
1

รหสวชา

อาจารยผสอน

หมายเลขการสอบ ญ0000000136

-ญ -( , , , , )

วชา ภาษาญปน

 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

39544 5393
261743 17265
123143 31127
103343 33109

73643 36711

21612294รวม 12294

คะแนนสงสด

คะแนนตาสด

คาเฉลย

คาการกระจาย

 หมายเหต * ผาน ( คะแนนไมตากวาเกณฑทกาหนดไว

30.00

4.00

14.28

6.16

30.00

4.00

14.28

6.16

คาสถต(คะแนนรวม) คาสถต(คะแนนเตม)

** ผาน (คะแนนไมตากวาคะแนนเฉลย)

% ของคะแนนรวม)50

14:07 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000136

-ญ -( , , , , )
จานวนขอ 30

2ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปน

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

40768 เดกชายกรภทร  แสงเงน  -1 -

 

40775 เดกชายกวน  อนใจ  -2 -

 

40790 เดกชายคณาธป  เอยมทรพย  -3 -

 

40803 เดกชายชตกร  องกรเจรญพร  -4 -

 

40829 เดกชายณวฒน  มสวรรณ  -5 -

 

40840 เดกชายณฐพล  รดเครอ  -6 -

 

40856 เดกชายเทพทต  สขรงเจรญ  -7 -

 

40874 เดกชายธตวฒ  สมพงษ  -8 -

 

40877 เดกชายธรดนย  ดวงรตนมณโชต  -9 -

 

40881 เดกชายธรภทร  ดสม  -10 -

 

40893 เดกชายเนวน  เฮงม  -11 -

 

40906 เดกชายปวรศ  บตดาพวง  -12 -

 

40919 เดกชายพลพฒน  พรมเดช  -13 -

 

40934 เดกชายพระพชร  จนตเจรญ  -14 -

 

40935 เดกชายพฒพงศ  บตรทะยก  -15 -

 

40939 เดกชายภคพล  แกวรน  -16 -

 

40967 เดกชายวศน  แสงรศมมรกต  -17 -

 

40978 นายสงกรานต  ดอกไม  -18 -

 

41009 เดกหญงกนกอร  ชนอารมย  -19 -

 

41015 เดกหญงกสณา  หนองทราย  -20 -

 

41054 เดกหญงญาณศา  ใจวชต  -21 -

 

41071 เดกหญงณฐชยา  ปญตะโญ  -22 -

 

41095 เดกหญงธนพร  จนทรเปรม  -23 -

 

41104 เดกหญงธญชนก  วาจะเสน  -24 -

 

41151 เดกหญงปณณพร  บรรณาการ  -25 -

 

41158 เดกหญงปนปนทธ  พงกลน  -26 -

 

41180 เดกหญงพดชา  เคนหลา  -27 -
41181 เดกหญงพทธธรา  สงวาลเพชร  -28 -
41215 เดกหญงลกษมกานต  รงเรอง  -29 -
41240 เดกหญงโศจลกษณ  เลขะวฒนะ  -30 -
41246 เดกหญงสรกร  ยองใย  -31 -
41270 เดกหญงอารยา  ปญญาวชาสกล  -32 -

14:07 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000136

-ญ -( , , , , )
จานวนขอ 30

3ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปน

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

40770 เดกชายกฤตภาส  ปองนานาค  -1 -

 

40776 เดกชายกษม  วรรณผองใส  -2 -

 

40793 เดกชายจตพล  อางแกว  -3 -

 

40823 เดกชายณธรรม  คาสมฤทธ  -4 -

 

40835 เดกชายณฐฏสภณณ  เหนประเสรฐแท  -5 -

 

40838 เดกชายณฐนนท  ผนสบ  -6 -

 

40865 เดกชายธนพฒน  ธานะสข  -7 -

 

40879 เดกชายธรเทพ  นกขนทอง  -8 -

 

40900 เดกชายปณชย  โชตชวน  -9 -

 

40904 เดกชายปรนทร  กรพนธกสมา  -10 -

 

40907 เดกชายปญญวรรธน  สงหภกด  -11 -

 

40915 เดกชายพงศพฒน  สมรกษ  -12 -

 

40918 เดกชายพฤฒพงศ  แซฉ  -13 -

 

40923 เดกชายพชรพล  ประสพเงน  -14 -

 

40924 เดกชายพชรพล  โรจนบรานนท  -15 -

 

40936 เดกชายภควต  นลรอด  -16 -

 

40938 เดกชายภมร  จดเครอ  -17 -

 

40973 เดกชายวรฬหฉตร  ขาวขา  -18 -

 

40986 เดกชายสรวชญ  ขลยศรตระกล  -19 -

 

40988 เดกชายสทธกานต  อาทบ  -20 -

 

41000 เดกชายอาทตย  ชนเวช  -21 -

 

