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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
13 37 5028227
18 23 419328
14 28 4220229

8 33 41261510
17412153รวม 8391

คะแนนสูงสุด

คะแนนตํÉาสุด
ค่าเฉลีÉย
ค่าการกระจาย

 หมายเหตุ * ผา่น ( คะแนนไม่ตํÉากวา่เกณฑที์Éกาํหนดไว้

26.00
4.00

12.82
3.86

26.00
4.00

12.82
3.86

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

% ของคะแนนรวม)50

15:56śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสัวชิา
อาจารยผ์ูส้อน
หมายเลขการสอบ สśśŚŘř0000000186

Ş-สśśŚŘř-(ş-řŘ)
จาํนวนขอ้ 30

2ภาคเรียนทีÉ ปีการศึกษา1 2565

กลุ่มเรียน

รหสั ชืÉอ

śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ

วชิา เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษาř

หนา้

รวมเป็น

30.00คะแนนเตม็ม.Ş ř

วนัทีÉ

T-ScoreเลขทีÉ
38085 นายกฤษฎ ์ แกว้จารนยั  -1 -

 

38165 นายธณฐัเทพ  เจริญสุข  -2 -

 

38194 นายนนธกร  นกทอง  -3 -

 

38196 นายนรภทัร  สุวรรณ  -4 -

 

38251 นายเมธาวนิทร์  มหามิตร  -5 -

 

38308 นายอนุภาพ  บุญณรงค์  -6 -

 

38332 นางสาวกญัญรัตน์  ชาติพิศาล  -7 -

 

38337 นางสาวกานตป์รียา  ไชยเดช  -8 -

 

38339 นางสาวการติมา  มิตรเจริญ  -9 -

 

38354 นางสาวจนัทรัสม ์ อยูแ่ขก  -10 -

 

38367 นางสาวชริศรา  เจริญพร  -11 -

 

38370 นางสาวชลธิชา  ฤทธิไกรพิชญ์  -12 -

 

38378 นางสาวญาดา  จาํปาทอง  -13 -

 

38400 นางสาวทศวรรณ  ศรีวิไลย  -14 -

 

38403 นางสาวทิพยว์รรณ  ปิÉ นมิÉงเจริญ  -15 -

 

38414 นางสาวธญักร  มีทรัพย์  -16 -

 

38436 นางสาวนนัทิชา  มิเกลีÊยง  -17 -

 

38460 นางสาวพรทิพย ์ อคันิโรจน์  -18 -

 

38475 นางสาวภรชนนั  แกว้เกิด  -19 -

 

38500 นางสาวรังสิมา  สนามทอง  -20 -

 

38518 นางสาววชัราภรณ์  ชยัสงคราม  -21 -

 

38530 นางสาวศลิษา  ประจิตร  -22 -

 

38531 นางสาวศศิกานต ์ แกว้กวี  -23 -

 

38535 นางสาวศศิพิมพ ์ รอดเชืÊอ  -24 -

 

38559 นางสาวสุวพิชชา  อมรชยัศกัดา  -25 -

 

38573 นางสาวอรพิน  กิจเครือ  -26 -

 

38583 นางสาวอาริตา  ปิยพนัธ์เพทาย  -27 -
38584 นางสาวอารียา  สนัทอง  -28 -
40664 นางสาวณัฐธิดา  ขาํอิÉม  -29 -
40667 นางสาวดลพร  แววจนัทร์  -30 -
40683 เด็กหญิงเบญอาภา  โสภา  -31 -
40702 นางสาวรัตนาวรรณ  วชัรทวทีรัพย์  -32 -
40718 นางสาวสุชญัญา  กนับาง  -33 -
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37534 นายศิริวฒัน์  เกตอยู่ 10 101 43

 

38098 นายจตุพร  ไพลสาร 11 112 45

 

38100 นายจอมทอง  พลบัพลาทอง 16 163 58

 

38101 นายจกัรกฤษณ์  จนัทร์ขาํ 15 154 56

 

38103 นายจกัรพงษ ์ ศรีทองภิรมย์ 6 65 32

 

38111 นายจีรภทัร  เปรมแจ่ม 13 136 50

 

38113 นายเจษฎาพร  ศาลา 11 117 45

 

38114 นายเจษฎาภรณ์  จนัทร์พลู 9 98 40

 

38142 นายณฐัพงษ ์ โนนชยั 15 159 56

 

38154 นายเดชดาํรงค ์ แซ่ผู่ 11 1110 45

 

38172 นายธนพฒัน์  จินดาเพง็ 14 1411 53

 

