
เลขประจําตัวสอบ

62094000001 นางทัศนีย� บุตรเพ็ง
62094000002 นายพลัฎฐ� แปงทอง
62094000003 นางสาวพัทธ�ธีรา เหง"าพรหมมินทร�
62094000004 นางนิษฐ�ชลีย� หาญชัยศรี
62094000005 นางสาวปรีชญาพร ศรีสุพัฒน�
62094000006 นางสาวนาตยา ต้ังวิกรัย
62094000007 นางสาวสุชาดา ดานะ
62094000008 นายพัชร ทองสืบสาย
62094000009 นางสาวเบญจวรรณ ปล"องพันธุ�
62094000010 นายภาณุมาศ พลเสน
62094000011 นางสาวปรางชนก รังผึ้ง
62094000012 นายมฤเคนทร� จอมเพชร
62094000013 นายปกรณ� สุขธรรมนิยม
62094000014 นางสาวสุภาวิดา พริกเล็ก
62094000015 ว9าที่ร.ต.ศักด์ิสิทธ์ิ ดีอ่ํา
62094000016 นางสาวกชพรรณ สีดารักษ�
62094000017 นางสาวพัสตราภรณ� เหลืองอิงคะสุต
62094000018 นายปฐม ดอนจันทร�ทอง
62094000019 นางสาวกาญจน�หทัย กองภา
62094000020 นางสาวสุภาภรณ� วรพันธ�
62094000021 นางสาวจุฑามาศ ฉากครบุรี
62094000022 ว9าที่ร"อยตรีก"องณรงค� อภัยจิตต�
62094000023 นางสาวเดือนเพ็ญเต็มดวง จอมศรี
62094000024 นายวิศรุต พรมมาลุน
62094000025 นางสาวธนาวดี พจน�โยธิน
62094000026 นางสาวชนิดา วสันต�
62094000027 นางสกาวเดือน พิมพิศาล
62094000028 นายจักรกริช ธุระงาน
62094000029 นายอธิปไตย จาดฮามรด
62094000030 ว9าที่ร"อยตรีอรรถพล ภูชาดึก
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62094000031 นางสาวชมพูนุช กุลสอนนาน
62094000032 นางสาววราภรณ� หลีสกุล
62094000033 นางสาววิจิตรา คําภู
62094000034 นางสาวกัลยา สุนทรา
62094000035 นางสาวสมฤทัย ใคร9นุ9นกา
62094000036 นายพงษ�ศักด์ิ บุญทอง
62094000037 นางสาวกรอุมา ลาภานุพัฒน�
62094000038 นางสาวยมลกช เอียสกุล
62094000039 นางสาวสุชาดา ไกรเพชร
62094000040 นางสาวเพ็ญประภาพร ศรีคูณลา
62094000041 นางสาวภัทรียา เกษสวัสด์ิ
62094000042 นางสาวกมลกา แดงสกุล
62094000043 นางสาวอโณทัย ภูบัวใบ
62094000044 นายสมบุญ บุญขาว
62094000045 นายกฤติพัฒน� พวงจันดา
62094000046 นางสาวปฐมาพันธุ� หันจางสิทธ์ิ
62094000047 นางสาวสุมาลี มีใจ
62094000048 นางสาวจิราภา ศรีมันตะ
62094000049 นางสาวฐิติพร ม่ังสุข
62094000050 นายธีร�ธวัช คํามุงคุณ
62094000051 นางสาวชญาธร กาญจนสรกุล
62094000052 นางสาวณัฐวดี กลางโยธี
62094000053 นายนราศักด์ิ แหม9งปGง
62094000054 นางสาวทรายทอง ตุงธนบดี
62094000055 นางสาวสาวิตรี คําชมภู
62094000056 นางสาวพัชรินทร� นาโควงค�
62094000057 นางสาวเอกอนงค� พรหมถาวร
62094000058 นางสาวอาทิตยา สมกําดัด
62094000059 นายพิสุทธ์ิ เกิดทัง
62094000060 นางสาวฐานิศร จันทา
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62094000061 นางสาวเนตรนภา โพธ์ิสาวัง
62094000062 นางสาวสาวิตรี พรมกุล
62094000063 นางสาวธัญญลักษณ� จันทร�เปล9ง
62094000064 นางสาวพิฌาวรรณ ชมดง
62094000065 นางสาวณัทปภา จันทร�โสม
62094000066 นายอภิสิทธ์ิ มุงคําภา
