
1

รหสวชา

อาจารยผสอน

หมายเลขการสอบ ว0000000105

-ว -( - )

วชา วทยาศาสตร

 กนยายน หนา

จานวนขอสอบ 50

รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

ภาคเรยนท ปการศกษา12565

คะแนนรวม 50.0050.00 คะแนนเตม

วนท

รปแบบการใหคะแนน คะแนนตอบถก คะแนนตอบผด คะแนนไมตอบ รวมแตละจดประสงค

1 - 50 1 0 0 50.00

ขอมลจานวนของผทมคะแนนผานและไมผานตามคะแนนเตมและคาเฉลย

* ผาน* ไมผาน จานวนผสอบ** ไมผาน** ผานกลมสอบ

63743 20237
83543 20238
04343 24199
03434 241010

16314914รวม 8875

คะแนนสงสด

คะแนนตาสด

คาเฉลย

คาการกระจาย

 หมายเหต * ผาน ( คะแนนไมตากวาเกณฑทกาหนดไว

33.00

11.00

19.44

3.83

33.00

11.00

19.44

3.83

คาสถต(คะแนนรวม) คาสถต(คะแนนเตม)

** ผาน (คะแนนไมตากวาคะแนนเฉลย)

% ของคะแนนรวม)50

14:02 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ว0000000105

-ว -( - )
จานวนขอ 50

2ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา วทยาศาสตร

หนา

รวมเปน

50.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

39444 นายธนกร  ใจซอ  -1 -

 

39446 นายธนกร  มากแกว  -2 -

 

39450 นายธนกฤต  มาเรว  -3 -

 

39468 นายธารากาญจน  ปยพนธเพทาย  -4 -

 

39523 นายพชยยทธ  วองปญญวฒน  -5 -

 

39593 เดกชายสรวชญ  จตรอม  -6 -

 

41913 นายเอทส  เพมสาย  -7 -

 

41916 นายกองภพ  ชโสตร  -8 -

 

41944 นายวรภทร  มวงออน  -9 -

 

41948 นายสกลป  ลายจาปา  -10 -

 

41949 นายสชาครย  ลกษณาวงศ  -11 -

 

39622 นางสาวกมลชนก  พลอยมกดา  -12 -

 

39647 นางสาวจนทรเจา  แยมอม  -13 -

 

39657 นางสาวชญานนนท  ฐตรชตธนกล  -14 -

 

39672 นางสาวญาณศา  ตาระคา  -15 -

 

39675 นางสาวญาตาว  ดวงดมศกด  -16 -

 

39679 นางสาวฐานสรา  เชยวชาญ  -17 -

 

39682 นางสาวฑลกา  อสาหะ  -18 -

 

39684 นางสาวณภชชมน  กลนเพย  -19 -

 

39696 นางสาวณฐสกาญ  มณโชต  -20 -

 

39717 นางสาวธมน  เจรญสน  -21 -

 

39718 นางสาวธมลวรรณ  ทองเมอง  -22 -

 

39731 นางสาวนราพร  รกงาม  -23 -

 

39764 นางสาวปนปณฎฐ  มณขต  -24 -

 

39765 นางสาวปตญาณ  จตรวทยกล  -25 -

 

39766 นางสาวปณยนช  เทยงออน  -26 -

 

39776 นางสาวพชชาณณณ  จนตเจรญ  -27 -
39778 นางสาวพชญาภา  คงสบาย  -28 -
39787 นางสาวภทรพชา  ตาลเจรญ  -29 -
39816 นางสาววรยา  ธรรมจง  -30 -
39844 นางสาวสโรชา  ขาวขา  -31 -
39851 นางสาวสกฤตา  เผอกพล  -32 -
39863 เดกหญงสภานน  ไชยราช  -33 -
39876 นางสาวอนญญา  วองพานช  -34 -
42022 นางสาวอภสรา  ชบระ  -35 -
42024 นางสาวอารยา  ศรวชย  -36 -

