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อาจารยผ์ูส้อน
หมายเลขการสอบ สśŘŚŞř0000000172

Ŝ-สśŘŚŞř-(ş-řŘ)
วชิา ประวติัศาสตร์ชุมชนř

śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ หนา้

จาํนวนขอ้สอบ 30

รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)
ภาคเรียนทีÉ ปีการศึกษา1 2565

คะแนนรวม 30.00 30.00คะแนนเตม็

วนัทีÉ

รูปแบบการใหค้ะแนน คะแนนตอบถูก คะแนนตอบผิด คะแนนไม่ตอบ รวมแต่ละจุดประสงค์
1 - 30 1 0 0 30.00

ขอ้มูลจาํนวนของผูที้Éมีคะแนนผา่นและไม่ผา่นตามคะแนนเตม็และค่าเฉลีÉย

* ผา่น * ไม่ผา่น จาํนวนผูส้อบ** ไม่ผา่น** ผา่นกลุ่มสอบ
27 16 4316277
24 19 4319248
25 18 4318259

3 31 3431310
1638479รวม 8479

คะแนนสูงสุด

คะแนนตํÉาสุด
ค่าเฉลีÉย
ค่าการกระจาย

 หมายเหตุ * ผา่น ( คะแนนไม่ตํÉากวา่เกณฑที์Éกาํหนดไว้

24.00
7.00

14.58
3.90

24.00
7.00

14.58
3.90

ค่าสถิติ(คะแนนรวม) ค่าสถิติ(คะแนนเตม็)
** ผา่น (คะแนนไม่ตํÉากวา่คะแนนเฉลีÉย)

% ของคะแนนรวม)50
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T-ScoreเลขทีÉ
39444 นายธนกร  ใจซืÉอ  -1 -

 

39446 นายธนกร  มากแกว้  -2 -

 

39450 นายธนกฤต  มา้เร็ว  -3 -

 

39468 นายธารากาญจน์  ปิยพนัธ์เพทาย  -4 -

 

39523 นายพิชยัยทุธ  วอ่งปัญญวฒัน์  -5 -

 

39593 เด็กชายสิรวชิญ ์ จิตรอิÉม  -6 -

 

41913 นายเอทสั  เพิÉมสาย  -7 -

 

41916 นายกอ้งภพ  ชีโสตร์  -8 -

 

41944 นายวรีภทัร  ม่วงอ่อน  -9 -

 

41948 นายสุกลัป์  ลายจาํปา  -10 -

 

41949 นายสุชาครีย ์ ลกัษณาวงศ์  -11 -

 

39622 นางสาวกมลชนก  พลอยมุกดา  -12 -

 

39647 นางสาวจนัทร์เจา้  แยม้อุ่ม  -13 -

 

39657 นางสาวชญาน์นนัท ์ ฐิติรัชตธ์นกุล  -14 -

 

39672 นางสาวญาณิศา  ตาระคาํ  -15 -

 

39675 นางสาวญาตาว ี ดวงดีมีศกัดิÍ  -16 -

 

39679 นางสาวฐานิสรา  เชีÉยวชาญ  -17 -

 

39682 นางสาวฑลิกา  อุสาหะ  -18 -

 

39684 นางสาวณภชัชมน  กลิÉนเพย  -19 -

 

39696 นางสาวณัฐสุกาญ  มณีโชติ  -20 -

 

39717 นางสาวธมน  เจริญสิน  -21 -

 

39718 นางสาวธมลวรรณ  ทองเมือง  -22 -

 

39731 นางสาวนราพร  รักงาม  -23 -

 

39764 นางสาวปิÉ นปิณัฎฐ ์ มณีขติั  -24 -

 

39765 นางสาวปีติญาณ์  จตุรวทิยก์ลุ  -25 -

 

39766 นางสาวปุณยนุช  เทีÉยงอ่อน  -26 -

 

39776 นางสาวพิชชาณัณณ์  จินตเ์จริญ  -27 -
39778 นางสาวพิชญาภา  คงสบาย  -28 -
39787 นางสาวภทัรพิชา  ตาลเจริญ  -29 -
39816 นางสาววริยา  ธรรมจง  -30 -
39844 นางสาวสโรชา  ขาวขาํ  -31 -
39851 นางสาวสุกฤตา  เผือกพูล  -32 -
39863 เด็กหญิงสุภานนั  ไชยราช  -33 -
39876 นางสาวอนญัญา  วอ่งพานิช  -34 -
42022 นางสาวอภิสรา  ชูบูระ  -35 -
42024 นางสาวอารยา  ศรีวชิยั  -36 -
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T-ScoreเลขทีÉ
39392 นายคฑาธร  ชืÉนใจ 8 81 33

