
โทรสาร 0 7742 5053โทรศศพทท 0 7742 5053

255 ม.1 ต.แมมนนนา อ.เกาะสมมย จ.สมราษฎรทธานน 84330

โรงเรรยนทรปราษฎรรพพทยา

รายการรวมทศนงหมด

รายงานคคณลลกษณะอลนพพงประสงคร

 ตศนงแตม  26 มม.ย. 2560  ถถง  28 ก.ค. 2560

 200

ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
07110ม.4/1 นายเกรนยงไกร ปปปนเปปย -2 8 -91 8 -11 -3

07112ม.4/1 นายณศฐชนน รศตนรศกษท 10 -32 10 -3  7

07114ม.4/1 นายธนการมณณท กกนานนนาจศนน 8 -3 -33 8 -6  2

07115ม.4/1 นายธนาคาร สมวรรณทา 84 8  8

07116ม.4/1 นายธรรณพศนธท พลศมรม 45 4  4

07117ม.4/1 นายนศนทวมธ สมขสม 26 2  2

07118ม.4/1 นายภศทรพล อรนพ ณ อยมธยา -2 4 -87 4 -10 -6

07120ม.4/1 นายศาสตราวมธ ศรนคมรมนทรท 18 -38 18 -3  15

07123ม.4/1 นายอมรพล เรรองจศนทรท 2 22 49 28  28

07155ม.4/1 นายณศฐกร ไพศศนยท 12 -5 -310 12 -8  4

07166ม.4/1 นายสมเมฆ ประจนาเมรอง -1 28 8 -511 36 -6  30

07209ม.4/1 นายโสภณวมชญท แกกวทมาแค 2012 20  20

07909ม.4/1 นายสรวมทยท เอนกยมแจง 28 -1513 28 -15  13

07125ม.4/1 นางสาวกมลรศตนท อมอนทอง 16 -314 16 -3  13

07128ม.4/1 นางสาวชมดชนก หนศขาว 8 -5 -315 8 -8  0

07132ม.4/1 นางสาวธศชมนตรท บมญทศน 1816 18  18

07133ม.4/1 นางสาวนศทธมน รศตนรศกษท -1 1617 16 -1  15

07137ม.4/1 นางสาวมณมชยา ขศนพศนธท 24 -1018 24 -10  14

07140ม.4/1 นางสาวรศตนาภรณท ภศมาส -1 22 -319 22 -4  18

07142ม.4/1 นางสาววมชญาพร เมรองพรหม 37 -1320 37 -13  24

07143ม.4/1 นางสาววมชมตา โปยมนม 49 -15 -5 321 52 -20  32

07144ม.4/1 นางสาวสาธมตา กศนทอง 98 -34 -1322 98 -47  51

8หนกา จาก13 สมงหาคม 2560วศนทนกพมมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
07145ม.4/1 นางสาวสมรมวรรณ ชกางตมอ 2423 24  24