38185 นายธวชัชยั  ศรีหทยัเทพ 9 912 40

 

38188 นายธีรพงษ ์ จุย้นิÉม 15 1513 56

 

38192 นายนนทพฒัน์  เส็งเอีÉยม 9 914 40

 

38211 นายประเสริฐชยั  นาคพเจริญทรัพย์ 12 1215 48

 

38212 นายปรัชญา  จิตพรหม 17 1716 61

 

38242 นายภูริพฒัน์  เจริญปู่หงษ์ 17 1717 61

 

38267 นายวชัรพล  เปลาเล 11 1118 45

 

38273 นายวทิวณิธ์  คะเรรัมย์ 8 819 38

 

38278 นายศิวาณิช  ศรีสมบูรณ์ 13 1320 50

 

38287 นายสรยทุธ  ตณัฑะเตมีย์ 9 921 40

 

38299 นายสุทธิพงษ ์ แซ่โตะ๊  -22 -

 

38306 นายอนุชิต  วงษภ์กัดี 10 1023 43

 

38307 นายอนุภทัร  คุม้ศรี 11 1124 45

 

38313 นายอริยชยั  คา้สม 14 1425 53

 

38320 นายอุดมศกัดิÍ   ทองดี 12 1226 48

 

40038 นายภาณุ  ขนัทะมา  -27 -
40612 นายธวชัชยั  มาตเยน็ 6 628 32
40615 นายธีรธนา  อ่อนแช่ม 9 929 40
40621 นายภาคิม  ดาลา 9 930 40
40622 นายภูติพฒัน์  รวมทรัพย์  -31 -
37681 นางสาวนรีรัตน์  บวัดี 14 1432 53
38322 นางสาวกชพร  แสงโสด 6 633 32
38351 นางสาวคุณญัญา  วฒันพงษ์ 9 934 40
38356 นางสาวจารุวรรณ  ลีลาสวสัดิÍ ชยั 15 1535 56
38371 นางสาวชชัฎาภรณ์  สอนดา 11 1136 45
38397 นางสาวณีรนุช  สินคง 9 937 40
38511 นางสาววรรณนพรรณ  ชูเลิศ 7 738 35
38568 นางสาวอภิญญา  อกัษรศรี 11 1139 45
38737 นางสาวธนวรรณ  สมทดั 19 1940 66
40075 นางสาวกญัญาวร์ี  ระบอบ 14 1441 53
40661 นางสาวฐิติชญา  คนมัÉน 11 1142 45
40709 นางสาวศวรรยา  คาํวดั 8 843 38
40725 เด็กหญิงอรอุมา  แกว้เพช็ร์  -44 -
40749 เด็กหญิงวนัวสิา  กํÉาดี 13 1345 50
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38090 นายกิตติศกัดิÍ   จิตร์เจริญ  -1 -

 

38093 นายคงยทุธ  คล่องแคล่ว  -2 -

 

38109 นายจิรวฒัน์  สุขดิบ  -3 -

 

38118 นายชนายสุ  บุญเชิดชู  -4 -

 

38119 นายชยธร  ตุลยาธาร  -5 -

 

38120 นายชโยดม  สุขเอีÉยม  -6 -

 

38143 นายณฐัพงษ ์ ภูววิฒันกุล  -7 -

 

38159 นายทศพร  เกสรินทร์  -8 -

 

38163 นายเทียนชยั  บูรเทพ  -9 -

 

38200 นายเนติวทิย ์ จนัทร์ยอ้ย  -10 -

 

38218 นายปัณณธร  อคัรปรีดาธร  -11 -

 

38223 นายพงศธร  เต็มเนืÊอทอง  -12 -

 

38245 นายภูเรือ  เอีÉยมสิทธิพนัธ์ุ  -13 -

 

38301 นายสุรนาท  หาญชยัภูมิ  -14 -

 

38310 นายอภิวฒัน์  ทบัยาง  -15 -

 

40626 นายฤทธิพนัธ์  ทิพยค์าํมี  -16 -

 

40634 นายหสัดิน  ซิบเข  -17 -

 

40636 เด็กชายอณัณพ  ชาญเจริญ  -18 -

 

38359 นางสาวจินดารัตน์  โกโล่ย  -19 -

 

38369 นางสาวชลธิชา  พนัทะสา  -20 -

 

38386 นางสาวณัฐชนก  สาํเนียงสูง  -21 -

 

38409 นางสาวธนพร  สามยอด  -22 -

 

38410 นางสาวธนญัญา  จีนเอีย  -23 -

 