14:02 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ว0000000105

-ว -( - )
จานวนขอ 50

3ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา วทยาศาสตร

หนา

รวมเปน

50.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

39392 นายคฑาธร  ชนใจ 16 161 41

 

39434 นายณฐพล  แสงฮวด 21 212 54

 

39435 นายณฐพชร  พรหมสาขา ณ สกลนคร 24 243 62

 

39447 นายธนกร  ยะนล 21 214 54

 

39483 นายนนทพทธ  เจรญธรรม 20 205 51

 

39487 นายนพพล  เหลอมเมฆ 15 156 38

 

39535 นายภทรพล  เขมเพชร 17 177 44

 

39555 นายรชชานนท  นลแท 16 168 41

 

40734 นายธนพงศ  จารง 18 189 46

 

41917 นายคงศกด  ทพยจนทร 21 2110 54

 

41929 นายธนดล  ธารรชต 21 2111 54

 

41932 นายธรพล  ผลกลา 18 1812 46

 

39631 นางสาวกลยา  คลายสงหโต 14 1413 36

 

39642 นางสาวเกศรา  ปลาบทอง 17 1714 44

 

39643 นางสาวขวญฤทย  ตสงข 22 2215 57

 

39671 นางสาวญาณสร  คนาสน 18 1816 46

 

39687 นางสาวณฏฐกานต  เขมเพชร 14 1417 36

 

39694 นางสาวณฐวด  ทนสมย 15 1518 38

 

39712 นางสาวธนญญา  จนทรเปรยง 17 1719 44

 

39715 นางสาวธนดา  ทองเปลว 21 2120 54

 

39760 นางสาวปาลตา  เยนใจ 17 1721 44

 

39810 นางสาววนรฎา  วรวงศ 21 2122 54

 

39818 นางสาววรศรณย  พทธฉนท 18 1823 46

 

39819 นางสาววรศรา  ไยยธรรม 15 1524 38

 

39831 นางสาวศรประภา  ฟกโต 17 1725 44

 

39845 นางสาวสโรชา  เอมโอด 14 1426 36

 

39852 นางสาวสกญญา  บวคา 19 1927 49
39853 นางสาวสกานดา  จนทรแสง 14 1428 36
39865 นางสาวสภาพร  รตนวงศภกด 15 1529 38
39872 นางสาวสเชาวด  เปยมสาคร 18 1830 46
41969 นางสาวชลทชา  ตระการธงชย 16 1632 41
41974 นางสาวณฐตยา  มเชาว 11 1133 28
41984 เดกหญงนรตา  เจรญจตต 20 2034 51
42019 นางสาวสภาพร  โรจนรงศลป 12 1235 31

14:02 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ว0000000105

-ว -( - )
จานวนขอ 50

4ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา วทยาศาสตร

หนา

รวมเปน

50.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

39389 นายกนตกว  กลมศลปสร  -1 -

 

39402 นายจตตพฒน  ธงชย  -2 -

 

39414 นายชนาธป  ธงเพง  -3 -

 

39415 นายชลต  ศรพฒพงศ  -4 -

 

39421 นายชาญชย  เทยมเจรญ  -5 -

 

39433 นายณฐพล  พวงมาลย  -6 -

 

39475 นายธรภทร  เพชรสน  -7 -

 

39481 นายนฐกร  จนทรเวช  -8 -

 

39492 นายนราวชญ  กระแจม  -9 -

 

39504 นายปรญญา  สนทรมณฑล  -10 -

 

39560 นายวชรพล  จนทรเทยง  -11 -

 

39578 นายศวกร  โหมดแจม  -12 -

 

41922 นายฌอง  วระพตร กาโลเจโร เมสสานา  -13 -

 

41925 นายณฐพล  วสตรสกลศกด  -14 -

 

41938 นายพสษฐ  กองสอน  -15 -

 

41953 นายอสระ  พรนคม  -16 -

 

39623 นางสาวกมลพร  สารเจรญ  -17 -

 

39653 นางสาวจราวรรณ  จนทรบาง  -18 -

 

