
1

รหสวชา

อาจารยผสอน

หมายเลขการสอบ ญ0000000157

-ญ -( - )

วชา ภาษาญปนรอบร

 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

31417 1078
21517 1439

34295รวม 2410

คะแนนสงสด

คะแนนตาสด

คาเฉลย

คาการกระจาย

 หมายเหต * ผาน ( คะแนนไมตากวาเกณฑทกาหนดไว

28.00

4.00

10.09

5.01

28.00

4.00

10.09

5.01

คาสถต(คะแนนรวม) คาสถต(คะแนนเตม)

** ผาน (คะแนนไมตากวาคะแนนเฉลย)

% ของคะแนนรวม)50

12:33 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000157

-ญ -( - )
จานวนขอ 30

2ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38751 นายกนกพณ  อารพรประเสรฐ  -1 -

 

38771 นายจารกตต  พงศกรไพศาล  -2 -

 

38775 นายจรสน  ตนเจรญ  -3 -

 

38797 นายชยนนท  ปญยารชน  -4 -

 

38813 นายณฐภม  ทรงความด  -5 -

 

38834 นายธนวา  เกษเจรญ  -6 -

 

38851 นายนวตน  เขยวบร  -7 -

 

38866 นายปณณธร  มนสบญเพมพล  -8 -

 

38873 นายพงษธช  บญแกว  -9 -

 

38906 นายวชรวชญ  จรพฒนพรกล  -10 -

 

38911 นายวรรณชนะ  เกยรตจตตชย  -11 -

 

38912 นายวรญ   เงนถ  -12 -

 

38921 นายศภกร  พงศรตนมงคล  -13 -

 

38934 นายสรวทยชย  ทศนานตรยกล  -14 -

 

38939 นายอตวชญ  วองวฒชยชาญ  -15 -

 

38940 นายอธภทร  บญประสพ  -16 -

 

41300 นายภาสกร  เกตลา  -17 -

 

41309 นายศศพงษ  ชยมง  -18 -

 

38972 นางสาวจณณพต  แกวอนทร  -19 -

 

38975 นางสาวจราพร  เหมเปา  -20 -

 

39006 นางสาวณลภทร  กลนจนทร  -21 -

 

39015 นางสาวธนภรณ  บณฑรกมาศ  -22 -

 

39017 นางสาวธนภรณ  แปนสวรรณ  -23 -

 

39020 นางสาวธญชนก  อภนนทธนากร  -24 -

 

39049 นางสาวปรยาภทร  ปานเปยมเกยรต  -25 -

 

39058 นางสาวปาลดา  วนเพญ  -26 -

 

39064 นางสาวเปรมดสณ  กจดารงวนจกล  -27 -
39079 นางสาวพมพญาดา  ลมศรอรณ  -28 -
39085 นางสาวเพยงตะวน  ทองประเพยร  -29 -
39088 นางสาวภทรภร  บวทอง  -30 -
39142 นางสาวสภยา  ทองศร  -31 -
39165 นางสาวสขวญ  มฤธนนท  -32 -
41337 นางสาวณฐชยา  หลงสมบญ  -33 -
41344 นางสาวทศนย  โสภา  -34 -
41409 นางสาวสธน  ชนาม  -35 -

12:33 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000157

-ญ -( - )
จานวนขอ 30

3ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38221 นายพงศกร  เงนคา  -1 -

 

38766 นายคณากร  ปวนเทยน  -2 -

 

38784 นายเจษฎาภรณ  ผดผาด  -3 -

 

38793 นายชยพล  รกสตย  -4 -

 

38800 นายชาญวฒ  ผวนวล  -5 -

 

38811 นายณฐพงษ  จนทรกษ  -6 -

 

38829 นายธนากร  บญจนทร  -7 -

 

38831 นายธนกร  ชยชนะ  -8 -

 

38854 นายปกรณเกยรต  จตรประเสรฐ  -9 -

 

38878 นายพธวฒน  มขา  -10 -

 

38890 นายภร  พทธเมธา  -11 -

 

38910 นายวรพรต  ปวงนยม  -12 -

 

38943 นายอนสรณ  ศรรตน  -13 -

 

41278 นายจณณภทร  เจเถอน  -14 -

 

41286 นายฐตวฒ  สทธสนทอง  -15 -

 

41295 นายปณยวร  ภาวนาธรรมสข  -16 -

 

41303 นายรพภฒน  จยนม  -17 -

 

