.0130282/2561
อบ.0130368/2561
อบ.0130370/2561
อบ.0130043/2562
อบ.0130063/2562
อบ.0130223/2562
อบ.0130228/2562
อบ.0130118/2563
อบ.0130132/2563
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นางสาวนุชฎาภรณ์ สรรพชัย
นายณัฐพล เจริญวัย
นางสาวปฏิญา รักษาแก้ว
นางสาวชุติมณฑน์ ดุมแก้ว
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีมหา
นายณัฐวุฒิ รักทอง
นายวิทยา กะก่า
นายอดิศักดิ์ มีคุณ
นางสาวตรีรัตน์ แสงงาม
นางสาวภควดี จันทรักษ์
นายนัฐวัฒน์ สารเฉวตร์
นายเขมชาติ สันตพันธ์
นายณัชพล ศรีลาโท
นางสาวอาณุธิตา ละครวงษ์
นางสาวปรางทิพย์ ทองสุทธิ์
นางสาวศจีพร สารการ
นางสาวดาราวรรณ ทองสุข
นายอดิศักดิ์ ศรีบุญมา
นางสาวนุชนารถ บุตรคุณ
นางสาวพัทธนันท์ อุทมล
นางสาวดาริญา ดวงแก้ว
นางสาวอนุธิดา คาหอม
นายสุตัตวกร พรมจาปา
นางสาวจุฬารัตน์ วรสุทธิ์
นายชิษณุพงศ์ วิเศษวงษา
นายสุวิชชา ภาโนมัย
นางสาวณัฐสุดา ขันชะลี
นายธวัชชัย ทองไทย
นายพัฒน์ชระ กมลรัตน์
นางสาวกัญญาพัชร นามจาปา
นางสาวกุสุมา กอบกา
นางสาวศิวกานต์ เริงนิรันดร์
นางสาวจิรประภา ชุมตรีนอก
นางสาวจิราพัชร พลราช
นายวีรวุฒิ นามวี
นางสาวมุฑิตา วรรณประภา
นางสาววารีรัตน์ อินลี
นางสาวศิรินภา แสงสิงห์
นางสาวกมลวรรณ ณอุบล
นางสาวกาญจนา ทาสา
นางสาวอัญญิกา จันดารักษ์
นางสาวกิตติยา วงค์ษาเคน
นางสาวอวัสดา ศุภพินิจ

อบ.0130178/2563
อบ.0130199/2563
อบ.0130019/2561
อบ.0130142/2561
อบ.0130178/2561
อบ.0130297/2561
อบ.0130308/2561
อบ.0130314/2561
อบ.0130052/2562
อบ.0130196/2562
อบ.0130049/2563
อบ.0130071/2563
อบ.0130277/2563
อบ.0130359/2563
อบ.0130020/2561
อบ.0130027/2561
อบ.0130097/2561
อบ.0130134/2561
อบ.0130146/2561
อบ.0130176/2561
อบ.0130219/2561
อบ.0130102/2562
อบ.0130172/2562
อบ.0130174/2562
อบ.0130046/2563
อบ.0130136/2563
อบ.0130218/2563
อบ.0130067/2561
อบ.0130113/2562
อบ.0130149/2562
อบ.0130150/2562
อบ.0130321/2562
อบ.0130016/2563
อบ.0130017/2563
อบ.0130052/2563
อบ.0130120/2563
อบ.0130140/2563
อบ.0130155/2563
อบ.0130211/2563
อบ.0130213/2563
อบ.0130254/2563
อบ.0130260/2563
อบ.0130038/2561

3.54
3.54
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.53
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.52
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.51
3.50