39667 นางสาวชาลสา  จาปารตน  -19 -

 

39699 นางสาวณชาภทร  ศรราจนทร  -20 -

 

39722 นางสาวธญจรา  แซตน  -21 -

 

39726 นางสาวธตพร  กนยา  -22 -

 

39730 นางสาวนภสร  มลจนทะ  -23 -

 

39732 นางสาวนวยา  ราชวงศ  -24 -

 

39769 เดกหญงพรรวษา  แวนแกว  -25 -

 

39794 นางสาวมณฑารพ  ทดไท  -26 -

 

39803 นางสาวมาลษา  เกดสข  -27 -
39808 นางสาวลกขณา  มทรพยมาก  -28 -
39811 นางสาววรรณวษา  ตนทเตม  -29 -
39820 นางสาววรษฐา  พยอมหอม  -30 -
39835 นางสาวศรรายา  คนทด  -31 -
39836 นางสาวศภวรรณ  โฉมหงษ  -32 -
39858 นางสาวสธาทพย  ทองแถบ  -33 -
39866 เดกหญงสภารตน  ทองศร  -34 -
39873 นางสาวหทยชนก  สงขชน  -35 -
39890 นางสาวอาณญชา  ผลจนทร  -36 -
41963 นางสาวกมลลกษณ  อปถมภ  -37 -
41968 นางสาวชญานนท  กระจางนฤมลกล  -38 -
41971 นางสาวญาตา  ทองดา  -39 -
41979 นางสาวธนดา  ชมโลก  -40 -
41987 นางสาวปทมา  แกวสน  -41 -
42001 นางสาวภทรวรรณ  ปรต  -42 -

14:02 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ว0000000105

-ว -( - )
จานวนขอ 50

5ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา วทยาศาสตร

หนา

รวมเปน

50.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

39411 นายชญานนท  รงสวาง  -1 -

 

39478 นายธรเดช  อยสข  -2 -

 

39499 นายนรนธน  อตะเภา  -3 -

 

39517 นายพชรพล  จารขนธ  -4 -

 

39541 นายภาสกร  หลอพนธ  -5 -

 

39567 นายวษณ  จนทรพล  -6 -

 

39576 นายศรสทธ  แดงตง  -7 -

 

39581 นายศภชย  สวรรณลขต  -8 -

 

39591 นายสทธชย  เหลาเหมมณ  -9 -

 

39612 นายอนดา  ภชงเจรญ  -10 -

 

41924 นายณฐนน  กจวตร  -11 -

 

41927 นายธนกร  บญชมอย  -12 -

 

41935 นายพงศเทพ  เกตเจรญ  -13 -

 

41951 นายอทตย  จาปาเปน  -14 -

 

39634 นางสาวกตตภา  นาคทพวรรณ  -15 -

 

39660 นางสาวชรนรตน  โพธเพชร  -16 -

 

39690 นางสาวณฐตมา  กจสมฝน  -17 -

 

39725 นางสาวธญชนก  อยสข  -18 -

 

39728 นางสาวธรดา  งาตว  -19 -

 

39745 นางสาวเบญจวรรณ  สทธพฤกษ  -20 -

 

39758 นางสาวปารฉตร  วนอม  -21 -

 

39781 นางสาวณฏฐณชา  ปาออน  -22 -

 

39784 นางสาวแพรวลลกษณ  จนยว  -23 -

 

39792 นางสาวภสดา  ชาวนา  -24 -

 

39799 นางสาวมนสษญา  บตรสาเนตร  -25 -

 

39807 นางสาวรตนาวด  วองประเสรฐ  -26 -

 