41305 นายวรพล  นาใจสข  -18 -

 

41306 นายวรญ   สวรรณสาโรจน  -19 -

 

41312 นายศภณฐ  กระจางโพธ  -20 -

 

41313 นายสรนนท  มงคลคล  -21 -

 

38964 นางสาวเกศน  ศรปญญา  -22 -

 

38983 นางสาวชมพนช  ตนมะล  -23 -

 

38985 นางสาวชรนรตน  คาเอก  -24 -

 

38993 นางสาวชตกาญน  บวงาม  -25 -

 

39004 นางสาวณฐรกา  สนตธนะวาณช  -26 -

 

39036 นางสาวนนทชา  วรวพฒนะ  -27 -
39039 นางสาวนาตยา  แขพมาย  -28 -
39042 นางสาวเนตรชนก  มนนม  -29 -
39044 นางสาวบณฑตา  มศร  -30 -
39046 นางสาวโบนส  โปแกว  -31 -
39067 นางสาวพรพนา  เจรญสข  -32 -
39099 นางสาวรชฎาภรณ  แสงทอง  -33 -
39138 นางสาวสรตาภรณ  เตาแยม  -34 -
39146 นางสาวสรนภา  มานอง  -35 -
39373 นางสาวสดารตน  หมแรต  -36 -
40062 นางสาวเมธปรยา  มาลา  -37 -
41330 นางสาวชลธชา  ชมศร  -38 -
41345 นางสาวธนพร  เมฆอนทร  -39 -
41357 นางสาวนรสา  ศรคงคา  -40 -
41369 นางสาวปยะฉตร  ฉมเมอง  -41 -
41419 นางสาวอรว  คาด  -42 -
41422 นางสาวอรสษา  สงแอ  -43 -

12:33 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000157

-ญ -( - )
จานวนขอ 30

4ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38183 นายธนโชค  เจรญอภศกด  -1 -

 

38768 นายจกรพนธ  นาคเอยม  -2 -

 

38770 นายจามกร  เขยวเซน  -3 -

 

38781 นายเจษฎา  จแยม  -4 -

 

38792 นายชยพล  ชมภพงษ  -5 -

 

38795 นายชลศกด  โพธชน  -6 -

 

38798 นายรชกฤต  วรณธนาธช  -7 -

 

38845 นายนนทวฒน  พงศสวรรณ  -8 -

 

38887 นายภานพงษ  แซตน  -9 -

 

38929 นายสปปภาส  โพธศรทอง  -10 -

 

41287 นายณฏฐชย  หลวงกาว  -11 -

 

41288 นายณฐภทร  รตตเนตร  -12 -

 

41290 นายธรภทร  พทกษศษยเจรญ  -13 -

 

41298 นายพรหมจกรธร  เงกคลอย  -14 -

 

41308 นายวฒชย  มทอง  -15 -

 

41315 นายสรเสกข  แพรกเซน  -16 -

 

38958 นางสาวกญญาพชร  เสนคราม  -17 -

 

38961 นางสาวกรตญา  คณศร  -18 -

 

38966 นางสาวคณญญา  จตรขาว  -19 -

 

38994 นางสาวชตมา  คมแหน  -20 -

 

39045 นางสาวบษพรรณ  สวรรยา  -21 -

 

39054 นางสาวปทมาภรณ  โสดาด  -22 -

 

39059 นางสาวปยะวลย  ผกสนธ  -23 -

 

39093 นางสาวมรรษวรรณ  เหรยญเพชร  -24 -

 

39098 นางสาวรวการ  ไชยวฒ  -25 -

 

39120 นางสาววาสน  บอคม  -26 -

 

39126 นางสาวศศกานต  ตลยาธาร  -27 -
39143 นางสาวสายฝน  พยอมหอม  -28 -
39149 นางสาวสชานาถ  จนทรมา  -29 -
39154 นางสาวสพพตรา  แสวงกจ  -30 -
39160 นางสาวสพชญา  ผาสก  -31 -
39174 นางสาวอลสา  พมพปฏภาณ  -32 -
40757 นางสาวทพยนาร  เลนอาร  -33 -
41318 นางสาวกชกร  พฒศร  -34 -
41347 นางสาวธญชนก  ผนสบ  -35 -
41351 นางสาวธารนา  ผานาค  -36 -
41360 นางสาวนรนธน  พตต  -37 -
41366 นางสาวปารชาต  พวงม  -38 -
41367 นางสาวปยดา  ยตวน  -39 -
41377 นางสาวพรญา  คงทอง  -40 -
41385 นางสาววรชยา  นชแหยม  -41 -
41397 นางสาวศศธร  ศรอนทร  -42 -
41406 นางสาวสรยากร  โสภา  -43 -
42037 นางสาวฐตชญา  เจยมจงวฒนา  -44 -

