
007015, 007006 ภาษาอังกฤษฯ

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ ผลสอบ ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ ผลสอบ
1 5201101024013 นายรังสิมันตุ ศรีสะอาด (007006 [เรียนรวม]) ผาน 169 5701101025136 นายอภิชาติ นวลศรี ผาน
2 5201101024037 นายสุทธิพงษ แพงรักษ (007006 [เรียนรวม]) ผาน 170 5701101025137 นายสิทธิกร พรหมทวีทรัพย ผาน
3 5301101024010 นายวิทยา เวชชูปกรณ ผาน 171 5701101025138 นายอานนท เสลา ผาน
4 5401101035051 นายนุชา โยธาพันธ ผาน 172 5701101025139 นายสุบิน รินลา ผาน
5 5401101035062 นายสุวิทย สบายดี ไมผาน 173 5701101025140 นายตรีทเศศ บูรณสิงห ผาน
6 5401101035066 นายพงศพิษณุ ธนากิจชัชวาลย ผาน 174 5701101025142 นายธนยศ คําสมาน ผาน
7 5501101023001 นายอุเทน ประทุมมา ผาน 175 5701101025145 นางสาวศุภานัน เจริญสุข ผาน
8 5601101024006 นายสมพงษ สมควร ผาน 176 5701101025146 นายวีรพงษ หลงศักดิ์ ผาน
9 5601101024007 นายวิทยา แสงตะวัน ผาน 177 5701101025148 นายภาคภูมิ ฝนชอุม ผาน

10 5601101025067 นายสงา ไวลุวันโน ผาน 178 5701101025149 นายกิตติศักดิ์ แสงงาม ผาน
11 5601101025083 นายมนตรี สุขนึก ผาน 179 5701101025150 นายศรัญู โกวาป ผาน
12 5601101025096 นายพชรพงษ คงอาวุธ ผาน 180 5701101025152 นายเชาวลิต เทาบุรี ผาน
13 5601101034016 นายอาชวิต ชื่นชอบอักษร ผาน 181 5701101025153 นายนิพนธ เมนฉายา ผาน
14 5601101035005 นายนพดล จันทรสมปอง ผาน 182 5701101025155 นายพรชัย สวางวงษ ผาน
15 5601101035032 นายสุขสันต หมั่นคูณ ผาน 183 5701101025158 นายอภิชาติ บุตรบุรี ผาน
16 5601101035047 นายอุดร เกาะกลาง ผาน 184 5701101025159 นายนิคม ใฝใจ ผาน
17 5601101035056 นายอนิรัตน ปล่ังกลาง ผาน 185 5701101025160 นายศักดิ์ชาย แซล่ิม ผาน
18 5601101035083 นายณัฐ บัวคลี่ ผาน 186 5701101025162 นายณัฐกร รักการ ผาน
19 5601101103007 นายณัฐพล สวัสดิรัมภ ผาน 187 5701101025167 นายธีระวัฒน โนชัย ผาน
20 5601101103008 นางสาวชลธิชา คงเจริญ ผาน 188 5701101025168 นายอนันต สุขพรอม ผาน
21 5701101013001 นายวีรชัย พรหมมา ผาน 189 5701101025170 นายจิรวัฒน จันทรศิริ ผาน
22 5701101013002 นายคมสัน สิมมา ผาน 190 5701101025171 นายวุฒิพงษ นามเวช ผาน
23 5701101013003 นายวัฒนา เจริญทอง ผาน 191 5701101025174 นายณพวัฒน ปูผา ผาน
24 5701101013006 นายอรรถพล เชิดฉาย ผาน 192 5701101025175 นายจารุวัฒน น้ําเพชรพงศา ผาน
25 5701101013007 นายศิวพงศ หมูทอง ผาน 193 5701101025176 นายอรรถพล ทรัพยบุญ ผาน
26 5701101014009 นายทรงพล เทียนนอย ผาน 194 5701101025179 นายนพรัตน แกนศิลา ผาน
27 5701101014010 นายพีรพัฒน ชาติทอง ผาน 195 5701101025180 นายธนากร โชติกะ ผาน
28 5701101015001 นายอนุวัตร กันแยม ผาน 196 5701101025181 นายสุทธิพงษ โปธิ ขาดสอบ