41004 เดกชายเอกรนทร  เอยมเจรญ  -22 -

 

41010 เดกหญงกมลวรรณ  จารรกษ  -23 -

 

41034 เดกหญงจณหศภา  โสทน  -24 -

 

41061 เดกหญงณภทร  พนโพวงษ  -25 -

 

41063 เดกหญงณชนนท  คยกลาง  -26 -

 

41064 เดกหญงณฎฐณชา  สวางอารมณ  -27 -
41070 เดกหญงณฐชนนท  โอโลม  -28 -
41084 เดกหญงณฐวรรณ  ทเครอ  -29 -
41102 เดกหญงธฤด  บญวทยา  -30 -
41119 เดกหญงนฤมล  บญเรอง  -31 -
41122 เดกหญงนวนดา  มลศาลา  -32 -
41134 เดกหญงเบญจพร  สนธเดชกล  -33 -
41148 เดกหญงปราณสา  เขมทอง  -34 -
41160 เดกหญงปยะธดา  ลมละไม  -35 -
41167 เดกหญงพนตพร  คาพนธ  -36 -
41177 เดกหญงพชชา  อมแสง  -37 -
41188 เดกหญงพชามญช  ขาวขา  -38 -
41220 เดกหญงวรญญา  ยอดกาว  -39 -
41236 เดกหญงศวพร  คงศรวรกลชย  -40 -
41239 นางสาวศภสรา  ศรเวทน  -41 -
41243 เดกหญงสรลรตน  เครอสงค  -42 -
41260 เดกหญงอชรญา  สรอยแสง  -43 -
41271 เดกหญงอทยวรรณ  ภระหงษ  -44 -

14:07 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000136

-ญ -( , , , , )
จานวนขอ 30

4ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปน

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

40786 เดกชายกตตภพ  กรดสข 14 141 50

 

40797 เดกชายจรภทร  หอธรรมรตน 16 162 53

 

40800 เดกชายเจษฎากร  วงษศรวรรณ 21 213 61

 

40805 เดกชายชลกานต  บวทอง 6 64 37

 

40809 เดกชายชยวฒน  บวขาว 14 145 50

 

40818 เดกชายไชยเวทย  แพงผล 10 106 43

 

40822 เดกชายฐตศกด  เกดฤทธ 10 107 43

 

40824 เดกชายณภทร  พนธนนท 15 158 51

 

40831 เดกชายณฏฐว  กลอมจตต 9 99 41

 

40850 เดกชายไตรภพ  เสลาหลก 14 1410 50

 

40868 เดกชายธนวฒน  อยสวสด 17 1711 54

 

40882 เดกชายนครนทร  แซตน 7 712 38

 

40897 เดกชายบรพร  ปอมโอชา 10 1013 43

 

40911 เดกชายปยะศกด  พงษเพง 8 814 40

 

40928 เดกชายพพฒน  นพพลง 12 1215 46

 

40933 เดกชายพรภทร  หวงเจรญ 9 916 41

 

40947 เดกชายยทธนา  คาด 17 1717 54

 

40950 เดกชายรชตะ  ดารงกจจานสรณ 11 1118 45

 

40964 เดกชายวรวทย  ทองศร 8 819 40

 

40992 เดกชายอชรวชญ  เเสนสข 14 1420 50

 

40996 เดกชายอภชย  ทองประหลาด 5 521 35

 

41001 เดกชายอานส  ปาสาบตร 13 1322 48

 

41016 เดกหญงกญญวรา  จนตะโมกขะ 4 423 33

 

41022 เดกหญงกลจรา  เพชรทองเกลยง 21 2124 61

 

41040 เดกหญงเจนจรา  เจรญใจ 10 1025 43

 

41049 เดกหญงชดชนก  เขมวงศทอง 7 726 38

 

41056 เดกหญงฐปนย  ดวงคา 5 527 35
41080 เดกหญงณฐนชา  ประสมทรพย 11 1128 45
41107 เดกหญงธญรตน  พมนล 10 1029 43
41113 เดกหญงธมาพร  เสลาคณ 12 1230 46
41115 เดกหญงนภสวรรณ  บญอย 12 1231 46
41155 เดกหญงปาณสรา  ทรงมล 14 1432 50
41169 เดกหญงพรทพย  หอมมาก 8 833 40
41189 เดกหญงพมนพรรณ  เชงหอม 6 634 37
41190 เดกหญงพมพพสทธ  จนทรลม 7 735 38
41191 เดกหญงพมวรญ  โทจอม 7 736 38
41213 เดกหญงรงทวา  แซเลา 7 737 38
41217 เดกหญงวรนช  สงหา 8 838 40
41251 เดกหญงสกนยา  หรญคา 13 1339 48
41254 เดกหญงสทธกานต  ธรรมแท 14 1440 50
41259 เดกหญงเหมอนฝน  เซยงฉน 10 1041 43
41266 เดกหญงอรจรา  ขวญสด 5 542 35
41267 เดกหญงองคณา  สาขา 18 1843 56