38427 นางสาวนธิดา  พลอยเจริญ  -24 -

 

38433 นางสาวนนัทกาญน์  แซ่ตัÊง  -25 -

 

38446 นางสาวปริญาณทัร  นุชนุ่ม  -26 -

 

38450 นางสาวปวณีา  พุตติ  -27 -
38454 นางสาวปิยธิดา  ทบัจนัทร์  -28 -
38471 นางสาวเพญ็นภา  รุ่งสวา่ง  -29 -
38498 นางสาวรวิวรรณ  หมืÉนคาํ  -30 -
38503 นางสาวรุ่งกานต ์ ขาํเจริญ  -31 -
38513 นางสาววรัญญา  แสวงทรัพย์  -32 -
38514 นางสาววรัตน์ธพร  เจริญอภิศกัดิÍ  -33 -
38519 นางสาววชัราภรณ์  เมืองเจริญ  -34 -
38537 นางสาวศิลป์ศุภา  ทองน่วม  -35 -
38561 นางสาวโสภิตา  เจ็งศรีวงศ์  -36 -
38574 นางสาวอริสรา  โพธิเหม  -37 -
38735 นางสาวกลัยกร  หลวงสมบติั  -38 -
40655 นางสาวชลิษา  รัตนโภคากุล  -39 -
40675 นางสาวนงณภสั  ฤทธิÍ คง  -40 -
40692 นางสาวพิมพช์นก  ทาอิÉม  -41 -
40716 นางสาวศิริวรรณ  วงัสพรหม  -42 -
40726 นางสาวอริษา  เเหยมเเกว้  -43 -
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38083 นายกฤตเมธ  สงวาริน  -1 -

 

38097 นายคุณานนต ์ อนนัตภกัดิÍ  -2 -

 

38110 นายจิระเดช  สนัติภาพพงศ์  -3 -

 

38129 นายชิสณุพงศ ์ มิตรเจริญ  -4 -

 

38156 นายตนัติธีระนนัท ์ โลหะการก  -5 -

 

38179 นายธนวฒัน์  โหมดเครือ  -6 -

 

38204 นายปฏิพล  ลอ้มสาย  -7 -

 

38263 นายวรวฒัน์  สร้อยทอง  -8 -

 

38290 นายสรอรรถ  เสาเจริญ  -9 -

 

38315 นายอฑัฒ์พล  ชวนอยู่  -10 -

 

40605 นายจกัรพงษ ์ กบิลสิงห์  -11 -

 

40618 นายพรเทพ  จนัทร์งาม  -12 -

 

38345 นางสาวเกศสราพร  อุ่นราด  -13 -

 

38350 นางสาวคริษฐา  ภาวะเวส  -14 -

 

38357 นางสาวจิดาภา  ชา้งหวา่ง  -15 -

 

38374 นางสาวชาลิสา  เปรมแจ่ม  -16 -

 

38402 นางสาวทิพยน์าลิน  เยน็กลม  -17 -

 

38412 นางสาวธนิสร  เอีÉยมสกลุ  -18 -

 

38413 นางสาวธมลวรรณ  โพธิชยั  -19 -

 

38418 นางสาวธญัพิชชา  หอมเยน็  -20 -

 

38428 นางสาวนนททิ์ชา  รัตนภูมิ  -21 -

 

38445 นางสาวปราถนา  แจ่มถนอม  -22 -

 

38448 นางสาวปวรรณรัตน์  ศรีทอง  -23 -

 

38462 นางสาวพรรณพร  ใจเฟือย  -24 -

 

38478 นางสาวภทัรธิตา  สกุเกตุ  -25 -

 

38490 นางสาวมิÉงมิตร  มีหรอ  -26 -

 

38517 นางสาววชัราพร  แสงสิน  -27 -
38543 นางสาวสัณห์สินี  วดัไพรุณ  -28 -
38544 นางสาวสาธิดา  เชาวเ์ฉียบ  -29 -
38551 นางสาวสุนฏัฑา  เอีÉยมเจริญ  -30 -
38552 นางสาวสุปรียา  พงศาวงศศิ์ริกลุ  -31 -
38554 นางสาวสุพรรณษา  ชวนชืÉน  -32 -
40637 นางสาวกชกร  สิทธิกูล  -33 -
40639 เด็กหญิงกนกวรรณ  จีนเพง็  -34 -
40649 เด็กหญิงจิรัชญา  อยูเ่อีÉยม  -35 -
40676 นางสาวนนัทิชา  บุญมาอุด  -36 -
40677 นางสาวนิธิวดี  ณ บางชา้ง  -37 -
40681 เด็กหญิงบุณยานุช  ปิริติ  -38 -
40693 นางสาวพิยดา  ชามาตย์  -39 -
40698 นางสาวมนสัยา  ยทุธนาพิพฒัน์  -40 -
40707 นางสาววสุรัตน์  เอีÉยมสุวรรณ  -41 -
40731 เด็กหญิงอิรวดี  ยางงาม  -42 -
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38086 นายกณัฑก์ฤช  นาคงาม  -1 -

