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611110001 นาย ณัฐชัย อภัยภักดี
611110002 นาย วรพันธ์ จินตะเชาวน์
611110003 นางสาว อารยัญต์ ขันทอง
611110004 นางสาว ขนิษฐา วังแสนแก้ว
611110005 นาย ประพัฒน์ กันต์นิกูล
611110006 นาย บุลกร ศิริพงษ์
611110007 นาย อานนท์ นันสว่าง
611110008 นางสาว วิรงรอง ทรงอารมภ์
611110009 นางสาว ภาณุพรรณ สระกอบแก้ว
611110010 นางสาว ลาวรรณ์ พร้อมสุข
611110011 นางสาว ปิยะพร คงพัวะ
611110012 นางสาว ปาริชาต ศรีใส
611110013 นางสาว สุวัจนา พูลสวัสด์ิ
611110014 นางสาว ทิพย์วาสนา หลวงชัย
611110015 นางสาว ศิรดา จิตตวาที
611110016 นางสาว เบญจมาศ ธาตุชัย
611110017 นางสาว จุฬาลักษณ์ จันทวงศ์
611110018 นางสาว รพีพรรณ นาคปฐม
611110019 นางสาว เจรียงขวัญ ใจดี
611110020 นาย วรวัฒน์ น้อยจริง
611110021 นางสาว ณัฐรุจา หิรัญบูรณะ
611110022 นาย อภิวัฒน์ จิตสมนึก
611110023 นาย ทักษ์ดนัย กันยะมี
611110024 นางสาว อรอุมา รักผล
611110025 นางสาว นิชา ลําดับพงค์
611110026 นางสาว ธนาภรณ์ ขุลีดี
611110027 นางสาว กาญจนา ปั้นพุ่ม
611110028 นาย ภาณุพล โพธิ์แดง
611110029 นางสาว เปรมฤทัย ศรีภุมมา
611110030 นาย อภิชาต หวังดุลยกิติ
611110031 นางสาว ปวีณา ยางทัด
611110032 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ทิพวรรณ หุ่นพงษ์
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611110033 นางสาว นวรัตน์ บุญสุข
611110034 นาย สิรวิชญ์ ภัทรโรจน์สิริ
611110035 นาย อัชฌา วรกุล
611110036 นางสาว ภัทรา ข่ายม่าน
611110037 นางสาว วรัญญา เอมถมยา
611110038 นางสาว ปรียานุช ป้อมจัตุรัส
611110039 นาย ศุภมงคล จรดอน
611110040 นางสาว ชุติมณฑน์ ครไทย
611110041 นางสาว ศิริรัตน์ เรืองเกษา
611110042 นางสาว ปัณฑารีย์ สกุลศิริสุข
611110043 นางสาว วรัมพร วงษ์วรภาส
611110044 นางสาว สาวิตรี เดชชัย
611110045 นาย อาดิส มาศวิเชียร
611110046 นาย นนทชัย ชื่นจิตต์ศิริ
611110047 นาย ณรงค์รัตน์ จันทรี
611110048 นาย เมธัส มีสมบัติ
611110049 นาย มนัสชนน์ ฉลองชาติ
611110050 นาย ศุภณัฐ เอียดชู
611110051 นาย นพรัตน์ ทองสาร
611110052 นาย ธีรไนย ศรีธรรมรงค์
611110053 นางสาว สุภาภรณ์ พิทักษ์การ
611110054 นาย เผด็จการ เริงสําราญ
611110055 นางสาว วรรณา วันดี
611110056 นางสาว สาวิตรี บ่อเกิด
611110057 นางสาว ชญาดา วงศ์พรประทีป
611110058 นางสาว รรินธร รินสินจ้อย
611110059 นางสาว ธัญลักษณ์ สีลาจันทร์
611110060 นางสาว ปุณณภา คิดนุนาม
611110061 นาย ปฏิวัติ เสียงเพราะ