07147ม.4/1 นางสาวสมนมสา วาสมนธมท 21 -15 -11 324 24 -26 -2

07148ม.4/1 นางสาวสมภมญญา ศรนวมลศย 8 4 -525 12 -5  7

07179ม.4/1 เดดกหญมงประกายกานตท ฤทธมทมศ 22 -10 -926 22 -19  3

07183ม.4/1 นางสาววดนทวมน ไรมาจน -1 8 -1527 8 -16 -8

07220ม.4/1 นางสาวพมทธภรณท นามบมญตา 24 -528 24 -5  19

07223ม.4/1 นางสาวเมนมกา ไร 8 -529 8 -5  3

07387ม.4/1 นางสาวอาซนซมารท บมนตนนฮะหมศด 22 -1030 22 -10  12

08412ม.4/1 นางสาวกศญญาภศค สมขขน 6 -531 6 -5  1

08414ม.4/1 นางสาวบมตรนาง - 18 -2032 18 -20 -2

08415ม.4/1 นางสาวภคพร บมญสนอง 28 -13 -333 28 -16  12

08416ม.4/1 นางสาวภศทรา ขวศญสมวรรณ 82 -334 82 -3  79

08417ม.4/1 นางสาววราภรณท เลมศปาน 16 -335 16 -3  13

07121ม.4/2 นายสมเทพ โสมทอง 2 -8 336 5 -8 -3

07149ม.4/2 นายกรวมชญท ชศหอยทอง -10 -11 337 3 -21 -18

07151ม.4/2 นายจตมพล ชศกมล -13 338 3 -13 -10

07152ม.4/2 นายเฉลมมพงศท พมมมเจรมญ 339 3  3

07163ม.4/2 นายวรโชตม ศรนมา -10 540 5 -10 -5

07164ม.4/2 นายวรวมทยท บมญทศน 5 -2 -541 5 -7 -2

07165ม.4/2 นายวรายมทธ พรหมทอง -542 -5 -5

07167ม.4/2 นายอรรถพล สายบมญนาม 2 -20 -18 343 5 -38 -33

07197ม.4/2 นายธนพร คมกมพรกอม 5 -1 2 -31 544 12 -32 -20

07200ม.4/2 นายธเนศ จนนศรนคง -1 4 -11 -1345 4 -25 -21

07247ม.4/2 นายปปณชญา ปราสาด อะดนการน 2 -13 4 -3 346 9 -16 -7

07254ม.4/2 นายอธมป อมนทรทปปน -1 -10 347 3 -11 -8

08418ม.4/2 นายปปทพงศท สมขหอ -4 2 -19 -848 2 -31 -29

08419ม.4/2 เดดกชายรศตนมงคล คนาลรอ -1049 -10 -10

8หนกา จาก23 สมงหาคม 2560วศนทนกพมมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
07126ม.4/2 นางสาวจมดาภา จอมนมกยกมล 550 5  5

07129ม.4/2 นางสาวญาดา แกกวสนขาว -1 -351 -4 -4

07130ม.4/2 นางสาวดวงกมล ไชยสม 5 -3152 5 -31 -26

07131ม.4/2 นางสาวธนมสรา ศรนใส -8 -553 -13 -13

07135ม.4/2 นางสาวพรนพา จศนทรทใตก -1 -25 554 5 -26 -21

07138ม.4/2 นางสาวมมทมตา สมงหทแป -18 -355 -21 -21

07146ม.4/2 นางสาวสมนมตา โคกสนนอก -3256 -32 -32

07171ม.4/2 นางสาวกมลนศนทนท พศฒนทแกกว57  0

07175ม.4/2 นางสาวฉศตรกมล บศวนาก58  0

07178ม.4/2 เดดกหญมงบมษบา สมขสนมท -8 559 5 -8 -3

07181ม.4/2 นางสาวปปยฉศตร ผมวนมล -1560 -15 -15

07185ม.4/2 นางสาววฤดน จศนทรทผมอง -25 -861 -33 -33

07186ม.4/2 นางสาววนรวรรณ สมมาลมยท -5 -362 -8 -8

07210ม.4/2 เดดกหญมงกศญญทวรา นมมนดนา63  0

07222ม.4/2 นางสาวมารมษา ดกวงสมน -2 -15 -664 -23 -23

07225ม.4/2 นางสาวศรศณยทพร สมวพศฒนท -1565 -15 -15

07229ม.4/2 นางสาวสมพมชชา  อมนทรประสมทธมธ -2 -5 -366 -10 -10

07257ม.4/2 นางสาวจารมวรรณ วงษทแสน -18 -1067 -28 -28

07259ม.4/2 นางสาวฐาปณนยท ทองศรน 10 -3 368 13 -3  10

07269ม.4/2 นางสาวสรณทสมรม บมญศรน -1569 -15 -15

07302ม.4/2 นางสาวพรนภศส หาคนา -3 -570 -8 -8

07308ม.4/2 นางสาววรรณกานตท ทองรศกษท71  0

07342ม.4/2 นางสาวณศญชา ดนาเอนกยม -18 5 -372 5 -21 -16

07509ม.4/2 นางสาวสมชศญญา เดชมนศธรรม -573 -5 -5

08420ม.4/2 นางสาวกศญญาวนรท มนแสง -1 -70 -1374 -84 -84

08422ม.4/2 นางสาวธมตมนศนทท ชมนคนา75  0

08423ม.4/2 นางสาวนรมสรา ไกรเพชร -4776 -47 -47

8หนกา จาก33 สมงหาคม 2560วศนทนกพมมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
07202ม.4/3 นายเผดมมศศกดมธ ประเสรมฐศรน 8 -577 8 -5  3

