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 ถกูตอ้ง    ไม่ถูกตอ้ง
ไมถู่กตอ้ง 
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ผลการตรวจหลั 1.สูจบิตัร
กฐาน ไม่ถูกต้อง 

ไมถู่กตอ้ง 

ไมถู่กตอ้ง 
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 ถกูตอ้ง    ไม่ถูกตอ้ง

 ถกูตอ้ง    ไม่ถูกตอ้ง

 ถกูตอ้ง    ไม่ถูกตอ้ง
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