 

38096 นายคุณากร  นุชนุ่ม  -2 -

 

38127 นายชาห์รุก  มะหะหมดั  -3 -

 

38157 นายทนงศกัดิÍ   พิมพส์อน  -4 -

 

38162 นายทิวากร  กรดเครือ  -5 -

 

38197 นายนนัทศกัดิÍ   สวนบาํรุง  -6 -

 

38206 นายปฏิพทัร์  ปานนีÊ  -7 -

 

38262 นายวชิรวทิย ์ อุสาหะ  -8 -

 

38282 นายศุภนฐั  จนัทร์เปรม  -9 -

 

40609 นายถิรวฒิุ  บุตดาพวง  -10 -

 

40611 นายธนวฒัน์  ธนูทอง  -11 -

 

40628 นายวรากร  แกว้ศรีโพธิÍ  -12 -

 

40630 นายวรินทร์  คณา  -13 -

 

40635 นายอติเทพ  สูงทรัพยไ์พศาล  -14 -

 

38329 นางสาวกรณิศ  เชิดโชคชยั  -15 -

 

38358 นางสาวจิตตินนัท ์ อรรถอาํนวยผล  -16 -

 

38379 นางสาวญาดาวดี  มุ่งเครือ  -17 -

 

38429 นางสาวนภสร  เพชรศิริ  -18 -

 

38437 นางสาวนิติรัตน์  คมกลา้  -19 -

 

38441 นางสาวนํÊ าเพชร  พาวงค์  -20 -

 

38452 นางสาวปาธามาศ  หลีลว้น  -21 -

 

38455 นางสาวปิยะธิดา  พดุแตง  -22 -

 

38464 นางสาวพรรณี  รุ่งแจง้  -23 -

 

38473 นางสาวภคพร  ชูวงศ์  -24 -

 

38479 นางสาวภทัรธีรา  ชูขาํ  -25 -

 

38502 นางสาวรินญาดา  เสาธง  -26 -

 

38525 นางสาววิรัญสินี  ทบัทิม  -27 -
38526 นางสาววิสา  มรุธาวานิช  -28 -
38527 นางสาววิสาขา  จนัทแนน  -29 -
38538 นางสาวศุจินธรา  ประมงั  -30 -
38560 นางสาวเสาวลกัษณ์  อ่อนสอาด  -31 -
38566 นางสาวอภิชญา  ไข่นิล  -32 -
38579 นางสาวอจัศมา  พงศสุ์วรรณ  -33 -
40640 นางสาวกมลรัตน์  ศรีทา  -34 -
40647 เด็กหญิงจิตติกา  วงศ์เชียงทอง  -35 -
40666 เด็กหญิงณฐัริกา  เสกเหมาะ  -36 -
40668 นางสาวตะวนั  มีสิน  -37 -
40686 นางสาวปิยะนนัท ์ เพช็รแจง้  -38 -
40696 นางสาวภทัรานิษฐ ์ รอดเทศ  -39 -
40700 เด็กหญิงยสุตมา  อริยมงคลสกุล  -40 -
40706 เด็กหญิงวรีรัตน์  ประสพสุข  -41 -
40713 นางสาวศิรินภา  พราวพรรณพงศ์  -42 -
40717 นางสาวศิวพร  ขาํสุข  -43 -
40728 เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิÍ รมย์  -44 -
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38095 นายคณพฒัน์  คาํหาญสุนทร  -1 -

 

38147 นายณฐัวฒัน์  เอีÉยมนาค  -2 -

 

38201 นายบริพฒัน์  นาํชา้ง  -3 -

 

38205 นายปฏิพทัธิÍ   ทองเมือง  -4 -

 

38260 นายวชิรวชิญ ์ สุขประเสริฐ  -5 -

 

39906 นายธวชัชยั  ยอดแกว้  -6 -

 

40613 นายธานา  อินทร์นุช  -7 -

 

40624 นายรอดพล  ขาวขาํ  -8 -

 

40763 นายสุปวร์ี  เอีÉยมทรัพย์  -9 -

 

38363 นางสาวเจนจิรา  พุ่มแยม้  -10 -

 