12:33 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000157

-ญ -( - )
จานวนขอ 30

5ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38250 นายเมฆา  สาล  -1 -

 

38773 นายจนดต  ยางสวย  -2 -

 

38815 นายณฐสษฐ  เสฏฐบรณ  -3 -

 

38817 นายตณห  ทวศร  -4 -

 

38842 นายธระพล  สมพงษ  -5 -

 

38879 นายพสษฐ  พลบรณ  -6 -

 

38907 นายวทญ   ชวสทธกล  -7 -

 

41276 นายกษดเดช  กลนโพธกลบ  -8 -

 

41280 นายจรวฒน  อนทรปญญา  -9 -

 

41285 นายฐาปกรณ  เเตงวด  -10 -

 

41302 นายภวดล  วนเพญ  -11 -

 

38989 นางสาวชารณ  วรรณเครอ  -12 -

 

38990 นางสาวชาวด  บญเชดช  -13 -

 

39018 นางสาวธนาวด  ทองอนทร  -14 -

 

39024 นางสาวนภกานต  กลนแฮม  -15 -

 

39055 นางสาวปาณตา  ศกดเยน  -16 -

 

39072 นางสาวพนธตรา  สงหาพนธ  -17 -

 

39091 นางสาวมนญญา  นลรอด  -18 -

 

39135 นางสาวศภชญา  สวนนาค  -19 -

 

39141 นางสาวสญจตา  สงหาพนธ  -20 -

 

39151 นางสาวสตาภทร  หลวงกว  -21 -

 

39157 นางสาวสพชชา  อาจหวยแกว  -22 -

 

39173 นางสาวอรปรยา  พรมมา  -23 -

 

39372 นางสาวมาณวกา  จารขนธ  -24 -

 

41334 นางสาวฑนนภรณ  จนทรโรดม  -25 -

 

41339 นางสาวณฐพร  พทธา  -26 -

 

41340 นางสาวณฐว  ผลธนาวฒน  -27 -
41350 นางสาวธารทพย  เกดเขยว  -28 -
41353 นางสาวนนทกร  อกษรพนธ  -29 -
41361 นางสาวเนตรนภา  โตแจง  -30 -
41370 นางสาวพจนย  จนทรศร  -31 -
41371 นางสาวพชรมน  มกเจยว  -32 -
41375 นางสาวพชรดา  โพธโพน  -33 -
41376 นางสาวพมลภทร  ตวนเครอนธกล  -34 -
41379 นางสาวภทราวด  ประคาทอง  -35 -
41380 นางสาวเยาวนร  เอยมสาอางค  -36 -
41381 นางสาวรพพร  คงสงข  -37 -
41383 นางสาวรตตกาล  จนทวงค  -38 -
41399 นางสาวศส  เกดโพธ  -39 -
41402 นางสาวสรญญา  พรหมเดช  -40 -
41405 นางสาวสรนธร  แสงวงษ  -41 -
41413 นางสาวสวรรณ  พมทอง  -42 -
41418 นางสาวอรพรา  คนงาน  -43 -
41423 นางสาวอาทตยา  แกวสน  -44 -

12:33 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000157

-ญ -( - )
จานวนขอ 30

6ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38806 นายญาณพฒน  สขเสมอ  -1 -

 

38824 นายธนวฒน  ชนะชยมโชค  -2 -

 

38853 นายปกรณ  ฐตะกสกร  -3 -

 

38900 นายรฐภม  ปกษา  -4 -

 

38914 นายวสนต  ชาวบางพรม  -5 -

 

38946 นายอภสทธ  สวรรณประเสรฐ  -6 -

 

41275 นายกฤษฎา  ใจกลา  -7 -

 

41283 นายชนาธป  ขาเอยม  -8 -

 

41284 นายชตพล  แฝงฤทธ  -9 -

 

41289 นายธนรตน  จนทรงาม  -10 -

 

41296 นายพงศกร  วงคคา  -11 -

 

38956 นางสาวกมลชนก  ศรสวรรณ  -12 -

 

