ประกาศผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET
สอบวันที่ 29 ม.ค. - 2 ก.พ.2561 ห้อง 127 คณะมนุษยศาสตร์
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

1

601473019 นางสาว ณัฎฐา ศุภวิชญ์สถิตคุณ

2

โปรแกรมวิชา

วันที่สอบ

ผลสอบ

สาธารณสุขศาสตร์

29/01/2561

ผ่าน

601768025 นาย พิพฒ
ั ชัย พรมงาม

กราฟิกดีไซน์

29/01/2561

ผ่าน

3

601768010 นางสาว ณัฐธิดา พุฒกิ านนท์

กราฟิกดีไซน์

29/01/2561

ผ่าน

4

601790188 นางสาว วิไลลักษณ์ พรมคา

บัญชีบณ
ั ฑิต

29/01/2561

ผ่าน

5

601744030 นาย พชร วงศ์ละม่อม

นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)

29/01/2561

ผ่าน

6

602702017 นางสาว สุกัลยา ปันดวง

การพัฒนาสังคม

29/01/2561

ผ่าน

7

602702022 นางสาว แอลี่ หม่อโป๊ะกู่

การพัฒนาสังคม

29/01/2561

ผ่าน

8

601770112 นางสาว พรชิตา อินต๊ะ

รัฐประศาสนศาสตร์

29/01/2561

ผ่าน

9

601777111 นางสาว อทิตยา กองหมี

การปกครองท้องถิ่น

29/01/2561

ผ่าน

10

601996029 นาย สุทธิพนั ธ์ วงศ์รัตนมัจฉา

วิศวกรรมพลังงาน

29/01/2561

ไม่ผ่าน

11

602702001 นาย จิตติพงศ์ แก้วชุ่มชื่น

การพัฒนาสังคม

29/01/2561

ผ่าน

12

601792076 นาย เกริกชัย เคละอคละ

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

29/01/2561

ผ่าน

13

601473011 นาย ขันติชัย อุ้ยฮวน

สาธารณสุขศาสตร์

29/01/2561

ผ่าน

14

601777123 นางสาว อรุณวรรณ วงค์ตันกาศ

การปกครองท้องถิ่น

29/01/2561

ผ่าน

15

601473039 นาย ภานรินทร์ บุตรโคตร

สาธารณสุขศาสตร์

29/01/2561

ผ่าน

16

601753101 นางสาว ธนารัต กานุรักษ์

ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

29/01/2561

ไม่ผ่าน

17

602705050 นางสาว ต้ง แซ่ซ้ง

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

29/01/2561

ผ่าน

18

601705098 นางสาว วชิราภรณ์ ฟองเขียว

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

29/01/2561

ผ่าน

19

601705103 นางสาว วราลักษณ์ ญาติอยู่ไกล

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

29/01/2561

ผ่าน

20

601772074 นางสาว นิรชา ปันใจ

นิติศาสตร์

29/01/2561

ผ่าน

21

591758001 นายธีรดล สมสุข

การแพทย์แผนไทย

29/01/2561

ผ่าน

22

591705214 นายณัฐวุฒิ คาอินต๊ะ

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

29/01/2561

ผ่าน

23

591777140 นายรุตนพัฒน์ ลาปา

การปกครองท้องถิ่น

29/01/2561

ผ่าน

24

601999036 นางสาว ภัททิยา รักษาป่า

วิศวกรรมโลจิสติกส์

29/01/2561

ผ่าน

25

591772104 น.ส.วรรณิศา พงศ์ตระกุล

นิติศาสตร์

29/01/2561

ผ่าน

26

591705145 น.ส.ลักคณา อบฟ้ง

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

29/01/2561

ผ่าน

27

601702092 นางสาว อรดา แสนสล่า

การพัฒนาสังคม

29/01/2561

ไม่ผ่าน

28

602805035 นางสาว อาไพ นาบุญเรือง

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

29/01/2561

ผ่าน

29

601772155 นางสาว สุรีย์พร สารเทพ

นิติศาสตร์

29/01/2561

ผ่าน

30

601700117 นางสาว วารุณี เชาว์สุวรรณวิไล

ภาษาจีน

29/01/2561

ผ่าน

31

591901001 น.ส.กลางตะวัน บุตรเลี่ยม

การจราจรทางอากาศ

29/01/2561

ผ่าน

32

591705215 นายทศพร แร่อร่าม

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

29/01/2561

ผ่าน

33

601706033 นางสาว ธัญญลักษณ์ ธนะสิทธิ์

การบริหารโรงแรม

29/01/2561

ผ่าน

34

601420033 นางสาว ณัฐพร น้อยตุ่น

คณิตศาสตร์

29/01/2561

ไม่ผ่าน

ประกาศผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET
สอบวันที่ 29 ม.ค. - 2 ก.พ.2561 ห้อง 127 คณะมนุษยศาสตร์
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