38368 นางสาวชลธิชา  เครือวลัย์  -11 -

 

38382 นางสาวณัฏฐณิชา  สมศกัดิÍ  -12 -

 

38383 นางสาวณัฏฐนนัท์  ยิÊมอยู่  -13 -

 

38401 นางสาวทชัชญา  มีลอ้ม  -14 -

 

38424 นางสาวธิดารัตน์  มัÉนธุระกิจ  -15 -

 

38442 นางสาวบุญชรัสมิÍ   รอดสู  -16 -

 

38458 นางสาวพนิดา  อุ่นเรือน  -17 -

 

38466 นางสาวพรินพร  สุวรรณเลิศ  -18 -

 

38506 นางสาวลลิตา  สุภาผล  -19 -

 

38507 นางสาวลดัดา  ปลีฟัก  -20 -

 

38510 นางสาววทนัยา  แกว้กระจ่าง  -21 -

 

38522 นางสาววาศิณี  ฟักวงษท์อง  -22 -

 

38536 นางสาวศิริลกัษณ์  รอดดารา  -23 -

 

38547 นางสาวสิริกลุ  สินธนเมธ  -24 -

 

38549 นางสาวสุจิตรา  บุญมี  -25 -

 

40074 นางสาวนนัทนชั  พจชนาถ  -26 -

 

40602 นางสาวกนกวรรณ  สืบอินทร์  -27 -
40646 นางสาวจารุภทัร  แสงสวา่ง  -28 -
40648 นางสาวจิตารัชต ์ เครือสุติหิรัญ  -29 -
40650 นางสาวจิราพร  พุม่นิล  -30 -
40657 นางสาวชิดชนก  พฤฒิพงศพิ์บูลย์  -31 -
40662 นางสาวณัฐชา  สงวนศกัดิÍ  -32 -
40670 เด็กหญิงธนารีย ์ ยะคินิน  -33 -
40678 นางสาวนิษิตา  โสภา  -34 -
40680 นางสาวนํÊ าฝน  อ่วมเครือ  -35 -
40690 นางสาวพชัรพร  สุขศรี  -36 -
40695 นางสาวภทัรวดี  ศิริพิบูลย์  -37 -
40708 นางสาววาริศา  ทรัพยค์ง  -38 -
40724 นางสาวอภิญญา  บุญสม  -39 -
40729 นางสาวอาทิตยา  เสนานุช  -40 -
40755 นางสาวฐิตาภา  โพธิพล  -41 -
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38087 นายกนัตน์พี  ศรีเอีÉยม  -1 -

 

38104 นายจารุภทัร  เจริญสุข  -2 -

 

38144 นายณฐัพนธ์  จาํปา  -3 -

 

38166 นายธนกร  สมไส  -4 -

 

38182 นายธนาสิน  เซ่งรักษา  -5 -

 

38222 นายพงศธร  ชินอกัษร  -6 -

 

38232 นายพีรวฒัน์  พรเลิศ  -7 -

 

38246 นายโภไฆ  เหมเปา  -8 -

 

38259 นายวงศกร  รัตนศิริวไิลเลิศ  -9 -

 

38283 นายศุภวชิญ ์ ทองเปลว  -10 -

 

40603 นายกฤษดา  แยม้วารี  -11 -

 

40617 นายนิพิฐพนธ์  นอ้ยโสภา  -12 -

 

40627 นายวรมน  รุดเครือ  -13 -

 

40629 นายวรินทร  สมถวลิ  -14 -

 

38327 นางสาวกมลวรรณ  คล่องแคล่ว  -15 -

 

38336 นางสาวกญัณฏัฐ ์ ศุภโชคธนบูรณ์  -16 -

 

38352 นางสาวจรรยพร  ศรีนวลดี  -17 -

 

38364 นางสาวชนทิชา  เอีÊยวสุวรรณ  -18 -

 

38406 นางสาวธนพร  กอ้งอจลานนท์  -19 -

 

38423 นางสาวธิดารัตน์  บุญสุด  -20 -

 

38426 นางสาวธีมาพร  กะยตูา  -21 -

 

38434 นางสาวนนัทกานต ์ รุ่งเรืองย ัÉงยนื  -22 -

 

38443 นางสาวปณิตา  แสนสม  -23 -

 

38495 นางสาวโยษิตา  บวัครอง  -24 -

 

38508 นางสาวลดัดาวลัย ์ มานวม  -25 -

 

38541 นางสาวสตรีรัตน์  ภูมิพา  -26 -

 

