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รหสัวชิา
อาจารยผ์ูส้อน
หมายเลขการสอบ คśŘŚŘš0000000176

ŝ-คśŘŚŘš-(ş)
วชิา คณิตศาสตร์เพิÉมเติมś
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จาํนวนขอ้สอบ 20

รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)
ภาคเรียนทีÉ ปีการศึกษา1 2565

คะแนนรวม 20.00 20.00คะแนนเตม็

วนัทีÉ

รูปแบบการใหค้ะแนน คะแนนตอบถูก คะแนนตอบผิด คะแนนไม่ตอบ รวมแต่ละจุดประสงค์
1 - 20 1 0 0 20.00

ขอ้มูลจาํนวนของผูที้Éมีคะแนนผา่นและไม่ผา่นตามคะแนนเตม็และค่าเฉลีÉย

* ผา่น * ไม่ผา่น จาํนวนผูส้อบ** ไม่ผา่น** ผา่นกลุ่มสอบ
13 27 4026147

402713รวม 2614

คะแนนสูงสุด

คะแนนตํÉาสุด
ค่าเฉลีÉย
ค่าการกระจาย

 หมายเหตุ * ผา่น ( คะแนนไม่ตํÉากวา่เกณฑที์Éกาํหนดไว้

20.00
2.00
7.58
3.94

20.00
2.00
7.58
3.94

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

% ของคะแนนรวม)50
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T-ScoreเลขทีÉ
38751 นายกนกพณ  อารีพรประเสริฐ  -1 -

 

38771 นายจารุกิตติÍ   พงศกรไพศาล  -2 -

 

38775 นายจิรสิน  ตนัเจริญ  -3 -

 

38797 นายชยันนัท ์ ปัญยารชุน  -4 -

 

38813 นายณฐัภูมิ  ทรงความดี  -5 -

 

38834 นายธนัวา  เกษเจริญ  -6 -

 

38851 นายนิวตัน์  เขียวบุรี  -7 -

 

38866 นายปัณณธร  มนสับุญเพิÉมพลู  -8 -

 

38873 นายพงษธชั  บุญแกว้  -9 -

 

38906 นายวชิรวชิญ ์ จิรพฒัน์พรกุล  -10 -

 

38911 นายวรรณชนะ  เกียรติจิตติชยั  -11 -

 

38912 นายวรัญsู  เงินถี  -12 -

 

38921 นายศุภกร  พงศรั์ตนมงคล  -13 -

 

38934 นายสุรวทิยช์ยั  ทศันานุตริยกุล  -14 -

 

38939 นายอติวชิญ ์ วอ่งวฒิุชยัชาญ  -15 -

 

38940 นายอธิภทัร  บุญประสพ  -16 -

 

41300 นายภาสกร  เกตุลา  -17 -

 

41309 นายศศิพงษ ์ ชยัมงั  -18 -

 

38972 นางสาวจิณณพตั  แกว้อินทร์  -19 -

 

38975 นางสาวจิราพร  เหมเปา  -20 -

 

39006 นางสาวณิลภทัร  กลิÉนจนัทร์  -21 -

 

39015 นางสาวธนภรณ์  บุณฑริกมาศ  -22 -

 

39017 นางสาวธนภรณ์  แป้นสุวรรณ์  -23 -

 

39020 นางสาวธญัชนก  อภินนัทธ์นากร  -24 -

 

39049 นางสาวปริยาภทัร  ปานเปีÉ ยมเกียรติ  -25 -

 

39058 นางสาวปาลิดา  วนัเพญ็  -26 -

 

39064 นางสาวเปรมดิÍ สิณี  กิจดาํรงวนิิจกุล  -27 -
39079 นางสาวพิมพญ์าดา  ลิÊมศรีอรุณ  -28 -
39085 นางสาวเพียงตะวนั  ทองประเพียร  -29 -
39088 นางสาวภทัรภร  บวัทอง  -30 -
39142 นางสาวสัภยา  ทองศรี  -31 -
39165 นางสาวสู่ขวญั  มฤธนนท์  -32 -
41337 นางสาวณัฐชยา  หลงสมบุญ  -33 -
41344 นางสาวทศันีย ์ โสภา  -34 -
41409 นางสาวสุธินี  ชูนาม  -35 -
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T-ScoreเลขทีÉ
38221 นายพงศกร  เงินคาํ  -1 -

 

