
1

รหสวชา

อาจารยผสอน

หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )

วชา ภาษาจนนาร

 กนยายน หนา

จานวนขอสอบ 30

รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

ภาคเรยนท ปการศกษา12565

คะแนนรวม 30.0030.00 คะแนนเตม

วนท

รปแบบการใหคะแนน คะแนนตอบถก คะแนนตอบผด คะแนนไมตอบ รวมแตละจดประสงค

1 - 30 1 0 0 30.00

ขอมลจานวนของผทมคะแนนผานและไมผานตามคะแนนเตมและคาเฉลย

* ผาน* ไมผาน จานวนผสอบ** ไมผาน** ผานกลมสอบ

29029 8212

29029รวม 821

คะแนนสงสด

คะแนนตาสด

คาเฉลย

คาการกระจาย

 หมายเหต * ผาน ( คะแนนไมตากวาเกณฑทกาหนดไว

30.00

19.00

25.76

2.90

30.00

19.00

25.76

2.90

คาสถต(คะแนนรวม) คาสถต(คะแนนเตม)

** ผาน (คะแนนไมตากวาคะแนนเฉลย)

% ของคะแนนรวม)50

13:43 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )
จานวนขอ 30

2ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาจนนาร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41431 เดกชายเจษฎากร  สวรรณนกขะ  -1 -

 

41433 เดกชายเทอดศกด  ทองด  -2 -

 

41435 เดกชายเศรษฐวชญ  แสงจนทร  -3 -

 

41437 เดกชายเอออานนท  สอาดเอยม  -4 -

 

41447 เดกชายกวน  อปถมภ  -5 -

 

41478 เดกชายฐตพงศ  วงศไอยรา  -6 -

 

41484 เดกชายณฐดนย  ยางสข  -7 -

 

41494 เดกชายทตธน  ปานสะอาด  -8 -

 

41495 เดกชายทนภทร  กงไฉ  -9 -

 

41497 เดกชายทนภทร  นพพลง  -10 -

 

41520 เดกชายธารากร  เซงเครอ  -11 -

 

41523 เดกชายธรวฒน  สวรรณทอง  -12 -

 

41540 เดกชายปรชศกร  ทองด  -13 -

 

41542 เดกชายปองภพ  สกลฤทธ  -14 -

 

41550 เดกชายผดงวทย  แสงทอง  -15 -

 

41552 เดกชายพงศกร  สงวนอม  -16 -

 

41553 เดกชายพงศฉตร  อมฤทธ  -17 -

 

41557 เดกชายพชรพล  นวลจนทร  -18 -

 

41571 เดกชายภทรดนย  พลาสกร  -19 -

 

41596 เดกชายวรพงศ  แทนบญ  -20 -

 

41622 เดกชายสมชย  รตนพฤกษ  -21 -

 

41632 เดกชายสรพศ  บรรกษกล  -22 -

 

41643 เดกชายอรรคเดช  เซยงใช  -23 -

 

41653 เดกหญงเขมกา  ไพบลย  -24 -

 

41657 เดกหญงเปมกา  พงเครอ  -25 -

 

41682 เดกหญงกวนสดา  โพธนอย  -26 -

 

41705 เดกหญงจรชญา  ออนแชม  -27 -
41709 เดกหญงชณสรา  วฒนชยเสรกล  -28 -
41776 เดกหญงนราภร  วงศโสภาส  -29 -
41781 เดกหญงบวชมพ  กาญจนวรรณ  -30 -
41785 เดกหญงปทตตา  พลทรพย  -31 -
41813 เดกหญงพรพมล  สขศร  -32 -
41814 เดกหญงพรมาภา  บญประสพ  -33 -
41838 เดกหญงมนนยา  เสยมศกด  -34 -
41848 เดกหญงรนรดา  สาวสดชาต  -35 -
41885 เดกหญงสพรรษา  แสงแพ  -36 -

13:43 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )
จานวนขอ 30

3ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาจนนาร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41445 เดกชายกฤษกร  สสายชล  -1 -

 

41461 เดกชายจรภทร  คณสทธ  -2 -

 

41513 เดกชายธนากร  มลทองสงค  -3 -

 

41535 เดกชายปฏการ  เทยงทด  -4 -

 

41559 เดกชายพรรษวฏ  หวงด  -5 -

 

41610 เดกชายศกดนฤน  ตมทอง  -6 -

 

41613 เดกชายศรภทร  พฒเครอ  -7 -

 

41614 เดกชายศลายทธ  รอดผล  -8 -

 

41631 เดกชายสรบดนทร  มณฑาเทยร  -9 -

 

41634 เดกชายหรณย  อนทรย  -10 -

 