 

39434 นายณฐัพล  แสงฮวด 10 102 38

 

39435 นายณฐัพชัร์  พรหมสาขา ณ สกลนคร 14 143 49

 

39447 นายธนกร  ยะนิล 8 84 33

 

39483 นายนนทพทัธ์  เจริญธรรม 11 115 41

 

39487 นายนพพล  เหลืÉอมเมฆ 10 106 38

 

39535 นายภทัรพล  เขม็เพช็ร์ 8 87 33

 

39555 นายรัชชานนท ์ นิลแท้ 14 148 49

 

40734 นายธนพงศ ์ จ่ารุ่ง 9 99 36

 

41917 นายคงศกัดิÍ   ทิพยจ์นัทร์ 17 1710 56

 

41929 นายธนดล  ธารีรัชต์ 11 1111 41

 

41932 นายธีรพล  ผลกลํÉา 9 912 36

 

39631 นางสาวกลัยา  คลา้ยสิงห์โต 11 1113 41

 

39642 นางสาวเกศรา  ปลาบู่ทอง 12 1214 43

 

39643 นางสาวขวญัฤทยั  ตุส๊งัข์ 12 1215 43

 

39671 นางสาวญาณสิรี  คินาสิน 12 1216 43

 

39687 นางสาวณัฏฐกานต ์ เขม็เพช็ร์ 11 1117 41

 

39694 นางสาวณัฐวดี  ทนัสมยั 18 1818 59

 

39712 นางสาวธนญัญา  จนัทร์เปรียง 8 819 33

 

39715 นางสาวธนิดา  ทองเปลว 15 1520 51

 

39760 นางสาวปาลิตา  เยน็ใจ 11 1121 41

 

39810 นางสาววนิรฎา  วรวงศ์ 14 1422 49

 

39818 นางสาววริศรัณย ์ พทุธฉันท์ 9 923 36

 

39819 นางสาววริศรา  ไยยธรรม 8 824 33

 

39831 นางสาวศิริประภา  ฟักโต 14 1425 49

 

39845 นางสาวสโรชา  เอมโอด 13 1326 46

 

39852 นางสาวสุกญัญา  บวัคาํ 13 1327 46
39853 นางสาวสุกานดา  จนัทร์แสง 9 928 36
39865 นางสาวสุภาพร  รัตนวงศภ์กัดิÍ 9 929 36
39872 นางสาวสุเชาวดี  เปีÉ ยมสาคร 8 830 33
41969 นางสาวชลทิชา  ตระการธงชยั 11 1132 41
41974 นางสาวณัฐติยา  มีเชาว์ 13 1333 46
41984 เด็กหญิงนริตา  เจริญจิตต์ 10 1034 38
42019 นางสาวสุภาพร  โรจน์รุ่งศิลป์ 10 1035 38
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T-ScoreเลขทีÉ
39389 นายกนัตก์ว ี กลมศิลป์สิริ  -1 -

 

39402 นายจิตติพฒัน์  ธงชยั  -2 -

 

39414 นายชนาธิป  ธงเพง็  -3 -

 

39415 นายชลิต  ศรีพฒิุพงศ์  -4 -

 

39421 นายชาญชยั  เทียมเจริญ  -5 -

 

39433 นายณฐัพล  พวงมาลยั  -6 -

 

39475 นายธีรภทัร  เพชรสน  -7 -

 

39481 นายนฐกร  จนัทรเวช  -8 -

 

39492 นายนราวชิญ ์ กระแจ่ม  -9 -

 

39504 นายปริญญา  สุนทรมณฑล  -10 -

 

39560 นายวชิรพล  จนัทร์เทีÉยง  -11 -

 

39578 นายศิวกร  โหมดแจ่ม  -12 -

 

41922 นายฌอง  วรีะพตัร์ กาโลเจโร เมสสานา  -13 -

 

41925 นายณฐัพล  วสูิตรสกุลศกัดิÍ  -14 -

 

41938 นายพิสิษฐ์  กองสอน  -15 -

 

41953 นายอิสระ  พรนิคม  -16 -

 

39623 นางสาวกมลพร  สารเจริญ  -17 -

 

39653 นางสาวจิราวรรณ  จนัทร์บาง  -18 -

 

39667 นางสาวชาลิสา  จาํปารัตน์  -19 -

 

39699 นางสาวณิชาภทัร  ศรีราจนัทร์  -20 -

 

39722 นางสาวธญัจิรา  แซ่ตนั  -21 -

 