38766 นายคุณากร  ป่วนเทียน  -2 -

 

38784 นายเจษฎาภรณ์  ผดุผาด  -3 -

 

38793 นายชยพล  รักสตัย์  -4 -

 

38800 นายชาญวฒิุ  ผิวนวล  -5 -

 

38811 นายณฐัพงษ ์ จนัทรักษ์  -6 -

 

38829 นายธนากร  บุญจนัทร์  -7 -

 

38831 นายธนิกร  ชยัชนะ  -8 -

 

38854 นายปกรณ์เกียรติ  จิตร์ประเสริฐ  -9 -

 

38878 นายพิธิวฒัน์  มีขาํ  -10 -

 

38890 นายภูริ  พทุธเมธา  -11 -

 

38910 นายวรพรต  ปวงนิยม  -12 -

 

38943 นายอนุสรณ์  ศิริรัตน์  -13 -

 

41278 นายจิณณภทัร  เจเถืÉอน  -14 -

 

41286 นายฐิติวฒิุ  สุทธิสินทอง  -15 -

 

41295 นายปุณยวร์ี  ภาวนาธรรมสุข  -16 -

 

41303 นายรพีภฒัน์  จุย้นิÉม  -17 -

 

41305 นายวรพล  นํÊ าใจสุข  -18 -

 

41306 นายวรัญsู  สุวรรณสาโรจน์  -19 -

 

41312 นายศุภณฐั  กระจ่างโพธิÍ  -20 -

 

41313 นายสรนนัท ์ มงคลคลี  -21 -

 

38964 นางสาวเกศินี  ศรีปัญญา  -22 -

 

38983 นางสาวชมพนุูช  ตน้มะลิ  -23 -

 

38985 นางสาวชรินรัตน์  คาํเอก  -24 -

 

38993 นางสาวชุติกาญน์  บวังาม  -25 -

 

39004 นางสาวณัฐริกา  สนัตธ์นะวาณิช  -26 -

 

39036 นางสาวนนัทิชา  วรวพิฒันะ  -27 -
39039 นางสาวนาตยา  แขพิมาย  -28 -
39042 นางสาวเนตรชนก  มัÉนนิÉม  -29 -
39044 นางสาวบณัฑิตา  มีศิริ  -30 -
39046 นางสาวโบนสั  โปแกว้  -31 -
39067 นางสาวพรพนา  เจริญสุข  -32 -
39099 นางสาวรัชฎาภรณ์  แสงทอง  -33 -
39138 นางสาวสรุตาภรณ์  เต่าแยม้  -34 -
39146 นางสาวสิรินภา  มานอง  -35 -
39373 นางสาวสุดารัตน์  หมีแรต  -36 -
40062 นางสาวเมธปรียา  มาลา  -37 -
41330 นางสาวชลธิชา  ชุมศรี  -38 -
41345 นางสาวธนพร  เมฆอินทร์  -39 -
41357 นางสาวนริสา  ศรีคงคา  -40 -
41369 นางสาวปิยะฉตัร  ฉิมเมือง  -41 -
41419 นางสาวอรวี  คาํดี  -42 -
41422 นางสาวอริสษา  สงแอ  -43 -
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T-ScoreเลขทีÉ
38183 นายธนโชค  เจริญอภิศกัดิÍ  -1 -

 

38768 นายจกัรพนัธ์  นาคเอีÉยม  -2 -

 

38770 นายจามีกร  เขียวเซน  -3 -

 

38781 นายเจษฎา  จูแยม้  -4 -

 

38792 นายชยพล  ชมภูพงษ์  -5 -

 

38795 นายชลศกัดิÍ   โพธิÍ ชืÉน  -6 -

 

38798 นายรัชกฤต  วรุณธนาธชั  -7 -

 

38845 นายนนทวฒัน์  พงศสุ์วรรณ  -8 -

 

38887 นายภานุพงษ ์ แซ่ตนั  -9 -

 

38929 นายสิปปภาส  โพธิÍ ศรีทอง  -10 -

 

41287 นายณฏัฐชยั  หลวงกาวี  -11 -

 

41288 นายณฐัภทัร  รัตตเนตร  -12 -

 

41290 นายธีรภทัร  พิทกัษศิ์ษยเ์จริญ  -13 -

 

41298 นายพรหมจกัรธร  เง็กคลอย  -14 -

 

41308 นายวฒิุชยั  มีทอง  -15 -

 