41637 เดกชายอนาวล  กจจานลกษณ  -11 -

 

41641 เดกชายอภรตน  จลกรตน  -12 -

 

41661 เดกหญงเพชรรดา  จกหมนภผา  -13 -

 

41667 เดกหญงแกวรตนะ  วรรณแกว  -14 -

 

41673 เดกหญงกมลชนก  ถนมาบแค  -15 -

 

41683 เดกหญงกญญา  เปยกคา  -16 -

 

41712 เดกหญงชนกานต  สรรพทบกรช  -17 -

 

41713 เดกหญงชนดาภา  พานแกว  -18 -

 

41720 เดกหญงฐานตา  สนธน  -19 -

 

41721 เดกหญงฐาปน  จนทร  -20 -

 

41723 เดกหญงฐตารย  บบผา  -21 -

 

41725 เดกหญงฐตวรรณ  กาเครอ  -22 -

 

41737 เดกหญงณฐรดา  สกฤตยา  -23 -

 

41740 เดกหญงณชามน  นนทชาล  -24 -

 

41782 เดกหญงบวทพ  คามา  -25 -

 

41783 เดกหญงบษรากรณ  กลมศลปสร  -26 -

 

41788 เดกหญงประภาศร  กนทะวงค  -27 -
41809 เดกหญงผรตา  เทพรส  -28 -
41811 เดกหญงพรไพลน  บวงาม  -29 -
41816 เดกหญงพชรพร  อนทพาล  -30 -
41824 เดกหญงพมพลดา  จนทรเผอน  -31 -
41828 เดกหญงพมลวรรณ  สมเขาใหญ  -32 -
41830 เดกหญงภรลดา  หลลวน  -33 -
41831 เดกหญงภทรนรนทร  เจรญพทกษกล  -34 -
41835 เดกหญงภสสร  เสนบาง  -35 -
41840 เดกหญงมารตา  โพธชน  -36 -
41854 เดกหญงวรปด  แกนธรรม  -37 -
41863 เดกหญงศรณยพชชา  เอยมหน  -38 -
41868 เดกหญงศศวรรณ  มนคง  -39 -
41869 เดกหญงศศวรรณ  วทยาคม  -40 -
41874 เดกหญงศภราภรณ  วงศสวรรณ  -41 -
41886 เดกหญงสพรรษา  พมพฤกษ  -42 -

13:43 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )
จานวนขอ 30

4ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาจนนาร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41436 เดกชายเอกภม  ทองศร  -1 -

 

41441 เดกชายกรรณวฒน  ศรอนนธ  -2 -

 

41470 เดกชายชวกรณ  แขกเมอง  -3 -

 

41508 เดกชายธนภทร  ฉาชะเอม  -4 -

 

41509 เดกชายธนภทร  สขแปน  -5 -

 

41516 เดกชายธราธร  พงศนาวน  -6 -

 

41522 เดกชายธรพฒน  จนทมา  -7 -

 

41529 เดกชายนภดล  ศรหทยเทพ  -8 -

 

41537 เดกชายปภานน  ผลงาม  -9 -

 

41539 เดกชายประวทย  เวยงลอ  -10 -

 

41561 เดกชายพชยเทพ  เกตแกว  -11 -

 

41573 เดกชายภทรพล  รวมทรพย  -12 -

 

41575 เดกชายภสสธร  สทธ  -13 -

 

41577 เดกชายภากร  พทธา  -14 -

 

41595 เดกชายวรเวชน  พงศภทรภรกล  -15 -

 

41608 เดกชายศรณย  วนนยม  -16 -

 

41628 เดกชายสทธศกด  ราวชย  -17 -

 

41630 เดกชายสกฤษฏ  อองาม  -18 -

 

41635 เดกชายอดสรรค  คาด  -19 -

 

41639 เดกชายอนพงศ  ยนด  -20 -

 

41644 เดกชายอคคพล  คอนท  -21 -

 

41649 เดกชายอาทตย  ประโยชนม  -22 -

 

41654 เดกหญงเบญจพร  ปฐมกนกพงศ  -23 -

 

41669 เดกหญงโกลญญา  วงคผาด  -24 -

 

41689 เดกหญงกลยรตน  เเหยมถนอม  -25 -

 

41690 เดกหญงกลยาณ  เเซจง  -26 -

 