39726 นางสาวธิติพร  กนัยา  -22 -

 

39730 นางสาวนภสร  มูลจนัทะ  -23 -

 

39732 นางสาวนวยิา  ราชวงศ์  -24 -

 

39769 เด็กหญิงพรรวษา  แวน่แกว้  -25 -

 

39794 นางสาวมณฑารพ  ทดัไท  -26 -

 

39803 นางสาวมาลิษา  เกิดสุข  -27 -
39808 นางสาวลกัขณา  มีทรัพยม์าก  -28 -
39811 นางสาววรรณวิษา  ตนัทเตมี  -29 -
39820 นางสาววริษฐา  พยอมหอม  -30 -
39835 นางสาวศิริรายา  คนทดั  -31 -
39836 นางสาวศุภวรรณ  โฉมหงษ์  -32 -
39858 นางสาวสุธาทิพย ์ ทองแถบ  -33 -
39866 เด็กหญิงสุภารัตน์  ทองศรี  -34 -
39873 นางสาวหทยัชนก  สงัขชื์Éน  -35 -
39890 นางสาวอาณญัชา  ผลจนัทร์  -36 -
41963 นางสาวกมลลกัษณ์  อุปถมัภ์  -37 -
41968 นางสาวชญานนัท ์ กระจ่างนฤมลกลุ  -38 -
41971 นางสาวญาตา  ทองดา  -39 -
41979 นางสาวธนิดา  ชมโลก  -40 -
41987 นางสาวปัทมา  แกว้สน  -41 -
42001 นางสาวภทัรวรรณ  ปิริติ  -42 -

15:46śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสัวชิา
อาจารยผ์ูส้อน
หมายเลขการสอบ สśŘŚŞř0000000172

Ŝ-สśŘŚŞř-(ş-řŘ)
จาํนวนขอ้ 30

5ภาคเรียนทีÉ ปีการศึกษา1 2565

กลุ่มเรียน

รหสั ชืÉอ

śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ

วชิา ประวติัศาสตร์ชุมชนř

หนา้

รวมเป็น

30.00คะแนนเตม็ม.Ŝ ś

วนัทีÉ

T-ScoreเลขทีÉ
39411 นายชญานนท ์ รุ่งสวา่ง  -1 -

 

39478 นายธีรเดช  อยูสุ่ข  -2 -

 

39499 นายนิรินธน์  อู่ตะเภา  -3 -

 

39517 นายพชัรพล  จารุขนัธ์  -4 -

 

39541 นายภาสกร  หล่อพนัธ์  -5 -

 

39567 นายวษิณุ  จนัทร์พลู  -6 -

 

39576 นายศิรสิทธิÍ   แดงตัÊง  -7 -

 

39581 นายศุภชยั  สุวรรณลิขิต  -8 -

 

39591 นายสิทธิชยั  เหล่าเหมมณี  -9 -

 

39612 นายอนัดา  ภุชงเจริญ  -10 -

 

41924 นายณฐนน  กิจวตัร  -11 -

 

41927 นายธนกร  บุญชมอ้ย  -12 -

 

41935 นายพงศเ์ทพ  เกตุเจริญ  -13 -

 

41951 นายอทิตย ์ จาํปาเป็น  -14 -

 

39634 นางสาวกิตติภา  นาคทิพวรรณ  -15 -

 

39660 นางสาวชรินรัตน์  โพธิเพช็ร  -16 -

 

39690 นางสาวณัฐติมา  กิจสมฝัน  -17 -

 

39725 นางสาวธญัชนก  อยูสุ่ข  -18 -

 

39728 นางสาวธีรดา  งํÊาตัÊว  -19 -

 

39745 นางสาวเบญจวรรณ  สิทธิพฤกษ์  -20 -

 

39758 นางสาวปาริฉตัร  วนัอิÉม  -21 -

 

39781 นางสาวณัฏฐณิชา  ปาอ่อน  -22 -

 

39784 นางสาวแพรวลีลกัษณ์  จีนยิÊว  -23 -

 

39792 นางสาวภูสุดา  ชาวนา  -24 -

 

39799 นางสาวมนสัษญา  บุตรสาเนตร  -25 -

 

39807 นางสาวรัตนาวดี  วอ่งประเสริฐ  -26 -

 