38545 นางสาวสาธิตา  เชาวเ์ฉียบ  -27 -
38550 นางสาวสุจิรา  เซง้เครือ  -28 -
38555 นางสาวสุพชัริญา  ใจมูล  -29 -
38569 นางสาวอรกมล  จนัทรี  -30 -
38581 นางสาวอญัญาภรณ์  โรจนวทิยโอภาส  -31 -
40625 นางสาวรัตนวภิา  หนูสังวาส  -32 -
40644 นางสาวกลัยากร  ทีปกาญจน์  -33 -
40679 นางสาวเนตรนภา  ติเยาว์  -34 -
40682 นางสาวเบญจวรรณ  เมธิโยธิน  -35 -
40684 นางสาวปัทมาภรณ์  รอดทา  -36 -
40722 นางสาวสุภสัสรา  เขม็ทอง  -37 -
40727 นางสาวอยัลดา  คาํไก่  -38 -
40730 นางสาวอารดา  มุ่งเครือ  -39 -
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38112 นายจีรศกัดิÍ   คงแสนคาํ 9 91 40

 

38151 นายณฐัวฒิุ  เสมอชน 11 112 45

 

38164 นายธงชยั  โชติกเสถียร 16 163 58

 

38191 นายธีรภทัร์  ธญัญาพิทกัษ์ 11 114 45

 

38239 นายภานุพนัธ์ุ  หลงจู 11 115 45

 

38240 นายภูมิพฒัน์  อาจณรงคฤ์ทธิÍ 13 136 50

 

38269 นายวชัระพล  อินทร์ขอม 15 157 56

 

40608 นายณฐัพชัร์  หลวงกาวี 16 168 58

 

40623 นายมณฑล  ยางเดิม 16 169 58

 

40631 นายวชัรพงษ ์ สุขเกษม 13 1310 50

 

38333 นางสาวกญัญาภทัร  วงศ์จนัทร์ 13 1311 50

 

38341 นางสาวกุลกนัยา  พุษดี 10 1012 43

 

38343 นางสาวกุลธิดา  กณัหา 11 1113 45

 

38344 นางสาวเกศริณ  ทาหุ่น 17 1714 61

 

38348 นางสาวเขมจิรา  กิจจึงเจริญ 12 1215 48

 

38353 นางสาวจริยาวดี  เตชะดี 12 1216 48

 

38377 นางสาวเฌอญาดา  จนัทร์อน้ 10 1017 43

 

38381 นางสาวณณิชา  บุญนาค 15 1518 56

 

38385 นางสาวณัฐชฎาภรณ์  รวยภิรมย์ 17 1719 61

 

38396 นางสาวณิชนนัทน์  อมัพรวราชยั 10 1020 43

 

38398 นางสาวดวงกมล  โพธิÍ งาม 16 1621 58

 

38431 นางสาวนราทิพย ์ นนทช์าลี 17 1722 61

 

38432 นางสาวนวรัตน์  ก๋องโน 7 723 35

 

38435 นางสาวนนัทวรรณ  เสลาหลกั 10 1024 43

 

38440 นางสาวนุดา  ปานโต 18 1825 63

 

38470 นางสาวเพชรนํÊ าบุศ  สีหา 13 1326 50

 

38474 นางสาวภมรวดี  ชาวนาฟาง 8 827 38
38480 นางสาวภทัรภร  วงคท์อง 10 1028 43
38482 นางสาวภาชญารัศ  ตนัเส็ง 14 1429 53
38486 นางสาวมณฑิรา  มูลจนัทะ 9 930 40
38494 นางสาวเยาวลกัษณ์  รอดแจง้ 14 1431 53
38512 นางสาววรัญญา  พยอมหอม 9 932 40
38524 นางสาววิภาดา  แซ่เอียว 12 1233 48
38540 นางสาวศุภรักษ ์ รืÉนรส 13 1334 50
38542 นางสาวสโรชา  น่วมนารีย์ 9 935 40
38557 นางสาวสุภาวดี  ปลดัดินแดน 9 936 40
38562 นางสาวหยกผกา  อ่อนคาํ 7 737 35
38580 นางสาวอญัชิษฐา  พฒุชฎา 19 1938 66
40651 นางสาวจีรนนัท์  อิÉมนอ้ย 13 1339 50
40656 นางสาวชาลิสา  ประเสริฐโชคประชา 16 1640 58
40669 เด็กหญิงทดัดาว  แสวงทรัพย์ 9 941 40
40671 นางสาวธมกร  อาชวชาลี 8 842 38
40685 นางสาวปาลิตา  แซ่เลีÉยว 6 643 32
40703 เด็กหญิงวรรณษา  หลายภา 12 1244 48
40710 นางสาวศศิประภา  ชวนอยู่ 12 1245 48