07203ม.4/3 นายพรเทพ จศนทรทดน -33 -678 -39 -39

07207ม.4/3 นายวนระชศย หศวคนา -3579 -35 -35

07240ม.4/3 นายเจนณรงคท ณ อมดร -1080 -10 -10

07243ม.4/3 นายธนพล มนเพนยร -23 -1381 -36 -36

07280ม.4/3 นายธนพล บมญรศตนท -10 -25 -382 -38 -38

07340ม.4/3 นายอมศรา ทองเปปปยม -1 6 -45 -583 6 -51 -45

07366ม.4/3 นายวมฒมพศนธท บมญจศนทรท -3 -384 -6 -6

08360ม.4/3 นายณศฐภศทร สนนาเวช -1585 -15 -15

08425ม.4/3 นายคมชาญ แกกวนมล -1 15 -10 4 -3 386 22 -14  8

07127ม.4/3 นางสาวชลธมชา ฟรมทซท 1487 14  14

07172ม.4/3 นางสาวจรมยากร ทองสมวรรณ 10 -10 -688 10 -16 -6

07180ม.4/3 นางสาวปารมฉศตร สมมสนดา 8 -1089 8 -10 -2

07187ม.4/3 นางสาวสมพรรษา กมกงชา -1 10 -2090 10 -21 -11

07189ม.4/3 นางสาวอศกษราภศค ชศยบมตร91  0

07212ม.4/3 นางสาวเจฎฎาพร กมกงจศนทรท 6 -2092 6 -20 -14

07227ม.4/3 นางสาวสมธมดา โคธา -593 -5 -5

07231ม.4/3 นางสาวอจศลญา กลมกนสมคนธท -10094 -100 -100

07233ม.4/3 นางสาวอศญญรศตนท อมนทรศกษท 10 -1595 10 -15 -5

07267ม.4/3 นางสาวศมรมพร อมศรางกศร ณ อยมธยา -61 -896 -69 -69

07271ม.4/3 นางสาวสาวมตรน เขนยวพมมพท -18 -597 -23 -23

07272ม.4/3 นางสาวอณศฐฌา ราชาภศกดน -1 -898 -9 -9

07273ม.4/3 นางสาวอมรรศตนท กมมพศนธท -5099 -50 -50

07275ม.4/3 นางสาวอาทมตยา ลาสมศน 4 -15100 4 -15 -11

07298ม.4/3 นางสาวจมฑามาศ ปปโย -5101 -5 -5

07299ม.4/3 นางสาวเทวรนยท เดชพมชศย -11 4 -14 5102 9 -25 -16

07300ม.4/3 นางสาวธนศชญา เพดงสกมล -65103 -65 -65

8หนกา จาก43 สมงหาคม 2560วศนทนกพมมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
07301ม.4/3 นางสาวปปยาภศสรท รชมตตระกศล -25104 -25 -25