39814 นางสาววรารตน  พทธา  -27 -
39815 เดกหญงวรชศรา  เจรญรกษา  -28 -
39833 นางสาวศรรตน  คมแหน  -29 -
39839 เดกหญงศภสรา  คะเลยงรมย  -30 -
39855 นางสาวสชาวล  เตงมณ  -31 -
39878 นางสาวอภญญา  บวสอน  -32 -
39880 นางสาวอภรดา  คาด  -33 -
40059 นางสาวธญวรรณ  รอดเขยว  -34 -
41964 นางสาวกนตธดา  ฮวดลม  -35 -
41980 นางสาวธารารตน  คลายแดง  -36 -
41995 นางสาวพชราภรณ  บวพรรณ  -37 -
41997 นางสาวพชรดา  พงเมอง  -38 -
41998 นางสาวพชยา  สขแจม  -39 -
41999 นางสาวพมพชนก  กรยนยง  -40 -
42000 นางสาวพมพญาดา  ธนากลหรญกตต  -41 -
42010 นางสาวศรพร  จลปาน  -42 -
42023 นางสาวอรทย  สนคง  -43 -

14:02 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ว0000000105

-ว -( - )
จานวนขอ 50

6ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา วทยาศาสตร

หนา

รวมเปน

50.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

39378 นายกนก  มประวต  -1 -

 

39454 นายธนภทร  กอจตตวนจ  -2 -

 

39464 นายธชธรรม  สวรรณประเสรฐ  -3 -

 

39472 นายธรพงศ  ชางลอย  -4 -

 

39488 นายนพรฐ  วมกตะลพ  -5 -

 

39490 นายนภส  พทธา  -6 -

 

39512 นายปยะวฒน  ดวงสงาศร  -7 -

 

39519 นายพฒธนะพงษ  สดเขยว  -8 -

 

39551 นายรพนทร  โอภาส  -9 -

 

39557 นายรฐภม  แจงสวรรณ  -10 -

 

39611 นายอครเดช  สทธโอฬาร  -11 -

 

41928 นายธนชาต  ใจมน  -12 -

 

41946 นายสรภทร  คายอด  -13 -

 

41947 นายสรวชญ  สวรรณมาล  -14 -

 

39620 นางสาวกนกอร  มาลา  -15 -

 

39633 นางสาวกาญจนา  ศรราคา  -16 -

 

39641 นางสาวเกศกนก  คาวตร  -17 -

 

39650 นางสาวจนตนา  โกโลย  -18 -

 

39676 นางสาวญาตกา  สธาพจน  -19 -

 

39683 นางสาวฑฆมพร  ดเหลอ  -20 -

 

39704 นางสาวทกอกษร  อนแสน  -21 -

 

39720 เดกหญงธวลรตน  ศรสาราญ  -22 -

 

39733 นางสาวนนทนภส  จฑาจาเรญ  -23 -

 

39736 นางสาวนชาดา  จนประชา  -24 -

 

39747 นางสาวเบญญาภา  นากอนนตศลป  -25 -

 

39779 นางสาวพชยนนท  เจรญสข  -26 -

 

39783 นางสาวพมกด  มงชมกลาง  -27 -
39785 นางสาวภทรนนท  วโรภาสเรองฤทธ  -28 -
39812 นางสาววรวรรณ  จยวน  -29 -
39813 นางสาววรทยา  วดกลบ  -30 -
39828 นางสาวศลษา  คาม  -31 -
39838 นางสาวศภสตา  เหมณ  -32 -
39847 นางสาวสลลทพย  แดงสา  -33 -
39857 นางสาวสทธชา  สมศกด  -34 -
39870 นางสาวสวชญา  ทองดอนพวน  -35 -
39877 นางสาวอนลทตา  ตาลเชอ  -36 -
39881 นางสาวอรณชา  ผมหอม  -37 -
41956 นางสาวเมทน  พมพวรรณ  -38 -
41985 นางสาวนลนทพย  การะเกต  -39 -
42002 นางสาวภทรศศร  สงหถม  -40 -
42004 นางสาวภสรนนท  อครชวน  -41 -
42008 นางสาววรพชชา  ปนแกว  -42 -
42009 นางสาววนรกา  ปราดเปรยว  -43 -