14:07 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000136

-ญ -( , , , , )
จานวนขอ 30

5ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปน

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

40769 เดกชายกฤตพร  วรภกด  -1 -

 

40779 เดกชายกนตพงศ  มาเทศ  -2 -

 

40795 เดกชายจตฤณ  ยางสวย  -3 -

 

40798 เดกชายจรวฒน  ประเสรฐ  -4 -

 

40806 เดกชายชชวาล  ชวนอย  -5 -

 

40808 เดกชายชยมงคล  กลยา  -6 -

 

40815 เดกชายชาครต  ชาตนช  -7 -

 

40859 เดกชายธนกร  ชวนอย  -8 -

 

40876 เดกชายธรโชต  ชวยศรนวล  -9 -

 

40878 เดกชายธรต  ชวยศรนวล  -10 -

 

40896 เดกชายบณยกร  เปลยนขา  -11 -

 

40899 เดกชายปฎภาณ  ยอดจะนะ  -12 -

 

40905 เดกชายปวรศ  เกศเกอวรยะนนท  -13 -

 

40909 เดกชายปตภทร  จตรเจรญ  -14 -

 

40920 เดกชายพศวร  พทธา  -15 -

 

40922 เดกชายพชรพล  นพทธวรรณกล  -16 -

 

40952 เดกชายรฐภม  พลบพลา  -17 -

 

40954 เดกชายรฐศาสตร  อยสถตย  -18 -

 

40979 เดกชายสรณศล  กาเหนดแจง  -19 -

 

40989 เดกชายสทธพงศ  จตวรพฒน  -20 -

 

41029 เดกหญงคณญญา  เลาทรพย  -21 -

 

41038 เดกหญงจราพชร  เชงฉลาด  -22 -

 

41069 เดกหญงณฐกานต  หมเเรต  -23 -

 

41082 เดกหญงณฐภสสร  เตชะกลง  -24 -

 

41090 เดกหญงณชาภา  อนหวยาน  -25 -

 

41096 เดกหญงธนพร  สมไส  -26 -

 

41123 เดกหญงนนทชา  ธรมธช  -27 -
41138 เดกหญงปณดา  นมนวล  -28 -
41143 เดกหญงประภสรา  กบลสงห  -29 -
41153 เดกหญงปทมา  พรหมเจรญ  -30 -
41165 เดกหญงเปรมสดา  นธากรณ  -31 -
41174 เดกหญงพรไพลน  แสดงฤทธ  -32 -
41178 เดกหญงพชรดา  แตมแผน  -33 -
41192 เดกหญงพศชญา  เรงสขเกษม  -34 -
41199 เดกหญงภทรวด  เผาพงษ  -35 -
41218 เดกหญงวรรณภา  สนทะสา  -36 -
41237 เดกหญงศวพร  แซเฮง  -37 -
41241 เดกหญงสตรรตน  เชาวเฉยบ  -38 -
41242 เดกหญงสรณสร  กลนขา  -39 -
41249 เดกหญงสอนงค  นอยเคยง  -40 -
41250 เดกหญงสกฤตา  ซนทรพย  -41 -
41252 เดกหญงสชานาถ  วองไวอมรเวช  -42 -

14:07 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000136

-ญ -( , , , , )
จานวนขอ 30

6ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปน

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

40772 เดกชายกฤตพงศ  จอกระโทก  -1 -

 

40816 เดกชายชามล  ทองด  -2 -

 

40821 เดกชายฐตวฒน  เจรญสทธพรชย  -3 -

 

40825 เดกชายณภากร  ถนนารตน  -4 -

 

40851 เดกชายทตเทพ  กาฬภกด  -5 -

 

40858 เดกชายธณกร  กาเนดกาญจน  -6 -

 

40864 เดกชายธนธญ  ประเสรฐลาภ  -7 -

 

40884 เดกชายนพดล  นนทสรกล  -8 -

 

40925 เดกชายพสกร  สงขเครอ  -9 -

 

40970 เดกชายวณณวรรธน  ปแกว  -10 -

 

40980 เดกชายสรวศษฐ  เยนเจรญ  -11 -

 

40993 เดกชายอดศร  เกยรตศร  -12 -

 

41025 เดกหญงกลสรา  บบภาบญ  -13 -

 

41042 เดกหญงชฎาณฐ  มขา  -14 -

 

41047 เดกหญงชามา  พกบานยาง  -15 -

 

41073 เดกหญงณฐชา  พมเกษร  -16 -

 

41078 เดกหญงณฐนร  มงม  -17 -

 

41087 เดกหญงณทนนทน  เปลยนพม  -18 -

 