29 5701101015002 นายสราวุฒิ ธงเงิน ผาน 197 5701101025182 นายสถาพร สาธิตวงศเจริญ ผาน
30 5701101015003 นายอิทธิ กุลให ผาน 198 5701101025184 นายมานะ ถวนนอก ผาน
31 5701101015004 นายอานนท พันธุพลอย ผาน 199 5701101025186 นายธนดล กายสิทธิ์ ผาน
32 5701101015005 นายอภิวัฒน โพธิ์สุวรรณ ผาน 200 5701101025187 นายพันธ วิวาหสุข ผาน

ผลสอบเทียบโอน CE
007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน /
007006 ภาษาอังกฤษสําหรับการนําเสนอ



007015, 007006 ภาษาอังกฤษฯ
ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ ผลสอบ ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ ผลสอบ

33 5701101015006 นายสุพจน ปฏิสุขัง ผาน 201 5701101025188 นายสมชาย หลาชุมภู ผาน
34 5701101015007 นายจักรี พูลทวี ขาดสอบ 202 5701101025189 นายวีระ ทองสุข ผาน
35 5701101015008 นายอนุรักษ งามเมืองปก ผาน 203 5701101025190 นายทรงพล วิจิตรลักษณากุล ผาน
36 5701101015009 นายธีระพงษ กันภักดี ผาน 204 5701101025191 นายสันติสุข ผลอินทร ผาน
37 5701101015011 นายเกียรติยศ ยาทา ผาน 205 5701101025192 นายศักดิ์ดา ชาติมนตรี ผาน
38 5701101015012 นายพงษกรณ เชื้อโพหัก ผาน 206 5701101025196 นายอุกกฤษฎ ศรีวรรณ ผาน
39 5701101015013 นายวีรพล ภูมี ผาน 207 5701101025197 นายศักดิ์สิทธิ์ หนองนา ผาน
40 5701101015014 นายธนพล ภูสุวรรณ ผาน 208 5701101025198 นายสุทธิเกียรติ บุญชู ผาน
41 5701101015015 นายอํานวย ขําศรี ผาน 209 5701101025201 นายเอกภูมิ ตูมตั้ง ผาน
42 5701101015017 นายชนินทรพิเชษฐ วีระทรัพย ผาน 210 5701101025208 นายสุระศักดิ์ โวหาร ผาน
43 5701101015019 นายบุญญฤทธิ์ มีทอง ขาดสอบ 211 5701101033001 นายณัฐพล รักงาม ผาน
44 5701101015022 นายณัฐศักดิ์ วงศกาฬสินธุ ผาน 212 5701101033002 นายธนวฒัน วรรณสวัสดี ผาน
45 5701101015023 นายสามารถ สาวะโชติ ผาน 213 5701101033003 นายวีระวัฒน ไชยผล ผาน
46 5701101015025 นายอนุสรณ ใจเสงี่ยม ผาน 214 5701101033005 นายภาคภูมิ สุทานนท ผาน
47 5701101015026 นายกองนภา กล่ินสุคนธ ขาดสอบ 215 5701101033006 นายเกียรติศักดิ์ แกวประพาฬ ผาน
48 5701101015027 นายอนุวัฒน บุญรุง ผาน 216 5701101033011 นายสุชัยรัตน สิบหวา ผาน
49 5701101015028 นายณัฐวุฒิ ลอมทอง ผาน 217 5701101033012 นายวุฒิพงค ยิ่งยงค ผาน
50 5701101015030 นายธนบูรณ เงาภูทอง ผาน 218 5701101034001 นายสมศักดิ์ สายวิเศษ ผาน
51 5701101015033 นายสุพศิน สุริยะพรม ผาน 219 5701101034003 นายชวินทร ทาเรือ ผาน
52 5701101015034 นายไชยา ศรียงยศ ผาน 220 5701101034005 นายสุชาติ จํานงเพียร ผาน
53 5701101015036 นายชัชวาลย วงษคํา ผาน 221 5701101034006 นายณัฐพล อธิคมวรพันธ ผาน
54 5701101015047 นายปรีชา ตลับทอง ผาน 222 5701101034008 นายอนุพงศ นาคไรขิง ผาน
55 5701101015048 นายกิตติพัฒน เกตุพันธุ ผาน 223 5701101034010 นายสมบัติ เทียมจัตุรัส ผาน