38962 นางสาวกลรตน  คลายผา  -13 -

 

38969 นางสาวจรยา  จนทรแกน  -14 -

 

38987 นางสาวชลลดา  เผอกแกว  -15 -

 

38998 นางสาวณฏฐนชา  เกลยวกน  -16 -

 

39005 นางสาวณฐสดา  แกวเขยว  -17 -

 

39047 นางสาวปณดา  พมภกด  -18 -

 

39092 นางสาวมนสนนท  มนคง  -19 -

 

39105 นางสาวรจรา  คมศร  -20 -

 

39115 นางสาววรศรา  กาทอง  -21 -

 

39145 นางสาวสรกร  ผดงพฒโนดม  -22 -

 

39155 นางสาวสพรรษา  คาน  -23 -

 

39156 นางสาวสพรรษา  ธารงโชต  -24 -

 

39162 นางสาวสพนญา  สสวสด  -25 -

 

39164 นางสาวสหทย  แซตน  -26 -

 

39166 นางสาวเสาวลกษณ  บวผง  -27 -
39168 นางสาวอภชญา  ศรราจนทร  -28 -
39175 นางสาวองคณา  ชมโลก  -29 -
40739 นางสาวอมลณฐ  ผลจนทร  -30 -
41321 นางสาวกลยรตน  ชพนรตน  -31 -
41327 นางสาวฉตรพร  พรรณหนอง  -32 -
41331 นางสาวชาลสา  รงคหา  -33 -
41338 นางสาวณฐธยาวรรณ  ครโต  -34 -
41343 นางสาวตรรตน  เชาเครอ  -35 -
41349 นางสาวธนยมย  สขเชาวด  -36 -
41368 นางสาวปยนาถ  เอยวประเสรฐ  -37 -
41373 นางสาวพนตนนท  กลนแฮม  -38 -
41374 นางสาวพชราภา  ใจด  -39 -
41394 นางสาววลาวรรณ  แกวสวรรณ  -40 -
41400 นางสาวศรลกษณ  ดวงภกใต  -41 -
41412 นางสาวสมนตรา  แซจง  -42 -
41415 นางสาวอณชา  เพชรมาล  -43 -
41421 นางสาวอรสรา  จนทรเนยม  -44 -

12:33 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000157

-ญ -( - )
จานวนขอ 30

7ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38754 นายกฤษดากรณ  ยอยด  -1 -

 

38832 นายธนเดช  โตเอยม  -2 -

 

38865 นายปวรศร  แกวกรอง  -3 -

 

38867 นายปานณรงค  ขนวเศษ  -4 -

 

38925 นายสรายทธ  เทยนทอง  -5 -

 

38930 นายสรภพ  เชอวงษ  -6 -

 

38937 นายหมาลย  ศรสข  -7 -

 

41301 นายภมนทร  แสงฮวด  -8 -

 

38955 นางสาวกนกพร  รงด  -9 -

 

38970 นางสาวจนทมา  แกวสขแท  -10 -

 

39001 นางสาวณฐณชา  นาเครอ  -11 -

 

39012 นางสาวธนกาญจน  ชตวรเจรญชย  -12 -

 

39022 นางสาวธญลกษณ  วฒยา  -13 -

 

39048 นางสาวปภาวรนทร  รจนากร  -14 -

 

39051 นางสาวปวนรตน  เปยมเตมด  -15 -

 

39086 นางสาวแพรวรง  แกวนวล  -16 -

 

39094 นางสาวมารสา  จางวาง  -17 -

 

39100 นางสาวรญชดา  นมอม  -18 -

 

39111 นางสาววรลกษณ  เลาวชวกรนกล  -19 -

 

39112 นางสาววรชญา  กาญจนวรรณ  -20 -

 

39121 นางสาววราวรรณ  ชนใจด  -21 -

 

39125 นางสาวศศกานต  เกตเจดย  -22 -

 

39129 นางสาวศศมา  โสดา  -23 -

 

39152 นางสาวสทธรกษ  มเกลยง  -24 -

 

39171 นางสาวอภสรา  เอยมเอม  -25 -

 

40064 นางสาววรญญา  มลจนทะ  -26 -

 

