
1

รหสวชา

อาจารยผสอน

หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-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

63642 28149

42366รวม 2814

คะแนนสงสด

คะแนนตาสด

คาเฉลย

คาการกระจาย

 หมายเหต * ผาน ( คะแนนไมตากวาเกณฑทกาหนดไว

23.00

5.00

11.07

3.76

23.00

5.00

11.07

3.76

คาสถต(คะแนนรวม) คาสถต(คะแนนเตม)

** ผาน (คะแนนไมตากวาคะแนนเฉลย)

% ของคะแนนรวม)50

12:50 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-ญ -( )
จานวนขอ 30

2ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38085 นายกฤษฎ  แกวจารนย  -1 -

 

38165 นายธณฐเทพ  เจรญสข  -2 -

 

38194 นายนนธกร  นกทอง  -3 -

 

38196 นายนรภทร  สวรรณ  -4 -

 

38251 นายเมธาวนทร  มหามตร  -5 -

 

38308 นายอนภาพ  บญณรงค  -6 -

 

38332 นางสาวกญญรตน  ชาตพศาล  -7 -

 

38337 นางสาวกานตปรยา  ไชยเดช  -8 -

 

38339 นางสาวการตมา  มตรเจรญ  -9 -

 

38354 นางสาวจนทรสม  อยแขก  -10 -

 

38367 นางสาวชรศรา  เจรญพร  -11 -

 

38370 นางสาวชลธชา  ฤทธไกรพชญ  -12 -

 

38378 นางสาวญาดา  จาปาทอง  -13 -

 

38400 นางสาวทศวรรณ  ศรวไลย  -14 -

 

38403 นางสาวทพยวรรณ  ปนมงเจรญ  -15 -

 

38414 นางสาวธญกร  มทรพย  -16 -

 

38436 นางสาวนนทชา  มเกลยง  -17 -

 

38460 นางสาวพรทพย  อคนโรจน  -18 -

 

38475 นางสาวภรชนน  แกวเกด  -19 -

 

38500 นางสาวรงสมา  สนามทอง  -20 -

 

38518 นางสาววชราภรณ  ชยสงคราม  -21 -

 

38530 นางสาวศลษา  ประจตร  -22 -

 

38531 นางสาวศศกานต  แกวกว  -23 -

 

38535 นางสาวศศพมพ  รอดเชอ  -24 -

 

38559 นางสาวสวพชชา  อมรชยศกดา  -25 -

 

38573 นางสาวอรพน  กจเครอ  -26 -

 

38583 นางสาวอารตา  ปยพนธเพทาย  -27 -
38584 นางสาวอารยา  สนทอง  -28 -
40664 นางสาวณฐธดา  ขาอม  -29 -
40667 นางสาวดลพร  แววจนทร  -30 -
40683 เดกหญงเบญอาภา  โสภา  -31 -
40702 นางสาวรตนาวรรณ  วชรทวทรพย  -32 -
40718 นางสาวสชญญา  กนบาง  -33 -

12:50 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-ญ -( )
จานวนขอ 30

3ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

37534 นายศรวฒน  เกตอย  -1 -

 

38098 นายจตพร  ไพลสาร  -2 -

 

38100 นายจอมทอง  พลบพลาทอง  -3 -

 

38101 นายจกรกฤษณ  จนทรขา  -4 -

 

38103 นายจกรพงษ  ศรทองภรมย  -5 -

 

38111 นายจรภทร  เปรมแจม  -6 -

 

38113 นายเจษฎาพร  ศาลา  -7 -

 

38114 นายเจษฎาภรณ  จนทรพล  -8 -

 

38142 นายณฐพงษ  โนนชย  -9 -

 

38154 นายเดชดารงค  แซผ  -10 -

 

38172 นายธนพฒน  จนดาเพง  -11 -

 

38185 นายธวชชย  ศรหทยเทพ  -12 -

 