56 5701101015049 นายพิมาย เชียงใหม ผาน 224 5701101034013 นายนิรุต ม่ันถาวรวงศ ผาน
57 5701101015050 นายวีระศักดิ์ อุมประโคน ผาน 225 5701101034014 นายบัณฑิต เสนทา ผาน
58 5701101015051 นายเสกสรรค นะคํา ผาน 226 5701101034015 นายทินวุฒิ ชิดปราง ผาน
59 5701101015052 นายเมธากร วงศปญญา ผาน 227 5701101034017 นายสันติภาพ ขันธุแสง ผาน
60 5701101015053 นายพนม พลเยี่ยม ผาน 228 5701101034020 นายธนกร บุญรักษาตระกูล ผาน
61 5701101015054 นายณัฐฐฐนนท แดงเจริญสุข ขาดสอบ 229 5701101035002 นายอัศวนนท ออนตา ผาน
62 5701101015056 นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลป ผาน 230 5701101035004 นายกฤษดา จันดาวนั ผาน
63 5701101015057 นายศิวนัฐ บุญเจริญ ผาน 231 5701101035006 นายจิรวัฒน เรืองเชื้อเหมือน ขาดสอบ
64 5701101015058 นายอภินันท จากนอก ผาน 232 5701101035009 นายพรพัฒน ฐานะประสิทธิ์ ไมผาน
65 5701101015060 นายไตรภพ คนาจันทรแสง ผาน 233 5701101035010 นางสาวจันจิรา นาคประสาทพร ขาดสอบ
66 5701101015061 นายสรศักดิ์ ไชยนาหนุน ผาน 234 5701101035011 นายวาธิน พรมแกว ผาน
67 5701101015063 นายทรงศักดิ์ พาเจริญ ผาน 235 5701101035012 นายชัชวาล เสมอดี ผาน
68 5701101015067 นายสังวาลย ดวงแกว ผาน 236 5701101035014 นายอาทิตย อินทโชติ ผาน
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69 5701101015068 นายวีระยุทธ เพ็ญศรี ขาดสอบ 237 5701101035018 นายสุรศักดิ์ รอดพึ่ง ผาน
70 5701101015069 นายธนากร บุญหรั่ง ผาน 238 5701101035019 นางสาวประภาพร แยมดวง ผาน
71 5701101015070 นายชัยประชา บุญเลห ผาน 239 5701101035020 นายทรงศักดิ์ กําทอง ขาดสอบ
72 5701101015072 นางสาวแสงดาว ศิริชัย ผาน 240 5701101035023 นายลพชน นอยพลทัน ผาน
73 5701101015073 นายบุญชัย เดชมณี ผาน 241 5701101035024 นายพรประเสริฐ สาแกว ผาน
74 5701101015076 นายดิเรก ไชยสิทธิ์ ผาน 242 5701101035028 นายนันทวุฒิ เตือนไทยสงค ผาน
75 5701101015077 นายธัญชนติ วองสนองกิจ ผาน 243 5701101035029 นายวสันติ์ อุดมลาภ ผาน
76 5701101015078 นายเฉลิมชัย มีคุณ ผาน 244 5701101035030 นายสมัคร วิศาลศิริกูล ผาน
77 5701101015079 นายกมล ทองมา ผาน 245 5701101035032 นายสุธาวุฒิ ชมภิรมย ผาน
78 5701101015080 นายสราวุฒิ วิไลพิทยานนท ผาน 246 5701101035033 นายสุรเดช บูรณะวงค ผาน
79 5701101015085 นายสุทธิพงษ ธนกฤติไพศาล ขาดสอบ 247 5701101035034 นายมนตชัย เกิดศรี ผาน
80 5701101015086 นายณัฐวุฒิ พิลา ผาน 248 5701101035035 นายอนวัช พรหมยานนท ผาน
81 5701101015088 นายอภิวัฒน รวมรักษ ผาน 249 5701101035036 นายณรงศศักดิ์ บุญศรี ผาน
82 5701101015090 นายอนันต ขอนพกลาง ขาดสอบ 250 5701101035037 นางสาวศิรินยา เวียงวัง ผาน
83 5701101015093 นายอมรเทพ คําสม ผาน 251 5701101035038 นายอนุคิด พืชผล ผาน