611110062 นาย เปรุต พลหาญ
611110063 นางสาว จันทิมา รวมตะคุ
611110064 ส.ต. นพดล แก้วสว่าง
611110065 นางสาว ธมนวรรณ ทอดสนิท
611110066 นางสาว สโรชา เหมือนสุดใจ
611110067 นางสาว ยุวิดา แพงงา
611110068 นางสาว จุฑามาศ สุขเจริญ
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611110069 นางสาว มนัสวี นนท์พรมมา
611110070 นาย พัชรพล ศรีพลทัศน์
611110071 นางสาว สิริจิตร จิตต์ศิริ
611110072 นางสาว ณัทณลัลน์ เรืองธนอภัยสุข
611110073 นางสาว สมฤทัย เพชรทิม
611110074 นางสาว รัชนี วงโคกสูง
611110075 นาย ณัฐวุฒิ หลวงแก้ว
611110076 นางสาว กรทิพย์ แสงประสิทธิ์
611110077 นางสาว จิรานุช วัฒนาเหมกร
611110078 นาย จารุวัฒน์ อินแฝง
611110079 นาย ธนภัทร ถนอมนาค
611110080 นางสาว จิตตะ นิยะมะ
611110081 นางสาว ณัฐกานต์ ศรีแย้ม
611110082 นางสาว จารุทรรศน์ งามเนตร์
611110083 นางสาว พัชรียา พุ่มภักดี
611110084 นางสาว ชุลีพร จารุจินดา
611110085 นางสาว เปมิกา ศรีทิพย์
611110086 นางสาว บุบผา สมาธิ
611110087 นางสาว ภัทรินทร์ พูลนิล
611110088 นางสาว อลิษา อวยพร
611110089 นางสาว นฤมล แซ่ลิ้ม
611110090 นาย อนุชา จ่าทอง
611110091 นาย เจษฎา ภูผา
611110092 นางสาว ไข่มุก ดลประสงค์
611110093 นาย คณต ชนะสิน
611110094 นางสาว ธนัชชา เพ็ชรเล็ก
611110095 นางสาว สุชาดา สังวรวงษ์พนา
611110096 นาย ทศวรรษ สิทธิเดช
611110097 นางสาว อัญญารัตน์ จุ่งประสพมงคล
611110098 นางสาว สุธารัตน์ อัครมณีกาญจน์
611110099 นางสาว ณัฐพร ตักเตือน
611110100 นางสาว ศิริมา วันดาว
611110101 นาย พศกร โพธิ์พันธุ์
611110102 นางสาว ฐณัฐดา ตุงคบุรี
611110103 นางสาว สุรางคนางค์ ทุมรัตน์
611110104 นางสาว จตุพร ชุ่มมะโน
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611110105 นาย ปิยะลักษณ์ กรวยสวัสด์ิ
611110106 นางสาว อนงค์รัตน์ ทวีมณีโชติ
611110107 นางสาว วรรณรัตน์ แสงสุวรรณ
611110108 นาย สุรชัย พิริยวิรุตม์
611110109 นางสาว วิรดา ชื่นสมบัติ
611110110 นางสาว นิษา ม่วงเอง
611110111 นางสาว เจนจิรา นันทะเวช
611110112 นางสาว รัตติกาล สวยงาม
611110113 นางสาว วรรณิภา เงินแพง
611110114 นางสาว สุมิตรา สุขเกษม
611110115 นาง ประวีณา ต้ังบวรธรรมา
611110116 นางสาว มณีรัตน์ แจ้งประจักษ์
611110117 นางสาว สุวนันท์ ไชยยงค์
611110118 นางสาว รสธร คล้องธรรม
611110119 นางสาว มยุรี โมฬีย์
611110120 นางสาว ชวัลนันท์ พุทธิษา
611110121 นาย รณัย แจ้งวัฒนะ
611110122 นางสาว ศิริเนตร ศิริมุสิกะ