41094 เดกหญงธนพร  กกกอง  -19 -

 

41101 เดกหญงธยาน  แซโก  -20 -

 

41128 เดกหญงนศาชล  ชมหอม  -21 -

 

41130 เดกหญงเนตรรว  โพหรญ  -22 -

 

41140 เดกหญงปภาวด  คาสงห  -23 -

 

41152 เดกหญงปณณพร  สบนประเสรฐ  -24 -

 

41219 เดกหญงวรญญา  จรสมาธสร  -25 -

 

41234 เดกหญงศรพร  คนบญ  -26 -

 

41256 เดกหญงสปรยา  เพญมณ  -27 -
41258 เดกหญงสภาพร  สดตา  -28 -

14:07 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000136

-ญ -( , , , , )
จานวนขอ 30

7ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปน

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

40771 เดกชายกฤตกานต  แสงนอย 23 231 64

 

40792 เดกชายคณานนต  เจยมเจม 24 242 66

 

40799 เดกชายจรวฒน  แสนนะรน 11 113 45

 

40807 เดกชายชยนนท  ผมหอม 20 204 59

 

40819 เดกชายญาณวทย  สนตะกจ 19 195 58

 

40826 เดกชายณรงคชย  เซยะเมง 13 136 48

 

40841 เดกชายณฐพชร  เจยมกรตกานนท 17 177 54

 

40848 เดกชายเตชนท  โชตจรพรรณ 25 258 67

 

40853 เดกชายทนภทร  กลดนอย 27 279 71

 

40872 เดกชายธนก  กสกรรม 27 2710 71

 

40875 เดกชายธภพ  เอกธาดาธรโรจน 22 2211 63

 

40890 เดกชายนนทวฒ  บญญานรกษ 21 2112 61

 

40898 เดกชายปกปอง  กระเครอ 26 2613 69

 

40903 เดกชายปรชญา  จนทรด 21 2114 61

 

40930 เดกชายพรศษม  อรยบณยานนท 22 2215 63

 

40931 เดกชายพรกานต  โชคธนโสภา 13 1316 48

 

40944 เดกชายภธป  สาแดงเดช 18 1817 56

 

40953 เดกชายรฐศาสตร  จาปาเนยม 30 3018 76

 

40969 เดกชายวฒนฉตร  ชณหองกรเวส 25 2519 67

 

40984 เดกชายสรวชญ  กาลม 10 1020 43

 

40998 เดกชายอลงกรณ  คลายเงน 18 1821 56

 

41023 เดกหญงกลชล  ศรโพคา 18 1822 56

 

41036 เดกหญงจรพร  สนทรแกว 15 1523 51

 

41045 เดกหญงชลธชา  เปรมแจม 17 1724 54

 

41051 เดกหญงชตยาภรณ  อนไพร 18 1825 56

 

41053 เดกหญงญาณาทพ  แดงชาวนา 24 2426 66

 

41055 เดกหญงญาตาว  แสงฮวด 24 2427 66
41076 เดกหญงณฐธญญา  เจรญสข 27 2728 71
41077 เดกหญงณฐธดา  วรสวาท 18 1829 56
41091 เดกหญงดากานดา  สนธไชย 20 2030 59
41092 เดกหญงดสด  นชนม 25 2531 67
41105 เดกหญงธญญรตน  มตรเจรญ 20 2032 59
41111 เดกหญงธารารตน  นชยมยอง 15 1533 51
41117 เดกหญงนรนทรพร  แกวกนดา 27 2734 71
41131 เดกหญงบงกชกร  กาไรเงน 20 2035 59
41132 เดกหญงบญญาภา  อกจอม 21 2136 61
41156 เดกหญงปาณสรา  มเกลยง 18 1837 56
41163 เดกหญงปณยาพร  แผนคลม 24 2438 66
41193 เดกหญงพทธดา  หลอพมพ 26 2639 69
41212 เดกหญงรตนากร  นาใจสข 24 2440 66
41216 เดกหญงลนลดา  สดสม 24 2441 66
41222 เดกหญงวราภรณ  จราพงศ 24 2442 66
41265 เดกหญงอมรรตน  สรโสภณวรกล 11 1143 45
41268 เดกหญงอญชนา  ชนขา 25 2544 67
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40801 เดกชายฉตธกรณ  ศลปสอน  -1 -

 

40804 เดกชายชยพล  สขเอยม  -2 -

 

40812 เดกชายชยสทธ  ทรงจว  -3 -

 

40830 เดกชายณชพล  ใจรน  -4 -

 

40842 เดกชายณฐภทร  โชตพนชเศรษฐ  -5 -

 

40869 เดกชายธนาทร  พเครอ  -6 -

 

40895 เดกชายบณยกร  ทองเปยม  -7 -

 