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

นางสาวสุจิตรา มณีสุข
นางสาวชนากานต์ ยาตา
นางสาวพัชรี ป้องญาติ
นางสาวธนาภรณ์ พุฒโสม
นางสาวบุษยมาศ กระบวนศรี
นางสาวศิริลักษณ์ สายเนตร
นางสาวบุษกร สาระธรรม
นายสันติภาพ ฮงทอง
นางสาวภัทราภรณ์ บุญชิต
นายกฤษชัย คาผง
นางสาวอมิตตา เห็วชัยภูมิ
นางสาววาสนา ปลูกเจริญ
นางสาวธนัชชา วรรณพราหมณ์
นางสาวณิชกานต์ ทองเหลือ
นางสาวพชรพร วงศ์วรรณ
นางสาวลัดดาวัลย์ โสภาพันธ์
นางสาวนนทิรัตน์ สมวงษ์
นางสาวไอรดา ปาทอง
นางสาววิไล โสภาวรรณ
นายกานต์ แก้วคูณ
นายเทวา จันทร์เติม
นางสาวกันย์ธิดา ไหลหลั่ง
นายก้องเกียรติ ศรีแก้ว
นางสาวนุชธิดา ไชยพันโท
นางสาวจิราพรรณ เกษแก้ว
นางสาววรารัตน์ สลักทอง
นางสาวฐิดารัตน์ คาผาลา
นางสาวพัชริยา รุ่งเรือง
นางสาวไอรดา ประครองญาติ
นายณัฐพงศ์ สาราญบารุง
นางสาวสหฤทัย ด้วงนิล
นางสาวอารียา สายแวว
นายณัฐพล สิมณีวรรณ
นายศรราม บุญเมือง
นางสาวสุนิสา ฝังนิล
นางสาวพิมลรัตน์ สาระพันธ์
นางสาวกัตติมาศ ผาดี
นางสาวอัญมณี ทรัพย์ศิริ
นายมาโนช พาลึก
นายวิทยา สุพร
นางสาวหทัยชนก จุลกนิษฐ์
นางสาวดารณี บุญหาญ
นางสาวพัชรินทร์ พรมภักดิ์

อบ.0130246/2561
อบ.0130265/2561
อบ.0130329/2561
อบ.0130364/2561
อบ.0130367/2561
อบ.0130382/2561
อบ.0130044/2562
อบ.0130077/2562
อบ.0130091/2562
อบ.0130164/2562
อบ.0130327/2562
อบ.0130339/2562
อบ.0130025/2563
อบ.0130219/2563
อบ.0130227/2563
อบ.0130311/2563
อบ.0130015/2561
อบ.0130041/2561
อบ.0130182/2561
อบ.0130293/2561
อบ.0130345/2561
อบ.0130045/2562
อบ.0130060/2562
อบ.0130224/2562
อบ.0130260/2562
อบ.0130318/2562
อบ.0130021/2563
อบ.0130180/2563
อบ.0130191/2563
อบ.0130278/2563
อบ.0130351/2563
อบ.0130040/2561
อบ.0130064/2561
อบ.0130077/2561
อบ.0130118/2561
อบ.0130229/2561
อบ.0130261/2561
อบ.0130033/2562
อบ.0130039/2562
อบ.0130075/2562
อบ.0130161/2562
อบ.0130185/2562
อบ.0130229/2563
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นางสาวรุ่งนภา ยาศรี
นางสาวอนิสสรา คาผาลา
นางสาวสุภาพร ป้องญาติ
นางสาวเยาวลักษณ์ บุญสอด
นายพีระวุธ บุญปัญญา
นางสาวณัชชา สายลัดดา
นางสาวศิริทิพย์ ยิ่งไพบูลย์สุข
นายปราณนต์ ชื่นสว่าง
จ่าสิบตรีชัชวาลย์ ต้นโพธิ์
นางสาวสโรชา ศิริปี
นางสาวปิยวรรณ สิงห์แก้ว
นางสาววรัญญา ภารจารัส
นายเป็นสิทธิ์ ริเริ่ม
นางสาวขวัญฤดี วงค์เย็น
นางสาวณันทิยาภรณ์ แจ่มศรี
นางสาวประกายดาว ปาสาบุตร
นางสาวอรจิรา องอาจ
นางสาวรังษิยา มานิชย์สาร
นางสาวจิราพร โทจันทร์
นางสาววรรณนิสา มูลพันธ์
นางสาวจันทร์เพชร บุระ
นางสาวณัฐนันท์ บัวงาม
นางสาวภัทราวดี ศิริขันธ์
นางสาวสุธิดา คาตัน
นางสาวชไมพร สีอ่อน
นายพงศ์กมล ดอกอินทร์
นางสาวอริศรา นิยม
นางสาวพรพรรณ หมุนคูณ
นายบุญรักษา กาลาศรี
นางสาวปิยาภรณ์ หวานคา
นางสาวศิริวรรณ ปลื้มจิตร
นายชายบุญจิราธร จันดา
นางสาวสายไหม สาระติ
นางสาวอนุสรา พูลสุข
นายพีระพัฒน์ แก่นพิทักษ์
นางสาวสุวนันท์ ไชยปัญญา
นางสาวจิดาภา สุวรรณโน
นางสาวกมลชนก วสุรีย์
นางสาวธีริศรา เหล่าฮ้อ
นายวรพล ทองเจือ
นายศุภณัฐ กองศรีมา
นายวัชรศักดิ์ วงษ์ศรีแก้ว
นางสาวกาญจนา อินผล