14:02 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ว0000000105

-ว -( - )
จานวนขอ 50

7ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา วทยาศาสตร

หนา

รวมเปน

50.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

39381 เดกชายกรณาธป  อนจนา  -1 -

 

39383 เดกชายกฤษดา  ออนแชม  -2 -

 

39394 นายคณศร  สงสม  -3 -

 

39436 นายณฐวฒน  คาหอม  -4 -

 

39452 นายธนชาต  พรสรายทธ  -5 -

 

39486 นายนพคณ  สวรรณวร  -6 -

 

39495 นายนวรตน  พลบางยง  -7 -

 

39498 นายนธภช  โลหะการก  -8 -

 

39524 นายพพฒน  จนทรเพง  -9 -

 

39573 นายศราวธ  ปนจน  -10 -

 

41293 นายนภดล  สวนเพลง  -11 -

 

41921 นายชานนท  สนธมาส  -12 -

 

41923 นายฑเบต  อยเปยม  -13 -

 

41941 นายภมรนทร  เขยวชอม  -14 -

 

41952 นายอาทตย  รตนาธวต  -15 -

 

39617 นางสาวกนกพรรณ  รอดคลา  -16 -

 

39621 นางสาวกมลชนก  แกวไพโรจน  -17 -

 

39624 นางสาวกมลวรรณ  เมองเจรญ  -18 -

 

39628 นางสาวกญญารตน  นอยเคยง  -19 -

 

39664 นางสาวชลธชา  ทองประเพยร  -20 -

 

39666 นางสาวชวนรตน  ชาตพศาล  -21 -

 

39703 นางสาวทยดา  บตรศรดวง  -22 -

 

39707 นางสาวทฆมพร  พวงอนทร  -23 -

 

39711 นางสาวธนพร  เชง  -24 -

 

39727 นางสาวธมาพร  ไชยสระ  -25 -

 

39739 นางสาวนชรด  ศรสวรรณ  -26 -

 

39749 นางสาวปณตา  วฒจนทร  -27 -
39791 นางสาวภญญดา  เอกเชอ  -28 -
39798 นางสาวมนสว  เกษมไพบลย  -29 -
39817 เดกหญงวรยาณฏฐ  บวจนทร  -30 -
39824 นางสาวเวธน  พทธา  -31 -
39832 นางสาวศรยภา  มวงสวย  -32 -
39854 นางสาวสชานาถ  อนทรขอม  -33 -
39856 นางสาวสตาภทร  หนชะนา  -34 -
39868 นางสาวสภาวด  วรภากรณ  -35 -
39895 นางสาวเอมอร  คนบญ  -36 -
40732 นางสาวชนาภา  บตดาพวง  -37 -
40762 นางสาววรศรา  ตงสทธเสรวงศ  -38 -
41960 นางสาวกชามาส  หมนวล  -39 -
41986 นางสาวนารา  ดารงวาจาสตย  -40 -
41993 นางสาวพรรธชา  ทรพยเจรญ  -41 -
42011 นางสาวสโรชา  สรอยฟายรรยง  -42 -
42021 นางสาวอภญญา  บญมา  -43 -

14:02 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ว0000000105

-ว -( - )
จานวนขอ 50

8ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา วทยาศาสตร

หนา

รวมเปน

50.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

39400 นายจกรน  พมศร  -1 -

 

39418 นายชวลวทย  องควทยา  -2 -

 

39419 นายชวน  บตรแกว  -3 -

 

39427 นายณวฒน  รปอวน  -4 -

 

39441 นายไตรภพ  สมบตคโณปการ  -5 -

 

39469 นายธาวน  รตนภม  -6 -

 

39496 นายนาวน  ปอมอาร  -7 -

 

39528 นายพรพทร  ยะนล  -8 -

 

39531 นายภคนภ  ลดดาวลย  -9 -

 

39550 นายยทธภม  หาวหาญ  -10 -

 

39564 นายวชร  ยางเยยม  -11 -

 

39566 นายวรฬห  โพธไทย  -12 -

 

41920 นายชลธ  นกจ  -13 -

 