38188 นายธรพงษ  จยนม  -13 -

 

38192 นายนนทพฒน  เสงเอยม  -14 -

 

38211 นายประเสรฐชย  นาคพเจรญทรพย  -15 -

 

38212 นายปรชญา  จตพรหม  -16 -

 

38242 นายภรพฒน  เจรญปหงษ  -17 -

 

38267 นายวชรพล  เปลาเล  -18 -

 

38273 นายวทวณธ  คะเรรมย  -19 -

 

38278 นายศวาณช  ศรสมบรณ  -20 -

 

38287 นายสรยทธ  ตณฑะเตมย  -21 -

 

38299 นายสทธพงษ  แซโตะ  -22 -

 

38306 นายอนชต  วงษภกด  -23 -

 

38307 นายอนภทร  คมศร  -24 -

 

38313 นายอรยชย  คาสม  -25 -

 

38320 นายอดมศกด  ทองด  -26 -

 

40038 นายภาณ  ขนทะมา  -27 -
40612 นายธวชชย  มาตเยน  -28 -
40615 นายธรธนา  ออนแชม  -29 -
40621 นายภาคม  ดาลา  -30 -
40622 นายภตพฒน  รวมทรพย  -31 -
37681 นางสาวนรรตน  บวด  -32 -
38322 นางสาวกชพร  แสงโสด  -33 -
38351 นางสาวคณญญา  วฒนพงษ  -34 -
38356 นางสาวจารวรรณ  ลลาสวสดชย  -35 -
38371 นางสาวชชฎาภรณ  สอนดา  -36 -
38397 นางสาวณรนช  สนคง  -37 -
38511 นางสาววรรณนพรรณ  ชเลศ  -38 -
38568 นางสาวอภญญา  อกษรศร  -39 -
38737 นางสาวธนวรรณ  สมทด  -40 -
40075 นางสาวกญญาวร  ระบอบ  -41 -
40661 นางสาวฐตชญา  คนมน  -42 -
40709 นางสาวศวรรยา  คาวด  -43 -
40725 เดกหญงอรอมา  แกวเพชร  -44 -
40749 เดกหญงวนวสา  กาด  -45 -

12:50 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-ญ -( )
จานวนขอ 30

4ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38090 นายกตตศกด  จตรเจรญ  -1 -

 

38093 นายคงยทธ  คลองแคลว  -2 -

 

38109 นายจรวฒน  สขดบ  -3 -

 

38118 นายชนายส  บญเชดช  -4 -

 

38119 นายชยธร  ตลยาธาร  -5 -

 

38120 นายชโยดม  สขเอยม  -6 -

 

38143 นายณฐพงษ  ภววฒนกล  -7 -

 

38159 นายทศพร  เกสรนทร  -8 -

 

38163 นายเทยนชย  บรเทพ  -9 -

 

38200 นายเนตวทย  จนทรยอย  -10 -

 

38218 นายปณณธร  อครปรดาธร  -11 -

 

38223 นายพงศธร  เตมเนอทอง  -12 -

 

38245 นายภเรอ  เอยมสทธพนธ  -13 -

 

38301 นายสรนาท  หาญชยภม  -14 -

 

38310 นายอภวฒน  ทบยาง  -15 -

 

40626 นายฤทธพนธ  ทพยคาม  -16 -

 

40634 นายหสดน  ซบเข  -17 -

 

40636 เดกชายอณณพ  ชาญเจรญ  -18 -

 

38359 นางสาวจนดารตน  โกโลย  -19 -

 

38369 นางสาวชลธชา  พนทะสา  -20 -

 

38386 นางสาวณฐชนก  สาเนยงสง  -21 -

 

38409 นางสาวธนพร  สามยอด  -22 -

 

38410 นางสาวธนญญา  จนเอย  -23 -

 

38427 นางสาวนธดา  พลอยเจรญ  -24 -

 

38433 นางสาวนนทกาญน  แซตง  -25 -

 