41315 นายสุรเสกข ์ แพรกเซิน  -16 -

 

38958 นางสาวกญัญาพชัร  เสนคราม  -17 -

 

38961 นางสาวกีรติญา  คูณศรี  -18 -

 

38966 นางสาวคุณญัญา  จิตรขาว  -19 -

 

38994 นางสาวชุติมา  คิÊมแหน  -20 -

 

39045 นางสาวบุษพรรณ  สวรรยา  -21 -

 

39054 นางสาวปัทมาภรณ์  โสดาดี  -22 -

 

39059 นางสาวปิยะวลัย ์ ผูกสินธ์  -23 -

 

39093 นางสาวมรรษวรรณ  เหรียญเพชร  -24 -

 

39098 นางสาวรวีการ  ไชยวฒิุ  -25 -

 

39120 นางสาววาสินี  บ่อคุม้  -26 -

 

39126 นางสาวศศิกานต ์ ตุลยาธาร  -27 -
39143 นางสาวสายฝน  พยอมหอม  -28 -
39149 นางสาวสุชานาถ  จนัทร์มา  -29 -
39154 นางสาวสุพพตัรา  แสวงกิจ  -30 -
39160 นางสาวสุพิชญา  ผาสุก  -31 -
39174 นางสาวอลิสา  พิมพป์ฏิภาณ  -32 -
40757 นางสาวทิพยน์ารี  เล่นอารี  -33 -
41318 นางสาวกชกร  พุฒศรี  -34 -
41347 นางสาวธญัชนก  ผนัสืบ  -35 -
41351 นางสาวธารนํÊ า  ผานาค  -36 -
41360 นางสาวนิรินธน์  พตุติ  -37 -
41366 นางสาวปาริชาติ  พวงมี  -38 -
41367 นางสาวปิยดา  ยตุวนั  -39 -
41377 นางสาวพีรญา  คงทอง  -40 -
41385 นางสาววรัชยา  นุชแหยม  -41 -
41397 นางสาวศศิธร  ศรีอินทร์  -42 -
41406 นางสาวสิริยากร  โสภา  -43 -
42037 นางสาวฐิติชญา  เจียมจงวฒันา  -44 -
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38250 นายเมฆา  สาลีÉ  -1 -

 

38773 นายจินดิต  ยางสวย  -2 -

 

38815 นายณฐัสิษฐ์  เสฏฐีบูรณี  -3 -

 

38817 นายติณห์  ทวศีรี  -4 -

 

38842 นายธีระพล  สมพงษ์  -5 -

 

38879 นายพิสิษฐ  พลบูรณ์  -6 -

 

38907 นายวทญัsู  ชีวสุทธิกุล  -7 -

 

41276 นายกษิดิÍ เดช  กลิÉนโพธิÍ กลบั  -8 -

 

41280 นายจิรวฒัน์  อินทร์ปัญญา  -9 -

 

41285 นายฐาปกรณ์  เเต่งวดั  -10 -

 

41302 นายภูวดล  วนัเพญ็  -11 -

 

38989 นางสาวชาริณี  วรรณเครือ  -12 -

 

38990 นางสาวชาวดี  บุญเชิดชู  -13 -

 

39018 นางสาวธนาวดี  ทองอินทร์  -14 -

 

39024 นางสาวนภกานต ์ กลัÉนแฮม  -15 -

 

39055 นางสาวปาณิตา  ศกัดิÍ เยน็  -16 -

 

39072 นางสาวพนัธิตรา  สิงหาพนัธ์  -17 -

 

39091 นางสาวมนญัญา  นิลรอด  -18 -

 

39135 นางสาวศุภชัญา  สวนนาค  -19 -

 

39141 นางสาวสัญจิตา  สิงหาพนัธ์  -20 -

 

39151 นางสาวสุตาภทัร  หลวงกวี  -21 -

 

39157 นางสาวสุพิชชา  อาจหว้ยแกว้  -22 -

 

39173 นางสาวอรปรียา  พรมมา  -23 -

 

39372 นางสาวมาณวกิา  จารุขนัธ์  -24 -

 

41334 นางสาวฑนนัภรณ์  จนัทร์โรดม  -25 -

 

41339 นางสาวณัฐพร  พทุธา  -26 -

 