40908 เดกชายปณณวชญ  อยทพย  -8 -

 

40913 เดกชายพงศกร  ชนวงคเกต  -9 -

 

40927 เดกชายพชาญ  โพธทด  -10 -

 

40941 เดกชายภทรพงศ  พศวง  -11 -

 

40960 เดกชายวทญ   ลทน  -12 -

 

40962 เดกชายวรพงษ  เหลกด  -13 -

 

40971 เดกชายวทยากร  เเชมเลก  -14 -

 

40981 เดกชายสงหา  วาสกร  -15 -

 

40991 เดกชายเสฏฐวฒ  คาสรอย  -16 -

 

41002 เดกชายอทธกร  อตะเภา  -17 -

 

41007 เดกหญงกณศา  อมอสาห  -18 -

 

41011 เดกหญงกรกว  มะลวลย  -19 -

 

41014 เดกหญงกวนทพย  ทองคา  -20 -

 

41048 เดกหญงชาลสา  มมเเดง  -21 -

 

41052 เดกหญงชตกานต  โสมนาม  -22 -

 

41058 เดกหญงณชญา  สทา  -23 -

 

41060 เดกหญงณปภา  สทา  -24 -

 

41074 เดกหญงณฐณชา  กทรพย  -25 -

 

41086 เดกหญงณฐสดา  จรรยา  -26 -

 

41089 เดกหญงณชาภา  เศรษฐชนะ  -27 -
41093 เดกหญงเทวกา  โสดด  -28 -
41103 เดกหญงธชวรรณ  โปรงจตร  -29 -
41106 เดกหญงธญญาลกษณ  อนทร  -30 -
41108 เดกหญงธณสร  นวมนาร  -31 -
41133 เดกหญงบษยมาส  กระจางนฤมลกล  -32 -
41149 เดกหญงปวรศา  เจรญสข  -33 -
41157 เดกหญงปารจรย  ใจรน  -34 -
41176 เดกหญงพลอยปภส  ผานสบ  -35 -
41184 เดกหญงพชชาพร  พรมแกว  -36 -
41195 เดกหญงเพชราภรณ  รกงาม  -37 -
41198 เดกหญงภทรธดา  สรอยทอง  -38 -
41203 เดกหญงภรชญา  กงทพหลวง  -39 -
41211 เดกหญงรววรรณ  คลายเครอ  -40 -
41221 เดกหญงวรณรฏฐ  กรพนธกสมา  -41 -
41227 เดกหญงวชญาดา  อาจหวยแกว  -42 -
41230 เดกหญงวศรตา  เลศพานช  -43 -
41232 เดกหญงศศประภา  เผาทองงาม  -44 -
41253 เดกหญงสณสา  บญนพ  -45 -
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40778 เดกชายกณฑอเนก  นมนวล 17 171 54

 

40781 เดกชายกนตนนท  แสวงทรพย 13 132 48

 

40782 เดกชายกมพล  ศกดดา 21 213 61

 

40785 เดกชายกตตพงศ  กองแกว 24 244 66

 

40802 เดกชายเฉลมศกด  เตยะคา 15 155 51

 

40810 เดกชายชยวฒน  ยางเยยม 10 106 43

 

40817 เดกชายชนภพ  เสอใจ 10 107 43

 

40847 เดกชายเตชต  ชวสทธกล 11 118 45

 

40854 เดกชายทนภทร  สญสนภย 13 139 48

 

40863 เดกชายธนกฤต  จาปา 18 1810 56

 

40871 เดกชายธนาธป  พตต 18 1811 56

 

40885 เดกชายนพดล  นอยสนธ 20 2012 59

 

40886 เดกชายนราธป  จาศร 27 2713 71

 

40888 เดกชายนวมนทร  อนทรตน 16 1614 53

 

40916 เดกชายพงศพช  ตนจตต 18 1815 56

 

40929 เดกชายพภ  เพชรแจง 11 1116 45

 

40943 เดกชายภาวช  รอดเลก 10 1017 43

 

40948 เดกชายรชต  หวงบรรจงกจ 11 1118 45

 

40949 เดกชายรตวฒน  สมถวล 20 2019 59

 

40959 เดกชายเลศสทศน  มพรบชา 17 1720 54

 

40963 เดกชายวรภทร  เสาธง 11 1121 45

 

40966 เดกชายวรศ  แปนสวรรณ 20 2022 59

 

40968 เดกชายวชระ  บญชยยะ 10 1023 43

 

40997 เดกชายอภสทธ  เพชรรตน 10 1024 43

 

41005 เดกหญงกชกร  สพลจตร 8 825 40

 

41006 เดกหญงกชนนท  พรานเจรญ 17 1726 54

 