39814 นางสาววรารัตน์  พุทธา  -27 -
39815 เด็กหญิงวริชศรา  เจริญรักษา  -28 -
39833 นางสาวศิริรัตน์  คิÊมแหน  -29 -
39839 เด็กหญิงศุภิสรา  คะเลียงรัมย์  -30 -
39855 นางสาวสุชาวลี  เตง็มณี  -31 -
39878 นางสาวอภิญญา  บวัสอน  -32 -
39880 นางสาวอภิรดา  คาํดี  -33 -
40059 นางสาวธญัวรรณ  รอดเขียว  -34 -
41964 นางสาวกนัตธิ์ดา  ฮวดลิÊม  -35 -
41980 นางสาวธารารัตน์  คลา้ยแดง  -36 -
41995 นางสาวพชัราภรณ์  บวัพรรณ  -37 -
41997 นางสาวพชัริดา  พึÉงเมือง  -38 -
41998 นางสาวพิชยา  สุขแจ่ม  -39 -
41999 นางสาวพิมพช์นก  กรยนืยง  -40 -
42000 นางสาวพิมพญ์าดา  ธนากลุหิรัญกิตติÍ  -41 -
42010 นางสาวศิริพร  จุลปาน  -42 -
42023 นางสาวอรทยั  สินคง  -43 -

15:46śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสัวชิา
อาจารยผ์ูส้อน
หมายเลขการสอบ สśŘŚŞř0000000172

Ŝ-สśŘŚŞř-(ş-řŘ)
จาํนวนขอ้ 30

6ภาคเรียนทีÉ ปีการศึกษา1 2565

กลุ่มเรียน

รหสั ชืÉอ

śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ

วชิา ประวติัศาสตร์ชุมชนř

หนา้

รวมเป็น

30.00คะแนนเตม็ม.Ŝ Ŝ

วนัทีÉ

T-ScoreเลขทีÉ
39378 นายกนก  มีประวติั  -1 -

 

39454 นายธนภทัร  กอจิตตวนิจ  -2 -

 

39464 นายธชัธรรม ์ สุวรรณประเสริฐ  -3 -

 

39472 นายธีรพงศ ์ ชา้งลอย  -4 -

 

39488 นายนพรัฐ  วมุิกตะลพ  -5 -

 

39490 นายนภสั  พทุธา  -6 -

 

39512 นายปิยะวฒัน์  ดวงสง่าศรี  -7 -

 

39519 นายพฒัธนะพงษ ์ สุดเขียว  -8 -

 

39551 นายรพินทร์  โอภาส  -9 -

 

39557 นายรัฐภูมิ  แจง้สุวรรณ  -10 -

 

39611 นายอคัรเดช  สุทธิโอฬาร  -11 -

 

41928 นายธนชาติ  ใจมัÉน  -12 -

 

41946 นายสิรภทัร  คาํยอด  -13 -

 

41947 นายสิรวชิญ ์ สุวรรณมาลี  -14 -

 

39620 นางสาวกนกอร  มาลา  -15 -

 

39633 นางสาวกาญจนา  ศรีราคาํ  -16 -

 

39641 นางสาวเกศกนก  คาํวตัร์  -17 -

 

39650 นางสาวจินตนา  โกโล่ย  -18 -

 

39676 นางสาวญาติกา  สุธาพจน์  -19 -

 

39683 นางสาวฑิฆมัพร  ดีเหลือ  -20 -

 

39704 นางสาวทกัอกัษร  อินแสน  -21 -

 

39720 เด็กหญิงธวลัรัตน์  ศรีสาํราญ  -22 -

 

39733 นางสาวนนัทน์ภสั  จุฑาจาํเริญ  -23 -

 

39736 นางสาวนิชาดา  จีนประชา  -24 -

 

39747 นางสาวเบญญาภา  นากอนนัตศิ์ลป์  -25 -

 

39779 นางสาวพิชยนนัท์  เจริญสุข  -26 -

 

39783 นางสาวพิมุกด ์ มุ่งชมกลาง  -27 -
39785 นางสาวภทัรนนัท ์ วโรภาสเรืองฤทธิÍ  -28 -
39812 นางสาววรวรรณ  จุย้วนั  -29 -
39813 นางสาววรัทยา  วดักลีบ  -30 -
39828 นางสาวศลิษา  คาํมี  -31 -
39838 นางสาวศุภสุตา  เหมณี  -32 -
39847 นางสาวสลิลทิพย ์ แดงสา  -33 -
39857 นางสาวสุทธิชา  สมศกัดิÍ  -34 -
39870 นางสาวสุวชิญา  ทองดอนพวน  -35 -
39877 นางสาวอนิลทิตา  ตาลเชืÊอ  -36 -
39881 นางสาวอรณิชา  ผมหอม  -37 -
41956 นางสาวเมทนี  พิมพว์รรณ  -38 -
41985 นางสาวนลินทิพย ์ การะเกตุ  -39 -
42002 นางสาวภทัรศศิร์  สิงห์ถม  -40 -
42004 นางสาวภสัรนนัท ์ อคัรชีวนิ  -41 -
42008 นางสาววรพิชชา  ปิÉ นแกว้  -42 -
42009 นางสาววนัรุกา  ปราดเปรียว  -43 -
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39381 เด็กชายกรณาธิป  อินจนา  -1 -