41340 นางสาวณัฐว ี ผลธนาวฒัน์  -27 -
41350 นางสาวธารทิพย ์ เกิดเขียว  -28 -
41353 นางสาวนนทกร  อกัษรพนัธ์  -29 -
41361 นางสาวเนตรนภา  โตแจง้  -30 -
41370 นางสาวพจนีย ์ จนัทร์ศิริ  -31 -
41371 นางสาวพชรมน  มกัเจียว  -32 -
41375 นางสาวพชัริดา  โพธิÍ โพน้  -33 -
41376 นางสาวพิมลภทัร์  ต่วนเครือนิธิกุล  -34 -
41379 นางสาวภทัราวดี  ประคาํทอง  -35 -
41380 นางสาวเยาวนรี  เอีÉยมสาํอางค์  -36 -
41381 นางสาวรพีพร  คงสงัข์  -37 -
41383 นางสาวรัตติกาล  จนัทวงค์  -38 -
41399 นางสาวศสิ  เกิดโพธิ  -39 -
41402 นางสาวสรัญญา  พรหมเดช  -40 -
41405 นางสาวสิรินธร  แสงวงษ์  -41 -
41413 นางสาวสุวรรณี  พุม่ทอง  -42 -
41418 นางสาวอรพีรา  คนงาน  -43 -
41423 นางสาวอาทิตยา  แกว้สน  -44 -
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38806 นายญาณพฒัน์  สุขเสมอ  -1 -

 

38824 นายธนวฒัน์  ชนะชยัมีโชค  -2 -

 

38853 นายปกรณ์  ฐิตะกสิกร  -3 -

 

38900 นายรัฐภูมิ  ปักษา  -4 -

 

38914 นายวสันต ์ ชาวบางพรม  -5 -

 

38946 นายอภิสิทธิÍ   สุวรรณประเสริฐ  -6 -

 

41275 นายกฤษฎา  ใจกลา้  -7 -

 

41283 นายชนาธิป  ขาํเอีÉยม  -8 -

 

41284 นายชิตพล  แฝงฤทธิÍ  -9 -

 

41289 นายธนรัตน์  จนัทร์งาม  -10 -

 

41296 นายพงศกร  วงคค์าํ  -11 -

 

38956 นางสาวกมลชนก  ศรีสุวรรณ  -12 -

 

38962 นางสาวกุลรัตน์  คลา้ยผา  -13 -

 

38969 นางสาวจริยา  จนัทร์แก่น  -14 -

 

38987 นางสาวชลลดา  เผือกแกว้  -15 -

 

38998 นางสาวณัฏฐนิชา  เกลียวกนั  -16 -

 

39005 นางสาวณัฐสุดา  แกว้เขียว  -17 -

 

39047 นางสาวปณิดา  พุ่มภกัดี  -18 -

 

39092 นางสาวมนสันนัท ์ มัÉนคง  -19 -

 

39105 นางสาวรุจิรา  คุม้ศรี  -20 -

 

39115 นางสาววริศรา  กาทอง  -21 -

 

39145 นางสาวสิริกร  ผดุงพฒัโนดม  -22 -

 

39155 นางสาวสุพรรษา  คาํนุ  -23 -

 

39156 นางสาวสุพรรษา  ธาํรงโชติ  -24 -

 

39162 นางสาวสุพินญา  สีสวสัดิÍ  -25 -

 

39164 นางสาวสุหทยั  แซ่ตนั  -26 -

 

39166 นางสาวเสาวลกัษณ์  บวัผึÊง  -27 -
39168 นางสาวอภิชญา  ศรีราจนัทร์  -28 -
39175 นางสาวองัคณา  ชมโลก  -29 -
40739 นางสาวอมลณฐั  ผลจนัทร์  -30 -
41321 นางสาวกลัยรัตน์  ชีพนุรัตน์  -31 -
41327 นางสาวฉัตรพร  พรรณหนอง  -32 -
41331 นางสาวชาลิสา  รุ่งคูหา  -33 -
41338 นางสาวณัฐธยาวรรณ  คีรีโต  -34 -
41343 นางสาวตรีรัตน์  เชา้เครือ  -35 -
41349 นางสาวธนัยมยั  สุขเชาวดี์  -36 -
41368 นางสาวปิยนาถ  เอีÉยวประเสริฐ  -37 -
41373 นางสาวพนิตนนัท์  กลัÉนแฮม  -38 -
41374 นางสาวพชัราภา  ใจดี  -39 -
41394 นางสาววิลาวรรณ  แกว้สุวรรณ  -40 -
41400 นางสาวศิริลกัษณ์  ดวงภกัใต้  -41 -
41412 นางสาวสุมินตรา  แซ่จง  -42 -
41415 นางสาวอณิชา  เพชรมาลี  -43 -
41421 นางสาวอริสรา  จนัทร์เนียม  -44 -
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38754 นายกฤษดากรณ์  ยอ้ยดี  -1 -