อบ.0130235/2563
อบ.0130249/2563
อบ.0130035/2561
อบ.0130112/2561
อบ.0130128/2561
อบ.0130164/2561
อบ.0130380/2561
อบ.0130067/2562
อบ.0130134/2562
อบ.0130203/2562
อบ.0130270/2562
อบ.0130237/2563
อบ.0130288/2563
อบ.0130089/2561
อบ.0130095/2561
อบ.0130104/2561
อบ.0130187/2561
อบ.0130330/2561
อบ.0130048/2562
อบ.0130095/2562
อบ.0130179/2562
อบ.0130184/2562
อบ.0130274/2562
อบ.0130127/2563
อบ.0130175/2563
อบ.0130205/2563
อบ.0130253/2563
อบ.0130266/2563
อบ.0130287/2563
อบ.0130106/2561
อบ.0130116/2561
อบ.0130295/2561
อบ.0130028/2562
อบ.0130058/2562
อบ.0130071/2562
อบ.0130337/2562
อบ.0130015/2563
อบ.0130210/2563
อบ.0130265/2563
อบ.0130047/2561
อบ.0130079/2561
อบ.0130131/2561
อบ.0130205/2561

3.48
3.48
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.47
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.46
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.45
3.44
3.44
3.44
3.44

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

นายวัชรพล พงษ์ชัยนิล
นายธนกฤต ไชยอาษา
นายไพรัตน์ ราชวันดี
นายชัชพล รัตนพันธ์
นางสาววนิดา ทีรวม
นางสาวกนกวรรณ บัวเขียว
นางสาวกัญญาพัชร ชาตะเคน
นางสาวสุธิดา ฉัตรสุวรรณ
นายธีรพงษ์ นาทองหล่อ
นายธนานัส วงศิกุล
นางสาวสุทธิภรณ์ แก้วคา
นายยุทธพิชัย พรมลา
นางสาวขจรทิพย์ วรรษา
นางสาวธิดาภรณ์ พันโนลา
นางสาวกนกวรรณ ทุมมัย
นางสาวนันทิยา ทองเกลี้ยง
นางสาวสุวรรณา สมสิน
นางสาวอทิติย์ ดาลี
นางสาวอัจฉริยา คามา
นายวัชระ ภูชาคา
นางสาวสินาภรณ์ พงษ์สนิท
นางสาวนันทนา คาแสงดี
นางสาวปริษา รีเรืองชัย
นายประกาศิต โสภากุล
นางสาววราภรณ์ ภูมิทา
นางสาวณัฐสิมา สาลีพงศ์
นางสาววรินดา ดวงหอม
นางสาววิภาวี มั่งมูล
นางสาวชลันทร บริสุทธิ์
นางสาวภัชราพร โชติสนธ์
นางสาวนิภาพร บุญแท้
นางสาวระพีพรรณ สังคะรินทร์
นายประพันธ์ บานที
นางสาววรรณิภาภรณ์ พรมชัย
นางสาวรัชชา ไชยวงศา
นางสาวศิรินันท์ พงษ์แสนพันธ์
นางสาวทิชากานต์ บุดดาวงศ์
นายวันเฉลิม พงษ์วิจิตร
นางสาวธิดาวรรรณ นาสมพงษ์
นางสาวลลิตา พรหมวันดี
นางสาวอารีรัตน์ บุญมาลี
นางสาวเบญจมาศ เครือกองมาศ
นางสาวอภิญญา แก้วนาเหนือ