38446 นางสาวปรญาณทร  นชนม  -26 -

 

38450 นางสาวปวณา  พตต  -27 -
38454 นางสาวปยธดา  ทบจนทร  -28 -
38471 นางสาวเพญนภา  รงสวาง  -29 -
38498 นางสาวรววรรณ  หมนคา  -30 -
38503 นางสาวรงกานต  ขาเจรญ  -31 -
38513 นางสาววรญญา  แสวงทรพย  -32 -
38514 นางสาววรตนธพร  เจรญอภศกด  -33 -
38519 นางสาววชราภรณ  เมองเจรญ  -34 -
38537 นางสาวศลปศภา  ทองนวม  -35 -
38561 นางสาวโสภตา  เจงศรวงศ  -36 -
38574 นางสาวอรสรา  โพธเหม  -37 -
38735 นางสาวกลยกร  หลวงสมบต  -38 -
40655 นางสาวชลษา  รตนโภคากล  -39 -
40675 นางสาวนงณภส  ฤทธคง  -40 -
40692 นางสาวพมพชนก  ทาอม  -41 -
40716 นางสาวศรวรรณ  วงสพรหม  -42 -
40726 นางสาวอรษา  เเหยมเเกว  -43 -

12:50 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-ญ -( )
จานวนขอ 30

5ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38083 นายกฤตเมธ  สงวารน  -1 -

 

38097 นายคณานนต  อนนตภกด  -2 -

 

38110 นายจระเดช  สนตภาพพงศ  -3 -

 

38129 นายชสณพงศ  มตรเจรญ  -4 -

 

38156 นายตนตธระนนท  โลหะการก  -5 -

 

38179 นายธนวฒน  โหมดเครอ  -6 -

 

38204 นายปฏพล  ลอมสาย  -7 -

 

38263 นายวรวฒน  สรอยทอง  -8 -

 

38290 นายสรอรรถ  เสาเจรญ  -9 -

 

38315 นายอฑฒพล  ชวนอย  -10 -

 

40605 นายจกรพงษ  กบลสงห  -11 -

 

40618 นายพรเทพ  จนทรงาม  -12 -

 

38345 นางสาวเกศสราพร  อนราด  -13 -

 

38350 นางสาวครษฐา  ภาวะเวส  -14 -

 

38357 นางสาวจดาภา  ชางหวาง  -15 -

 

38374 นางสาวชาลสา  เปรมแจม  -16 -

 

38402 นางสาวทพยนาลน  เยนกลม  -17 -

 

38412 นางสาวธนสร  เอยมสกล  -18 -

 

38413 นางสาวธมลวรรณ  โพธชย  -19 -

 

38418 นางสาวธญพชชา  หอมเยน  -20 -

 

38428 นางสาวนนททชา  รตนภม  -21 -

 

38445 นางสาวปราถนา  แจมถนอม  -22 -

 

38448 นางสาวปวรรณรตน  ศรทอง  -23 -

 

38462 นางสาวพรรณพร  ใจเฟอย  -24 -

 

38478 นางสาวภทรธตา  สกเกต  -25 -

 

38490 นางสาวมงมตร  มหรอ  -26 -

 

38517 นางสาววชราพร  แสงสน  -27 -
38543 นางสาวสณหสน  วดไพรณ  -28 -
38544 นางสาวสาธดา  เชาวเฉยบ  -29 -
38551 นางสาวสนฏฑา  เอยมเจรญ  -30 -
38552 นางสาวสปรยา  พงศาวงศศรกล  -31 -
38554 นางสาวสพรรณษา  ชวนชน  -32 -
40637 นางสาวกชกร  สทธกล  -33 -
40639 เดกหญงกนกวรรณ  จนเพง  -34 -
40649 เดกหญงจรชญา  อยเอยม  -35 -
40676 นางสาวนนทชา  บญมาอด  -36 -
40677 นางสาวนธวด  ณ บางชาง  -37 -
40681 เดกหญงบณยานช  ปรต  -38 -
40693 นางสาวพยดา  ชามาตย  -39 -
40698 นางสาวมนสยา  ยทธนาพพฒน  -40 -
40707 นางสาววสรตน  เอยมสวรรณ  -41 -
40731 เดกหญงอรวด  ยางงาม  -42 -