41931 เดกชายธนวฒน  พงซา  -14 -

 

41943 นายวรวฒน  เทวรกษ  -15 -

 

41945 นายศภกจ  เทยนล  -16 -

 

39645 นางสาวจรยา  สลารกษ  -17 -

 

39646 นางสาวจนทกานต  วนเพญ  -18 -

 

39648 นางสาวจตรลดา  นพพากล  -19 -

 

39652 นางสาวจรวด  ศรคา  -20 -

 

39662 นางสาวชลณฌา  สวสด  -21 -

 

39673 นางสาวญาณศา  แถวนาม  -22 -

 

39678 นางสาวฐานต  สงหถม  -23 -

 

39697 นางสาวณฐยากร  จนทรเปรม  -24 -

 

39702 นางสาวตนขาว  ธรรมวสกล  -25 -

 

39705 นางสาวทศนย  จวะ  -26 -

 

39742 นางสาวบญญสา  สวนลา  -27 -
39750 นางสาวปภาวนท  สงขสตย  -28 -
39752 นางสาวปลตา  เพชรศทธพงศ  -29 -
39756 นางสาวปณฑตา  แซออ  -30 -
39804 นางสาวมทตา  วรสทธพศาล  -31 -
39826 นางสาวศรตา  กาญจนอโนทย  -32 -
39841 นางสาวสตมา  รงษอาจศก  -33 -
40733 นางสาวปารตา  พรงประยร  -34 -
41954 นางสาวเบญจศศชา  วรยานภาพ  -35 -
41961 นางสาวกมลชนก  คาวตร  -36 -
41981 นางสาวธารณ  เชดแส  -37 -
41994 เดกหญงพลอยชมพ  ศรเอยม  -38 -
41996 นางสาวพชราภา  จนอย  -39 -
42006 นางสาวรตตยา  ตนเจรญ  -40 -
42007 นางสาวรงนภา  นธากร  -41 -
42014 นางสาวสกญญา  แมนจตร  -42 -
42020 นางสาวอนธดา  เหลาคงถาวร  -43 -

14:02 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ว0000000105

-ว -( - )
จานวนขอ 50

9ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา วทยาศาสตร

หนา

รวมเปน

50.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

39387 นายกนตพงษ  พตต 23 231 59

 

39388 นายกนตพฒน  สาดะระ 22 222 57

 

39391 นายกองภพ  คงกะพนธ 17 173 44

 

39423 นายชตพงศ  ประวตเจรญวทย 17 174 44

 

39426 นายฐรพล  แกนจนทร 20 205 51

 

39429 นายณฐกตต  คาทอน 24 246 62

 

39456 นายธนภทร  ยงคงพฒนา 24 247 62

 

39467 นายธาน  ทองเปลว 19 198 49

 

39500 นายนานนท  กมลพฒนานนท 19 199 49

 

39516 นายพงศรชฏ  พมเสน 25 2510 65

 

39526 นายพรชยภณ  เชสภ 19 1911 49

 

39544 นายภผา  ศลปสอน 22 2212 57

 

40058 นายธนบด  มารศร 23 2313 59

 

41912 นายเตวชญ  เอยมอาจ 20 2014 51

 

41926 นายธนเชษฐ  จนทรลา 25 2515 65

 

41930 นายธนดล  ศรราจนทร 25 2516 65

 

41933 นายปยะ  สวนสวรรณ 27 2717 70

 

41942 นายวงศพทธ  ใจตรง 18 1818 46

 

39618 นางสาวกนกวรรณ  ธงเพง 17 1719 44

 

39636 นางสาวกรนนท  บตรคา 19 1920 49

 

39661 นางสาวชรนรตน  มลเมอง 15 1521 38

 

39674 นางสาวญาณศา  สดแนน 23 2322 59

 

39692 นางสาวณฐนร  ผานาค 17 1723 44

 

39713 นางสาวธนญธตา  เจรญสข 17 1724 44

 