41698 เดกหญงขวญนภทร  โนศร  -27 -
41777 เดกหญงนลมณ  คลายล  -28 -
41789 เดกหญงปรยมาศ  สรยนต  -29 -
41792 เดกหญงปวณา  อรามพรรณ  -30 -
41793 เดกหญงปวภค  ธงเพง  -31 -
41821 เดกหญงพชาภค  ชวยช  -32 -
41834 เดกหญงภทราวด  สรอยสวรรณ  -33 -
41844 เดกหญงรชญาภรณ  ภถาวร  -34 -
41849 เดกหญงลลตภทร  บตรด  -35 -
41851 เดกหญงลลลลลล  ดงชยภม  -36 -
41855 เดกหญงวรรณธยารตน  วนด  -37 -
41862 เดกหญงวลดดา  ดวงรตน  -38 -
41882 เดกหญงสรวมล  วทยาคม  -39 -
41887 เดกหญงสพตรสรณ  ผลอดม  -40 -
41889 เดกหญงสพชชา  แสงทบทม  -41 -
41890 เดกหญงสพชฌาย  มะลพนธ  -42 -

13:43 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )
จานวนขอ 30

5ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาจนนาร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41446 เดกชายกฤษณะ  มะลวน  -1 -

 

41496 เดกชายทนภทร  ดาบแกว  -2 -

 

41507 เดกชายธนพล  หนด  -3 -

 

41517 เดกชายธวชชย  นอยม  -4 -

 

41532 เดกชายนนทชย  ชาญรกสตย  -5 -

 

41538 เดกชายปรเมศ  ธารงคสต  -6 -

 

41544 เดกชายปญญาภรณ  กลเกต  -7 -

 

41549 เดกชายปณยธษณ  แกววงควาลย  -8 -

 

41567 เดกชายพรภทร  จงประเสรฐ  -9 -

 

41594 เดกชายลภสกร  เตงมณ  -10 -

 

41600 เดกชายวรยะ  สปนะ  -11 -

 

41612 เดกชายศรชช  ปนทอง  -12 -

 

41616 เดกชายศภกฤต  ยงคงพฒนา  -13 -

 

41627 เดกชายสทธพงษ  จารญ  -14 -

 

41655 เดกหญงเบญจวรรณ  กอนทพย  -15 -

 

41677 เดกหญงกรรว  โรจนพวง  -16 -

 

41681 เดกหญงกฤษณา  เปยชาต  -17 -

 

41687 เดกหญงกญญาวร  ตาน  -18 -

 

41688 เดกหญงกนตพร  อนแหยม  -19 -

 

41715 เดกหญงชลรศม  บารงราษฎร  -20 -

 

41718 เดกหญงญาณศา  ตณฑะเตมย  -21 -

 

41719 เดกหญงญาณศา  บญลอพนธ  -22 -

 

41729 เดกหญงณชชา  กตตวนชนนท  -23 -

 

41739 เดกหญงณชานนท  ดวงแข  -24 -

 

41745 เดกหญงทกษอร  ชงชย  -25 -

 

41757 เดกหญงธญชนก  พทธา  -26 -

 

41770 เดกหญงนนทนภส  คนหมน  -27 -
41772 เดกหญงนนทชา  บญนาค  -28 -
41773 เดกหญงนารากร  เกดแยม  -29 -
41796 เดกหญงปญฑารย  สวรรณสาโรจน  -30 -
41797 เดกหญงปณณวย  เชดแสง  -31 -
41804 เดกหญงปยธดา  พลอยเหลยม  -32 -
41815 เดกหญงพลอยณชา  พนธภกด  -33 -
41818 เดกหญงพจตรา  พลเสน  -34 -
41827 เดกหญงพมรภส  สมบรณ  -35 -
41836 เดกหญงภญญดา  อารรกษ  -36 -
41842 เดกหญงมทตา  เลศพงษ  -37 -
41850 เดกหญงลลตา  อนเรอน  -38 -
41877 เดกหญงสวรนทร  เพงรา  -39 -
41878 เดกหญงสตตบงกช  ตาลเจรญ  -40 -
41881 เดกหญงสรรตน  ขาวเอยม  -41 -
41899 เดกหญงองศมาลน  ตณจนดา  -42 -

13:43 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )
จานวนขอ 30

6ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาจนนาร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41443 เดกชายกฤตยชญ  ตเยาว 23 231 40

 

41450 เดกชายกนตวชญ  กลนขา 28 282 58

 

41466 เดกชายจราย  วนบารง 19 193 27

 

41468 เดกชายชยพล  สทธกล 30 304 65

 

41473 เดกชายชนพฒน  พฒเครอ 26 265 51

 

41475 เดกชายชนาธป  ยางเดม 28 286 58

 

41527 เดกชายนพลกษณ  กลวงษ 24 247 44

 

41554 เดกชายพงศธร  หนเลศ 25 258 47

 

41569 เดกชายภคพล  สองส 26 269 51

 