 

39383 เด็กชายกฤษดา  อ่อนแช่ม  -2 -

 

39394 นายคณิศร  สิงสิม  -3 -

 

39436 นายณฐัวฒัน์  คาํหอม  -4 -

 

39452 นายธนชาติ  พรสรายทุธ  -5 -

 

39486 นายนพคุณ  สุวรรณวร  -6 -

 

39495 นายนวรัตน์  พลูบางยงุ  -7 -

 

39498 นายนิธิภชั  โลหะการก  -8 -

 

39524 นายพิพฒัน์  จนัทร์เพง็  -9 -

 

39573 นายศราวธุ  ปูนจีน  -10 -

 

41293 นายนภดล  สวนเพลง  -11 -

 

41921 นายชานนท ์ สินธุมาส  -12 -

 

41923 นายฑิเบต  อยูเ่ปีÉ ยม  -13 -

 

41941 นายภูมรินทร์  เขียวชอุ่ม  -14 -

 

41952 นายอาทิตย ์ รัตนาธิวตั  -15 -

 

39617 นางสาวกนกพรรณ  รอดคลํÊา  -16 -

 

39621 นางสาวกมลชนก  แกว้ไพโรจน์  -17 -

 

39624 นางสาวกมลวรรณ  เมืองเจริญ  -18 -

 

39628 นางสาวกญัญารัตน์  นอ้ยเคียง  -19 -

 

39664 นางสาวชลธิชา  ทองประเพียร  -20 -

 

39666 นางสาวชวนัรัตน์  ชาติพิศาล  -21 -

 

39703 นางสาวทยดิา  บุตรศรีดว้ง  -22 -

 

39707 นางสาวทิฆมัพร  พวงอินทร์  -23 -

 

39711 นางสาวธนพร  เชิง  -24 -

 

39727 นางสาวธิมาพร  ไชยสุระ  -25 -

 

39739 นางสาวนุชรดี  ศรีสุวรรณ์  -26 -

 

39749 นางสาวปณิตา  วฒิุจนัทร์  -27 -
39791 นางสาวภิญญดา  เอิกเชืÊอ  -28 -
39798 นางสาวมนสัว ี เกษมไพบูลย์  -29 -
39817 เด็กหญิงวริยาณฏัฐ ์ บวัจนัทร์  -30 -
39824 นางสาวเวธนี  พุทธา  -31 -
39832 นางสาวศิริยภุา  ม่วงสวย  -32 -
39854 นางสาวสุชานาถ  อินทร์ขอม  -33 -
39856 นางสาวสุตาภทัร  หนัชะนา  -34 -
39868 นางสาวสุภาวดี  วรภากรณ์  -35 -
39895 นางสาวเอมอร  คนบุญ  -36 -
40732 นางสาวชนาภา  บุตดาพวง  -37 -
40762 นางสาววริศรา  ตัÊงสิทธิÍ เสรีวงศ์  -38 -
41960 นางสาวกชามาส  หมีนวล  -39 -
41986 นางสาวนารา  ดาํรงวาจาสตัย์  -40 -
41993 นางสาวพรรธิชา  ทรัพยเ์จริญ  -41 -
42011 นางสาวสโรชา  สร้อยฟ้ายรรยง  -42 -
42021 นางสาวอภิญญา  บุญมา  -43 -
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39400 นายจกัริน  พุม่ศิริ  -1 -

 

39418 นายชวลัวิทย ์ องควิทยา  -2 -

 

39419 นายชวนิ  บุตรแกว้  -3 -

 

39427 นายณวฒัน์  รูปอว้น  -4 -

 

39441 นายไตรภพ  สมบติัคุโณปการ  -5 -

 

39469 นายธาวนิ  รัตนภูมิ  -6 -

 

39496 นายนาวนิ  ป้อมอารี  -7 -

 

39528 นายพีรพทัร  ยะนิล  -8 -

 

39531 นายภคนภ  ลดัดาวลัย์  -9 -

 

39550 นายยทุธภูมิ  หา้วหาญ  -10 -

 

39564 นายวชัร  ยางเยีÉยม  -11 -

 