39741 นางสาวเนตญา  เหมเปา 23 2325 59

 

39753 นางสาวปวรศา  ศรสงสาร 19 1926 49

 

39782 นางสาวพมลพรรณ  รอดขา 24 2427 62
39790 นางสาวภาวดา  เหมอนละมาย 25 2528 65
39796 นางสาวมนญชยา  สนทชน 23 2329 59
39821 นางสาววาสนา  ศภวจตตานนท 13 1330 33
39823 นางสาววชดา  เทพทอง 22 2231 57
39830 นางสาวศนศนย  สงขทอง 22 2232 57
39843 นางสาวสโรชา  แกวขาว 15 1533 38
39849 นางสาวสาธกา  อนนตสข 25 2534 65
39871 นางสาวสวชาดา  ชยบณฑต 15 1535 38
39882 นางสาวอรรมภา  แตงทอง 16 1636 41
41965 นางสาวกลจรา  แกวเลศดลก 20 2037 51
41967 นางสาวจตรดา  บวรเมธา 22 2238 57
41976 นางสาวณชนนท  นนทบญญฤทธ 18 1839 46
41978 นางสาวทพยรตน  บญมา 14 1440 36
41982 นางสาวนนทยา  กสกรรม 23 2341 59
41983 นางสาวนภสปภา  โหมดตาด 17 1742 44
42018 นางสาวสภสสร  เซยงเหน 18 1843 46

14:02 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ว0000000105

-ว -( - )
จานวนขอ 50

10ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา วทยาศาสตร

หนา

รวมเปน

50.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

39458 นายธนภม  ยงศร 18 181 46

 

39465 นายธนฐภทร  ซงเขยวชมพล 21 212 54

 

39482 นายนนทพฒน  ศรวพฒน 19 193 49

 

39491 นายนราดล  เปยชาต 20 204 51

 

39494 นายนวพรรษ  จรทปตวรโชต 17 175 44

 

39514 นายปยงกร  บอทรพย 24 246 62

 

39533 นายภพสษฐ  ไชสายณห 13 137 33

 

39549 นายยศพฒน  ปลมจตร 28 288 72

 

41919 นายจราย  หนประภา 24 249 62

 

41936 นายพงศกร  พกเงน 25 2510 65

 

41937 นายพสษฐ  เชวงกลพวฒน 19 1911 49

 

41940 นายภมรพทธ  ทองแพง 16 1612 41

 

41950 นายสประดษฐ  สหจกร 27 2713 70

 

39619 นางสาวกนกอร  นชเครอ 24 2414 62

 

39635 นางสาวกตตมณ  ศรสวสด 20 2015 51

 

39651 นางสาวจรนนท  ญาตกลาง 22 2216 57

 

39658 นางสาวชนาภทร  บญพรง 21 2117 54

 

39688 นางสาวณฐกมล  จงมสข 23 2318 59

 

39706 นางสาวทฆมพร  ดวงกาเหนด 15 1519 38

 

39710 นางสาวทพรดา  หอมเยน 15 1520 38

 

39729 นางสาวธรตา  สวสด 19 1921 49

 

39751 นางสาวประนตดา  ภมม 14 1422 36

 

39754 นางสาวปณฑารย  ทองด 21 2123 54

 

39770 นางสาวพรลภส  หยาดคา 23 2324 59

 

39772 นางสาวพวงชมพ  แคลวเครอ 27 2725 70

 

39786 นางสาวภทรพร  ทองอย 15 1526 38

 

