
ล ำดับ รหัสประจ ำตัว

1 นำงสำวอำรยำ แกว้นำมวงษ์
2 นำงสำวศิริพร สีพลลำ
3 นำงสำวกนกพร ค ำโนฤทธ์ิ
4 นำงสำววิชญำดำ พลเสน
5 นำงสำวโศภิษฐำ แขง็แรง
6 นำงสำวเบญจวรรณ กองทอง
7 นำงสำวรุจเิรศ คุ้มศรีไวย
8 นำงสำวจรินันต์ ศิริพิทักษ์
9 นำงสำวบุณฑรำ อนิทรักษ์
10 นำงสำววนัชพร ชูรัตน์
11 นำงสำวพรวิภำ เทพสุระ
12 นำงสำวอำรยำ ค ำยอด
13 นำงสำวศศิธร ฤทธิยำ
14 นำงสำวกวินธิดำ สอนชำ
15 นำยพีรวัฒน์ ยศหนองทุ่ม
16 นำงสำวกลุธิดำ จนัทศิลป์
17 นำงสำวกนกพร รักษำนำม
18 นำงสำวนลิสำ จลุมุสิก
19 นำงสำวสุภธิดำ ชุมมณี
20 นำงสำวสุพิชชำ ไชยศรีจนัทร์
21 นำยวำทิต ท่ีรักษ์
22 นำยอนุรักษ์ ศิริทอนริน
23 นำยสิรวิชญ์ ศรีสำรคำม
24 นำยเจษฎำภรณ์ เขยีวแสน
25 นำงสำวภำนุมำศ โลกำสะ
26 นำงสำวอไุรวรรณ ไชยชำติ
27 นำยกฤษดำ บุญประสพ
28 นำยกฤษตเมธ ภักดีจุ
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ช่ือ - สกุล



ล ำดับ รหัสประจ ำตัว

1 นำยธีรศักด์ิ ผำทอง
2 นำยอภิรักษ์ มงคลเคหำ
3 นำงสำวชิดชนก สีหำนำท
4 นำยทรรศนพร มหำอนั
5 นำงสำวศิริยำกร สุขมำก
6 นำงสำวศิริกญัญำ ไชยศรีจนัทร์
7 นำงสำวพัชรำภรณ์ มูลละคร
8 นำงสำวสุพัตตรำ เนตรสงครำม
9 นำงสำวชุติมำ บุญทัน
10 นำงสำวนัสนันท์ อปุพงษ์
11 นำงสำวกนกวรรณ กดุวงแกว้
12 นำงสำวกนกพร ออ่นหวำน
13 นำงสำวนงค์ลักษณ์ สีสลำแสง
14 นำงสำวอรพินท์ สีจั๊ด
15 นำงสำวคริษฐำ สุโพธ์ิแสน
16 นำงสำวกญัญำรัตน์ จงกลกลำง
17 นำงสำวธิญำดำ อนัฤดี
18 นำงสำวภรณี สิงโต
19 นำงสำวนัฐริกำ ใจตรง
20 นำงสำวณัฏฐณิชำ บังคุณ
21 นำยภำนุวัฒน์ บับภำแกว้
22 นำงสำวรุจริำ ค ำประวัติ
23 นำงสำววลินดำ กญัยะโสภำ
24 นำยณัฐวุฒิ แกว้ม่วง
25 นำงสำวศศิกำนต์ สิทธิจนัทร์
26 นำงสำวอำภำพร เสนำฤทธ์ิ
27 นำงสำวศิรินทร์ทิพย์ บุบผำนัง
28 นำงสำวสุพิชชำ ภูจอมจติร
29 นำงสำวนิธิวดี อนัฤทธ์ิ
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ช่ือ - สกุล
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว

1 นำงสำวกติติกำ พรมจกัร
2 นำงสำวอมุำรินทร์ ตินนัง
3 นำงสำวฑิฆัมพร ปทังเว
4 นำงสำวเนตรมณี ศรีทองนำค
5 นำงสำวพิมพ์ชนก แดนแกว้มูล
6 นำยภูตะวัน สุทธิประภำ
7 นำยกฤษณะ แสงมณี
8 นำยกรกฎ นุ่นสีดำ
9 นำยเอกลักษณ์ ศรีมุลตรี

10 นำยพงษ์ศักด์ิ ตะบุญ

11 นำยธีรภัทร์ ต้นกนัยำ

12 นำงสำวปำลิดำ บัวมำตร

13 นำงสำวพัชรำวลี วรรณำ

14 นำงสำวชุติกำญจน์ ค ำมุลคร

15 นำงสำวพรธิดำ คะเซ็นเช้ือ

16 นำงสำวรำชนก หำญโย

17 นำงสำวอรอนงศ์ พลำยงำม

18 นำงสำวพิยดำ พันธ์เมศร์

19 นำงสำวสุภำพร ภูม่ัง

20 นำงสำวภัทรธิดำ พรมโสดำ

21 นำงสำวปัทฐิมำพร เหล่ำลำภะ
22 นำงสำวปณิตำ วังหอม
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