อบ.0130350/2561
อบ.0130239/2562
อบ.0130245/2562
อบ.0130290/2562
อบ.0130317/2562
อบ.0130054/2563
อบ.0130142/2563
อบ.0130244/2563
อบ.0130285/2563
อบ.0130327/2563
อบ.0130033/2561
อบ.0130046/2561
อบ.0130139/2561
อบ.0130166/2561
อบ.0130260/2561
อบ.0130272/2561
อบ.0130390/2561
อบ.0130391/2561
อบ.0130040/2562
อบ.0130074/2562
อบ.0130205/2562
อบ.0130267/2562
อบ.0130309/2562
อบ.0130050/2563
อบ.0130152/2563
อบ.0130217/2563
อบ.0130238/2563
อบ.0130269/2563
อบ.0130298/2563
อบ.0130343/2563
อบ.0130197/2560
อบ.0130054/2561
อบ.0130127/2561
อบ.0130237/2561
อบ.0130279/2561
อบ.0130128/2562
อบ.0130152/2562
อบ.0130247/2562
อบ.0130222/2563
อบ.0130236/2563
อบ.0130256/2563
อบ.0130168/2561
อบ.0130186/2561

3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.44
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.43
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.42
3.41
3.41

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

นางสาวเกวลิน ศรีสวัสดิ์
นายอนุชน บุญทวี
นางสาวชลธิชา นาประสิทธิช์ ัย
นางสาวบุพผาวัลย์ ยานิพันธ์
นางสาวยอดกมล พานันไชย
นางสาวมาลินี ประดาจิตร
นางสาวศศิวิมล เรืองบุญ
นางสาวศิรินันท์ พรเพ็ชร
นางสาวสุพรรณี รังใส
นางสาวสุภาวดี วิเศษแก้ว
นายมงคล พัว่ พันธ์
นางสาวสินีนาถ โสระเวช
นางสาวธัญญาศิริ ห่วงเพชร
นายปฐมธร ทิพยรัตน์
นางสาวภัทธิชา เขียนจูม
นางสาวลัดดาวัลย์ ต้นทอง
นางสาวรัศมี บุง้ ทอง
นางสาวสุดาพร ชาลี
นายศนิศิขรินทร์ ประหารภาพ
นางสาวปิยากร กาขาว
นางสาวเวชวิภาวี หาญนาชัย
นางสาวสิริพร เนื้ออ่อน
นางสาวเมธาลิกา นามโคตร
นางสาวณัฐพร ทองลาด
นางสาวสุดารัตน์ แก่นพันธ์
นางสาวกานต์รวี ไชยพันโท
นางสาวจาปี ผลสุข
นางสาวกุลสตรี สีสันต์
นางสาวกฤติยาภรณ์ ลินทา
นางสาวอรญา อรศรี
นายทรงพล เชิดชน
นายนนธวัฒน์ ทองโรจน์
นางสาวพิมพ์วิไล คาใฮ
นางสาวนุชราพร ดาเหลา
นางสาวลัดดาวัลย์ ธรรมรักษ์
นางสาวพนิดา สมสมัย
นางสาวหทัยรัตน์ ชุติธรอมรวงค์
นางสาวฐิติมา โสภิพันธ์
นางสาวกนกวรรณ กุลฝ้าย
นางสาวนิสารัตน์ สีบุดดี
นายวัฒนา เพ็ญโพธิ์
นางสาวลลิตา สินอ้วน
นางสาวอังคณา แจ่มเชื้อ