62094000067 นางสาวยุภาพร เพชรพลอย
62094000068 นางศิริพร อังคภากรณ�กุล
62094000069 นางสาวอริศรา อรรคฮาตศรี
62094000070 นางสาวประณิดา เลห�พล
62094000071 นางสาวณัฏฐารินันท� ทองทิพย�
62094000072 นายชุติ อากาศะชาติ
62094000073 นางสาวชัชชญา สังโวลี
62094000074 นายชิณภัทร� ภัคะมาน
62094000075 นางสาวนุชนาถ นะคะจัด
62094000076 นางสาวสุปรียา ขาวขํา
62094000077 นางสาวภาษิตา ภูมิไชยา
62094000078 นายวีรศักด์ิ ศรีเปJา
62094000079 นางสาวนภัสสร สุทธิประภา
62094000080 นายกรานต� แผ9นพรหม
62094000081 นางสาวณฐกร โสภาวนัส
62094000082 นายธนวรรธน� แวดอุดม
62094000083 นางสาวปวีณา ยาวะโนภาส
62094000084 นางสาวสุกัญญา สุลํานาจ
62094000085 นายเกียรติศักด์ิ สารรัตน�
62094000086 นายภาคภูมิ แสงดารา
62094000087 นายสํารวย ชาวดร
62094000088 นางสาวปKติญา สุธีรพันธุ�
62094000089 นายเดชศักด์ิดา ประสมศรี
62094000090 นายนพดล ศาสตร�สมัย
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62094000091 นายธนภูมิ บุญมี
62094000092 นางสาวนิพาพร ธนวินิจสกุล
62094000093 นางสาวประทับจิต ดอนนอก
62094000094 นายรณกร เศรษฐบุญ
62094000095 นางสาวจุธารัฐ สุปKงคลัด
62094000096 นางสาวรุจิรา ผุยมาตย�
62094000097 นางสาวปนิดา สิงห�สถิตย�
62094000098 นางสาววรางคณา ธาราเสาวรภย�
62094000099 นายสุนทร พรหมวงศา
62094000100 นางสาวเสาวลักษณ� อัคราช
62094000101 นายชีวานนท� ธํารงวิศว
62094000102 นางอรุณรัตน� ลิ้มไพบูรณ�
62094000103 นายปฐมพงษ� รักษาศรี
62094000104 นายเอกภพ บุญกว"าง
62094000105 นายมติภูมิ อาพร
62094000106 นางสาวจุฑาลักษณ� สุวรรณแดง
62094000107 นายวิรัตน� นวนนุกูล
62094000108 นายจักรชัย ชิณโคตร
62094000109 ว9าที่ร"อยตรีหญิงสุทธินีย� เตชะปรัชญา
62094000110 นางสาวจันทร�จิรา ลือรินทร�
62094000111 นายสุปGญญา คํามณีจันทร�
62094000112 นางสาวดาวรี ถีนานนท�
62094000113 นายธนัชชา ไชยคําภา
62094000114 ว9าที่ ร.ต.หญิงอลิตา กาหวาย
62094000115 นายวิชชญะ น้ําใจดี
62094000116 นางสาววิภาดา ฤาชากูล
62094000117 นางสาวฉัตรแก"ว เกียรติส9งแสง
62094000118 นางสาวเสาวณี วรเพชร
62094000119 นางลินพิชญ� บัวติก
62094000120 นางสาวพนิตา ดวงสีเสน

หน"า 4 จาก 14            



เลขประจําตัวสอบ                           ช่ือ - นามสกุล

รายช่ือผู�สมัครสอบเพ่ือวัดความรู�ความสามารถทั่วไป ประจําป# 2562

ศูนย(สอบ อุดรธานี

ระดับปริญญาโท

62094000121 นางสาวกนกภรณ� บํารุงภักดี
62094000122 นายปุณชัท หาสารีสร
62094000123 นางสาวศิริพร ธารดิลก
62094000124 นางสาวเบญจพร เทียนยศ
62094000125 นางสาวปKยะดา ประกอบวงษ�
62094000126 นางสาวศศิพิมพ� มหารศ
62094000127 นางสาววนัชพร นามหงษา
62094000128 นางสาวธัญรดี ดาบสมเด็จ
62094000129 นายณัฐษกรกฤษณ� เดชวัฒนะพงค�
62094000130 นางสาวภัณฑิรา คําสิลา