41617 เดกชายศภชย  แยมชน 29 2910 61

 

41672 เดกหญงกมลชนก  แพงแสน 21 2111 34

 

41686 เดกหญงกญญามาศ  แสวงทรพย 29 2912 61

 

41707 เดกหญงชญานศ  เลาหะชย 26 2613 51

 

41717 เดกหญงชาฎาพร  อศวพบลยผล 26 2614 51

 

41726 เดกหญงฐรณยา  เปะอย 26 2615 51

 

41727 เดกหญงณดา  สขธนาภวฒน 26 2616 51

 

41728 เดกหญงณธดา  เพมเจรญ 26 2617 51

 

41732 เดกหญงณฎฐนรย  จนขาวขา 28 2818 58

 

41749 เดกหญงธนญชนก  เยนกลม 28 2819 58

 

41753 เดกหญงธนดา  จนทรยอย 29 2920 61

 

41754 เดกหญงธนสร  พฒแตง 20 2021 30

 

41756 เดกหญงธรรกมล  เจยมพล 26 2622 51

 

41762 เดกหญงธนยชนก  ศรรตน 25 2523 47

 

41787 เดกหญงปรรณรสสร  ประวนนา 27 2724 54

 

41807 เดกหญงปณณปวย  ทองเปลว 27 2725 54

 

41861 เดกหญงวราวรรณ  สงขทอง 27 2726 54

 

41905 เดกหญงอารยา  บญนพ 19 1927 27
41907 เดกหญงอนทรา  ฉมมะณ 26 2628 51
41911 เดกหญงอษามณ  ทองออน 27 2729 54

13:43 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )
จานวนขอ 30

7ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาจนนาร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41442 เดกชายกฤตนน  พฒส  -1 -

 

41448 เดกชายกวนภพ  คาเทศ  -2 -

 

41455 เดกชายกตตธาน  เถามานกล  -3 -

 

41471 เดกชายชณณวรรธน  ใชฮะ  -4 -

 

41472 เดกชายชนบญชร  กาญจนอปถมภ  -5 -

 

41480 เดกชายณฏฐกาญจน  ทองจนทร  -6 -

 

41491 เดกชายถรเดช  จเจรญ  -7 -

 

41512 เดกชายธนญชย  บตรคา  -8 -

 

41528 เดกชายนภดล  คลายแดง  -9 -

 

41541 เดกชายปราบดา  ธรรมณโชต  -10 -

 

41543 เดกชายปญญพนต  คงจร  -11 -

 

41548 เดกชายปณณตถ  เสอเฒา  -12 -

 

41583 เดกชายภฏาน  อรวงศวณช  -13 -

 

41585 เดกชายภม  เลศเจรญวฒน  -14 -

 

41587 เดกชายภวเดช  อมเครอ  -15 -

 

41606 เดกชายวฒชย  เคนสโพธ  -16 -

 

41636 เดกชายอนวรรษ  เอยมสะอาด  -17 -

 

41674 เดกหญงกมลพรรต  สขหาญ  -18 -

 

41684 เดกหญงกญญาณฐ  อนนตชยสนธ  -19 -

 

41685 เดกหญงกญญาพชร  เอยมศรนกล  -20 -

 

41697 เดกหญงขวญขาว  บตรธรรม  -21 -

 

41699 เดกหญงจนทรจรา  -  -22 -

 

41710 เดกหญงชนญชน  ศรสวาง  -23 -

 

41748 เดกหญงธนพร  เรองแจมจารส  -24 -

 

41751 เดกหญงธนญญา  แตยนด  -25 -

 

41760 เดกหญงธญพชชา  กลนบารง  -26 -

 

41761 เดกหญงธนยชนก  เยนกลม  -27 -
41790 เดกหญงปรญาภรณ  แสงนอย  -28 -
41791 เดกหญงปวรศา  ทาวบตรา  -29 -
41794 เดกหญงปญญาพร  เยาวมาลย  -30 -
41808 เดกหญงปณยวร  หมวกเมอง  -31 -
41817 เดกหญงพสพร  โลหเลก  -32 -
41819 เดกหญงพชชานนท  ประเสรฐตนตกล  -33 -
41822 เดกหญงพชาอร  พทธสงวนพร  -34 -
41843 เดกหญงยศวด  โยนจ  -35 -
41858 เดกหญงวรศรา  แซลม  -36 -
41864 เดกหญงศศวรรณ  อนทรจนทร  -37 -
41865 เดกหญงศศกานต  โสดสงค  -38 -
41872 เดกหญงศศธร  ปยะอรณ  -39 -
41873 เดกหญงศภนจ  ประวตเจรญวทย  -40 -
41894 เดกหญงอมรสร  มวงสดา  -41 -
41904 เดกหญงอารยา  นลรอด  -42 -