อบ.0130206/2561
อบ.0130315/2561
อบ.0130320/2561
อบ.0130324/2561
อบ.0130373/2561
อบ.0130157/2562
อบ.0130199/2562
อบ.0130200/2562
อบ.0130233/2562
อบ.0130284/2562
อบ.0130089/2563
อบ.0130242/2563
อบ.0130014/2561
อบ.0130070/2561
อบ.0130177/2561
อบ.0130179/2561
อบ.0130235/2561
อบ.0130248/2561
อบ.0130309/2561
อบ.0130326/2561
อบ.0130026/2562
อบ.0130056/2562
อบ.0130083/2562
อบ.0130123/2562
อบ.0130160/2562
อบ.0130177/2562
อบ.0130259/2562
อบ.0130014/2563
อบ.0130108/2563
อบ.0130252/2563
อบ.0130282/2563
อบ.0130286/2563
อบ.0130342/2563
อบ.0130018/2561
อบ.0130025/2561
อบ.0130052/2561
อบ.0130122/2561
อบ.0130267/2561
อบ.0130317/2561
อบ.0130020/2562
อบ.0130246/2562
อบ.0130296/2562
อบ.0130045/2563

3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.41
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.40
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.39

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

นายกนกศักดิ์ ยาตะคุ
นางสาวอัจฉราภรณ์ เมาลิชาติ
นายสิรภัทร ภูส่ ุวรรณ์
นางสาวกรรณิกา แสนโสม
นางสาวปิยนุช คุณโคตร
นายศาศวัต บุญเหมาะ
นางสาวยศวดี คางาม
นางสาวราไพพรรณ สุริยฉาย
นางสาวศศิวิภา ศิริโท
นางสาวปวีณา ไตรพรม
นางสาวรังษิยา บรรพะตาธิ
นางสาวศิริพร บัวชม
นางสาวคนิจตา บุดดาสิม
นายประสิทธิ์ สุภาพ
นางสาวณัฐธิดา ชูกร
นางสาวอุไรรัตน์ เจริญรอย
นางสาวปัทมวรรณ คนไว
นางสาวสุภาพร เยื่อใย
นางสาวพัณณิตา นารัตน์
นางสาวศวิตา กวานปรัชชา
นางสาวพรนภา กันยาโพธิ์
นางสาวชุธิดา ไชยพันธ์
นางสาวณัฐสุภา แสงทอง
นางสาวกนกชนม์ ศรีใส
นางสาวศริญญา แสนสี
นางสาวกนกวรรณ จงรักษ์
นายธนพัฒน์ ทองแรง
นายอัษฎายุธ ใจราช
นางสาวณัฐริกา ผ่องศรี
นางสาวรัชนีกร ประพรม
นายนวมินทร์ กินรี
นางสาววรรณิสา วิชาชาติ
นางสาวกุลจิรา คาภีระ
นางสาวสุนารี ทาทวี
นายชุติพงศ์ บุญถูก
นางสาวเสาวลักษณ์ ยืนนาน
นางสาวศุภมาส ดวงมาลา
นางสาวจันทร์จิรา คนรู้
นางสาวธวัลรัตน์ เเนวน้อย
นางสาวกานดารัตน์ ยิ้มเกิด
นายวิทยา รัตนะวัน
นางสาวจิราพร สร้อยสนธิ์
นายนรินทร์ จันลาภา

อบ.0130069/2563
อบ.0130131/2563
อบ.0130168/2563
อบ.0130212/2563
อบ.0130305/2563
อบ.0130078/2561
อบ.0130111/2561
อบ.0130114/2561
อบ.0130152/2561
อบ.0130170/2561
อบ.0130233/2561
อบ.0130243/2561
อบ.0130318/2561
อบ.0130112/2562
อบ.0130119/2562
อบ.0130133/2562
อบ.0130189/2562
อบ.0130283/2562
อบ.0130058/2563
อบ.0130239/2563
อบ.0130149/2561
อบ.0130266/2561
อบ.0130269/2561
อบ.0130356/2561
อบ.0130379/2561
อบ.0130176/2562
อบ.0130076/2563
อบ.0130258/2563
อบ.0130263/2563
อบ.0130309/2563
อบ.0130328/2563
อบ.0130346/2563
อบ.0130008/2561
อบ.0130034/2561
อบ.0130062/2561
อบ.0130121/2561
อบ.0130183/2561
อบ.0130208/2561
อบ.0130270/2561
อบ.0130257/2562
อบ.0130333/2562
อบ.0130113/2563
อบ.0130204/2563

3.39
3.39
3.39
3.39
3.39
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.38
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.37
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36
3.36