62094000131 นางสาวชนาจิต บัณฑุโอภาสวงศ�
62094000132 นายภานุวัฒน� วงษ�วิจิตร
62094000133 นางศิธญา พลแพงขวา
62094000134 นางสาวเอมอร เอี่ยมอักษร
62094000135 นายสาธิต พนารี
62094000136 นางสาวณธพร ผาทอง
62094000137 นายชัชวาลย� โมราเลิศ
62094000138 ว9าที่ร"อยโทธนภัทร ทองโสม
62094000139 นางสาวพิไลวรรณ มัจฉา
62094000140 นายสุลักษณ� เค"าสิม
62094000141 นายศราวุธ เลิศอํารุงกุล
62094000142 นางสาวรุ9งนภา นันทะมีชัย
62094000143 นางสาวกัลยา สิทธ์ินะศรี
62094000144 นางสาวธาราทิพย� เมืองแทน
62094000145 นางสาวณัชชา พันธเดช
62094000146 นางสาวเพียรใจ ใจไว
62094000147 นางสาวภ์ิษัชกร เลิศวิลัย
62094000148 นางชลธิชา พันลํา
62094000149 นายเกียรติศักด์ิ วงค�สัมพันธ�
62094000150 นายเอกพงษ� สกุลคู
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62094000151 นายรพีพัฒน� นาคีภัย
62094000152 นายกฤษ ไชยสิทธ์ิ
62094000153 นายปรีชา ยาออม
62094000154 นายเดชอุดม ปามุทา
62094000155 นางสาวลลิตา สมประเสริฐ
62094000156 นางสาวกนกวรรณ ขันธ�เครือ
62094000157 นางสาวกาญจนา ภาวงศ�
62094000158 นางสาวนันท�นภัส รุนรักษา
62094000159 นายภัทรพงษ� ชุนใช"
62094000160 พันจ9าเอกสาโรจน� โรจน�พานิช
62094000161 นายอภิศักด์ิ ครองเคหัง
62094000162 นายอุไร นามมะ
62094000163 นางสาวน้ําฝน บุบผาดา
62094000164 นางสาวกิตติญา กฤติยรังสิต
62094000165 นางสาววิลาวัลย� ฤกษ�ชัย
62094000166 นางสาวเพียรศิลปM ปKนชัย
62094000167 นายยุทธนา เจริญสิน
62094000168 นางสาวนฤทัย สนิทชน
62094000169 นายชญาน�ทัต รัตนสวรรยา
62094000170 นายวีระพล ประทัด
62094000171 นางสาวโสมสุภางค� ผาเนตร
62094000172 นายฤทธิชัย ดอนชารี
62094000173 นางสาวอาลิตา เชาวนประเสริฐ
62094000174 นางสาวฉันชนก จันทร�อร9ามตระกูล
62094000175 นางสาวบุญราศี นันทะมีชัย
62094000176 นางสาวเพชราภรณ� เฮมกลาง
62094000177 นายอิศรา ทองทิพย�
62094000178 นายภูริพงศ� กมลเพชร
62094000179 นางสาวปภาดา ชูสถาน
62094000180 นางสาวจุฑามาส อินทเศียร
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62094000181 นายอิทธิฤทธ์ิ สิทธ์ิทองหลาง
62094000182 นายกําชัย หาจันดา
62094000183 นายเกรียงไกร ครองกํ่า
62094000184 นายปKยวิทย� มานาดี
62094000185 นางสาวธัญญาลักษณ� สุวรรณกุล
62094000186 นายอักษร มานะวงศ�
62094000187 นายวีระพงษ� ปาลี
62094000188 นายเดชาวัต ชฎาวงศ�
62094000189 นางสาวนันทนา นาคํา
62094000190 นายสุรพันธ� กันธาซาว
62094000191 นางสาวสุรีรัตน� ใยสิงสอน
62094000192 นางสาวสุภักดี ทองเนื้อแปด
62094000193 นายเฉลียว พินิจมนตรี
62094000194 นางสาวปาหนัน อุ9มแสง
62094000195 นางสาวกนกวรรณ อาจแก"ว
62094000196 นางสาวรัตนาวลี เสนาวงศ�
62094000197 นายสุรพงษ� เวทพิสัย
62094000198 นางสาวปรมาภรณ� สาระภักดี
62094000199 นางสาวจุฑารัตน� สุวรรณคีรีขันธ�
62094000200 นายวิเชียร ผลแสง
62094000201 นายเอกพงศ� วิริยะพาณิชย�
62094000202 นายปGณณวิชญ� นาคนทรง
62094000203 นางสาวดาวลักษณ� บรรยง
62094000204 นางสาวนีลวรรณ ชูทรัพย�
62094000205 นางสาวภัทราพร ภาจันทร�คู
62094000206 นายวศิรพล พรหมโคตรวงศ�
62094000207 นางสาวณัฐฐริยา จิตอามาตย�
62094000208 นายชัยณรงค� ไผ9รุ9ง
62094000209 นางสาวกมลลักษณ� หอมหวล
62094000210 นางสาวสุทธาพร วงศ�กาฬสินธุ�
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62094000211 นางสาววันเพ็ญ สีหาราช
62094000212 นางสาวสุชาพิชญ� เครือคํา
62094000213 นางสาวอรญา เลิศประจักษ�
62094000214 นางสาวมนชญา สระบัว
62094000215 นางสาวขนิษฐา ผาสุข
62094000216 นางสาวมณีรัตน� โชติชารี
62094000217 นางสาวอาทิตยา วงค�ตระกูลแก"ว
62094000218 นางสาวแพรวพร อารีวิทยาเลิศ
62094000219 นายธนดล สุวรรณนิกขะ
62094000220 นางสาวธนภรณ� พิบูลย�วัฒนวงษ�
62094000221 นางสาวรุจิรา แสงทวี
62094000222 นายพุฒิพัทธ� ราชคํา
62094000223 นายอนวัช เล9ห�ทองคํา
62094000224 นายพุฒิธร เขตเจริญ
62094000225 นางสาวจิตรลดา ไชยมณี
62094000226 นางสาวกัษมา เจริญปรุ
62094000227 นางสาวคุณามาศ จันทสุรี
62094000228 นายสรัลภพ โพธ์ิทิพย�
62094000229 นางสาวจินตนา เชื่อปGญญา
62094000230 นายเทียนชัย นาเมืองรักษ�
62094000231 นางสาวเสาวภา ศิริกันรัตน�
62094000232 นางสาวปภัสสร จันทะไทย
62094000233 นายชัยวุฒิ วงค�เวียน
62094000234 นายณัฐพงศ� สุทธิยุทธ�
62094000235 นางสาวปวินตรา จิตมาตย�
62094000236 นางสาววาสนา บุญทอง
62094000237 นายนิรันดร� กานนท�
62094000238 นางวรัชยา อินทรกองแก"ว
62094000239 สิบเอกนนทกร ขําเทศเจริญ
62094000240 นางสาวชญาภา ศรีหากันยา
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62094000241 นางสาวแอน โพธ์ิชี
62094000242 นางสาวสริยา ไวกูณฐ�เวศม�
62094000243 นายณัฐฐ�วิทย� รัตนาภรณ�
62094000244 นายศุภเกียรติ พืชไพศาล
62094000245 นางสาวศิรินันท� ประเสริฐสังข�
62094000246 นายธนินทร�เอก ศรีวิฑูรย�
62094000247 นางสาวเกษศิรินทร โพนเงิน
62094000248 นายจักรพันธ� นิลพัฒน�
62094000249 นางสาวนวลพรรณ ถิรจิตโต
62094000250 นางอมรรัตน� ไชยโส
62094000251 นายกิตติกร กองโพธ์ิ
62094000252 นางสาวศศิกานต� พิมพา
62094000253 นายรณชัย นันทะมีชัย
62094000254 นางสาวนิษฐาพร อารยางกูร
62094000255 นายพลพัฒน� นนทปGญญา
62094000256 นางสาวปานัดดา พลวิเศษ
62094000257 นางสาวธีรวรรณ กิติ
62094000258 นายสราวุธ ศุภรมย�
62094000259 นางสาวจันทร�เพ็ญ วุฒิสาร
62094000260 นางสาวนิโรบล โรจนธนากร
62094000261 นายรณยุทธ สมบึงกลาง
62094000262 นายภูมิราช ศิริภักด์ิ
62094000263 นางสาวจิตรา สุริสา
62094000264 นางสาวแก"ว จําปาลา
62094000265 นายกตวรรษ วันทองสังข�
62094000266 นางนิลรดา กลยาณีย�
62094000267 นางสาวพรรัชดา มาตราสงคราม
62094000268 นางสาวณัฏฐา เพชรจํานง
62094000269 นายเชษฐชาติ ทาชาติ
62094000270 นายปKยลาภ จันทร�เปรม
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62094000271 นายสมบูรณ� จงวัฒน�
62094000272 นางสาวกิตติยา นิลรัตน�
62094000273 นายเดชาธร สกุลกองธรรม
62094000274 นายคมปกร ผงสีนวน
62094000275 นางสาวยุวเรศ เต็มบุญ
62094000276 นายอาทิตย� ขวัญเขียน
62094000277 นางวิชุดา อุ9นเวียง
62094000278 นางสาวธนัชญา จันลารักษ�
62094000279 นายเรืองชัย กําริสุ
62094000280 นางสาวขวัญชนก วีระศิริ
62094000281 นางสาวชลธิชา มายอด
62094000282 นางสาวลักขณา ดอนชารี
62094000283 นางสาวจุฬาลักษณ� ขวัญเจริญศรี
62094000284 นางสาววราพร บุญร9วม
62094000285 นายเนธิชัย ธานะราช
62094000286 นางสาวอรวิธู อุปพงษ�
62094000287 นายพูนศักด์ิ พูลสวัสด์ิ
62094000288 นางสาวปราณี แก9นสมบัติ
62094000289 นางสาวนภาวรรณ อามาตย�
62094000290 นายตะวัน ทองสุข
62094000291 นายธนากร เหล9ารัตน�
62094000292 นางทัศนีย� พันธ�โย
62094000293 นางสาวจิตรลดา พงศกรวิศิษฏ�
62094000294 นายอนรรฆ สมพงษ�
62094000295 ว9าที่ ร"อยเอกเจษฎา แหลมไธสง
62094000296 นางสาวริญดา รติธนานันท�
62094000297 นางนภาพร พรหมปูQ
62094000298 นางสาวจุฑามาศ ชูช9วย
62094000299 นางสาวสุกัญญา แก"ววิเชียร
62094000300 นายนัฐพงษ� ชูวรเชษฐ�
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62094000301 นายอธิการ โคตรบุญเรือง
62094000302 นางสาวทิพวรรณ ศรีสุนาครัว
62094000303 นางสาวเทพยุดา คงทอง
62094000304 นางสาวจริยา สีหะ
62094000305 นางสาวครองรัชต� อุยอนันต�
62094000306 นายรุ9งนิรันดร� วันนาพ9อ
62094000307 นางสาวสิริภา ค"าขาย
62094000308 นายสุริยันต� บุญอรัญ
62094000309 นายธราบุญ คูจินดา
62094000310 นางสาวจีรนันท� ศรีพุทธา
62094000311 นายณรงค�ธร ดวงชัย
62094000312 นายสุทธิภัทร แก"วเทพ
62094000313 นายพัฒนพงศ� ธิสอน
62094000314 นายราชิตด� คนงาม
62094000315 นางสาวปKยรัตน� เส็นยีหีม
62094000316 นายศุภกานต� แซงราชา
62094000317 นายวรกฤตย� พ9วงทรัพย�
62094000318 นางสาวบุษกร ทองรักษ�
62094000319 นางสาวเสริฐ อินทร�แก"ว
62094000320 นางสาวลลิตา เพียราษฎร�
62094000321 นางสาวจินตนา แสงวงค�
62094000322 นางสาววลัยพร สารมะโน
62094000323 นางสาวมัณฑิภา คําผิว
62094000324 นายศิวัชระ ไชยชมภู
62094000325 นางสาวงามพร"อม อ9อนบัวขาว
62094000326 นางสาวจิรวดี กัลยาเรือน
62094000327 นางสาวศิริกุล ทองรัตน�
62094000328 นางสาวนงค�นุช ไพบูลย�
62094000329 นางสาวชมพูนุท ก"อนตาล
62094000330 นายนราธิป รักษาใจ
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62094000331 นายธนศักด์ิ เนตินาค
62094000332 นางสาวสุภาภรณ� สนใจย่ิง
62094000333 นายภคนันท� คําจันทราช
62094000334 นางสาวศรัณยธร รัตน�ธนเกียรติ