13:43 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )
จานวนขอ 30

8ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาจนนาร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41434 เดกชายเมตตรย  แตงวงษ  -1 -

 

41440 เดกชายไกรวทย  ทองพงตน  -2 -

 

41454 เดกชายกตตกานต  กระจาง  -3 -

 

41467 เดกชายจรายทธ  การบญ  -4 -

 

41479 เดกชายฐตวฒน  พระยาครฑ  -5 -

 

41481 เดกชายณฏฐวฒน  จนทรงาม  -6 -

 

41485 เดกชายณฐพงศ  พนธเพยร  -7 -

 

41489 เดกชายณฐชย  จนทรเปรม  -8 -

 

41502 เดกชายธนกร  แผวภย  -9 -

 

41506 เดกชายธนธรณ  แยมชน  -10 -

 

41545 เดกชายปยพล  สมบรณ  -11 -

 

41546 เดกชายปยะชาต  ชมโลก  -12 -

 

41560 เดกชายพลภม  สงวนทรพย  -13 -

 

41562 เดกชายพชตพงษ  เผอกเงน  -14 -

 

41566 เดกชายพรพฒน  สวสดรกษา  -15 -

 

41588 เดกชายภวเนศวร  นเครอ  -16 -

 

41591 เดกชายรพ  ทนเถอน  -17 -

 

41607 เดกชายศรณย  โสภา  -18 -

 

41651 เดกชายอชกร  จนทน  -19 -

 

41658 เดกหญงเปรมกมล  แสงงาม  -20 -

 

41659 เดกหญงเปรมกมล  บญคม  -21 -

 

41665 เดกหญงแกวเกา  ยะนล  -22 -

 

41675 เดกหญงกมลวรรณ  ตะกอง  -23 -

 

41679 เดกหญงกฤตพร  นนด  -24 -

 

41693 เดกหญงกานตพชชา  พรหมมา  -25 -

 

41695 เดกหญงกลธรตน  ปรเปรม  -26 -

 

41742 เดกหญงดวงฤทย  เผาเทวา  -27 -
41746 เดกหญงทตพชา  มนคง  -28 -
41763 เดกหญงธนยธรณ  ชนเวช  -29 -
41774 เดกหญงนาเพชร  -  -30 -
41801 เดกหญงปารชชาด  เผอกหอม  -31 -
41810 เดกหญงพรเพญ  แขพมาย  -32 -
41820 เดกหญงพชญนร  เซยงจง  -33 -
41832 เดกหญงภทรนนท  เปรมนม  -34 -
41841 เดกหญงมาลอาร  มซาราเมซาน  -35 -
41857 เดกหญงวรนยา  พงซา  -36 -
41867 เดกหญงศศธร  บญช  -37 -
41870 เดกหญงศรดา  ไพเขตร  -38 -
41876 เดกหญงสรลพร  ทรพยเลศ  -39 -
41898 เดกหญงองคณา  รงเรอง  -40 -
41903 เดกหญงอารยา  ปาพานทอง  -41 -
41909 เดกหญงอมบญ  ศรอรณ  -42 -

13:43 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )
จานวนขอ 30

9ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาจนนาร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41429 เดกชายวรยะ  สอนจนทร  -1 -

 

41453 เดกชายกตตกวน  กลปะ  -2 -

 

41457 เดกชายจกรพงศ  ยอดรก  -3 -

 

41477 เดกชายฐณกล  ปนมณ  -4 -

 

41511 เดกชายธนวต  มาลยอทศธรรม  -5 -

 

41568 เดกชายพฒนาถ  หรมรกษา  -6 -

 

41574 เดกชายภทรภณ  จราพรพภทร  -7 -

 

41580 เดกชายภานชต  จนยว  -8 -

 

41584 เดกชายภดส  สภาพชนมานะ  -9 -

 

41590 เดกชายยศชนนทร  แกวกานดา  -10 -

 

41592 เดกชายรชพล  นมอม  -11 -

 

41599 เดกชายวชรากร  โรจนบรานนท  -12 -

 

41601 เดกชายวสษฎ  คมวงษ  -13 -

 

41603 เดกชายวรภทร  ปราดเปรยว  -14 -

 

41609 เดกชายศกดดนย  แจงธรรม  -15 -

 

41615 เดกชายศวกร  ใบพด  -16 -

 

41619 เดกชายศภวชญ  ทองศร  -17 -

 

41624 เดกชายสหรฐ  ดาฉาว  -18 -

 

41629 เดกชายสรวชญ  แกวยนด  -19 -

 