35

601420028 นางสาว โสรญา บุญปั๋น

36

โปรแกรมวิชา

วันที่สอบ

ผลสอบ

คณิตศาสตร์

29/01/2561

ไม่ผ่าน

601788051 นางสาว สุนารี แซ่เล้า

ภาษาเกาหลี

29/01/2561

ผ่าน

37

561150062 น.ส. ชลิตา โป่งดอยหลวง

พลศึกษา

30/01/2561

ผ่าน

38

601705062 นาย นิธนิ ันท์ พรหมชัยวงค์

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

30/01/2561

ผ่าน

39

601413011 นาย ธนเกียรติ จันแก่น

เทคโนโลยีสารสนเทศ

30/01/2561

ไม่ผ่าน

40

591705220 น.ส.ธัญชนก อินทา

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

30/01/2561

41

601705166 นาย ธงชัย นามแสง

การบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)

30/01/2561

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

42

602702014 นางสาว พัชราภรณ์ น้อยหมอ

การพัฒนาสังคม

30/01/2561

ผ่าน

43

601996027 นางสาว นันทิชา ลีประเสริฐสุนทร

วิศวกรรมพลังงาน

30/01/2561

ผ่าน

44

601770138 นาย ภานุวฒ
ั น์ ดวงทอง

รัฐประศาสนศาสตร์

30/01/2561

ไม่ผ่าน

45

601788008 นางสาว จินต์จุฑา ณ. ลาพูน

ภาษาเกาหลี

30/01/2561

ผ่าน

46

601479002 นาย กฤษณะ ติรักษา

นวัตกรรมการออกแบบ

30/01/2561

ไม่ผ่าน

47

601747009 นาย ปฐมพร เอวจักร

ดิจิทลั มัลติมีเดีย

30/01/2561

ไม่ผ่าน

48

602770018 นาย ภูธเนศ แก้วบุญเรือง

รัฐประศาสนศาสตร์

30/01/2561

ไม่ผ่าน

49

601747002 นาย ตะวัน คาหงษ์

ดิจิทลั มัลติมีเดีย

30/01/2561

ไม่ผ่าน

50

591744069 น.ส.เจนจิรา ประทุมมา

นิเทศศาสตร์ (การสื่อสารสื่อใหม่)

30/01/2561

ไม่ผ่าน

51

601996009 นาย ธัญญะ เตชะ

วิศวกรรมพลังงาน

30/01/2561

ผ่าน

52

601772176 นางสาว อาทิตยา ทากอง

นิติศาสตร์

30/01/2561

ผ่าน

53

602705084 นาย อะเซิ้น เกิดคา

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

30/01/2561

ไม่ผ่าน

54

601790154 นางสาว เมธาวี ศรีเมือง

บัญชีบณ
ั ฑิต

30/01/2561

ผ่าน

55

601790176 นางสาว วันทนีย์ ดารงเสมอ

บัญชีบณ
ั ฑิต

30/01/2561

ผ่าน

56

601999051 นางสาว สิรินทรา คาดา

วิศวกรรมโลจิสติกส์

30/01/2561

ผ่าน

57

591792131 นายภิญโญ พงษ์ประสิทธิ์

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

30/01/2561

ไม่ผ่าน

58

602805001 นาย กฤษดา บุญทา

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

30/01/2561

ผ่าน

59

602805018 นางสาว ไพริน พงษ์เต้า

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

30/01/2561

ผ่าน

60

601797016 นาย ไนยชน ทองอยู่สุข

บริหารธุรกิจ (การจัดการการค้าสมัยใหม่)

30/01/2561

ไม่ผ่าน

61

591535010 นายวโรดม วงศ์ชัย

เทคโนโลยีก่อสร้าง

30/01/2561

ผ่าน

62

591535007 นายภูวดินทร์ คาเงิน

เทคโนโลยีก่อสร้าง

30/01/2561

ผ่าน

63

591535015 นายอมรเทพ ผลสว่าง

เทคโนโลยีก่อสร้าง

30/01/2561

ผ่าน

64

601772201 นางสาว พลอยไพรลิน นาคทองอินทร์

นิติศาสตร์

30/01/2561

ผ่าน

65

591805034 นายอนุวตั ิ ทาวงค์

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

31/01/2561

ผ่าน

66

601772122 นาย วรชัย ใฝ่ใจ

นิติศาสตร์

31/01/2561

ไม่ผ่าน

67

601770104 นางสาว ปณิตตรา อุทธาสม

รัฐประศาสนศาสตร์

31/01/2561

ไม่ผ่าน

68

602702009 นางสาว เบญญา มูลวัง

การพัฒนาสังคม

31/01/2561

ผ่าน

ประกาศผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET
สอบวันที่ 29 ม.ค. - 2 ก.พ.2561 ห้อง 127 คณะมนุษยศาสตร์
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