07311ม.4/3 นางสาวศมรมพร สมวรรณรศตนท -10 -61 4 -3105 4 -74 -70

07313ม.4/3 นางสาวอรมศรา พมมพทพานมช -20 -3106 -23 -23

07344ม.4/3 เดดกหญมงนมตยา สศงขทหอม -1 -65 -10107 -76 -76

07345ม.4/3 นางสาวมมทมตา แสงอมทศย -2 -10 -11108 -23 -23

07346ม.4/3 นางสาววมนมดา รศตนรศกษท -15 -8109 -23 -23

07437ม.4/3 นางสาวทศกษมณน ศมลปปทกาว -13 -51 4 -23110 4 -87 -83

07889ม.4/3 นางสาวศศมภา เพชรอาวมธ 6111 6  6

07895ม.4/3 นางสาววนศสนศนทท คลศงแกกว -12 -46 4112 4 -58 -54

07900ม.4/3 นางสาวพรกมล ดกานวมไล -10 -62113 -72 -72

07906ม.4/3 นางสาวพลอยตะวศน จศนทรมณน -1 4 -10114 4 -11 -7

07908ม.4/3 นางสาวเพดญพมชชา พละสม -20 -3115 -23 -23

07098ม.4/4 นายเขนยา นวการพมศมทธมธ -67 -5116 -72 -72

07154ม.4/4 นายชมษณมพงษท สมวรรณชศด -2 -18 -6117 -26 -26

07159ม.4/4 นายนพรศตนท นกอยวศน 20 -1 -45 -3118 20 -49 -29

07162ม.4/4 นายเรรองวมฒม พมอครวงศท -1 -14119 -15 -15

07193ม.4/4 นายกมตตมคมณ พมทไธสง -21 -44120 -65 -65

07194ม.4/4 นายณศฐวมฒม เพชรหศบ -1 2 -20 -5121 2 -26 -24

07195ม.4/4 นายไตรภพ สะตามศน -2 -5 -5122 -12 -12

07250ม.4/4 นายยมทธนา ตกนสศง -2 -38 -33123 -73 -73

07251ม.4/4 นายสมรวมชญท เกลนนยงเกลา -35124 -35 -35

07253ม.4/4 นายอดมศศกดมธ พศมมะลา 12 -10 -5125 12 -15 -3

07291ม.4/4 นายเอกธนรศฐ จมตโสภา -1 22 -22 -6126 22 -29 -7

07319ม.4/4 นายณพวศฒนท ฮศดไขม 26 -37 -13127 26 -50 -24

07320ม.4/4 นายณศฐพล ผลจศนทรท 1 6128 7  7

07322ม.4/4 นายธนภศทร อมอนเยดน 10 4 -45129 14 -45 -31

07357ม.4/4 นายชศยณรงคท แกกวประเสรมฐ 2 -21 -3130 2 -24 -22

8หนกา จาก53 สมงหาคม 2560วศนทนกพมมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
07495ม.4/4 นายวรภพ พศฒนทเอนกยม -1 15 -23 4 -5 3131 22 -29 -7

07507ม.4/4 นายอมทธมชศย มนเพนยร 10 -25132 10 -25 -15

07892ม.4/4 นายธนรภศทร เคกาสมวรรณ -11 -40 -11133 -62 -62

07893ม.4/4 นายอศศนน ดนหลน -3134 -3 -3

07931ม.4/4 นายเกนยรตมพงคท หนศแกกว 6 -28 -5135 6 -33 -27

08426ม.4/4 นายกลกาณรงคท อมนววศงโส -60 -5136 -65 -65

08427ม.4/4 นายจมตรกร รศกคมณ -100137 -100 -100

08428ม.4/4 นายดามมน ดมานสศนตมกมล -10 -10 -14138 -34 -34

08429ม.4/4 นายธนากร หลกาแหลมง 4 -5 -5139 4 -10 -6

08430ม.4/4 นายพมตตมนศนทท ชมวยบนารมง 15 -5 -5140 15 -10  5

08431ม.4/4 นายศศกดาเดช บมญชมวย 4 -15141 4 -15 -11

08432ม.4/4 นายหมมอน ณ สาร เฟรชมนสกนน 15 -15142 15 -15  0

08859ม.4/4 นายจมตรกร คงดนา -100143 -100 -100

08880ม.4/4 นายเกษมสศนตท ชศยรศตนท -5144 -5 -5

07216ม.4/4 นางสาวนมชนศนทท บศวสด -1 -15 -15145 -31 -31

07294ม.4/4 นางสาวเกตมวลน ใจละดน146  0

07306ม.4/4 นางสาวมมกดาวศลยท บมญเลมศ -42 6 -54 4 -5 -16147 10 -117 -107

07310ม.4/4 นางสาวศรารศตนท เทศรศตนท 10 -40 5148 15 -40 -25

07352ม.4/4 นางสาวอาทมตยา บมญมน -10149 -10 -10

07353ม.4/4 นางสาวอมลศยวรรณ พาแพงนกอย -100150 -100 -100

07383ม.4/4 นางสาวปานวลน สมขใส 5 -1 -40 5 -3151 10 -44 -34

07384ม.4/4 นางสาวยมพารศตนท พศนวศน -29 -16152 -45 -45

08433ม.4/4 นางสาวกวมนนาฎ มมกงศมรม 10 -13 -10153 10 -23 -13

08434ม.4/4 นางสาวนรนารถ พรหมแกกว 5 6 -35154 11 -35 -24

08435ม.4/4 เดดกหญมงแพรพลอย เดดกหลน 4 -30155 4 -30 -26

08436ม.4/4 นางสาวรศตตมกาล เบกาหลมอเพชร -11156 -11 -11

08437ม.4/4 นางสาวศศมวมมล ทองไทย -1 6 -3 -5157 6 -9 -3

8หนกา จาก63 สมงหาคม 2560วศนทนกพมมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
08438ม.4/4 นางสาวสาวมณน อมรมนทรท 2 -5158 2 -5 -3