84 5701101015094 นายเกียรติศักดิ์ บุญศรี ผาน 252 5701101035042 นายอนุวิทย บุญรุง ผาน
85 5701101015095 นายสงกรานต พรมโคตร ผาน 253 5701101035046 นางสาวจันทรทิพย อังคละ ผาน
86 5701101015099 นายอนัน ขันทะเสน ผาน 254 5701101035049 นายกรีฑา กาวีละ ผาน
87 5701101015103 นายวุฒิไกร เชื้อสะอาด ผาน 255 5701101035051 นายนพพร ดอนนาม ผาน
88 5701101015104 นายจุติศิลป สุภาพ ขาดสอบ 256 5701101035052 นายจําลอง อินทะไชย ผาน
89 5701101015105 นายสมยศ สีลา ผาน 257 5701101035053 นายวรินทร ศิรพัฒนาวดี ผาน
90 5701101015106 นายภาคภูมิ กลัญชัย 5701101035063 ผาน 258 5701101035054 นายพิทักษ ธัญญะ ผาน
91 5701101023002 นายพีรพล โพธิ์ลิบ ผาน 259 5701101035055 นายโยธิน โนจิตร ผาน
92 5701101023003 นายธีรพงษ กาญจนกัณโห ผาน 260 5701101035056 นายสถาพร ปราโมทย ผาน
93 5701101023004 นายเมธานนท สัมฤทธิ์สุขโชค ผาน 261 5701101035059 นายจักรพงศ วงศใสษา ผาน
94 5701101023008 นายจักรกฤษณ จีนงี่ ผาน 262 5701101035061 นายวีรวัฒน แสนดี ผาน
95 5701101024004 นายรังสันต วัดนาลี ผาน 263 5701101035065 นายอนุศักดิ์ ชามนตรี ผาน
96 5701101024005 นายภูเบศร ผาลี ผาน 264 5701101035066 นางสาวชลาลัย คํานึงองค ผาน
97 5701101024006 นายสมศักดิ์ จั่นเจิม ผาน 265 5701101035067 นางสาวกานดา แซเตียว ผาน
98 5701101024007 นายอนุภาพ เยาวบุตร ผาน 266 5701101035068 นายสรนันท ระบาย ผาน
99 5701101024011 นายสราวุธ แกวคํา ผาน 267 5701101035070 นางสาวญาดา เอี่ยมชม ผาน
100 5701101024012 นายกําพล ทะนานทอง ผาน 268 5701101035071 นางสาวอรอุมา แนพิมาย ผาน
101 5701101025001 นายชัชชัย ภูทอง ผาน 269 5701101035072 นายไพรัช จันดาหัวดง ผาน
102 5701101025002 นายสงกรานต ปะศิริ ผาน 270 5701101035074 นายธนรัตน ปนจันทร ผาน
103 5701101025003 นายยทุธนา อินทรศร ผาน 271 5701101035075 นายสุรฤกษ อุนรั้ว ผาน
104 5701101025006 นายประวิทย ภูแยม ผาน 272 5701101035076 นายสุวรรณรัตน ผักกูด ผาน
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105 5701101025007 นายศราวุธ กันทะเปง ผาน 273 5701101035078 นายสวโรจน ภูวงษ ผาน
106 5701101025008 นายธีระ สุดใส ผาน 274 5701101035079 นายธนากร วิระกิจ ผาน
107 5701101025010 นายอนุสรณ สุดสรรศ ผาน 275 5701101035080 นายโชคชัย พวงมี ผาน
108 5701101025013 นายวิทยธวุฒิ ทรงวิชัย ผาน 276 5701101035081 นายไตรราช ทองโคตร ขาดสอบ
109 5701101025016 นายอนิรุต บุญมาก ผาน 277 5701101035083 นายศรันย นันทสูร ผาน
110 5701101025018 นายทศชัย เศรษฐการณ ขาดสอบ 278 5701101035084 นายวสันต คลายสุวรรณ ผาน
111 5701101025019 นายสุวรรณ อวมภูมิ ผาน 279 5701101035085 นายธนกรณพล การุณ ผาน
112 5701101025020 นายเศกสิทธิ์ สําราญ ผาน 280 5701101035086 นายสมชาย มีปญญา ผาน