 

38832 นายธนเดช  โตเอีÉยม  -2 -

 

38865 นายปวริศร์  แกว้กรอง  -3 -

 

38867 นายปานณรงค ์ ขนุวเิศษ  -4 -

 

38925 นายสรายทุธ  เทียนทอง  -5 -

 

38930 นายสิรภพ  เชืÊอวงษ์  -6 -

 

38937 นายหิมาลยั  ศรีสุข  -7 -

 

41301 นายภูมินทร์  แสงฮวด  -8 -

 

38955 นางสาวกนกพร  รังดี  -9 -

 

38970 นางสาวจนัทิมา  แกว้สุขแท้  -10 -

 

39001 นางสาวณัฐณิชา  นาเครือ  -11 -

 

39012 นางสาวธนกาญจน์  ชุติวรเจริญชยั  -12 -

 

39022 นางสาวธญัลกัษณ์  วฒัยา  -13 -

 

39048 นางสาวปภาวรินทร์  รจนากร  -14 -

 

39051 นางสาวปวนัรัตน์  เปีÉ ยมเตม็ดี  -15 -

 

39086 นางสาวแพรวรุ่ง  แกว้นวล  -16 -

 

39094 นางสาวมาริสา  จางวาง  -17 -

 

39100 นางสาวรัญชิดา  นิÉมอิÉม  -18 -

 

39111 นางสาววรลกัษณ์  เลาวชุิวกรนุกูล  -19 -

 

39112 นางสาววรัชญา  กาญจนวรรณ  -20 -

 

39121 นางสาววิราวรรณ  ชืÉนใจดี  -21 -

 

39125 นางสาวศศิกานต ์ เกตุเจดีย์  -22 -

 

39129 นางสาวศศิมา  โสดา  -23 -

 

39152 นางสาวสุทธิรักษ ์ มิเกลีÊยง  -24 -

 

39171 นางสาวอภิสรา  เอีÉยมเอม  -25 -

 

40064 นางสาววรัญญา  มูลจนัทะ  -26 -

 

40737 นางสาวปรีดารัตน์  พทุธา  -27 -
41322 นางสาวกานตพิ์ชชา  ลกัษณะจินดา  -28 -
41328 นางสาวฉันทพิ์ชา  ดอกพิกุล  -29 -
41346 นางสาวธญัชนก  แดงดว้ง  -30 -
41352 นางสาวธีราภรณ์  ศิลาหอม  -31 -
41355 นางสาวนภสัสร  ทองปัญญา  -32 -
41362 นางสาวบุศรินทร์  เรือนเงิน  -33 -
41372 นางสาวพนิดา  พวงชีวงษ์  -34 -
41378 นางสาวภทัรจิรา  วงศพ์นิตกุล  -35 -
41386 นางสาววรัญญา  เซีÉยงหวอง  -36 -
41392 นางสาววิรากานต ์ มาลยัอุทิศธรรม  -37 -
41393 นางสาววิริธิญา  คาํตา  -38 -
41398 นางสาวศษิกานต ์ เกิดอุบล  -39 -
41416 นางสาวอนุตตรีย ์ กาญจนวบูิลย์  -40 -
41425 นางสาวอารยา  ภู่ภกัดี  -41 -
42038 นางสาวกรองกนก  สุวรรณประเสริฐ  -42 -
42039 นางสาวกชนนัท ์ ทวสิีน  -43 -
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38755 นายกษิเดช  สุดสม  -1 -

 

38875 นายพลชยั  อู่อาํพร  -2 -

 

38898 นายรัชพล  ตนัโต  -3 -

 

41277 นายขวญัชยั  สิงห์ศาลา  -4 -

 

41282 นายเจษฎา  ขนุแสน  -5 -

 

41292 นายนพรัตน์  จุย้นิÉม  -6 -

 

41294 นายปราโมทย ์ ดาํรงวาจาสตัย์  -7 -

 

41297 นายพงศภกั  ทองศรี  -8 -

 