62094000335 นางสาวยุพิน ภูจอมใจ
62094000336 นางบุษยา ขวัญอ9อน
62094000337 นางสาววิลาสินี ดาราษฎร�
62094000338 นางสาววรางคณา ไชยเชษฐ�
62094000339 นายสมพงษ� เกษานุช
62094000340 นางวรรณิษา อุ9นมะดี
62094000341 นายอาทิตย� ผดุงเดช
62094000342 นางสาวกนกกาญจน� ประจันตเสน
62094000343 นางสาวสุปรียา ส9องสพ
62094000344 นายพัฒนศักด์ิ แสนเมือง
62094000345 นางสาวกมลทิพย� นิลมาต
62094000346 นางสาวบัวคุณ นิละกุล
62094000347 นางสาวอรวี อิงประพันธ�กร
62094000348 นายอรรถชัย คนยัง
62094000349 นางสาวปKยนาฎ เดชกุล
62094000350 นางสาวอินทนิล บัวภาคํา
62094000351 นายเดชสุวรรณ คําอ"อ
62094000352 นายธพล กลยาณีย�
62094000353 นางสาวณัฐชยา พันลําเนา
62094000354 นายปพุทธ� มีไชยโย
62094000355 นางสาวชลิดา แย"มศรีสุข
62094000356 นางสาวชลิตา เถยศิริ
62094000357 นายคมกริช เชื้อคําเพ็ง
62094000358 นางสาวพรทิพย� จันดาแพง
62094000359 นายพัธรพงษ� สิงหันต�
62094000360 นางสาวรัตติยาภรณ� รุ9งทอง
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62094000361 นายกรชาล ธนสีลังกูร
62094000362 นายธนิพงษ� ไชยกาล
62094000363 นายจําเริญ เข่ือนแก"ว
62094000364 นางสาวรัตนา อุสหกรรม
62094000365 นางสาวกาญจนา นิลนวล
62094000366 นายภราดร ณ พิจิตร
62094000367 นางสาวฐาปภา สาขามุละ
62094000368 นางสาวศิวพร อักษรวงศ�
62094000369 นางสาวนภาลัย ฟองจันทร�
62094000370 นายไพโรจน� บุตรเพ็ง
62094000371 นางสาวจุฑาทิพย� ไพเรืองโสม
62094000372 นางสาวร9มสุรีย� มนตรีภักดี
62094000373 นายประสิทธ์ิ ศิริธร
62094000374 นายวริทธ์ิธร คําหมาย
62094000375 นายปKยะบุตร สุขบรม
62094000376 นางปKยะดา ฟองแก"ว
62094000377 นางสาวโชติกา เพ็งวิชัย
62094000378 นางดวงดาว บุตรโยธี
62094000379 นางสาวชนกนันท� วัฒนะบูรณาพันธ�
62094000380 นางสาวภาวิณี ศรีสวัสด์ิ
62094000381 นางสาวจุฑามาศ มัยพล
62094000382 นางเกษฎา แสนทวีสุข
62094000383 นายนพรัตน� บัวติก
62094000384 นายปKยพัณภูมิ ทองประสงค�
62094000385 นายประยงค� ไชยสิทธ์ิ
62094000386 นางสาวจรีรัตน� สะท"านอิทธิฤทธ์ิ
62094000387 นายณัฐวรรษ หล"าสีดา
62094000388 นางสาววิภาพร ต"นภูเขียว
62094000389 นางสาวสุจิรัตน� แสนคํา
62094000390 นางศุภวารี วงศ�ปทุม
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62094000391 นางสาวทัศนาวรรณ โคตะมี
62094000392 นางสาวศกุนตลา สุภาสัย
62094000393 นางสาวณัฐราพร พรหมประสิทธ์ิ
62094000394 นายทนงศักด์ิ ละออย"อย
62094000395 นางสาวเอกอนงค� บุญกว"าง
62094000396 นายธวัชชัย เหล9าศรีสกุล
62094000397 นางสาวปGณฑ�ชนิต ปKยกีรติกุล
62094000398 นางสาวเดือนเพ็ญ หัสขันธ�
62094000399 นายวิสูตร เอ9นนู
62094000400 นายจักรินทร� วันผักแว9น

จํานวน 400 ราย
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