113 5701101025021 นางสาวเสาวณีย ภูเดนผา ผาน 281 5701101035087 นายสรศักดิ์ ถินนอก ผาน
114 5701101025023 นายสิทธินันท ตันประเสริฐ ผาน 282 5701101035089 นายชัชวาล พลกาย ผาน
115 5701101025028 นายนายกฤษฏา พงศธรศานติ ผาน 283 5701101035090 นายเกรียงไกร มีเฒา ผาน
116 5701101025031 นายจรัญู วงศเพ็ญ ผาน 284 5701101035091 นายพรหมพัฒน โพธิ์ชื่น ผาน
117 5701101025032 นายบรรลือ อินทรามะ ผาน 285 5701101035095 นายเสกสรรค สืบจันทร ผาน
118 5701101025033 นายสังวาล พรมลี ผาน 286 5701101035097 นายอํานาจ บุญเกิด ผาน
119 5701101025034 นายมนัส บุตรดาวงษ ผาน 287 5701101035099 นายศรชัย พวงเพ็ชร ผาน
120 5701101025035 นายรัฐพล ปดสายะสังข ผาน 288 5701101035102 นายอาทิตย ทองคํา ผาน
121 5701101025036 นายผดุงศักดิ์ ถือนิล ผาน 289 5701101035103 นายพิพัฒน พูลศรี ผาน
122 5701101025037 นายวรวุฒิ สายประภากร ผาน 290 5701101035105 นายยงยุทธ จันทรคลาย ขาดสอบ
123 5701101025040 นายภูเบศ คุมเศรษฐี ผาน 291 5701101035108 นายเสกสรร แกวโวหาร ผาน
124 5701101025041 นายพิชยั ธรรมเนียม ผาน 292 5701101035109 นายสราวุฒิ ศิริวิโรจนสกุล ขาดสอบ
125 5701101025042 นายปุรินทร เนียมหอม ผาน 293 5701101035118 นายอาทิตย จันทะลุน ผาน
126 5701101025044 นายสนั่น หลาชุมภู ผาน 294 5701101035119 นายทรงธรรม จันทะวงศ ผาน
127 5701101025046 นายพุทธิพงศ กาทองตันหลง ผาน 295 5701101035124 นายนคร ทองนพคุณ ผาน
128 5701101025052 นายสุทธินนท ศรีอิ่นแกว ผาน 296 5701101035126 นายกลาณรงค สีสงกา ผาน
129 5701101025053 นายสุทัศน สิงหโต ผาน 297 5701101035127 นายชิตณรงค วงษทองคํา ผาน
130 5701101025065 นายอติชาติ สุทาทัศน ผาน 298 5701101035129 นายปรัญชัย พึ่งครบุรี ผาน
131 5701101025066 นายฐาปนา ตรีนิตย ผาน 299 5701101035132 นางสาวจรรยพร คงยุทธ ผาน
132 5701101025067 นายคมกฤช ประกอบผล ผาน 300 5701101035136 นายอานนท เสนีนวน ผาน
133 5701101025068 นายพีระวิทย เมธีวีระสกุล ผาน 301 5701101103003 นายรุงโรจน บุญชัย ผาน
134 5701101025069 นางสาวไอศวรรยฉัตร แสวงสินธ ขาดสอบ 302 5701101103004 นางสาวธัญญาลักษณ สรอยเจริญ ผาน
135 5701101025070 นางสาวจารุวรรณ ทะนันชัย ผาน 303 5701101103005 นางสาวนภาพร ขุนทอง ผาน
136 5701101025071 นายจักราวุธ อนิทราวุธ ผาน 304 5701101103006 นายนิติภูมิ เชื้อเชย ผาน
137 5701101025072 นายนัฐพล มอกอง ผาน 305 5701101103007 นายญาณวรุตม ขํางาม ผาน
138 5701101025074 นายบัญชา การุญญเวทย ผาน 306 5701101103008 นายศุภชัย สืบจันทรสวัสดิ์ ผาน
139 5701101025080 นายวันชนะ แสนกลา ผาน 307 5701101103009 นางสาวประภาภรณ เสารแดง ผาน
140 5701101025082 นายบรรพต พลโดด ผาน 308 5701101105010 นายนพพล ชัยนาท ผาน
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ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ ผลสอบ ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือ ผลสอบ