41299 นายภานุวฒัน์  กองสกุล  -9 -

 

41311 นายศุภกร  ประดิษฐก์ลุ  -10 -

 

38954 นางสาวกนกธร  ต่วนเครือ  -11 -

 

38968 นางสาวจริญญา  นิลอร่าม  -12 -

 

38991 นางสาวชุติกาญจน์  ตนัเส็ง  -13 -

 

38997 นางสาวณัฏฐณิชา  ครุฑชา  -14 -

 

39009 นางสาวดารุณี  แสงจนัทร์  -15 -

 

39010 นางสาวทกัษพร  แซ่ลิÊม  -16 -

 

39016 นางสาวธนภรณ์  ปาละจิน  -17 -

 

39021 นางสาวธญัญรัตน์  ผิวคาํ  -18 -

 

39027 นางสาวนภาพร  คุณทิพย์  -19 -

 

39061 นางสาวปุณยาพร  เร่งรัด  -20 -

 

39065 นางสาวณฐพร  บุตรเพช็ร  -21 -

 

39066 นางสาวพรปวณ์ี  ทวพิีตรพิบูล  -22 -

 

39075 นางสาวพิชามญชุ ์ สุขอยู่  -23 -

 

39096 นางสาวเมธาภรณ์  เจริญ  -24 -

 

39097 นางสาวเมธาว ี บวัศร  -25 -

 

39101 นางสาวรัตติกาล  โพธารส  -26 -

 

39104 นางสาวรินรดา  พวงผิว  -27 -
39106 นางสาวลกัษมี  อ่อนสกลุ  -28 -
39108 นางสาววรนุช  จนัทมาศ  -29 -
39117 นางสาววริษฐา  อนุศาสนนนัท์  -30 -
39176 นางสาวอญัชิสา  แต่งสง่า  -31 -
41320 นางสาวกมลวรรณ  ไข่ม่วง  -32 -
41325 นางสาวจุฑามาศ  เซีÉยงอุน  -33 -
41336 นางสาวณปภา  บุญมา  -34 -
41348 นางสาวธญัลกัษณ์  จิตธรรมพงศ์  -35 -
41382 นางสาวระพีพรรณ  วนัเพญ็  -36 -
41401 นางสาวสกาวฟ้า  เจริญผล  -37 -
41411 นางสาวสุมาลี  สินศราชยั  -38 -
41414 นางสาวอณัฐชา  เพชรมาลี  -39 -
41417 นางสาวอภิชญา  ประจิตร  -40 -
41426 นางสาวอารียา  เชีÉยวพฤก  -41 -
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38274 นายวรีกูล  เล่าทรัพย์  -1 -

 

38778 นายจิรเมธ  มูลนอ้ย 4 42 41

 

38779 นายเจตน์ดิลก  คล่องแคล่ว 10 103 56

 

38783 นายเจษฎาพร  แสงดิษฐ์ 13 134 64

 

38787 นายชญานนท ์ ซุ่นทรัพย์ 5 55 43

 

38819 นายธงทวนิ  สมัภวะผล 5 56 43

 

38838 นายธีรภทัร  เชาวเ์ครือ 6 67 46

 

38847 นายนพเกา้  ดวงศรี 7 78 49

 

38849 นายนราวชิญ ์ สงัพาลี  -9 -

 

38852 นายบุญยกร  มาศไพจิตร 6 610 46

 

38877 นายพิตรพิบูล  สุวรรณประเสริฐ 3 311 38

 

38904 นายรัฐศาสตร์  ลิÊมสุวรรณ 5 512 43

 

38920 นายศิริพงศ์  ทุนเพิÉม 2 213 36

 

38949 นายอาทิตยช์ยั  รจนา 9 914 54

 

40061 นายธนทั  มีตอ้งปัน 4 415 41

 

40740 นายธรรมะสิฐ  คนรํา 6 616 46

 

41274 นายกฤตชัญ ์ เงินเหลือ  -17 -

 

41281 นายจุฑาภทัร  ทนัสมยั 5 518 43

 

38979 นางสาวฉัตรฤดี  บวัศรี 5 519 43

 

38984 นางสาวชมพนุูช  มะยม 7 720 49

 

38999 นางสาวณัฐชา  บุญเงิน 12 1221 61

 

39019 นางสาวธชัพรรณ  เอีÉยมสาํอางค์ 4 422 41

 