40737 นางสาวปรดารตน  พทธา  -27 -
41322 นางสาวกานตพชชา  ลกษณะจนดา  -28 -
41328 นางสาวฉนทพชา  ดอกพกล  -29 -
41346 นางสาวธญชนก  แดงดวง  -30 -
41352 นางสาวธราภรณ  ศลาหอม  -31 -
41355 นางสาวนภสสร  ทองปญญา  -32 -
41362 นางสาวบศรนทร  เรอนเงน  -33 -
41372 นางสาวพนดา  พวงชวงษ  -34 -
41378 นางสาวภทรจรา  วงศพนตกล  -35 -
41386 นางสาววรญญา  เซยงหวอง  -36 -
41392 นางสาววรากานต  มาลยอทศธรรม  -37 -
41393 นางสาววรธญา  คาตา  -38 -
41398 นางสาวศษกานต  เกดอบล  -39 -
41416 นางสาวอนตตรย  กาญจนวบลย  -40 -
41425 นางสาวอารยา  ภภกด  -41 -
42038 นางสาวกรองกนก  สวรรณประเสรฐ  -42 -
42039 นางสาวกชนนท  ทวสน  -43 -

12:33 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000157

-ญ -( - )
จานวนขอ 30

8ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38755 นายกษเดช  สดสม  -1 -

 

38875 นายพลชย  ออาพร  -2 -

 

38898 นายรชพล  ตนโต  -3 -

 

41277 นายขวญชย  สงหศาลา  -4 -

 

41282 นายเจษฎา  ขนแสน  -5 -

 

41292 นายนพรตน  จยนม  -6 -

 

41294 นายปราโมทย  ดารงวาจาสตย  -7 -

 

41297 นายพงศภก  ทองศร  -8 -

 

41299 นายภานวฒน  กองสกล  -9 -

 

41311 นายศภกร  ประดษฐกล  -10 -

 

38954 นางสาวกนกธร  ตวนเครอ  -11 -

 

38968 นางสาวจรญญา  นลอราม  -12 -

 

38991 นางสาวชตกาญจน  ตนเสง  -13 -

 

38997 นางสาวณฏฐณชา  ครฑชา  -14 -

 

39009 นางสาวดารณ  แสงจนทร  -15 -

 

39010 นางสาวทกษพร  แซลม  -16 -

 

39016 นางสาวธนภรณ  ปาละจน  -17 -

 

39021 นางสาวธญญรตน  ผวคา  -18 -

 

39027 นางสาวนภาพร  คณทพย  -19 -

 

39061 นางสาวปณยาพร  เรงรด  -20 -

 

39065 นางสาวณฐพร  บตรเพชร  -21 -

 

39066 นางสาวพรปวณ  ทวพตรพบล  -22 -

 

39075 นางสาวพชามญช  สขอย  -23 -

 

39096 นางสาวเมธาภรณ  เจรญ  -24 -

 

39097 นางสาวเมธาว  บวศร  -25 -

 

39101 นางสาวรตตกาล  โพธารส  -26 -

 

39104 นางสาวรนรดา  พวงผว  -27 -
39106 นางสาวลกษม  ออนสกล  -28 -
39108 นางสาววรนช  จนทมาศ  -29 -
39117 นางสาววรษฐา  อนศาสนนนท  -30 -
39176 นางสาวอญชสา  แตงสงา  -31 -
41320 นางสาวกมลวรรณ  ไขมวง  -32 -
41325 นางสาวจฑามาศ  เซยงอน  -33 -
41336 นางสาวณปภา  บญมา  -34 -
41348 นางสาวธญลกษณ  จตธรรมพงศ  -35 -
41382 นางสาวระพพรรณ  วนเพญ  -36 -
41401 นางสาวสกาวฟา  เจรญผล  -37 -
41411 นางสาวสมาล  สนศราชย  -38 -
41414 นางสาวอณฐชา  เพชรมาล  -39 -
41417 นางสาวอภชญา  ประจตร  -40 -
41426 นางสาวอารยา  เชยวพฤก  -41 -

12:33 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000157

-ญ -( - )
จานวนขอ 30

9ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38274 นายวรกล  เลาทรพย  -1 -

 

38778 นายจรเมธ  มลนอย  -2 -

 

38779 นายเจตนดลก  คลองแคลว  -3 -

 

38783 นายเจษฎาพร  แสงดษฐ  -4 -

 

38787 นายชญานนท  ซนทรพย  -5 -

 

38819 นายธงทวน  สมภวะผล  -6 -

 

38838 นายธรภทร  เชาวเครอ  -7 -

 

