
ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเกวลิน  มนต์ขลัง 3.57
นางสาวสุนารินทร์  วงศ์เหง้า 3.57
นางสาวนุชจรี  โพธิท์ัด 3.57
นางสาวรัฒจิกาญจน์  อินทัง 3.56
นางสาวสุพัตรา  ทาระสาร 3.56
นางสาวไฮฟะต์  มะมิง 3.55
นางสาวภัทราวดี  บุญประจง 3.54
นายวันฉัตร  บุญสะอาด 3.54
นางสาวมลฤดี  ศิริสุภะ 3.53
นางสาวนิศารัตน์  บัวลา 3.53
นายเมธี  อ่อนดี 3.52
นางสาวจีรวรรณ  สุวรรณไตรย์ 3.52
นางสาวเจนจิรา  พวกแสน 3.46
นางสาวปิยนุช  นันทบุตร 3.46
นางสาวศิริลักษณ์  บุญสิงห์ 3.45
นางสาวอารียา  แก้วแสง 3.44
นางสาวสุดารัตน์  ธงชาย 3.44
นางสาวณัฐธิดา  เชียงทอง 3.43
นางสาวธัญชนก  มงคล 3.43
นางสาวสุชาวี  อบสุข 3.43
นางสาวภีรญา  สังข์จตุรงค์ 3.42
นางสาวสุพรรษา  แก้ววงษา 3.41
นายวิชญาพร  อามาตมูลตรี 3.40
นางสาวนุชธิดา  บุญเถิง 3.39
นางสาวชัญญานุช  ท่อนจันทร์ 3.38
นางสาวพิไลพร  พิมพ์วงค์ 3.38
นางสาวอารีวรรณ  ค าสงค์ 3.38
นางสาวณัฐวิภา  จันทร์เจ้า 3.38
นางสาวอรัญญา  วงค์วิลาศ 3.38
นางสาวจุรีรัตน์  ภาระเวช 3.38
นางสาวแพรพรรณ  คุณพรหม 3.37
นายเด่นดี  ภูขน 3.37
นายอดิศักด์ิ  ค าเชิด 3.37
นางสาวนิภาภรณ์  สีสอน 3.37
นางสาวศิราณี  สิงสีทา 3.36
นางสาวสุพักตรา  กุณรักษ์ 3.36
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เรียงตามล าดบัคะแนนเฉลี่ย

ล าดับ



นางสาวพิมลพรรณ  สัตย์ธรรม 3.36
นางสาววันดี  มาลา 3.35
นางสาวจันทร์จิรา  พรมโพธิ์ 3.35
นางสาวชไมพร  อุดมดี 3.35
นางสาวธิติมา  นาคีรักษ์ 3.35
นางสาวเอมอร  ศรีระทา 3.35
นางสาววิมลมณี  สุวรรณศรี 3.35
นางสาวทิพย์สุดา  ปะระมะ 3.35
นางสาวจันทิมา  จีนแก้ว 3.34
นางสาวจิราภรณ์  เชื้อโชติ 3.33
นางสาววณัชฐญา  ศรีบุญ 3.33
นางสาวสุภารัตน์  บุญกอ 3.33
นางสาวภานุชนารถ  มังคละพลัง 3.33
นางสาวชมพูนุช  หอมหวล 3.32
นางสาวศศิปรียา  อินอ่อน 3.32
นางสาวอรอุมา  ชัยทอง 3.31
นางสาวลัดเกล้า  สอดศรี 3.31
นางสาวกมลพรรณ  บุญมาเรือง 3.31
นางสาวซาซานา  แดเมาะ 3.31
นางสาววชิราภรณ์  ไชยงาม 3.30
นางสาวสุธาทิพย์  ดีดวงพันธ์ 3.30
นางสาวมาริษา  ค าศรี 3.30
นางสาวอรุณี  บุญเลิศ 3.30
นางสาวนันทิชา  ชาติวงศ์ 3.30
นางสาวธัญญาเรศ  แก้วลอย 3.29
นางสาวอุไรพร  จันทพันธ์ 3.29
นางสาวนิติยา  ประจุทรัพย์ 3.29
นางสาวพรธิดา  ประชาราษฎร์ 3.29
นางสาวจิรประภา  พิมพกรรณ์ 3.29
นางสาวนันทิยา  เสมียนกุล 3.28
นางสาวอาภาภรณ์  บุญมาง า 3.28
นางสาวเกษศราพร  ถนอมศักด์ิ 3.28
นายอภิสิทธิ ์ กุลมณี 3.27
นางสาวสาวิตรี  ชาชุมพร 3.26
นางสาวรินรดา  เรียนไธสง 3.25
นางสาวอรุณรัตน์  ด ามา 3.25
นางสาวบุษยา  โพธิค์ าตา 3.25
นางสาวนริศษา  บุญมาชู 3.25
นางสาวมาริสา  บุญรมย์ 3.25
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58 อบ.0430125/2561
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55 อบ.0430114/2563
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52 อบ.0430139/2561
53 อบ.0430037/2563
54 อบ.0430038/2563

49 อบ.0430018/2563
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46 อบ.0430112/2561
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43 อบ.0430062/2563
44 อบ.0430120/2563
45 อบ.0430097/2562

40 อบ.0430114/2561
41 อบ.0430019/2562
42 อบ.0430127/2562

37 อบ.0430027/2562
38 อบ.0430046/2561
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