12:50 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-ญ -( )
จานวนขอ 30

6ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38086 นายกณฑกฤช  นาคงาม  -1 -

 

38096 นายคณากร  นชนม  -2 -

 

38127 นายชาหรก  มะหะหมด  -3 -

 

38157 นายทนงศกด  พมพสอน  -4 -

 

38162 นายทวากร  กรดเครอ  -5 -

 

38197 นายนนทศกด  สวนบารง  -6 -

 

38206 นายปฏพทร  ปานน  -7 -

 

38262 นายวชรวทย  อสาหะ  -8 -

 

38282 นายศภนฐ  จนทรเปรม  -9 -

 

40609 นายถรวฒ  บตดาพวง  -10 -

 

40611 นายธนวฒน  ธนทอง  -11 -

 

40628 นายวรากร  แกวศรโพธ  -12 -

 

40630 นายวรนทร  คณา  -13 -

 

40635 นายอตเทพ  สงทรพยไพศาล  -14 -

 

38329 นางสาวกรณศ  เชดโชคชย  -15 -

 

38358 นางสาวจตตนนท  อรรถอานวยผล  -16 -

 

38379 นางสาวญาดาวด  มงเครอ  -17 -

 

38429 นางสาวนภสร  เพชรศร  -18 -

 

38437 นางสาวนตรตน  คมกลา  -19 -

 

38441 นางสาวนาเพชร  พาวงค  -20 -

 

38452 นางสาวปาธามาศ  หลลวน  -21 -

 

38455 นางสาวปยะธดา  พดแตง  -22 -

 

38464 นางสาวพรรณ  รงแจง  -23 -

 

38473 นางสาวภคพร  ชวงศ  -24 -

 

38479 นางสาวภทรธรา  ชขา  -25 -

 

38502 นางสาวรนญาดา  เสาธง  -26 -

 

38525 นางสาววรญสน  ทบทม  -27 -
38526 นางสาววสา  มรธาวานช  -28 -
38527 นางสาววสาขา  จนทแนน  -29 -
38538 นางสาวศจนธรา  ประมง  -30 -
38560 นางสาวเสาวลกษณ  ออนสอาด  -31 -
38566 นางสาวอภชญา  ไขนล  -32 -
38579 นางสาวอจศมา  พงศสวรรณ  -33 -
40640 นางสาวกมลรตน  ศรทา  -34 -
40647 เดกหญงจตตกา  วงศเชยงทอง  -35 -
40666 เดกหญงณฐรกา  เสกเหมาะ  -36 -
40668 นางสาวตะวน  มสน  -37 -
40686 นางสาวปยะนนท  เพชรแจง  -38 -
40696 นางสาวภทรานษฐ  รอดเทศ  -39 -
40700 เดกหญงยสตมา  อรยมงคลสกล  -40 -
40706 เดกหญงวรรตน  ประสพสข  -41 -
40713 นางสาวศรนภา  พราวพรรณพงศ  -42 -
40717 นางสาวศวพร  ขาสข  -43 -
40728 เดกหญงอาทตยา  โพธรมย  -44 -

12:50 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-ญ -( )
จานวนขอ 30

7ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38095 นายคณพฒน  คาหาญสนทร  -1 -

 

38147 นายณฐวฒน  เอยมนาค  -2 -

 

38201 นายบรพฒน  นาชาง  -3 -

 

38205 นายปฏพทธ  ทองเมอง  -4 -

 

38260 นายวชรวชญ  สขประเสรฐ  -5 -

 

39906 นายธวชชย  ยอดแกว  -6 -

 