39566 นายวรุิฬห์  โพธิÍ ไทย  -12 -

 

41920 นายชลธี  นุกิจ  -13 -

 

41931 เด็กชายธนวฒัน์  พงัซา  -14 -

 

41943 นายวรวฒัน์  เทวรักษ์  -15 -

 

41945 นายศุภกิจ  เทียนลีÉ  -16 -

 

39645 นางสาวจริยา  สีลารักษ์  -17 -

 

39646 นางสาวจนัทกานติÍ   วนัเพญ็  -18 -

 

39648 นางสาวจิตรลดา  นพพากูล  -19 -

 

39652 นางสาวจิรวดี  ศรีคาํ  -20 -

 

39662 นางสาวชลณิฌา  สวสัดี  -21 -

 

39673 นางสาวญาณิศา  แถวนาม  -22 -

 

39678 นางสาวฐานิต  สิงห์ถม  -23 -

 

39697 นางสาวณัฐิยากร  จนัทร์เปรม  -24 -

 

39702 นางสาวตน้ขา้ว  ธรรมวสุกุล  -25 -

 

39705 นางสาวทศันีย ์ จีวะ  -26 -

 

39742 นางสาวบุญญิสา  สวนลา  -27 -
39750 นางสาวปภาวนิท ์ สังขส์ตัย์  -28 -
39752 นางสาวปลิตา  เพชรศุทธิพงศ์  -29 -
39756 นางสาวปัณฑิตา  แซ่อืËอ  -30 -
39804 นางสาวมุทิตา  วรสุทธิÍ พิศาล  -31 -
39826 นางสาวศรุตา  กาญจนอโนทยั  -32 -
39841 นางสาวสติมา  รังษีอาจศึก  -33 -
40733 นางสาวปาริตา  พริÊงประยรู  -34 -
41954 นางสาวเบญจศศิชา  วริิยานุภาพ  -35 -
41961 นางสาวกมลชนก  คาํวตัร์  -36 -
41981 นางสาวธาริณี  เชิดแส  -37 -
41994 เด็กหญิงพลอยชมพ ู ศรีเอีÉยม  -38 -
41996 นางสาวพชัราภา  จุ่นอยู่  -39 -
42006 นางสาวรัตติยา  ตนัเจริญ  -40 -
42007 นางสาวรุ่งนภา  นิธากร  -41 -
42014 นางสาวสุกญัญา  แมน้จิตร์  -42 -
42020 นางสาวอนุธิดา  เหล่าคงถาวร  -43 -
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39387 นายกนัตพงษ ์ พตุติ 20 201 64

 

39388 นายกนัตพฒัน์  สาดะระ 14 142 49

 

39391 นายกอ้งภพ  คงกะพนัธ์ 13 133 46

 

39423 นายชุติพงศ ์ ประวติัเจริญวทิย์ 19 194 61

 

39426 นายฐิรพล  แก่นจนัทร์ 19 195 61

 

39429 นายณฐักิตติÍ   คาํทอน 18 186 59

 

39456 นายธนภทัร  ยิÉงคงพฒันา 12 127 43

 

39467 นายธานี  ทองเปลว 14 148 49

 

39500 นายน่านนที  กมลพฒันานนัท์ 15 159 51

 

39516 นายพงศรัชฏ ์ พิมเสน 16 1610 54

 

39526 นายพิรัชยภ์ณ  เชิสภู 14 1411 49

 

39544 นายภูผา  ศิลปสอน 10 1012 38

 

40058 นายธนบดี  มารศรี 15 1513 51

 

41912 นายเตวชิญ ์ เอีÉยมอาจ 14 1414 49

 

41926 นายธนเชษฐ์  จนัทร์ลา 14 1415 49

 

41930 นายธนดล  ศรีราจนัทร์ 16 1616 54

 

41933 นายปิยะ  สวนสุวรรณ 13 1317 46

 

41942 นายวงศพทัธ์  ใจตรง 14 1418 49

 

39618 นางสาวกนกวรรณ  ธงเพง็ 14 1419 49

 

39636 นางสาวกิรนนัท ์ บุตรคาํ 15 1520 51

 

39661 นางสาวชรินรัตน์  มูลเมือง 20 2021 64

 

39674 นางสาวญาณิศา  สุดแน่น 15 1522 51

 

39692 นางสาวณัฐนรี  ผานาค 11 1123 41

 

39713 นางสาวธนญัธิตา  เจริญสุข 21 2124 66

 

39741 นางสาวเนติญา  เหมเปา 22 2225 69

 

39753 นางสาวปวริศา  ศรีสงสาร 15 1526 51

 