39056 นางสาวปาณิสรา  ศิริสวสัดิÍ 6 623 46

 

39068 นางสาวพลาพร  สินคง 10 1024 56

 

39078 นางสาวพิมพช์นก  เสงีÉยมพนัธ์ 13 1325 64

 

39081 นางสาวพิมพผ์กา  จงสวสัดิÍ 6 626 46

 

39083 นางสาวพทุธธิดา  บวังิÊวใหญ่ 7 727 49
39089 นางสาวภทัราภรณ์  แดงตา 14 1428 66
39095 นางสาวมินทธิ์ตา  วทิยะประเสริฐ 20 2029 82
39113 นางสาววรัญญอ์ร  จนัทร์เหลีÉยม 12 1230 61
39116 นางสาววริศรา  ทิพยเ์ครือ 5 531 43
39122 นางสาววีรภทัรา  ปิงเมือง  -32 -
39134 นางสาวศุภลกัษณ์  คลา้ยเครือ 11 1133 59
39139 นางสาวสโรชา  ทรัพยแ์ตง 6 634 46
39148 นางสาวสุชานนัท ์ ตัÊงวงค์ 5 535 43
39150 นางสาวสุณิสา  จนัทร์เปรม 12 1236 61
39177 นางสาวอาทิตยา  ธรรมศรี 14 1437 66
39179 นางสาวอิสรีย ์ คาํบุญญา 10 1038 56
40063 นางสาวพทุธรักษา  วงษริ์นยอง 7 739 49
41326 นางสาวจุไรรัตน์  โสภา 11 1140 59
41359 นางสาวนาราภทัร  โชชญัยะ 5 541 43
41389 นางสาววนัวสิา  ◌ุบุญสม 3 342 38
41408 นางสาวสุธญัญา  บุญพวง 3 343 38
41420 นางสาวอริชญา  ปิริติ 5 544 43
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38176 นายธนวชั  ครุฑนอก  -1 -

 

38763 นายคฑาวธุ  บรรณาการ  -2 -

 

38807 นายฐานพฒัน์  ธนสารโสภาจนัทร์  -3 -

 

38839 นายธีรภทัร  ทองปาน  -4 -

 

38841 นายธีระติ  เฉลิมพล  -5 -

 

38860 นายปรมี  มูลทองชุน  -6 -

 

38876 นายพชัรพนธ์  จัÉนแกว้  -7 -

 

38880 นายพีรณัฐ  นกขนุทอง  -8 -

 

38888 นายภาสกร  แสนสุข  -9 -

 

38901 นายรัฐภูมิ  พิมพเ์สน  -10 -

 

38942 นายอนิวรรตน์  อินดา  -11 -

 

40072 นายพฤกมงคล  สุวรรณประเสริฐ  -12 -

 

41304 นายเลิศวฒิุ  เหมือนดาว  -13 -

 

41307 นายวรีเทพ  ทองศรี  -14 -

 

38957 นางสาวกมลลกัษณ์  เหลืองเกืÊอกูลชยั  -15 -

 

38959 นางสาวกญัญารัตน์  สินคง  -16 -

 

38960 นางสาวการเกตุ  แจ่มประโคน  -17 -

 

38965 นางสาวขนิษฐา  เจิมเครือ  -18 -

 

38978 นางสาวเจนนิเฟอร์  เอม็ ปาปา  -19 -

 

38981 นางสาวชนิดาภา  ครือเครือ  -20 -

 

38992 นางสาวชุติกาญจน์  เหนียวแกว้  -21 -

 

39050 นางสาวปรียานุช  มิเกล็ด  -22 -

 

39053 นางสาวปวณีา  หงษท์อง  -23 -

 

39077 นางสาวพิมพช์นก  ประเสริฐ  -24 -

 

39080 นางสาวพิมพผ์กา  คูวชัระเจริญ  -25 -

 

39082 นางสาวพีรยา  เยน็สุรินทร์  -26 -

 