40613 นายธานา  อนทรนช  -7 -

 

40624 นายรอดพล  ขาวขา  -8 -

 

40763 นายสปวร  เอยมทรพย  -9 -

 

38363 นางสาวเจนจรา  พมแยม  -10 -

 

38368 นางสาวชลธชา  เครอวลย  -11 -

 

38382 นางสาวณฏฐณชา  สมศกด  -12 -

 

38383 นางสาวณฏฐนนท  ยมอย  -13 -

 

38401 นางสาวทชชญา  มลอม  -14 -

 

38424 นางสาวธดารตน  มนธระกจ  -15 -

 

38442 นางสาวบญชรสม  รอดส  -16 -

 

38458 นางสาวพนดา  อนเรอน  -17 -

 

38466 นางสาวพรนพร  สวรรณเลศ  -18 -

 

38506 นางสาวลลตา  สภาผล  -19 -

 

38507 นางสาวลดดา  ปลฟก  -20 -

 

38510 นางสาววทนยา  แกวกระจาง  -21 -

 

38522 นางสาววาศณ  ฟกวงษทอง  -22 -

 

38536 นางสาวศรลกษณ  รอดดารา  -23 -

 

38547 นางสาวสรกล  สนธนเมธ  -24 -

 

38549 นางสาวสจตรา  บญม  -25 -

 

40074 นางสาวนนทนช  พจชนาถ  -26 -

 

40602 นางสาวกนกวรรณ  สบอนทร  -27 -
40646 นางสาวจารภทร  แสงสวาง  -28 -
40648 นางสาวจตารชต  เครอสตหรญ  -29 -
40650 นางสาวจราพร  พมนล  -30 -
40657 นางสาวชดชนก  พฤฒพงศพบลย  -31 -
40662 นางสาวณฐชา  สงวนศกด  -32 -
40670 เดกหญงธนารย  ยะคนน  -33 -
40678 นางสาวนษตา  โสภา  -34 -
40680 นางสาวนาฝน  อวมเครอ  -35 -
40690 นางสาวพชรพร  สขศร  -36 -
40695 นางสาวภทรวด  ศรพบลย  -37 -
40708 นางสาววารศา  ทรพยคง  -38 -
40724 นางสาวอภญญา  บญสม  -39 -
40729 นางสาวอาทตยา  เสนานช  -40 -
40755 นางสาวฐตาภา  โพธพล  -41 -

12:50 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-ญ -( )
จานวนขอ 30

8ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38087 นายกนตนพ  ศรเอยม  -1 -

 

38104 นายจารภทร  เจรญสข  -2 -

 

38144 นายณฐพนธ  จาปา  -3 -

 

38166 นายธนกร  สมไส  -4 -

 

38182 นายธนาสน  เซงรกษา  -5 -

 

38222 นายพงศธร  ชนอกษร  -6 -

 

38232 นายพรวฒน  พรเลศ  -7 -

 

38246 นายโภไฆ  เหมเปา  -8 -

 

38259 นายวงศกร  รตนศรวไลเลศ  -9 -

 

38283 นายศภวชญ  ทองเปลว  -10 -

 

40603 นายกฤษดา  แยมวาร  -11 -

 

40617 นายนพฐพนธ  นอยโสภา  -12 -

 

40627 นายวรมน  รดเครอ  -13 -

 

40629 นายวรนทร  สมถวล  -14 -

 

38327 นางสาวกมลวรรณ  คลองแคลว  -15 -

 

38336 นางสาวกญณฏฐ  ศภโชคธนบรณ  -16 -

 

38352 นางสาวจรรยพร  ศรนวลด  -17 -

 

38364 นางสาวชนทชา  เอยวสวรรณ  -18 -

 

38406 นางสาวธนพร  กองอจลานนท  -19 -

 

38423 นางสาวธดารตน  บญสด  -20 -

 