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

นางสาวแก้วตา สมคะเน
นางสาวกิ่งกาญจน์ เครือพงษ์ศักดิ์
นายสุชาติ แร่ทอง
นางสาวกรรณิการ์ อ่อนมิ่ง
นางสาวสายวรีย์ พิมพ์ชาย
นางสาวปลายฟ้า ประทุมชาติ
นางสาวเบญจวรรณ วงษ์คา
นายนามตะวัน ศรีเจริญ
นายปกรณ์ เวชกามา
นายณัฐพงศ์ อิ้งเพชร
นางสาวสุภาวดี ผลรักษ์
นางสาวจีรนันท์ โชคนัก
นางสาวกาญจนา นิวาสวงศ์
นางสาวสุจิตรา ทาเงิน
นางสาวอัจฉรทิพย์ หาญนาชัย
นางสาวนวพร ศรีสวัสดิ์
นางสาวพิรมญา สุริพล
นางสาวพิชยา สีดาวงศ์
นางสาวมณฑกานต์ บุญสอน
นางสาวสุดารัตน์ ยาตรา
นางสาวสุจิวรรณ ธิพรมมา
นางสาวช่อผกา วงษาเนาว์
นางสาวสุภาวัลย์ ปะวะกุล
นางสาวจุฬารัตน์ เชื้อไทย
นางสาวดวงฤทัย ศรีสะอาด
นายเจตริน ยลพล
นางสาวนันทิตา ชาฤทธิ์
นายอัมรินทร์ ถวิลการ
นางสาวดรุณี ด้วงทอง
นายณัฐพงษ์ มาตจัตุรัส
นางสาวบุณญาภัค พลธรรม
นางสาววรรณศิริ พาลึก
นางสาววันทนา เลื่อนฤทธิ์
นางสาวอังควิภา คาผง
นายอภิสิทธิ์ ทุมภู
นางสาวอริศญา อุตโน
นายศุภโชค สาระบุตร
นางสาวจิตรลดา บัวชุม
นายปิยะวัฒน์ อุทัยกรณ์
นางสาววารุณี พักพงษ์
นายนวพัทธ์ บุญทวี
นางสาววรรณภา ยืนนาน
นางสาวฐิฆมั พร เฉลิมบุญ

อบ.0130261/2563
อบ.0130091/2561
อบ.0130312/2561
อบ.0130148/2562
อบ.0130204/2562
อบ.0130310/2562
อบ.0130057/2563
อบ.0130082/2563
อบ.0130083/2563
อบ.0130198/2563
อบ.0130271/2563
อบ.0130297/2563
อบ.0130332/2563
อบ.0130032/2561
อบ.0130039/2561
อบ.0130100/2561
อบ.0130109/2561
อบ.0130228/2561
อบ.0130231/2561
อบ.0130250/2561
อบ.0130029/2562
อบ.0130051/2562
อบ.0130132/2562
อบ.0130252/2562
อบ.0130023/2563
อบ.0130072/2563
อบ.0130139/2563
อบ.0130207/2563
อบ.0130264/2563
อบ.0130279/2563
อบ.0130302/2563
อบ.0130313/2563
อบ.0130315/2563
อบ.0130320/2563
อบ.0130084/2561
อบ.0130124/2561
อบ.0130202/2561
อบ.0130209/2561
อบ.0130303/2561
อบ.0130197/2562
อบ.0130241/2562
อบ.0130312/2563
อบ.0130012/2561

3.36
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.35
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.34
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.33
3.32