38847 นายนพเกา  ดวงศร  -8 -

 

38849 นายนราวชญ  สงพาล  -9 -

 

38852 นายบญยกร  มาศไพจตร  -10 -

 

38877 นายพตรพบล  สวรรณประเสรฐ  -11 -

 

38904 นายรฐศาสตร  ลมสวรรณ  -12 -

 

38920 นายศรพงศ  ทนเพม  -13 -

 

38949 นายอาทตยชย  รจนา  -14 -

 

40061 นายธนท  มตองปน  -15 -

 

40740 นายธรรมะสฐ  คนรา  -16 -

 

41274 นายกฤตชญ  เงนเหลอ  -17 -

 

41281 นายจฑาภทร  ทนสมย  -18 -

 

38979 นางสาวฉตรฤด  บวศร  -19 -

 

38984 นางสาวชมพนช  มะยม  -20 -

 

38999 นางสาวณฐชา  บญเงน  -21 -

 

39019 นางสาวธชพรรณ  เอยมสาอางค  -22 -

 

39056 นางสาวปาณสรา  ศรสวสด  -23 -

 

39068 นางสาวพลาพร  สนคง  -24 -

 

39078 นางสาวพมพชนก  เสงยมพนธ  -25 -

 

39081 นางสาวพมพผกา  จงสวสด  -26 -

 

39083 นางสาวพทธธดา  บวงวใหญ  -27 -
39089 นางสาวภทราภรณ  แดงตา  -28 -
39095 นางสาวมนทธตา  วทยะประเสรฐ  -29 -
39113 นางสาววรญญอร  จนทรเหลยม  -30 -
39116 นางสาววรศรา  ทพยเครอ  -31 -
39122 นางสาววรภทรา  ปงเมอง  -32 -
39134 นางสาวศภลกษณ  คลายเครอ  -33 -
39139 นางสาวสโรชา  ทรพยแตง  -34 -
39148 นางสาวสชานนท  ตงวงค  -35 -
39150 นางสาวสณสา  จนทรเปรม  -36 -
39177 นางสาวอาทตยา  ธรรมศร  -37 -
39179 นางสาวอสรย  คาบญญา  -38 -
40063 นางสาวพทธรกษา  วงษรนยอง  -39 -
41326 นางสาวจไรรตน  โสภา  -40 -
41359 นางสาวนาราภทร  โชชญยะ  -41 -
41389 นางสาววนวสา  ◌บญสม  -42 -
41408 นางสาวสธญญา  บญพวง  -43 -
41420 นางสาวอรชญา  ปรต  -44 -

12:33 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000157

-ญ -( - )
จานวนขอ 30

10ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38176 นายธนวช  ครฑนอก 9 91 48

 

38763 นายคฑาวธ  บรรณาการ  -2 -

 

38807 นายฐานพฒน  ธนสารโสภาจนทร  -3 -

 

38839 นายธรภทร  ทองปาน 7 74 44

 

38841 นายธระต  เฉลมพล 5 55 40

 

38860 นายปรม  มลทองชน 6 66 42

 

38876 นายพชรพนธ  จนแกว  -7 -

 

38880 นายพรณฐ  นกขนทอง 8 88 46

 

38888 นายภาสกร  แสนสข  -9 -

 

38901 นายรฐภม  พมพเสน 6 610 42

 

38942 นายอนวรรตน  อนดา 10 1011 50

 

40072 นายพฤกมงคล  สวรรณประเสรฐ 15 1512 60

 

41304 นายเลศวฒ  เหมอนดาว  -13 -

 

41307 นายวรเทพ  ทองศร 11 1114 52

 

38957 นางสาวกมลลกษณ  เหลองเกอกลชย 8 815 46

 

38959 นางสาวกญญารตน  สนคง  -16 -

 

38960 นางสาวการเกต  แจมประโคน  -17 -

 

38965 นางสาวขนษฐา  เจมเครอ  -18 -

 

38978 นางสาวเจนนเฟอร  เอม ปาปา  -19 -

 

38981 นางสาวชนดาภา  ครอเครอ  -20 -

 

38992 นางสาวชตกาญจน  เหนยวแกว 17 1721 64

 

39050 นางสาวปรยานช  มเกลด 7 722 44

 

39053 นางสาวปวณา  หงษทอง  -23 -

 

39077 นางสาวพมพชนก  ประเสรฐ 13 1324 56

 

39080 นางสาวพมพผกา  ควชระเจรญ  -25 -

 