39782 นางสาวพิมลพรรณ  รอดขาํ 22 2227 69
39790 นางสาวภาวดิา  เหมือนละมา้ย 14 1428 49
39796 นางสาวมนญัชยา  สนิทชน 20 2029 64
39821 นางสาววาสนา  ศุภวิจิตตานนท์ 17 1730 56
39823 นางสาววิชุดา  เทพทอง 16 1631 54
39830 นางสาวศนัศนีย ์ สงัขท์อง 10 1032 38
39843 นางสาวสโรชา  แกว้ขาว 20 2033 64
39849 นางสาวสาธกา  อนนัตสุ์ข 22 2234 69
39871 นางสาวสุวชิาดา  ชยับณัฑิต 17 1735 56
39882 นางสาวอรรัมภา  แตงทอง 11 1136 41
41965 นางสาวกุลจิรา  แกว้เลิศดิลก 16 1637 54
41967 นางสาวจิตรดา  บวรเมธา 16 1638 54
41976 นางสาวณิชนนัท ์ นนัทบุญญฤทธิÍ 16 1639 54
41978 นางสาวทิพยรั์ตน์  บุญมา 13 1340 46
41982 นางสาวนนทิยา  กสิกรรม 23 2341 72
41983 นางสาวนภสัปภา  โหมดตาด 15 1542 51
42018 นางสาวสุภสัสร  เซีÉยงเห็น 15 1543 51
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39458 นายธนภูมิ  ยงัศรี 11 111 41

 

39465 นายธนัฐภทัร์  ซงเขียวชุมพล 13 132 46

 

39482 นายนนทพฒัน์  ศรีวพิฒัน์ 17 173 56

 

39491 นายนราดล  เปียชาติ 13 134 46

 

39494 นายนวพรรษ  จิรทีปตว์รโชติ 12 125 43

 

39514 นายปิยงักูร  บ่อทรัพย์ 15 156 51

 

39533 นายภพสิษฐ ์ ไชสายณัห์ 7 77 31

 

39549 นายยศพฒัน์  ปลืÊมจิตร์ 22 228 69

 

41919 นายจิราย ุ หนูประภา 16 169 54

 

41936 นายพงศกร  พกุเงิน 15 1510 51

 

41937 นายพสิษฐ์  เชวงกลุพิวฒัน์ 17 1711 56

 

41940 นายภีมรพทัธ์  ทองแพง 12 1212 43

 

41950 นายสุประดิษฐ์  สีห์จกัร์ 15 1513 51

 

39619 นางสาวกนกอร  นุชเครือ 21 2114 66

 

39635 นางสาวกิตติมณี  ศรีสวสัดิÍ 15 1515 51

 

39651 นางสาวจิรนนัท์  ญาติกลาง 17 1716 56

 

39658 นางสาวชนาภทัร  บุญพริÊง 12 1217 43

 

39688 นางสาวณัฐกมล  จงมีสุข 17 1718 56

 

39706 นางสาวทิฆมัพร  ดว้งกาํเหนิด 13 1319 46

 

39710 นางสาวทิพรดา  หอมเยน็ 12 1220 43

 

39729 นางสาวธีรตา  สวสัดี 18 1821 59

 

39751 นางสาวประนตัดา  ภุมมี 7 722 31

 

39754 นางสาวปัณฑารีย ์ ทองดี 18 1823 59

 

39770 นางสาวพรลภสั  หยาดคาํ 19 1924 61

 

39772 นางสาวพวงชมพ ู แคลว้เครือ 16 1625 54

 

39786 นางสาวภทัรพร  ทองอยู่ 12 1226 43

 

39789 นางสาวภาพิชชา  ขุนเศรษฐี 13 1327 46
39827 นางสาวศรุตา  โลนุชิต 13 1328 46
39837 นางสาวศุภสิริ  เขม็ทอง 21 2129 66
39862 นางสาวสุพิชญา  แซ่ลีÊ 24 2430 74
39869 นางสาวสุมิตรา  แพ่งผล 12 1231 43
39874 นางสาวอฐิติยา  ใจซืÉอ 15 1532 51
39894 นางสาวอุไรพร  ผิวขาํ 14 1433 49
41959 นางสาวใบขา้ว  ตลิÉงชนั 21 2134 66
41966 นางสาวจนัทรา  พุฒติ 14 1435 49
41972 นางสาวฐิติพร  อุบล 21 2136 66
41973 นางสาวณัฏฐรินีย ์ ศรีประทุม 16 1637 54
41975 นางสาวณัฐสุดา  นาหนุน 11 1138 41
41988 นางสาวปารณีย ์ ฐานธนาฐิติฏ 12 1239 43
41989 นางสาวปาริชาติ  อน้แกว้ 18 1840 59
42003 นางสาวภทัรียา  เลาหบุตร 18 1841 59
42005 นางสาวมนสิชา  นาคปาน 18 1842 59
42017 นางสาวสุภทัรา  วนัดี 12 1243 43
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รหสัวชิา
อาจารยผ์ูส้อน
หมายเลขการสอบ สśŘŚŞř0000000172