15:56śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสัวชิา
อาจารยผ์ูส้อน
หมายเลขการสอบ สśśŚŘř0000000186

Ş-สśśŚŘř-(ş-řŘ)
จาํนวนขอ้ 30

10ภาคเรียนทีÉ ปีการศึกษา1 2565

กลุ่มเรียน

รหสั ชืÉอ

śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ

วชิา เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษาř

หนา้

รวมเป็น

30.00คะแนนเตม็ม.Ş ş

วนัทีÉ

T-ScoreเลขทีÉ
40714 นางสาวศิรินภา  สระโอษฐ 10 1046 43

 

40752 นางสาวศิรดา  โพธิรัชต์ 14 1447 53

 

40754 นางสาวปัทมาภรณ์  รักชืÉอ 11 1148 45

 

40764 นางสาวอนุศรา  ทบัทิมทอง 15 1549 56

 

40766 นางสาวศศิวมิล  ใจมัÉน 7 750 35

 

15:56śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ



 
รายงานคะแนนผลการสอบ (การสอบปลายภาค)

รหสัวชิา
อาจารยผ์ูส้อน
หมายเลขการสอบ สśśŚŘř0000000186

Ş-สśśŚŘř-(ş-řŘ)
จาํนวนขอ้ 30

11ภาคเรียนทีÉ ปีการศึกษา1 2565

กลุ่มเรียน

รหสั ชืÉอ

śŘ กนัยายน ŚŘŚŚ

วชิา เอเชียตะวนัออกเฉียงใตศึ้กษาř

หนา้

รวมเป็น

30.00คะแนนเตม็ม.Ş Š

วนัทีÉ

T-ScoreเลขทีÉ
38122 นายชชั  แสงธูป 8 81 38

 

38139 นายณฐัทว ี ม่วงนอ้ย 15 152 56

 

38146 นายณฐัภทัร  อินทร์หวัยา่น 19 193 66

 

38175 นายธนภทัร์  ทองจนัทร์ 7 74 35

 

38177 นายธนวฒัน์  นงคท์อง 19 195 66

 

38184 นายธภเศรษฐ ์ สุทธิโสภณ 16 166 58

 

38213 นายปรัชญา  สินชยั 13 137 50

 

38234 นายภาคิน  ปันปี 15 158 56

 

38257 นายรัฐศาสตร์  ตาลเจริญ 24 249 79

 

38298 นายสิรวชิญ ์ แดงสา 14 1410 53

 

38312 นายอรรถพล  พุม่นาค 26 2611 84

 

38319 นายอิศวฒัน์  พุม่ดาวเรือง 19 1912 66

 

40604 นายกิตติพฒัน์  พชัรากิตติ 12 1213 48

 

40619 เด็กชายพลพล  เปลีÉยนออ้ 15 1514 56

 

38324 นางสาวกนกวรรณ  ภู่ระหงษ์ 16 1615 58

 

38326 นางสาวกมลทิพย ์ เอิกเชืÊอ 16 1616 58

 

38361 นางสาวจุลตรีญา  ยงูประโคน 10 1017 43

 

38365 นางสาวชนญัชิดา  ศุขเกษม 20 2018 69

 

38366 นางสาวชนญัชิตา  วงศว์ฒันกรชยั 13 1319 50

 

38373 นางสาวชาลิสา  บุญสม 13 1320 50

 

38375 นางสาวชุติกาญจณ์  ตระกูลดี 13 1321 50

 

38387 นางสาวณัฐชยา  คนรํา  -22 -

 

38391 นางสาวณัฐณิชา  ทองอ่อน 10 1023 43

 

38393 นางสาวณัฐถพร  เพิÉมศรี 13 1324 50

 

38407 นางสาวธนพร  ชืÉนใจ 18 1825 63

 

38419 นางสาวธญัลกัษณ์  อนนัตธ์นะโรจน์ 9 926 40

 