39082 นางสาวพรยา  เยนสรนทร 28 2826 86

 

39123 นางสาวศรญญา  พนธสลล  -27 -
39128 นางสาวศศนภา  สขเกด  -28 -
39144 นางสาวสาวตร  คาเครอ 11 1129 52
39169 นางสาวอภสรา  ทองออน  -30 -
39170 นางสาวอภสรา  ศรไทย  -31 -
39180 นางสาวซนซน  ลนอ 13 1332 56
40750 นางสาวฉตรพร  แสนสวรรณ  -33 -
41333 นางสาวชลกร  ชาญสารกจ  -34 -
41335 นางสาวณปภช  จนเพชร 9 935 48
41341 นางสาวณชกานต  ภชงเจรญ  -36 -
41342 นางสาวดาราพร  พงศสวรรณ  -37 -
41364 นางสาวปณดา  อมนอย  -38 -
41388 นางสาววรศรา  นนงาม  -39 -
41390 นางสาววจตรา  ภระบณานนท  -40 -
41403 นางสาวสาธตา  ทองดอนพม  -41 -
41407 นางสาวสทธชา  ชมพจนทร  -42 -
41428 นางสาวอารยา  โตกลง  -43 -

12:33 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
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11ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38080 นายกรฑา  เสรวงษ 15 151 60

 

38199 นายนพล  คาจน  -2 -

 

38790 นายชนะรตน  แสงโสด 5 53 40

 

38794 นายชยต  เขมทอง  -4 -

 

38799 นายชาญณรงค  โฮงมาตย  -5 -

 

38809 นายณฐ  เสงเจรญ  -6 -

 

38823 นายธนภทร  สวรรณประเสรฐ  -7 -

 

38835 นายธตศกด  เผาพงษ  -8 -

 

38889 นายภชนะ  สขศร 4 49 38

 

38909 นายวรดร  ประมวลทรพย 10 1010 50

 

38935 นายสรสทธ  สาลส 10 1011 50

 

41279 นายจตตพฒน  ภกด 8 812 46

 

41291 นายธราทร  จงสถาพรพนธ  -13 -

 

41314 นายสรภพ  สขโข  -14 -

 

41317 นายอานนท  เทยงทด  -15 -

 

38384 นางสาวณฐกมล  ศรโชต  -16 -

 

38971 นางสาวจารนนท  พวงแจม  -17 -

 

38976 นางสาวจรนนท  เงางาม  -18 -

 

38986 นางสาวฉตรลดา  สาวเสม 10 1019 50

 

38988 นางสาวชชฎาภรณ  เจตบญฑต 5 520 40

 

39002 นางสาวณฐณชา  ฮออน  -21 -

 

39003 นางสาวณฐพร  ซบเข  -22 -

 

39008 นางสาวดรลรตน  พลไพโรจน 23 2323 76

 

39025 นางสาวนภทร  หรญบรณะ 9 924 48

 

39031 นางสาวนฤมล  วองนรมตกล  -25 -

 

39033 นางสาวนวรตน  แสงโสด  -26 -

 

39040 นางสาวนศามณ  ปอมอาร  -27 -
39062 นางสาวเปมกา  ประเสรฐจตร  -28 -
39074 นางสาวพชญา  บรบรณนพคณ  -29 -
39103 นางสาวรนทรลภส  จกรหมนภผา 7 730 44
39147 นางสาวสชญญา  สภวฒน 10 1031 50
41324 นางสาวจราวรรณ  สนพลอย  -32 -
41329 นางสาวชนานนท  ใจซอ  -33 -
41332 นางสาวชตมณฑน  สวสดดวง  -34 -
41356 นางสาวนรศรา  นกทอง  -35 -
41358 นางสาวนฤมล  ประทปรตนกล  -36 -
41365 นางสาวประภสสร  ศานตกาญจน 10 1037 50
41387 นางสาววรญญา  ผวผอง  -38 -
41391 นางสาววญาดา  ทองสธารกษ  -39 -
41395 นางสาววรวรรณ  ทพยเครอ 7 740 44
41396 นางสาวศรณศรณ  ณปณณพส 6 641 42
41404 นางสาวสายชล  ธาตบว 12 1242 54
41410 นางสาวสภาวด  สดเทว 9 943 48
41424 นางสาวอามาวด  ธาดาโชตวพฒน  -44 -

12:33 กนยายน 