38426 นางสาวธมาพร  กะยตา  -21 -

 

38434 นางสาวนนทกานต  รงเรองยงยน  -22 -

 

38443 นางสาวปณตา  แสนสม  -23 -

 

38495 นางสาวโยษตา  บวครอง  -24 -

 

38508 นางสาวลดดาวลย  มานวม  -25 -

 

38541 นางสาวสตรรตน  ภมพา  -26 -

 

38545 นางสาวสาธตา  เชาวเฉยบ  -27 -
38550 นางสาวสจรา  เซงเครอ  -28 -
38555 นางสาวสพชรญา  ใจมล  -29 -
38569 นางสาวอรกมล  จนทร  -30 -
38581 นางสาวอญญาภรณ  โรจนวทยโอภาส  -31 -
40625 นางสาวรตนวภา  หนสงวาส  -32 -
40644 นางสาวกลยากร  ทปกาญจน  -33 -
40679 นางสาวเนตรนภา  ตเยาว  -34 -
40682 นางสาวเบญจวรรณ  เมธโยธน  -35 -
40684 นางสาวปทมาภรณ  รอดทา  -36 -
40722 นางสาวสภสสรา  เขมทอง  -37 -
40727 นางสาวอยลดา  คาไก  -38 -
40730 นางสาวอารดา  มงเครอ  -39 -

12:50 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-ญ -( )
จานวนขอ 30

9ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38112 นายจรศกด  คงแสนคา  -1 -

 

38151 นายณฐวฒ  เสมอชน  -2 -

 

38164 นายธงชย  โชตกเสถยร  -3 -

 

38191 นายธรภทร  ธญญาพทกษ  -4 -

 

38239 นายภานพนธ  หลงจ  -5 -

 

38240 นายภมพฒน  อาจณรงคฤทธ  -6 -

 

38269 นายวชระพล  อนทรขอม  -7 -

 

40608 นายณฐพชร  หลวงกาว  -8 -

 

40623 นายมณฑล  ยางเดม  -9 -

 

40631 นายวชรพงษ  สขเกษม  -10 -

 

38333 นางสาวกญญาภทร  วงศจนทร  -11 -

 

38341 นางสาวกลกนยา  พษด  -12 -

 

38343 นางสาวกลธดา  กณหา  -13 -

 

38344 นางสาวเกศรณ  ทาหน  -14 -

 

38348 นางสาวเขมจรา  กจจงเจรญ  -15 -

 

38353 นางสาวจรยาวด  เตชะด  -16 -

 

38377 นางสาวเฌอญาดา  จนทรอน  -17 -

 

38381 นางสาวณณชา  บญนาค  -18 -

 

38385 นางสาวณฐชฎาภรณ  รวยภรมย  -19 -

 

38396 นางสาวณชนนทน  อมพรวราชย  -20 -

 

38398 นางสาวดวงกมล  โพธงาม  -21 -

 

38431 นางสาวนราทพย  นนทชาล  -22 -

 

38432 นางสาวนวรตน  กองโน  -23 -

 

38435 นางสาวนนทวรรณ  เสลาหลก  -24 -

 

38440 นางสาวนดา  ปานโต  -25 -

 

38470 นางสาวเพชรนาบศ  สหา  -26 -

 

38474 นางสาวภมรวด  ชาวนาฟาง  -27 -
38480 นางสาวภทรภร  วงคทอง  -28 -
38482 นางสาวภาชญารศ  ตนเสง  -29 -
38486 นางสาวมณฑรา  มลจนทะ  -30 -
38494 นางสาวเยาวลกษณ  รอดแจง  -31 -
38512 นางสาววรญญา  พยอมหอม  -32 -
38524 นางสาววภาดา  แซเอยว  -33 -
38540 นางสาวศภรกษ  รนรส  -34 -
38542 นางสาวสโรชา  นวมนารย  -35 -
38557 นางสาวสภาวด  ปลดดนแดน  -36 -
38562 นางสาวหยกผกา  ออนคา  -37 -
38580 นางสาวอญชษฐา  พฒชฎา  -38 -
40651 นางสาวจรนนท  อมนอย  -39 -
40656 นางสาวชาลสา  ประเสรฐโชคประชา  -40 -
40669 เดกหญงทดดาว  แสวงทรพย  -41 -
40671 นางสาวธมกร  อาชวชาล  -42 -
40685 นางสาวปาลตา  แซเลยว  -43 -
40703 เดกหญงวรรณษา  หลายภา  -44 -
40710 นางสาวศศประภา  ชวนอย  -45 -