41642 เดกชายอภวชญ  อดมผล  -20 -

 

41646 เดกชายอครนน  ปกหทยวรนช  -21 -

 

41647 เดกชายอศนย  โคจรานนท  -22 -

 

41650 เดกชายอราวต  ศรวฒน  -23 -

 

41652 เดกชายฮดซน  รงแสง  -24 -

 

41664 เดกหญงเสาวลกษณ  เอยมราย  -25 -

 

41666 เดกหญงแกวกลยา  แปนนอย  -26 -

 

41680 เดกหญงกฤตยา  ยะนล  -27 -
41714 เดกหญงชลธชา  บญถนอม  -28 -
41716 เดกหญงชญญานช  พวงแกว  -29 -
41730 เดกหญงณชชา  คณศร  -30 -
41731 เดกหญงณชชา  สทศนย ณ อยธยา  -31 -
41758 เดกหญงธญญรศม  ประเสรฐศกด  -32 -
41764 เดกหญงธตรตน  ซมเกษม  -33 -
41767 เดกหญงนภสสร  ยอดคร  -34 -
41800 เดกหญงปารฉตร  ใจตรง  -35 -
41802 เดกหญงปาลกา  อภวฒนตงสกล  -36 -
41806 เดกหญงปณญพร  ดวงสวรรณ  -37 -
41812 เดกหญงพรทพย  -  -38 -
41825 เดกหญงพมพลภส  เจรญเกยรตยศ  -39 -
41856 เดกหญงวรชยา  ผองศร  -40 -
41883 เดกหญงสณตา  ปรางละออ  -41 -
41906 เดกหญงอารษา  เกตกาล  -42 -

13:43 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )
จานวนขอ 30

10ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาจนนาร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41449 เดกชายกนตพงษ  แกวบชา  -1 -

 

41465 เดกชายจราย  คาจ  -2 -

 

41469 เดกชายชยานนท  จงปตนา  -3 -

 

41476 เดกชายญาณวฒ  เขยวสวสด  -4 -

 

41492 เดกชายทรงพร  เครอบญ  -5 -

 

41501 เดกชายธนกร  เตบโต  -6 -

 

41504 เดกชายธนดล  เชยงม  -7 -

 

41525 เดกชายนพชย  มนเรอง  -8 -

 

41536 เดกชายปภงกร  อายนด  -9 -

 

41558 เดกชายพรพพฒน  เขมทอง  -10 -

 

41563 เดกชายพทกษพงษ  ขนศร  -11 -

 

41572 เดกชายภทรพล  เจมปร  -12 -

 

41579 เดกชายภาณพงศ  แผนทอง  -13 -

 

41586 เดกชายภมพฒน  ผตระกล  -14 -

 

41593 เดกชายลภส  พรพทกษธรรม  -15 -

 

41620 เดกชายสกลพชญ  ศลปะขจรสรล  -16 -

 

41626 เดกชายสายชล  บวรอต  -17 -

 

41638 เดกชายอนพงค  สงขเงน  -18 -

 

41671 เดกหญงกมนภค  โกนกระโทก  -19 -

 

41691 เดกหญงกานตพชชา  เทยงออน  -20 -

 

41708 เดกหญงชญาภา  วราสนธ  -21 -

 

41722 เดกหญงฐตาภา  นชเครอ  -22 -

 

41738 เดกหญงณชา  ฮยเวง  -23 -

 

41741 เดกหญงดวงใจ  ขวญชย  -24 -

 

41743 เดกหญงตรรตน  จตรคงคา  -25 -

 

41747 เดกหญงทพรดา  สวสดรกษา  -26 -

 

41750 เดกหญงธนญชนก  รปสม  -27 -
41759 เดกหญงธญญาภทร  ธรรมสาล  -28 -
41766 เดกหญงนภสวรรณ  ศรจนทรเพญ  -29 -
41775 เดกหญงนชานนท  ภญโญ  -30 -
41780 เดกหญงบณฑตา  นลบตร  -31 -
41798 เดกหญงปานนดา  ธรรมส  -32 -
41799 เดกหญงปารว  รงแจง  -33 -
41860 เดกหญงวมพวภา  แครเขยว  -34 -
41871 เดกหญงศรภสสร  เจรญผล  -35 -
41875 เดกหญงสรชา  จนทรตร  -36 -
41879 เดกหญงสรกญญา  บวขาว  -37 -
41880 เดกหญงสรกาญจน  ทฆมพรเพรศ  -38 -
41893 เดกหญงอภสรา  สวรรณหงษ  -39 -
41895 เดกหญงอรจรา  วราสนธ  -40 -
41896 เดกหญงอรณภา  กลนอย  -41 -