06794ม.4/5 นายพนระพงษท บมญนวล -25159 -25 -25

06892ม.4/5 นายศมรมกร ภศกดนกกานตง -84 -5160 -89 -89

06895ม.4/5 นายสมขสศนตมธ รศกษาชาตม -69161 -69 -69

07156ม.4/5 นายทรงยศ ชาวบกานกรมาง -25 -8162 -33 -33

07249ม.4/5 นายเมธากร ศรนสมขา 2 -3 -15 -5163 2 -23 -21

07276ม.4/5 นายกมตตมศศกดมธ ศรนแสง 28 -10 -8164 28 -18  10

07277ม.4/5 นายเกนยรตมศศกดมธ มาตยทสมรมยท 2 -5 -25 -10165 2 -40 -38

07281ม.4/5 นายธนวศฒนท สศงขทเงมน -25 -5166 -30 -30

07282ม.4/5 นายเปปปยมศศกดมธ เพดงสมข 1 -5 -8167 1 -13 -12

07285ม.4/5 นายวราเทพ คนาอมอน -20 -95168 -115 -115

07289ม.4/5 นายอภมวศฒนท ลบพศนทอง 1 -77 -15169 1 -92 -91

07329ม.4/5 นายภควศฒนท จมตปปญญา 1 -11 -11170 1 -22 -21

07335ม.4/5 นายอดมศศกดมธ สมรพศนธมท 26 -3171 26 -3  23

07360ม.4/5 นายธนายมต เดชราช -45 -13172 -58 -58

07375ม.4/5 นายอภมสมทธมธ พรหมเจรมญ -20 -5173 -25 -25

07376ม.4/5 นายอศษฎาวมฒม แทมนแสง -35174 -35 -35

07497ม.4/5 นายภศสมทธมธ บมญชมม -85 -5175 -90 -90

07897ม.4/5 นายบารมน ทองศรน -2 -20 -8176 -30 -30

07905ม.4/5 นายจมรเมธ แสงสมวรรณ 90 -65 -8177 90 -73  17

08379ม.4/5 นายพงษทศศกดมธ พศลสวศสดมธ -100178 -100 -100

08383ม.4/5 นายนศนทมพศฒนท ประทมมแสง 1 -3 -15 -8179 1 -26 -25

08439ม.4/5 นายเจษฎา ชมเชย -30 -5180 -35 -35

08441ม.4/5 นายอนศนตท ไตมตาม -83181 -83 -83

08442ม.4/5 นายอนาวมล จศนทร -22 -60 -13182 -95 -95

06861ม.4/5 นางสาวพรชนก หาวมชา -2 10 -38 -15183 10 -55 -45

07174ม.4/5 นางสาวจมรวดน นะคง -10 12 -44 -10184 12 -64 -52

8หนกา จาก73 สมงหาคม 2560วศนทนกพมมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
ขขอทรท 1 ขขอทรท 2 ขขอทรท 3 ขขอทรท 4 ขขอทรท 5 ขขอทรท 6 ขขอทรท 7 ขขอทรท 8

+ - + - + - + - + - + - + - + -
หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
07226ม.4/5 นางสาวศมรมขวศญ พลศรน -1 -53 -21185 -75 -75

07228ม.4/5 นางสาวสมธมดา อมนทรทประเสรมฐ 12 -44186 12 -44 -32

07256ม.4/5 นางสาวจศนทมมา สายทองดน 2 -38 -5187 2 -43 -41

07270ม.4/5 นางสาวสาธมตา เมฆเสน 14 -15 -3188 14 -18 -4

07305ม.4/5 นางสาวมศณตรมนน หลนจศนทรท 6 -10189 6 -10 -4

07314ม.4/5 นางสาวอมสรมยาภรณท ผมดผมอง 4 -25 -3190 4 -28 -24

07379ม.4/5 นางสาวชณมภรณท วศฒนศรศณยท -5 -5191 -10 -10

07888ม.4/5 นางสาวนมรทอศย เทศนอก -1 -10 -5192 -16 -16

07901ม.4/5 นางสาวเสาวลศกษณท ชมชรกน -30 -13193 -43 -43

08382ม.4/5 นางสาวภานมชนารถ ประสมศรน 4 -5194 4 -5 -1

08443ม.4/5 นางสาวทนมกา ชมตมธนวงศท -25195 -25 -25

08444ม.4/5 นางสาวพบพร แสงศรน -14 -5196 -19 -19

08445ม.4/5 นางสาวยมพารศตนท ประสมศรน -20197 -20 -20

08446ม.4/5 นางสาวสมจมตรา แกกวพวง 4 -15198 4 -15 -11

08871ม.4/5 นางสาวกฤษณา ราชสนมา -2 -25 -13199 -40 -40

08895ม.4/5 นางสาวศศมธร ครามทา -10 12 -27 -3200 12 -40 -28

8หนกา จาก83 สมงหาคม 2560วศนทนกพมมพท :