39123 นางสาวศริญญา  พนัธ์ุสลิล  -27 -
39128 นางสาวศศินิภา  สุขเกิด  -28 -
39144 นางสาวสาวิตรี  คาํเครือ  -29 -
39169 นางสาวอภิสรา  ทองอ่อน  -30 -
39170 นางสาวอภิสรา  ศิริไทย  -31 -
39180 นางสาวซุนซิน  ลินอู  -32 -
40750 นางสาวฉัตรพร  แสนสุวรรณ์  -33 -
41333 นางสาวชุลีกร  ชาญสาริกิจ  -34 -
41335 นางสาวณปภชั  จัÉนเพช็ร์  -35 -
41341 นางสาวณิชกานต ์ ภุชงเจริญ  -36 -
41342 นางสาวดาราพร  พงศสุ์วรรณ  -37 -
41364 นางสาวปณิดา  อิÉมนอ้ย  -38 -
41388 นางสาววริศรา  นุ่นงาม  -39 -
41390 นางสาววิจิตรา  ภีระบุณานนท์  -40 -
41403 นางสาวสาธิตา  ทองดอนพุม่  -41 -
41407 นางสาวสุทธิชา  ชมพูจนัทร์  -42 -
41428 นางสาวอารียา  โตกลึง  -43 -
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T-ScoreเลขทีÉ
38080 นายกรีฑา  เสรีวงษ์  -1 -

 

38199 นายนิพล  ค ํÊาจุน  -2 -

 

38790 นายชนะรัตน์  แสงโสด  -3 -

 

38794 นายชยตุ  เขม็ทอง  -4 -

 

38799 นายชาญณรงค ์ โฮงมาตย์  -5 -

 

38809 นายณฐั  เส็งเจริญ  -6 -

 

38823 นายธนภทัร  สุวรรณประเสริฐ  -7 -

 

38835 นายธิติศกัดิÍ   เผา่พงษ์  -8 -

 

38889 นายภูชนะ  สุขศรี  -9 -

 

38909 นายวรดร  ประมวลทรัพย์  -10 -

 

38935 นายสุรสิทธิÍ   สาลีสี  -11 -

 

41279 นายจิตติพฒัน์  ภกัดี  -12 -

 

41291 นายธีราทร  จงสถาพรพนัธ์ุ  -13 -

 

41314 นายสิรภพ  สุขโข  -14 -

 

41317 นายอานนท์  เทีÉยงทดั  -15 -

 

38384 นางสาวณัฐกมล  ศิริโชติ  -16 -

 

38971 นางสาวจารุนนัท ์ พว่งแจ่ม  -17 -

 

38976 นางสาวจีรนนัท์  เงางาม  -18 -

 

38986 นางสาวฉัตรลดา  สาวเสม  -19 -

 

38988 นางสาวชชัฎาภรณ์  เจตบญัฑิต  -20 -

 

39002 นางสาวณัฐณิชา  ฮืÉออิน  -21 -

 

39003 นางสาวณัฐพร  ซิบเข  -22 -

 

39008 นางสาวดรัลรัตน์  พลไพโรจน์  -23 -

 

39025 นางสาวนภทัร  หิรัญบูรณะ  -24 -

 

39031 นางสาวนฤมล  วอ่งนิรมิตกุล  -25 -

 

39033 นางสาวนวรัตน์  แสงโสด  -26 -

 

39040 นางสาวนิศามณี  ป้อมอารี  -27 -
39062 นางสาวเปมิกา  ประเสริฐจิตร  -28 -
39074 นางสาวพิชญา  บริบูรณ์นพคุณ  -29 -
39103 นางสาวรินทร์ลภสั  จกัรหมืÉนภูผา  -30 -
39147 นางสาวสุชญัญา  สุภิวฒัน์  -31 -
41324 นางสาวจิราวรรณ  สูนพลอย  -32 -
41329 นางสาวชนานนัท ์ ใจซืÉอ  -33 -
41332 นางสาวชุติมณฑน์  สวสัดีดวง  -34 -
41356 นางสาวนริศรา  นกทอง  -35 -
41358 นางสาวนฤมล  ประทีปรัตนกุล  -36 -
41365 นางสาวประภสัสร  ศานติกาญจน์  -37 -
41387 นางสาววรัญญา  ผิวผอ่ง  -38 -
41391 นางสาววิญาดา  ทองสุธารักษ์  -39 -
41395 นางสาววีรวรรณ  ทิพยเ์ครือ  -40 -
41396 นางสาวศรณ์ศรัณ  ณปัณณ์พส  -41 -
41404 นางสาวสายชล  ธาตุบวั  -42 -
41410 นางสาวสุภาวดี  สุดเทวี  -43 -
41424 นางสาวอามาวดี  ธาดาโชติวพิฒัน์  -44 -
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