13:43 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )
จานวนขอ 30

11ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาจนนาร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41458 เดกชายจนทกานต  เกดเทศ  -1 -

 

41460 เดกชายจรภทร  กาเหนดแจง  -2 -

 

41462 เดกชายจรภทร  ศรสวรรณ  -3 -

 

41482 เดกชายณฐกานต  ปนม  -4 -

 

41483 เดกชายณฐดนย  ชนเครอ  -5 -

 

41486 เดกชายณฐพล  จนเจก  -6 -

 

41499 เดกชายธกฤษณ  พนเปรม  -7 -

 

41505 เดกชายธนดล  หอมมาก  -8 -

 

41510 เดกชายธนวต  พลสนต  -9 -

 

41515 เดกชายธราเทพ  สขดบ  -10 -

 

41524 เดกชายนพเกา  นโกรธา  -11 -

 

41531 เดกชายนรวชญ  ครยอย  -12 -

 

41534 เดกชายบารม  ออนนม  -13 -

 

41551 เดกชายพงคภรณ  พาวงค  -14 -

 

41564 เดกชายพสษฐ  ดษตานน  -15 -

 

41565 เดกชายพรพฒน  แยมขยาย  -16 -

 

41576 เดกชายภากร  ชณหมกดา  -17 -

 

41581 เดกชายภาสกร  บญแหยม  -18 -

 

41589 เดกชายมาตเยอ  รวภทร เมสสานา  -19 -

 

41597 เดกชายวรรณชนะ  ชะนะยทธ  -20 -

 

41618 เดกชายศภวฒน  ธรรมวรกษ  -21 -

 

41633 เดกชายสวจกขณ  ปวนเทยน  -22 -

 

41645 เดกชายอครชย  พวงธรรม  -23 -

 

41439 เดกหญงโศภตา  กลนหน  -24 -

 

41656 เดกหญงเบญญทพย  ประถมวงษ  -25 -

 

41663 เดกหญงเรวด  ทศมาล  -26 -

 

41676 เดกหญงกรกนก  สขชย  -27 -
41678 เดกหญงกรวรรณ  ดอกมะล  -28 -
41692 เดกหญงกานตพชชา  ไขวเครอ  -29 -
41694 เดกหญงกรดาภรณ  วนด  -30 -
41704 เดกหญงจตรลดา  ลาดบส  -31 -
41735 เดกหญงณฐธดา  แกวไพโรจน  -32 -
41736 เดกหญงณฐมล  ฤทธไว  -33 -
41744 เดกหญงทรงอปสร  เครอบญ  -34 -
41768 เดกหญงนภาวรรณ  ฉมาศรพงศ  -35 -
41795 เดกหญงปญญารตน  บรรณสาร  -36 -
41803 เดกหญงปตมน  บญสง  -37 -
41826 เดกหญงพมพลภส  สอนสง  -38 -
41839 เดกหญงมนสวย  ดวงเดช  -39 -
41852 เดกหญงวณดา  เฉดฐา  -40 -
41866 เดกหญงศศชา  สวรรณศร  -41 -
41888 เดกหญงสพตรา  ทองเกด  -42 -

13:43 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ จ0000000127

-จ -( )
จานวนขอ 30

12ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาจนนาร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41438 เดกชายแทนคณ  ปานทอง  -1 -

 

41444 เดกชายกฤตธ  แสงทอง  -2 -

 

41451 เดกชายกาญจนปพน  หลาสะอาด  -3 -

 

41452 เดกชายกตตเดช  คนรา  -4 -

 

41456 เดกชายกตตพฒน  อกษรพนธ  -5 -

 

41490 เดกชายดลสทธ  เทยมเจรญ  -6 -

 

41503 เดกชายธนกฤต  โชตชวน  -7 -

 

41518 เดกชายธชชย  ศรสรวบลยชย  -8 -

 

41526 เดกชายนพรตน  แรมประชา  -9 -

 

41530 เดกชายนภทร  โพธทอง  -10 -

 

41547 เดกชายปยะพงษ  นกขนทอง  -11 -

 

41555 เดกชายพงศสภา  ยงยง  -12 -

 

41556 เดกชายพชร  ภระหงษ  -13 -

 

41570 เดกชายภศธร  ภกดเสมอ  -14 -

 

41582 เดกชายภรภทร  พรพงศสวรรณ  -15 -

 

41611 เดกชายศาเนต  อาจทวกล  -16 -

 

41621 เดกชายสถระ  เรองสรวโรดม  -17 -

 

41625 เดกชายสณฐต  อนทรณรงค  -18 -

 