38430 นางสาวนภสัพร  บวัแพง 16 1627 58
38453 นางสาวปานกมล  พทุธา 17 1728 61
38461 นางสาวพรผกา  สุขสุไนย์ 9 929 40
38465 นางสาวพรศิริ  ทองใคร้ 13 1330 50
38488 นางสาวมนณัชยา  จินสิน 13 1331 50
38497 นางสาวรวิพร  เผดิมรอด 13 1332 50
38505 นางสาวลมิตา  อบมาลี 14 1433 53
38516 นางสาววลยัพรรณ  อุ่มเครือ 13 1334 50
38521 นางสาววลัวลี  ธรรมสาลี 23 2335 76
38553 นางสาวสุพพตัรา  ธรรมสาลี 17 1736 61
38567 นางสาวอภิชญา  วงภูธร 11 1137 45
38570 นางสาวอรปรียา  บุญมี 10 1038 43
40638 เด็กหญิงกชกร  เอมแบน  -39 -
40659 เด็กหญิงญาณิศา  ทองเนิด 13 1340 50
40663 นางสาวณัฐณิชา  ประทกัษก์ุลวงศา 18 1841 63
40694 เด็กหญิงภคัวลญัชญ ์ กรุดโกศล 14 1442 53
40699 นางสาวมีสุข  ชินชนะถาวร  -43 -
40705 นางสาววริศรา  สวสัดี 14 1444 53
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38088 นายกิตติชยั  ธรรมจง 14 141 53

 

38105 นายจิณณวตัร  เสาวดี 14 142 53

 

38116 นายชนวฒัน์  วราสินธ์ุ 9 93 40

 

38134 นายฐานเศรษฐ ์ อยูเ่ยน็ 19 194 66

 

38136 นายณฏัฐภทัร  เปลา้เร่ 18 185 63

 

38187 นายธาดา  อุ่มไกร 15 156 56

 

38207 นายปฐมพร  กาญจนเกิดผล 10 107 43

 

38281 นายศุภณฐั  สีใส 14 148 53

 

38296 นายสิรภพ  อรรถแสงศรี 15 159 56

 

38297 นายสิรวชิญ ์ โกวทิยว์รวฒิุ 12 1210 48

 

38302 นายสุรพฒัน์  สินคง 11 1111 45

 

38309 นายอภิชาติ  ชยัชนะ 13 1312 50

 

38316 นายอณัณพ  จุย้อินทร์ 18 1813 63

 

40606 นายชนะชยั  โพธิÍ รักษา 7 714 35

 

40607 นายชลสิทธิÍ   สวสัดิผล 16 1615 58

 

40610 นายเทพดล  เพง็อุดม 20 2016 69

 

40614 นายธิติพงษ ์ สาํนียงงาม 10 1017 43

 

40616 นายธีรภทัร  โอสนัเทียะ 14 1418 53

 

40620 นายภคัชพงศ์  พิศวง 17 1719 61

 

40632 นายสรวชิญ ์ สดสีจนัทร์ 11 1120 45

 

40633 เด็กชายสุรชาติ  มัÉนคง 10 1021 43

 

38335 นางสาวกญัญาวร์ี  ยางระหงษ์  -22 -

 

38360 นางสาวจิรนนัท์  คาํบุญญา 13 1323 50

 

38362 นางสาวจุฬาลกัษณ์  ตะโกพร 13 1324 50

 

38372 นางสาวชญัญานุช  ชาวบางพรหม 9 925 40

 

38447 นางสาวปริศนา  คาํมี 13 1326 50

 

38456 นางสาวปุญณิศา  นพคุณ 12 1227 48
38477 นางสาวภคัรมยั  พกุภูษา 11 1128 45
38533 นางสาวศศิประภา  จนัทร์แก่น  -29 -
38558 นางสาวสุภาวดี  แสงระวี 17 1730 61
38585 นางสาวไอริญ  พยฆัสิงห์ 18 1831 63
40643 นางสาวกญัญาวร์ี  ม่วงแอ 9 932 40
40645 นางสาวแกว้ตา  แกว้ไพล 10 1033 43
40652 นางสาวเจลกา  จนัทร์นาํสุข 6 634 32
40658 นางสาวญาณิศา  จนากร 12 1235 48
40672 นางสาวธญัญารัตน์  สือออก 11 1136 45
40673 นางสาวธนัยนนัท์  คลา้ยจู 19 1937 66
40674 นางสาวธนัยพร  พึงประสพ 11 1138 45
40688 นางสาวปุณยวีร์  พชัรวรีะรัชต์ 10 1039 43
40704 นางสาววรัชญา  จงัพานิช 21 2140 71
40712 นางสาวศิรประภา  สุนทร 23 2341 76
40715 นางสาวศิริภาลกัษณ์  สุพรเลิศเดชา 4 442 27
40719 นางสาวสุพชัชา  โสดสรง 17 1743 61
40720 นางสาวสุพิชฌาย ์ เเสนจกัรไกร 10 1044 43
40723 นางสาวอภิชญา  หอมสุวรรณ์  -45 -
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