69

602702019 นางสาว สุรีย์พร เชื้อเมืองพาน

70

โปรแกรมวิชา

วันที่สอบ

ผลสอบ

การพัฒนาสังคม

31/01/2561

ผ่าน

602702024 นางสาว เกสรา ประเสริฐ

การพัฒนาสังคม

31/01/2561

ผ่าน

71

602770001 นางสาว กมลวิภา อาจอาษา

รัฐประศาสนศาสตร์

31/01/2561

ไม่ผ่าน

72

601150002 นาย ขจรพงค์ สิงทะนะ

พลศึกษา

31/01/2561

ไม่ผ่าน

73

602705014 นางสาว บุษบา โวยแม

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

31/01/2561

ผ่าน

74
75
76

602705001 นาง กรรณิการ์ ปิติเจริญวงศ์
601418004 นางสาว ชฎานุช อินพรม
601418020 นางสาว นันทนา มุนี

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

31/01/2561
31/01/2561
31/01/2561

ผ่าน
ไม่ผ่าน

77

601418006 นางสาว ชุติกาญจน์ เหล่าวงษา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

31/01/2561

ผ่าน

78

602702015 นาย ยงยุทธ อภิพงศ์ศักดิ์

การพัฒนาสังคม

31/01/2561

ผ่าน

79

601755061 นาย ศตวรรษ ศรีชัยโรจน์

ภาษาไทย

31/01/2561

ไม่ผ่าน

80

601705175 นางสาว พนิดา มูลกาศ

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

31/01/2561

ผ่าน

81

602705085 นางสาว ธนารีย์ ธีระธนากร

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

31/01/2561

ไม่ผ่าน

82

601747017 นาย อัครฤทธิ์ สายแก้ว

ดิจิทลั มัลติมีเดีย

31/01/2561

ผ่าน

83

601747015 นาย ศิริพงษ์ คาใจ

ดิจิทลั มัลติมีเดีย

31/01/2561

ผ่าน

84

601750112 วิชุดา โกมลพิทกั ษ์ชัย

ภาษาอังกฤษ(อังกฤษเฉพาะกิจ)

31/01/2561

ไม่ผ่าน

85

601144028 นางสาว วิยะดา วงศ์พทิ กั ษ์วรกุล

ฟิสิกส์

31/01/2561

ไม่ผ่าน

86

601871014 นาย ธนากรณ์ เอื้องคา

คหกรรมศาสตร์ประยุกต์

31/01/2561

ผ่าน

87

601777141 นางสาว เบญจพร สุวรรณรัตน์

การปกครองท้องถิ่น

31/01/2561

ไม่ผ่าน

88

601777106 นางสาว สุพชิ ญา ลังก๋าแก้ว

การปกครองท้องถิ่น

31/01/2561

ผ่าน

89

601705138 นาย อนุพงศ์ มโนพรหม

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

31/01/2561

ผ่าน

90

601705135 นาย เสฎฐวุฒิ สังข์เงิน

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

31/01/2561

ผ่าน

91

601792090 นางสาว สิริยากร สมกาศ

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

31/01/2561

ผ่าน

92

601467001 นาย เกียรติศักดิ์ แก้วดามเรือน

เทคโนโลยีไฟฟ้า

31/01/2561

ผ่าน

93

601467006 นาย ปรเมษฐ์ มาตัน

เทคโนโลยีไฟฟ้า

31/01/2561

ผ่าน

94

591772186 น.ส.สุปาณี ฟังช้า

นิติศาสตร์

31/01/2561

ผ่าน

95

601799016 นาย นพรัตน์ นวนพนัด

ภาษาญี่ปุ่น

31/01/2561

ผ่าน

96

601758102 นางสาว นชฎาภา ผ่องแผ้ว

การแพทย์แผนไทย

31/01/2561

ไม่ผ่าน

97

601710063 Mr. CUI YUSHENG

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

31/01/2561

ผ่าน

98

601710051 Mr. FAN XINGYU

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

31/01/2561

ผ่าน

99

601710053 Mr. sun haonan

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

31/01/2561

ผ่าน

100

591705268 นางสาว อาทิตยา ก้อนคา

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

31/01/2561

ผ่าน

101

591705267 นางสาว สุรีย์พร คาแก้วแจ่ม

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

31/01/2561

ผ่าน

102

601788029 นางสาว มณีรัตน์ พินโย

ภาษาเกาหลี

01/02/2561

ผ่าน

ผ่าน

ประกาศผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET
สอบวันที่ 29 ม.ค. - 2 ก.พ.2561 ห้อง 127 คณะมนุษยศาสตร์
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