41013 เดกหญงกฤตากานต  เหมอนเผาพงษ 13 1327 48
41019 เดกหญงกนตชา  ชราศร 25 2528 67
41030 เดกหญงจตรพร  บญช 21 2129 61
41035 เดกหญงจรนนดา  ทองประหยด 25 2530 67
41039 เดกหญงจรนนต  แยมม 19 1931 58
41059 เดกหญงณฐตา  รปอวน 14 1432 50
41075 เดกหญงณฐณชา  ไขวาร 22 2233 63
41081 เดกหญงณฐนชา  ยางเดม 11 1134 45
41116 เดกหญงนรพร  คาสมฤทธ 13 1335 48
41135 เดกหญงเบญจพร  คาวตร  -36 -
41137 เดกหญงเบญจวรรณ  ยางเนยม 26 2637 69
41141 เดกหญงปภาวรนท  จตรธเนศวร 19 1938 58
41164 เดกหญงปษยา  หตถกรรม 17 1739 54
41182 เดกหญงพาทนธดา  แซตน 21 2140 61
41208 เดกหญงมนา  เขมทรพย 25 2541 67
41229 เดกหญงวมล  แกวสะอาด 5 542 35
41245 เดกหญงสรกมลณฏฐ  ศรสวาท 22 2243 63
41255 เดกหญงสนนทา  นลบว 21 2144 61
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40783 เดกชายกตตกร  นลศร  -1 -

 

40791 เดกชายครนทร  โพธลม  -2 -

 

40796 เดกชายจรภทร  ภรมยสข  -3 -

 

40820 เดกชายฐากร  ดาปาน  -4 -

 

40849 เดกชายเตมบญ  มนหมาย  -5 -

 

40852 เดกชายทตพงษ  มากกลน  -6 -

 

40857 เดกชายแทนคณ  ใจจรม  -7 -

 

40910 เดกชายปยทศน  จลปาน  -8 -

 

40912 เดกชายเปรมกว  ฤทธเดช  -9 -

 

40914 เดกชายพงศกร  พาณชยชชวาลย  -10 -

 

40937 เดกชายภควต  พลอยจนดา  -11 -

 

40951 เดกชายรฐธร  บางศร  -12 -

 

40956 เดกชายรงคณ  กลวยเครอ  -13 -

 

40965 เดกชายวรายทธ  กลดกลบ  -14 -

 

41427 เดกชายพงษพมาน  อครชวน  -15 -

 

41017 เดกหญงกญญาณฐ  บญเกด  -16 -

 

41018 เดกหญงกญญาณฐ  มวงค  -17 -

 

41026 เดกหญงเกวลน  ภควน  -18 -

 

41028 เดกหญงขวญหทย  นยม  -19 -

 

41033 เดกหญงจารนนท  ปนตบแตง  -20 -

 

41037 เดกหญงจรฐตกาล  พวงเกต  -21 -

 

41062 เดกหญงณชชา  แซล  -22 -

 

41066 เดกหญงณฏฐธดา  สวรรณฉม  -23 -

 

41099 เดกหญงธมลวรรณ  ฉตรวระวงค  -24 -

 

41109 เดกหญงธนยชนก  ชอสะอก  -25 -

 

41110 เดกหญงธารธารา  เฉลยวรมย  -26 -

 

41114 เดกหญงนพมาศ  พลสวรรณ  -27 -
41118 เดกหญงนฤภรณ  เชาเครอ  -28 -
41126 เดกหญงนชาภทร  มนคง  -29 -
41127 เดกหญงนศากร  ลลางาม  -30 -
41129 เดกหญงนชประวณ  ทองคาช  -31 -
41139 เดกหญงปณดา  สขประเสรฐ  -32 -
41146 เดกหญงประภาศร  สกเกต  -33 -
41150 เดกหญงปวนพสตร  นาชาง  -34 -
41166 เดกหญงฝนสร  ทองแถบ  -35 -
41170 เดกหญงพรนภส  ตะเพยนทอง  -36 -
41171 เดกหญงพรนชชา  พมภกด  -37 -
41175 เดกหญงพรรณทพา  ตรสงห  -38 -
41202 เดกหญงภญญดา  บญนพ  -39 -
41205 เดกหญงมนญญา  ศรวงษไชย  -40 -
41214 เดกหญงลลตา  มหาเมฆ  -41 -
41225 เดกหญงวลยนภสร  มทรพย  -42 -
41244 เดกหญงสนทธรา  สรอยเเสง  -43 -
41262 เดกหญงอภชญา  นฤนาทสกล  -44 -
41264 เดกหญงอภษฏา  บญสด  -45 -
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40774 เดกชายกฤษดา  เพงด 11 111 45

 

40777 เดกชายกอบเกยรต  แกวไกรสร 15 152 51

 

40787 เดกชายเกรยงไกร  ณรงคเลศฤทธ 16 163 53

 

40789 เดกชายคฑาภท  อครกลสร 22 224 63

 