141 5701101025083 นายวุฒิพงค จันตะยศ ผาน 309 5701101105011 นายธนโชติ ประภาสัย ผาน
142 5701101025085 นายณัฐพงศ เจียมทวีทรัพย ผาน 310 5701101105013 นายสุเมธ จันทรโสม ผาน
143 5701101025089 นายสมัย วรรณโก ผาน 311 5701101105015 นายรังสรรค ดานเทศ ผาน
144 5701101025091 นายสรรชัย ทวีการไถ ผาน 312 5701101105016 นายพารา ปานจันทร ผาน
145 5701101025092 นายอัศวิน พรมอินทร ผาน 313 5701101105018 นายสุริยะษิต เบญจรัตนธาร ขาดสอบ
146 5701101025094 นายถนัดชัย ปองคํา ผาน 314 5701101105019 นายรุงโรจน หทัยพันธลักษณ ผาน
147 5701101025095 นายประวิช วิชัยรัมย ผาน 315 5701101105020 นายธวัชชัย เทพวงค ผาน
148 5701101025096 นายสมชาย ปนเทศ ผาน 316 5701101105021 นางสาววราภรณ ชัยยะ ผาน
149 5701101025099 นายบรรจง มะยมทอง ผาน 317 5701101105024 นายถาวร อวมคง ผาน
150 5701101025100 นายชลิต พานเพ็ง ขาดสอบ 318 5701101105025 นางสาวศิวตาภรณ กําลาภภัย ผาน
151 5701101025102 นายธีระวัฒน สวัสดี ผาน 319 5701101105026 นางสาวจิราพร ศิริแหยม ผาน
152 5701101025103 นายพชระเมธี ชูภักดี ผาน 320 5701101105027 นางสาวธมลวรรณ ทรงประกอบ ผาน
153 5701101025104 นายเจษฎา จันทรบุตร ผาน 321 5701101105028 นายณัฐพล ทองสุข ผาน
154 5701101025105 นายจีรศักดิ์ จันทรฉาย ผาน 322 5701101105029 นางสาวศิรินทรธาร วงรัตน ผาน
155 5701101025106 นายเดนชาติ บุญสมศรี ผาน 323 5701101105030 นายสรสิช แซเมง ผาน
156 5701101025107 นายธีรภัทร จันทรสวาง ผาน 324 5701101105032 นายจิณณวัตร ไชยวรรณ ผาน
157 5701101025109 นายสุกฤษฎิ์ อินทรทวี ผาน 325 5701101105036 นางสาวกรรณิกา ลอยพูน ผาน
158 5701101025110 นายญาณทัศน หาญสุข ผาน 326 5701101105038 นายรัฐพล เจริญฤทธิ์ ผาน
159 5701101025115 นายพิเชษฐา บุญประทุม ผาน 327 5701101105039 นายสันติ บุญบําเรอ ผาน
160 5701101025116 นายรุงธรรม สีสดใส ผาน 328 5701101105043 นายกรกฎ จันทรพวง ผาน
161 5701101025117 นายธัญญากร ขุนนุย ผาน 329 5701101105044 นายพุฒิพงษ เหลืองออน ผาน
162 5701101025119 นายวรวุฒิ เอิกเชื้อ ผาน 330 5701101105045 นายพัชระ เอกา ผาน
163 5701101025121 นายณัฐวุฒิ ทับใจดี ผาน 331 5701101105046 นายอัจฉริยะ ยอดยศ ขาดสอบ
164 5701101025129 นายศราวุธ เพลินจิตต ขาดสอบ 332 5701101105047 นายเธียรชัย แกนมาก ขาดสอบ
165 5701101025131 นายพรอมพงษ เรียมแสน ผาน 333 5701101105048 นางสาวนิรมล ปอมโอชา ผาน
166 5701101025132 นายพิษณุกร คุมเนตร ผาน 334 5701101105049 นายสุรชัย ปญญาไว (5701101035039) ขาดสอบ
167 5701101025133 นายสุจินต วรสาร ผาน 335 5701101105050 นายปยะชนินทร อุมชัยชนะ (5701101035121) ขาดสอบ
168 5701101025135 นายสําฤทธิ์ สักการะ ผาน 336 5701101105051 นายวรัณธรณ วรานัทธนันทน (5701101035131) ขาดสอบ