12:50 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-ญ -( )
จานวนขอ 30

10ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท
40714 นางสาวศรนภา  สระโอษฐ  -46 -

 

40752 นางสาวศรดา  โพธรชต  -47 -

 

40754 นางสาวปทมาภรณ  รกชอ  -48 -

 

40764 นางสาวอนศรา  ทบทมทอง  -49 -

 

40766 นางสาวศศวมล  ใจมน  -50 -

 

12:50 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-ญ -( )
จานวนขอ 30

11ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38122 นายชช  แสงธป  -1 -

 

38139 นายณฐทว  มวงนอย  -2 -

 

38146 นายณฐภทร  อนทรหวยาน  -3 -

 

38175 นายธนภทร  ทองจนทร  -4 -

 

38177 นายธนวฒน  นงคทอง  -5 -

 

38184 นายธภเศรษฐ  สทธโสภณ  -6 -

 

38213 นายปรชญา  สนชย  -7 -

 

38234 นายภาคน  ปนป  -8 -

 

38257 นายรฐศาสตร  ตาลเจรญ  -9 -

 

38298 นายสรวชญ  แดงสา  -10 -

 

38312 นายอรรถพล  พมนาค  -11 -

 

38319 นายอศวฒน  พมดาวเรอง  -12 -

 

40604 นายกตตพฒน  พชรากตต  -13 -

 

40619 เดกชายพลพล  เปลยนออ  -14 -

 

38324 นางสาวกนกวรรณ  ภระหงษ  -15 -

 

38326 นางสาวกมลทพย  เอกเชอ  -16 -

 

38361 นางสาวจลตรญา  ยงประโคน  -17 -

 

38365 นางสาวชนญชดา  ศขเกษม  -18 -

 

38366 นางสาวชนญชตา  วงศวฒนกรชย  -19 -

 

38373 นางสาวชาลสา  บญสม  -20 -

 

38375 นางสาวชตกาญจณ  ตระกลด  -21 -

 

38387 นางสาวณฐชยา  คนรา  -22 -

 

38391 นางสาวณฐณชา  ทองออน  -23 -

 

38393 นางสาวณฐถพร  เพมศร  -24 -

 

38407 นางสาวธนพร  ชนใจ  -25 -

 

38419 นางสาวธญลกษณ  อนนตธนะโรจน  -26 -

 

38430 นางสาวนภสพร  บวแพง  -27 -
38453 นางสาวปานกมล  พทธา  -28 -
38461 นางสาวพรผกา  สขสไนย  -29 -
38465 นางสาวพรศร  ทองใคร  -30 -
38488 นางสาวมนณชยา  จนสน  -31 -
38497 นางสาวรวพร  เผดมรอด  -32 -
38505 นางสาวลมตา  อบมาล  -33 -
38516 นางสาววลยพรรณ  อมเครอ  -34 -
38521 นางสาววลวล  ธรรมสาล  -35 -
38553 นางสาวสพพตรา  ธรรมสาล  -36 -
38567 นางสาวอภชญา  วงภธร  -37 -
38570 นางสาวอรปรยา  บญม  -38 -
40638 เดกหญงกชกร  เอมแบน  -39 -
40659 เดกหญงญาณศา  ทองเนด  -40 -
40663 นางสาวณฐณชา  ประทกษกลวงศา  -41 -
40694 เดกหญงภควลญชญ  กรดโกศล  -42 -
40699 นางสาวมสข  ชนชนะถาวร  -43 -
40705 นางสาววรศรา  สวสด  -44 -