611110123 นางสาว พิชชากร สุทธานุกูล
611110124 นางสาว อรพินท์ สุรกิจ
611110125 นางสาว สาธิกา สุวรรณวิเศษ
611110126 นางสาว ไปรษ์รัตน์ ทองขําดี
611110127 นางสาว มัณฑณา พานนา
611110128 นางสาว สิริภัสสร ชื่นอารมย์
611110129 นางสาว ธนาภา นิลวิเชียร
611110130 นางสาว เกศกนก สุวรรณรัตน์
611110131 นางสาว จิตตา บัวบาน
611110132 นาย ธนัท คําภาแก้ว
611110133 นางสาว กุรุพินท์ พัฑฒนะ
611110134 นางสาว ปิยะนันท์ มณีเลิศ
611110135 นาย ศราวุธ ดีพรม
611110136 นาย ณัฐพงษ์ ฟังเร็ว
611110137 นาย กัญจน์ธนิก วงศ์ษา
611110138 นาย ธนากร คําลือ
611110139 นาย ธนวัฒน์ รักษะโบ๊ะ
611110140 นาย ปุญญพัฒน์ คณะภิกขุ
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611110141 นางสาว ปัทมา ทองช้อน
611110142 นาย พีรศิลป์ อยู่สุข
611110143 นางสาว วันเพ็ญ สูนประโคน
611110144 นาย นภสินธุ์ ก้ิมถ้อง
611110145 นาง ธัญยรัตน์ เพาะเจาะ
611110146 นาย มงคล สมเจตนา
611110147 นาย ณัฐวัตร กองแก้ว
611110148 นางสาว โชติมาส ไทยเจริญ
611110149 นางสาว ชนันญา ผลสันต์
611110150 นาย สมพร แก้วเย็นฉํา
611110151 นางสาว วกราววรรณ อ่อนสุขใส
611110152 นางสาว สุปราณี ต้นจาน
611110153 นาย มนตรี ภูมิไสล
611110154 นางสาว ทิตยาทร บุญแก้ว
611110155 นาย อรรถวิท มีศิริ
611110156 นาย ธนวัฒน์ พิมพ์หงษ์
611110157 นาย วงศธร คงชุม
611110158 นางสาว อุมาพร ไกรพันธ์
611110159 นางสาว อรพินท์ คชศรีสวัสด์ิ
611110160 นาย กนต์ธร พรหมชาติ
611110161 นาย พงษ์ดนัย พันธวงค์
611110162 นาย อภิชาติ ศรีแสง
611110163 นาย อุชุ อุนากรสวัสด์ิ
611110164 นางสาว ณัฐนรี ไวมาตย์ ณัฐนรี ไวมาตย์
611110165 นางสาว ศุภลักษณ์ จันทร์วิทัน
611110166 นางสาว ศลิษา กันทะชมภู
611110167 นางสาว กาญจนา ชาวบุรี
611110168 นาย พงศธร ค้ิวนาง
611110169 นาย ไชยพิศิษฐ์ เพ็งคํา
611110170 นาย วีรนนท์ สุขล้วน
611110171 นางสาว ศิราณี ศรณะเนตร์
611110172 นางสาว ณัฐวิภา ฮวบประเสริฐ
611110173 นาย ฐิติรัฐ เข่ือนแก้ว
611110174 นางสาว จันทิมา แช่มเงิน
611110175 นางสาว ปิยพร ฉายสว่าง
611110176 นางสาว สุกานดา พิศกลาง
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611110177 นาย ดนุภพ กุลพันธ์
611110178 นางสาว สาริณีย์ ตรีรัตน์
611110179 นางสาว พิมพ์ทอง ใจรักดี
611110180 นางสาว ศิริธร ศรีนุเคราะห์
611110181 นางสาว สุนิษา นิ่มหนู
611110182 นาย สุริยน พานิคม
611110183 นาย กุลวิชญ์ ศรีวเศษ
611110184 นางสาว นูรีซัน อาแซ
611110185 นางสาว กมลทิพย์ บุญยะโกวิทย์