Ŝ-สśŘŚŞř-(ş-řŘ)
จาํนวนขอ้ 30

11ภาคเรียนทีÉ ปีการศึกษา1 2565

กลุ่มเรียน

รหสั ชืÉอ

śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ

วชิา ประวติัศาสตร์ชุมชนř

หนา้

รวมเป็น

30.00คะแนนเตม็ม.Ŝ š

วนัทีÉ

T-ScoreเลขทีÉ
39386 นายกณัฐพงษ ์ พจชนาถ 13 131 46

 

39430 นายณฐัดนยั  เอีÉยมมะเฟือง 10 102 38

 

39521 นายพากเพียร  นอ้ยมี 12 123 43

 

39532 นายภคพล  พุ่มแยม้ 14 144 49

 

39542 นายภีรพนัธ์  สุวรรณฉวี 16 165 54

 

39543 นายภูผา  พนัเปรม 16 166 54

 

39585 นายศุภโชค  แจ่มเหมือน 15 157 51

 

39592 นายสิรภพ  สนัทดั 18 188 59

 

39606 นายอภินนัท์  แซ่โงว้ 19 199 61

 

40083 นายณภทัรบดินทร์  ชูชยัวฒิุพงศ์ 9 910 36

 

41914 นายกอ้งเกียรติ  วงษอ์ยัรา 10 1011 38

 

41915 นายกอ้งกว ี สิทธิประเสริฐ 8 812 33

 

41918 นายจิรพสั  สีลางาม 19 1913 61

 

41934 นายปิยะกูล  ผิวงาม 11 1114 41

 

41939 นายภทัร  คาํศรีเพชร 15 1515 51

 

39615 นางสาวกชวรรณ  วอ่งวิไล 11 1116 41

 

39626 นางสาวกรรณิการ์  โพธิÍ เอีÉยม 15 1517 51

 

39639 นางสาวกุ๊กกิËก  - 14 1418 49

 

39644 นางสาวคนึงนิตย ์ อมเครือ 20 2019 64

 

39654 เด็กหญิงจิราพรรณ  คล่องแคล่ว 16 1620 54

 

39670 นางสาวโชติรส  จนัทร์ประเสริฐ 19 1921 61

 

39686 นางสาวณัชชา  อุ่นเรือน 14 1422 49

 

39719 นางสาวธรรญชนก  ยงัอยู่ 15 1523 51

 

39721 นางสาวธวริดา  สุวรรณ์ 21 2124 66

 

39724 นางสาวธญัชนก  สุกดิบ 11 1125 41

 

39740 นางสาวเนตรชนก  กลิÉนขจร 18 1826 59

 

39761 นางสาวปิยฉัตร  เนียมสวสัดิÍ 20 2027 64
39767 นางสาวเปมิกา  ปานเกษม 17 1728 56
39777 นางสาวพิชญา  ใจซืÉอ 20 2029 64
39825 นางสาวศตนนัท ์ ปะทิ 20 2030 64
39891 นางสาวอาทิตยา  เยน็กลม 22 2231 69
41957 นางสาวเอมิตรา  ประเสริฐศกัดิÍ 21 2132 66
41958 นางสาวแพนเคก้  จุย้จาํรัส 17 1733 56
41970 นางสาวญาณิศา  ทองปาน 20 2034 64
41977 นางสาวดากานดา  คลา้ยจู 14 1435 49
41990 นางสาวปิยธิดา  ทบัยาง 15 1536 51
41991 นางสาวผกามาศ  บุญชู 11 1137 41
41992 นางสาวพรปวณ์ี  บวัแกว้ 12 1238 43
42012 นางสาวสิริภทัร์  ศิริสวสัดิÍ 11 1139 41
42013 นางสาวสิริวิภา  แกว้บวัดี 19 1940 61
42015 นางสาวสุนนัทา  สุวรรณประเสริฐ 9 941 36
42016 นางสาวสุพรรษา  ปานมารศรี 10 1042 38
42025 นางสาวอุษา  แสงอุทยั 18 1843 59
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