โปรแกรมวิชา

วันที่สอบ

ผลสอบ

103

601171022 นาย ชิษณุพงศ์ สุริยะอินปั๋น

สังคมศึกษา

01/02/2561

ผ่าน

104

601702093 นางสาวพลอยมณี ศรียศ

การพัฒนาสังคม

01/02/2561

ไม่ผ่าน

105

601702054 นาย ศิวกร จันทร์หอม

การพัฒนาสังคม

01/02/2561

ไม่ผ่าน

106

601790089 นางสาว นภัสสร ชอบธรรม

บัญชีบณ
ั ฑิต

01/02/2561

ผ่าน

107

601100053 นาย อดุลยชาญ โมกศิริ

การสอนภาษาจีน

01/02/2561

ผ่าน

108

601781084 นางสาว สุภารัตน์ คุณะคาฮอม

การจัดการการท่องเที่ยว

01/02/2561

ผ่าน

109

601596018 นาย วัชระ ขันทะบุตร

วิศวกรรมพลังงาน

01/02/2561

ผ่าน

110

601596033 นาย ทักษ์ดนัย อินขาว

วิศวกรรมพลังงาน

01/02/2561

ผ่าน

111

601596032 นาย ดลวัฒน์ สิทธิยศ

วิศวกรรมพลังงาน

01/02/2561

ผ่าน

112

601596015 นาย ลัทธพล แก้วมหานิล

วิศวกรรมพลังงาน

01/02/2561

ผ่าน

113

601596012 นาย ยุทธพงศ์ หลีกเหลี่ยง

วิศวกรรมพลังงาน

01/02/2561

ผ่าน

114

601702053 นางสาว สศินันท์ ศรีเรือน

การพัฒนาสังคม

01/02/2561

ผ่าน

115

601702018 นางสาว ธันย์ชนก ทาตาล

การพัฒนาสังคม

01/02/2561

ผ่าน

116

601702024 นางสาว ปาริฉัตร กุออ

การพัฒนาสังคม

01/02/2561

ไม่ผ่าน

117

591743037 น.ส.วรวรรณ เห็มสุวรรณ

นิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการฯ)

01/02/2561

ไม่ผ่าน

118

601596002 นาย โกเมน ศรีคา

วิศวกรรมพลังงาน

01/02/2561

ผ่าน

119

601567002 นาย กันตพัฒน์ พรมแปง

เทคโนโลยีไฟฟ้า

01/02/2561

ผ่าน

120

591792016 นายชนะชัย ตั๋นคา

บริหารธุรกิจ (การตลาด)