40794 เดกชายจารกตต  เจรญพจน 17 175 54

 

40811 เดกชายชยววฒน  รกชอ 4 46 33

 

40813 เดกชายชยอนนต  บวขาว 13 137 48

 

40833 เดกชายณฐกรช  งวนหอม 11 118 45

 

40834 เดกชายณฐกตต  มนคง 22 229 63

 

40839 เดกชายณฐพงศ  ตนสงวน 11 1110 45

 

40845 เดกชายเดชาวฒน  เมธโยธน 11 1111 45

 

40860 เดกชายธนกรณ  เซยงจง 21 2112 61

 

40867 เดกชายธนภทร  อมสาราญ 13 1313 48

 

40880 เดกชายธรธรรม  ชวยศรนวล 9 914 41

 

40883 เดกชายนนทวฒน  แจงอารมณ 5 515 35

 

40894 เดกชายบญฤทธ  สวรรณมาล 9 916 41

 

40902 นายประสบโชค  พวงธรรม 9 917 41

 

40926 เดกชายพชญางกร  มศกดประเสรฐ 19 1918 58

 

40976 เดกชายศโรธร  เปยชาต 15 1519 51

 

40982 เดกชายสทธนนท  ขาวขา 5 520 35

 

40990 เดกชายสภทรชย  ขาปญญา 10 1021 43

 

40995 เดกชายอธภทร  กาเหนดแจง 13 1322 48

 

41032 เดกหญงจนทรธดา  แซลม 6 623 37

 

41041 เดกหญงเจนจรา  สาล 7 724 38

 

41046 เดกหญงชลลดา  วจตร 18 1825 56

 

41079 เดกหญงณฐนชา  ดบตร 13 1326 48

 

41097 เดกหญงธนชชา  เพชรนอย 11 1127 45
41098 เดกหญงธนชพร  ทองเปลว 16 1628 53
41100 เดกหญงธมลวรรณ  หลมรตน 10 1029 43
41112 เดกหญงธดารตน  ลอด 12 1230 46
41124 เดกหญงนาทพย  แกวมาล 18 1831 56
41125 เดกหญงนาทพย  จนทรไพศร 11 1132 45
41144 เดกหญงประภาพร  ถาล 5 533 35
41147 เดกหญงประวณา  อวมนากระ 7 734 38
41179 เดกหญงพชราภรณ  มกอง 9 935 41
41194 เดกหญงเพชรณชา  ดาทมมา 12 1236 46
41201 เดกหญงภาวณ  ไขมวง 8 837 40
41210 เดกหญงยศวด  ศรสาราญ 4 438 33
41224 เดกหญงวรสา  คาวตร 11 1139 45
41231 เดกหญงศศนนท  หบสาฤทธ 22 2240 63
41235 เดกหญงศลารตน  สาลด 9 941 41
41248 เดกหญงสรธร  ทพยมจฉาชย 10 1042 43
41269 เดกหญงอารยา  วเศษ 10 1043 43
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40773 เดกชายกฤษฏา  ทรพยอนทร  -1 -

 

40780 เดกชายกนตนนท  มลจนทะ  -2 -

 

40784 เดกชายกตตนน  โพธเยน  -3 -

 

40827 เดกชายณรงคฤทธ  เรอนรส  -4 -

 

40828 เดกชายณรงคศกด  กลบขยาย  -5 -

 

40832 เดกชายณฐกรณ  ขนเมอง  -6 -

 

40836 เดกชายณฐดนย  เอยมสวรรณ  -7 -

 

40844 เดกชายณฐวฒ  ฉมวย  -8 -

 

40846 เดกชายตอตระกล  เตชะกลง  -9 -

 

40862 เดกชายธนกฤต  พาวงค  -10 -

 

40866 เดกชายธนพฒน  ปรโยทย  -11 -

 

40873 เดกชายธนวา  ยางสง  -12 -

 

40892 เดกชายนพทธ  ดบตร  -13 -

 

40940 เดกชายภทรธนพล  พนธเปรม  -14 -

 

40942 เดกชายภาดล  ออนละมล  -15 -

 

40946 เดกชายภรทศน  มะพล  -16 -

 

40955 เดกชายราชวฒน  เชาวทต  -17 -

 

40972 เดกชายวนทกร  ทองเปลว  -18 -

 

40975 เดกชายศรทธา  ทองคา  -19 -

 

40987 เดกชายสรวชญ  บวด  -20 -

 

41020 เดกหญงกนยารตน  พมพวง  -21 -

 

41021 เดกหญงกนยารตน  อนนตธนะโรจน  -22 -

 

41031 เดกหญงจนทกานต  ครฑชา  -23 -

 

41050 เดกหญงชตยาภรณ  ทองเตม  -24 -

 

41057 เดกหญงฐตาภรณ  ปฐมกนกพงศ  -25 -

 