39789 นางสาวภาพชชา  ขนเศรษฐ 22 2227 57
39827 นางสาวศรตา  โลนชต 18 1828 46
39837 นางสาวศภสร  เขมทอง 21 2129 54
39862 นางสาวสพชญา  แซล 33 3330 85
39869 นางสาวสมตรา  แพงผล 26 2631 67
39874 นางสาวอฐตยา  ใจซอ 19 1932 49
39894 นางสาวอไรพร  ผวขา 14 1433 36
41959 นางสาวใบขาว  ตลงชน 19 1934 49
41966 นางสาวจนทรา  พฒต 17 1735 44
41972 นางสาวฐตพร  อบล 32 3236 83
41973 นางสาวณฏฐรนย  ศรประทม 17 1737 44
41975 นางสาวณฐสดา  นาหนน 19 1938 49
41988 นางสาวปารณย  ฐานธนาฐตฏ 17 1739 44
41989 นางสาวปารชาต  อนแกว 22 2240 57
42003 นางสาวภทรยา  เลาหบตร 20 2041 51
42005 นางสาวมนสชา  นาคปาน 25 2542 65
42017 นางสาวสภทรา  วนด 16 1643 41

14:02 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ว0000000105

-ว -( - )
จานวนขอ 50
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กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา วทยาศาสตร

หนา

รวมเปน

50.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

39386 นายกณฐพงษ  พจชนาถ 15 151 38

 

39430 นายณฐดนย  เอยมมะเฟอง 14 142 36

 

39521 นายพากเพยร  นอยม 23 233 59

 

39532 นายภคพล  พมแยม 24 244 62

 

39542 นายภรพนธ  สวรรณฉว 20 205 51

 

39543 นายภผา  พนเปรม 20 206 51

 

39585 นายศภโชค  แจมเหมอน 23 237 59

 

39592 นายสรภพ  สนทด 24 248 62

 

39606 นายอภนนท  แซโงว 14 149 36

 

40083 นายณภทรบดนทร  ชชยวฒพงศ 19 1910 49

 

41914 นายกองเกยรต  วงษอยรา 19 1911 49

 

41915 นายกองกว  สทธประเสรฐ 17 1712 44

 

41918 นายจรพส  สลางาม 21 2113 54

 

41934 นายปยะกล  ผวงาม 22 2214 57

 

41939 นายภทร  คาศรเพชร 21 2115 54

 

39615 นางสาวกชวรรณ  วองวไล 14 1416 36

 

39626 นางสาวกรรณการ  โพธเอยม 18 1817 46

 

39639 นางสาวกกกก  - 22 2218 57

 

39644 นางสาวคนงนตย  อมเครอ 19 1919 49

 

39654 เดกหญงจราพรรณ  คลองแคลว 16 1620 41

 

39670 นางสาวโชตรส  จนทรประเสรฐ 13 1321 33

 

39686 นางสาวณชชา  อนเรอน 21 2122 54

 

39719 นางสาวธรรญชนก  ยงอย 15 1523 38

 

39721 นางสาวธวรดา  สวรรณ 21 2124 54

 

39724 นางสาวธญชนก  สกดบ 24 2425 62

 

39740 นางสาวเนตรชนก  กลนขจร 20 2026 51

 

39761 นางสาวปยฉตร  เนยมสวสด 18 1827 46
39767 นางสาวเปมกา  ปานเกษม 17 1728 44
39777 นางสาวพชญา  ใจซอ 18 1829 46
39825 นางสาวศตนนท  ปะท 22 2230 57
39891 นางสาวอาทตยา  เยนกลม 23 2331 59
41957 นางสาวเอมตรา  ประเสรฐศกด 14 1432 36
41958 นางสาวแพนเคก  จยจารส 19 1933 49
41970 นางสาวญาณศา  ทองปาน 20 2034 51
41977 นางสาวดากานดา  คลายจ 16 1635 41
41990 นางสาวปยธดา  ทบยาง 18 1836 46
41991 นางสาวผกามาศ  บญช 19 1937 49
41992 นางสาวพรปวณ  บวแกว 16 1638 41
42012 นางสาวสรภทร  ศรสวสด 19 1939 49
42013 นางสาวสรวภา  แกวบวด 19 1940 49
42015 นางสาวสนนทา  สวรรณประเสรฐ 17 1741 44
42016 นางสาวสพรรษา  ปานมารศร 21 2142 54
42025 นางสาวอษา  แสงอทย 22 2243 57

14:02 กนยายน 