12:50 กนยายน 



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสวชา
อาจารยผสอน
หมายเลขการสอบ ญ0000000163

-ญ -( )
จานวนขอ 30

12ภาคเรยนท ปการศกษา12565

กลมเรยน

รหส ชอ

 กนยายน 

วชา ภาษาญปนรอบร

หนา

รวมเปน

30.00คะแนนเตมม.  

วนท

T-Scoreเลขท

38088 นายกตตชย  ธรรมจง 11 111 50

 

38105 นายจณณวตร  เสาวด 8 82 42

 

38116 นายชนวฒน  วราสนธ 8 83 42

 

38134 นายฐานเศรษฐ  อยเยน 8 84 42

 

38136 นายณฏฐภทร  เปลาเร 8 85 42

 

38187 นายธาดา  อมไกร 11 116 50

 

38207 นายปฐมพร  กาญจนเกดผล 10 107 47

 

38281 นายศภณฐ  สใส 22 228 79

 

38296 นายสรภพ  อรรถแสงศร 16 169 63

 

38297 นายสรวชญ  โกวทยวรวฒ 5 510 34

 

38302 นายสรพฒน  สนคง 10 1011 47

 

38309 นายอภชาต  ชยชนะ 8 812 42

 

38316 นายอณณพ  จยอนทร 8 813 42

 

40606 นายชนะชย  โพธรกษา 8 814 42

 

40607 นายชลสทธ  สวสดผล 9 915 44

 

40610 นายเทพดล  เพงอดม 15 1516 60

 

40614 นายธตพงษ  สานยงงาม 11 1117 50

 

40616 นายธรภทร  โอสนเทยะ 11 1118 50

 

40620 นายภคชพงศ  พศวง 14 1419 58

 

40632 นายสรวชญ  สดสจนทร 10 1020 47

 

40633 เดกชายสรชาต  มนคง 12 1221 52

 

38335 นางสาวกญญาวร  ยางระหงษ  -22 -

 

38360 นางสาวจรนนท  คาบญญา 12 1223 52

 

38362 นางสาวจฬาลกษณ  ตะโกพร 12 1224 52

 

38372 นางสาวชญญานช  ชาวบางพรหม 10 1025 47

 

38447 นางสาวปรศนา  คาม 7 726 39

 

38456 นางสาวปญณศา  นพคณ 7 727 39
38477 นางสาวภครมย  พกภษา 18 1828 68
38533 นางสาวศศประภา  จนทรแกน  -29 -
38558 นางสาวสภาวด  แสงระว 12 1230 52
38585 นางสาวไอรญ  พยฆสงห 23 2331 82
40643 นางสาวกญญาวร  มวงแอ 11 1132 50
40645 นางสาวแกวตา  แกวไพล 9 933 44
40652 นางสาวเจลกา  จนทรนาสข 11 1134 50
40658 นางสาวญาณศา  จนากร 9 935 44
40672 นางสาวธญญารตน  สอออก 13 1336 55
40673 นางสาวธนยนนท  คลายจ 7 737 39
40674 นางสาวธนยพร  พงประสพ 13 1338 55
40688 นางสาวปณยวร  พชรวระรชต 11 1139 50
40704 นางสาววรชญา  จงพานช 16 1640 63
40712 นางสาวศรประภา  สนทร 13 1341 55
40715 นางสาวศรภาลกษณ  สพรเลศเดชา 9 942 44
40719 นางสาวสพชชา  โสดสรง 11 1143 50
40720 นางสาวสพชฌาย  เเสนจกรไกร 8 844 42
40723 นางสาวอภชญา  หอมสวรรณ  -45 -

12:50 กนยายน 