01/02/2561

ผ่าน

121

591753001 น.ส.กนกพร คิดอ่าน

ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

01/02/2561

ผ่าน

122

591753039 นายอภินัท ทิพย์นพคุณ

ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

01/02/2561

ผ่าน

123

601596036 นาย ภาคิน น้อยหมอ

วิศวกรรมพลังงาน

01/02/2561

ผ่าน

124

591753005 น.ส.จิรัชญา ตัวลือ

ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

01/02/2561

ผ่าน

125

601710042 นาย อาทิตย์ ยิ่งสัจธรรม

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

01/02/2561

ผ่าน

126

601710059 Mr. QUE HAOLUN

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

01/02/2561

ผ่าน

127

601710062 Mr. HUANG YAHU

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

01/02/2561

ผ่าน

128

601710060 Mr. YUAN LINGHAN

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

01/02/2561

ผ่าน

129

591790163 น.ส.ภัทรวดี สมยืน

บัญชีบณ
ั ฑิต

01/02/2561

ผ่าน

130

601596035 นาย ปฎิภาน ขัติยะกุล

วิศวกรรมพลังงาน

01/02/2561

ผ่าน

131

601567014 นายนครินทร์ จนใจ

เทคโนโลยีไฟฟ้า

01/02/2561

ผ่าน

132

601710008 นาย ชาติชาย แซ่แส

ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ

01/02/2561

ผ่าน

133

591473029 น.ส.ทิพยาภรณ์ ทิศสะเกตุ

สาธารณสุขศาสตร์

02/02/2561

ผ่าน

134

591473041 น.ส.บุณยานุช ปรีพลู

สาธารณสุขศาสตร์

02/02/2561

ไม่ผ่าน

135

591790293 น.ส.นราพร ปัญญา

บัญชีบณ
ั ฑิต

02/02/2561

ผ่าน

136

601788044 นางสาว อรุโณทัย แสงประสาน

ภาษาเกาหลี

02/02/2561

ไม่ผ่าน

ประกาศผลสอบซ่อมภาษาอังกฤษแรกเข้า OET
สอบวันที่ 29 ม.ค. - 2 ก.พ.2561 ห้อง 127 คณะมนุษยศาสตร์
ที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

โปรแกรมวิชา

วันที่สอบ

ผลสอบ

137

601770192 นาย อนุสรณ์ ไชยชนะ

รัฐประศาสนศาสตร์

02/02/2561

ผ่าน

138

601772015 นาย เกียรติศักดิ์ นันท์ตา

นิติศาสตร์

02/02/2561

ผ่าน

139

601772080 นาย ประทีป อิ่มจิตร

นิติศาสตร์

02/02/2561

ผ่าน

140

561150047 นาย ณัฐพงษ์ คาเป็ง

พลศึกษา

02/02/2561

ผ่าน

141

602705035 นางสาว เปมิกา ตรัยคุณาพัฒน์

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

02/02/2561

ผ่าน

142

601459004 นางสาว ธัญลักษณ์ ม่วงหวาน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

02/02/2561

ผ่าน

143

601996012 นาย บัญญวัต บุญยวง

วิศวกรรมพลังงาน

02/02/2561

ผ่าน

144

602805046 นางสาว ณัฐชา สายทอง

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

02/02/2561

ผ่าน

145

601459009 นางสาว พลอยวรีย์ นิทโน

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

02/02/2561

ผ่าน

146

602702021 นาย เอนก นันทะจักร์

การพัฒนาสังคม

02/02/2561

ไม่ผ่าน

147

601705190 นาย สิทธิชัย ชัยชนะ

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

02/02/2561

ไม่ผ่าน

148

601705169 นางสาว ธัญชิตา เกษรพรหม

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

02/02/2561

ผ่าน

149

601705194 นาย อนุชิต สวัสดี

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

02/02/2561

ไม่ผ่าน

150

601705139 นาย อนุวฒ
ั น์ ยืนยงคีรีมาศ

บริหารธุรกิจ (การจัดการ)

02/02/2561

ผ่าน

151

591771067 น.ส.ศิริรัตน์ อุปจันทร์

คหกรรมศาสตร์ประยุกต์

02/02/2561

ผ่าน

152

591702130 น.ส.มัลลิกา ใจมะวงศ์

การพัฒนาสังคม

02/02/2561

ผ่าน

153

591777147 น.ส.วศินี ชมดวง

การปกครองท้องถิ่น

02/02/2561

ผ่าน

154

591777190 น.ส.อนันตญา ปลิวมา

การปกครองท้องถิ่น

02/02/2561

ผ่าน

155

591150070 นายวงศพัทธ์ เครือยะ

พลศึกษา

02/02/2561

ผ่าน

156

591435029 นายวรวุฒิ วังแจ่ม

เทคโนโลยีก่อสร้าง

02/02/2561

ผ่าน

157

591702024 นายณัฐพล คนแรง

การพัฒนาสังคม

02/02/2561

ผ่าน

158

591795065 น.ส.นงคราญ วงค์ปาน

การจัดการโลจิสติกส์

02/02/2561

ไม่ผ่าน

159

601438009 นางสาว นลินทิพย์ คาเรือง

ชีววิทยา

02/02/2561

ผ่าน

160

591771091 น.ส.ธนัญญา ช่างแต่ง

คหกรรมศาสตร์ประยุกต์

02/02/2561

ผ่าน

161

601438026 นางสาว อุริสยา กาหลง

ชีววิทยา

02/02/2561

ผ่าน

162

601777011 นาย กิตติพงศ์ ไกลถิ่น

การปกครองท้องถิ่น

02/02/2561

ไม่ผ่าน

163

601777015 นาย จิรโชติ ไกลถิ่น

การปกครองท้องถิ่น

02/02/2561

ไม่ผ่าน

164

591150084 นายอนัฐพล แก้วหน่อ

พลศึกษา

02/02/2561

ผ่าน