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

นายกฤษณชัย สีมาขันธ์
นายวัชรพล หลาทอง
นายอลงกต ศิลาวงษ์
นางสาวจิรัชญา แสงสุด
นายชาติบดินทร์ พลเมือง
นางสาวแสงระวี บุญเชิญ
นายภัทรดนัย พลสูงเนิน
นางสาวอัจฉรา ฉลวยศรี
นางสาวสุพัตรา แก้วขาว
นางสาวจุฑาทิพย์ แสงงาม
นายนัทพงษ์ มุกดาพัฒนากุล
นางสาวกมลรัตน์ รสจันทร์
นางสาวอุมาพร ขันติวงษ์
นางสาวอรปรียา จิรกิตต์ชัยวงศ์
นายพิชิต จันละออ
นายอภิเษก เขจรโมทย์
นางสาวสายสุรีย์ จิตชัยภูมิ
นางสาวนฤพร ภูทัศน์
นายพงศธร คงทน
นางสาวพิมพ์วนาฎ ศรีสุข
นางสาวนภัสพร แดงอาจ
นางสาวอภิญญา ชนะศรี
นางสาวศศินา สิงห์ทอง
นางสาวขวัญฤดี ธาระธรรม
นางสาวกานต์ดา ศรสันติ
นางสาวสุจารี ปลายเนตร
นางสาวอภิญญา วรรณพิมพ์
นางสาวอารียา โสภารักษ์
นายธารา สุดใจ
นางสาวอนุศรา เทีย่ งธรรม
นายกิตติชัย มาลัย
นายณัฐพล ทองโรจน์
นางสาวเพ็ญพักตร์ กาญจน์กล้า
นางสาวรัชนีวรรณ สิมมา
นางสาวอธิตยา ชัยคา
นางสาวทิพยาภรณ์ สิทธิจินดา
นางสาวพัชรินทร์ บุญฤทธิ์
นางสาวจริยา อารีย์
นางสาวสุดารัตน์ โคตรคา
นางสาววิภาดา นันทะกุล
นายธนาวุฒิ ทองคา
นางสาวณัฐสินี คงทน
นางสาวมัลลิกา พันละบุตร
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นางสาวจันทิมา ศรีด้วง
นางสาวปนัดดา เกษศิริ
นายณรงค์ฤทธิ์ กุระกนก
นางสาวจิราภรณ์ ถึงแสง
นายวุฒิไกร ปุรินัย
นางสาวเพ็ชรรัตน์ พวงมาลัย
นายเกียรติศักดิ์ อ่อนวรรณะ
นางสาวเพชรรัตน์ ป่วนครบุรี
นายณัฐพงษ์ มากทรัพย์
นายธวัชชัย ลิพันธ์
นายศักดิ์ชัย บุญหาญ
นางสาวเบญจนาถ สุริทัย
นางสาวจิระวดี วรรณโสภา
นางสาวอัญมณี สีนวล
นางสาวปรียารัตน์ ป้องกัน
นางสาวสาวิณี วรญาณ
นายทินรัตน์ บุญเรือง
นายสิริวัฒน์ เรือนแพง
นายเฉลิมชนม์ สมบัติกาไร
นายตั้ม หมื่นแสน
นายเทวา ผาเหลา
นางสาวเจนจิรา บุดดาลี
นายบวรทัต ดวงแก้ว
นางสาวกนกวรรณ อุ่นเจริญ
นายณัฐพงศ์ สายหยุด
นายปริญญา กองเพชร
นายพิชิตชัย เจริญพันธ์
นายอิทธิพล สุวรรณพงศ์
นายอนุวัฒน์ เชื้อทอง
นางสาวทิพย์สุดา ศรีลาชัย
นางสาวปนัดดา รุ้งเเก้ว
นางสาววิจิตรา บุญเทีย่ ง
นางสาวจุฑามาศ ทองศรี
นางสาวมนทิรา แสงพันธ์
นางสาวจารุพิชญา วรโชติธนันท์ชัย
นางสาวมัสยา แท่นคา
นางสาวพิชญานันท์ ผิวขา
นางสาวปาณิศา ขึ้นผล
นางสาวรวินท์นิภา สาระวรรณ
นายวรสิทธิ์ ปุนประวัติ
นางสาวณัฎฐ์นรี พันแสน
นางสาวปุณยนุช พรหมโลก
นางสาวศศิธร นครอินทร์
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นางสาวณัชชา จันทะสาร
นางสาวดวงขวัญ แก้วมณี
นางสาวปาลิตา จันตัน
นางสาววิไลพร พุฒโสม
นางสาวพชรภรณ์ ดอนประสิทธิ์
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์ดี
นายยุทธนา มณีเนตร
นางสาวละออ เรือนพิมพ์
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