41640 เดกชายอภชาต  แหยมคอน  -19 -

 

41668 เดกหญงแพรวธดา  พมพวง  -20 -

 

41670 เดกหญงไอรณ  เณรศร  -21 -

 

41702 เดกหญงจดาภา  กลารง  -22 -

 

41706 เดกหญงจฑาทพย  ทองศร  -23 -

 

41724 เดกหญงฐตกาญจน  จนทรรวม  -24 -

 

41733 เดกหญงณฐชา  ยางสวย  -25 -

 

41755 เดกหญงธพรชนก  งามสมโสด  -26 -

 

41765 เดกหญงธรศรา  พลอยเจรญ  -27 -
41771 เดกหญงนนทรตน  นตโร  -28 -
41784 เดกหญงปณตา  สระโอษฐ  -29 -
41786 เดกหญงปทตตา  สวรรณศร  -30 -
41833 เดกหญงภทรวด  หมยโท  -31 -
41845 เดกหญงรชตวรรณ  เซยะเมง  -32 -
41846 เดกหญงรชตกาล  รตนวงศภกด  -33 -
41859 เดกหญงวศน  เทยมเจรญ  -34 -
41884 เดกหญงสทธชา  แดงเยน  -35 -
41891 เดกหญงหนงฤทย  ขวญเมอง  -36 -
41892 เดกหญงอธตยา  เผอกออน  -37 -
41900 เดกหญงอจฉราภรณ  กามะน  -38 -
41902 เดกหญงอาทตยตกาล  นศาสตรสงข  -39 -
41910 เดกหญงอษมา  สนทโรภาส  -40 -
42040 เดกหญงธญจรา  ทองสข  -41 -
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30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

41430 เดกชายเจษฎา  ธญญะพเชษฐ  -1 -

 

41432 เดกชายเทวะบตร  สดใจด  -2 -

 

41459 เดกชายจารกฤษฎ  จวเครอ  -3 -

 

41463 เดกชายจรภทร  สสมคต  -4 -

 

41474 เดกชายชนาธป  ทมประทมทพย  -5 -

 

41487 เดกชายณฐพล  ทเครอ  -6 -

 

41488 เดกชายณฐวฒน  จนทรไตร  -7 -

 

41493 เดกชายทรงภพ  เครอบญ  -8 -

 

41498 เดกชายทปกร  ชาวยอง  -9 -

 

41500 เดกชายธนโชต  วนทอง  -10 -

 

41514 เดกชายธนาวฒ  สมศร  -11 -

 

41519 เดกชายธาราเทพ  ทพยเครอ  -12 -

 

41521 เดกชายธมาพร  พทธา  -13 -

 

41533 เดกชายนรวทธ  นยมทอง  -14 -

 

41578 เดกชายภาคภม  จงสวสด  -15 -

 

41598 เดกชายวสนต  แซลม  -16 -

 

41602 เดกชายวรพล  บญหลา  -17 -

 

41604 เดกชายวรภทร  พนธทพยศกด  -18 -

 

41605 เดกชายวรภาพ  คนรา  -19 -

 

41623 เดกชายสรวชญ  คาตา  -20 -

 

41648 เดกชายอศนยต  ปานดาว  -21 -

 

41464 เดกหญงจราพร  พาหน  -22 -

 

41660 เดกหญงเปรมการ  สสองเมอง  -23 -

 

41662 เดกหญงเพญพชชา  เอยวสวรรณ  -24 -

 

41696 เดกหญงกลธรา  อครกลสร  -25 -

 

41700 เดกหญงจรนนท  คาน  -26 -

 

41701 เดกหญงจารภทร  พรหมประสทธ  -27 -
41703 เดกหญงจดาภา  พมนาค  -28 -
41711 เดกหญงชนากานต  หรญญก  -29 -
41734 เดกหญงณฐชานนท  ตปาน  -30 -
41752 เดกหญงธนาภา  แซเอยว  -31 -
41769 เดกหญงนฤมล  ฉายศร  -32 -
41778 เดกหญงบวรลกษณ  เออพชผล  -33 -
41779 เดกหญงบณฑตา  จานงคสข  -34 -
41805 เดกหญงปณญาพร  ปานใจ  -35 -
41823 เดกหญงพมพชนก  กนรอบร  -36 -
41829 เดกหญงพยดา  ธารา  -37 -
41837 เดกหญงมนชญา  สมบรณ  -38 -
41853 เดกหญงวรตา  พวงม  -39 -
41897 เดกหญงอรสรา  สกลธนาศร  -40 -
41901 เดกหญงอญชนา  ตนโต  -41 -
41908 เดกหญงอษฎาอร  สโนทก  -42 -
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