41085 เดกหญงณฐวรรณ  สทธศกด  -26 -

 

41120 เดกหญงนวพรรษ  สมนอย  -27 -
41154 เดกหญงปาจารย  เตาทอง  -28 -
41159 เดกหญงปยธดา  ศรภรมย  -29 -
41162 เดกหญงปญญศา  แพรกเซน  -30 -
41172 เดกหญงพรพรรณ  พงฮว  -31 -
41183 เดกหญงพชชา  ศวะพราหมณสกล  -32 -
41185 เดกหญงพชชาภา  แสงยอด  -33 -
41187 เดกหญงพชยา  เอยมโกมท  -34 -
41196 เดกหญงแพรวพรรณ  วนอม  -35 -
41200 เดกหญงภาวณ  เกรยงทวชย  -36 -
41204 เดกหญงมนชญา  สระทองออด  -37 -
41206 เดกหญงมนสนนท  เพยรทอง  -38 -
41209 เดกหญงมธตา  ยอดรก  -39 -
41223 เดกหญงวราภรณ  ทรพยวบลยชย  -40 -
41226 เดกหญงวชญาดา  ทวพล  -41 -
41247 เดกหญงสรขวญ  โพธเกษม  -42 -
41263 เดกหญงอภชญา  แสงนาค  -43 -
42026 เดกหญงวลาสน  อศฤกษ  -44 -
42029 เดกหญงพชราพร  เจรญใจ  -45 -
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40767 เดกชายกนกชย  พทถาวร 10 101 43

 

40788 เดกชายเกยรตศกด  สายเทาเอยน 10 102 43

 

40814 เดกชายชยอนนต  สขสมย 9 93 41

 

40837 เดกชายณฐนนท  รตนพร 7 74 38

 

40843 เดกชายณฐวรรธน  ศรมงคลชย 5 55 35

 

40855 เดกชายทวตถ  ทองออน 14 146 50

 

40861 เดกชายธนกฤต  ตนากร 4 47 33

 

40870 เดกชายธนาธป  เจมประไพ 11 118 45

 

40889 เดกชายนนทกาญณ  เนตรสน 16 169 53

 

40891 เดกชายนธกร  กลเกต 10 1010 43

 

40901 เดกชายปภาวน  จฑาจาเรญ 17 1711 54

 

40917 เดกชายพรเทพ  ขวญคม 16 1612 53

 

40921 เดกชายพอเพยง  ขาวอราม 17 1713 54

 

40932 เดกชายพรพฒน  อตะเภา 8 814 40

 

40957 เดกชายเรองศกด  เกตเพชร 6 615 37

 

40961 เดกชายวรโชต  เเดงอรณ 14 1416 50

 

40974 เดกชายศตวรรษ  บษรากล 9 917 41

 

40983 เดกชายสทธนนท  นรนทร 5 518 35

 

40985 เดกชายสรวชญ  กาวหอม 15 1519 51

 

40994 เดกชายอธเทพ  เจรญพร 8 820 40

 

40999 เดกชายอครวนท  คาจ 8 821 40

 

41003 เดกชายอทธพทธ  นลสอน 14 1422 50

 

41008 เดกหญงกนกวลย  พมเขยว 9 923 41

 

41024 เดกหญงกลณฐ  แกววเชยร 7 724 38

 

41027 เดกหญงขนษฐา  ทรพยอย 9 925 41

 

41043 เดกหญงชฎาภรณ  ปานใจ 8 826 40

 

41044 เดกหญงชนกานต  บญสม 10 1027 43
41065 เดกหญงณฎฐธดา  ไขมวง 19 1928 58
41067 เดกหญงณฐกานต  สมมตร 10 1029 43
41068 เดกหญงณฎฐกานต  สทา 16 1630 53
41072 เดกหญงณฐชยา  แพงคา 8 831 40
41083 เดกหญงณฐวด  เผอกหน 8 832 40
41088 เดกหญงณชาพร  นลศร 11 1133 45
41136 เดกหญงเบญจวรรณ  ไชยเสนา 5 534 35
41145 เดกหญงประภาวด  ชนหน 17 1735 54
41161 เดกหญงปยาพชร  จงสวสด 12 1236 46
41168 เดกหญงพรชนก  ภโคกหวาย 17 1737 54
41173 เดกหญงพรพชา  อทก 9 938 41
41197 เดกหญงแพรวา  วนอม 13 1339 48
41233 เดกหญงศศวมล  พลสมบต 11 1140 45
41261 เดกหญงอธชา  อนแกว 13 1341 48
41272 เดกหญงไอยเรศ  เพชรนช 8 842 40
41273 เดกหญงไอลดา  ดอนไพรเพชร 20 2043 59
42028 เดกหญงเอมมา  ภทรวร เมสสานา  -44 -
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