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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
06693ม.5/1 นายกศญจนท แกมนเฟฟฟอง 38 -31 38 -3  35

06695ม.5/1 นายทนงศศกดมด แจมมศรน 18 -11 -52 18 -16  2

06698ม.5/1 นายประกฤษฏมด คมณหงษท 12 -3 -63 12 -9  3

06700ม.5/1 นายมนศสวน เจรมญวมรมยะภาพ 34 -26 -54 34 -31  3

06738ม.5/1 นายจอหทนลอยดท กอรทโดเวส -1 8 -25 -35 8 -29 -21

06749ม.5/1 นายภมรพล เยาวนานนทท 34 -56 34 -5  29

07910ม.5/1 นายรศตนศศกดมด สศตถาภรณท 4 -57 4 -5 -1

08300ม.5/1 นายภคมนนศย ชมภภนมช -1 68 6 -1  5

06702ม.5/1 นางสาวกชกร สมสนอง 38 49 42  42

06705ม.5/1 นางสาวกมลกนมษฐท แขมงขศน -6 410 4 -6 -2

06706ม.5/1 นางสาวจศนทรศตนท หศสดน -1 2 -20 411 6 -21 -15

06708ม.5/1 นางสาวจมฑามาศ สองเมมอง -1 812 8 -1  7

06709ม.5/1 นางสาวฉศตรอศญฎา ศรนคงแกกว -1 4 -1113 4 -12 -8

06710ม.5/1 นางสาวชญานมน บศณฑมศศกดมด 2 -5 414 6 -5  1

06711ม.5/1 นางสาวชฎาพร พศนธทสงมา 24 -1415 24 -14  10

06712ม.5/1 เดดกหญมงญาณกานตท ศรนทอง 6 -23 8 -516 14 -28 -14

06717ม.5/1 นางสาวบมษบา อาจกลกา -2 2 -5 417 6 -7 -1

06718ม.5/1 นางสาวปฏมมาภรณท ดมานสวศสดมด 20 -36 418 24 -36 -12

06725ม.5/1 นางสาวแพรววนมต มนเพนยร 2 -1019 2 -10 -8

06731ม.5/1 นางสาวสมมตา เครเคอรท 2 -3120 2 -31 -29

06734ม.5/1 นางสาวสมนมสา ดนเบนนศท 4 -1021 4 -10 -6

06737ม.5/1 นางสาวอศญชมสา บมญมน 14 -5 822 22 -5  17

8หนกา จาก13 สมงหาคม 2560วศนทนทพมมพท :



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
06755ม.5/1 นางสาวกนกพมชญท สมทธยางกภร 30 -1023 30 -10  20

06761ม.5/1 นางสาวธนศชชา ปภนสศนเทนยะ 10 -8 4 -524 14 -13  1

06764ม.5/1 นางสาวปนศดดา จศนทรทอมนทรท 14 -10 -325 14 -13  1

06765ม.5/1 นางสาวพรรณนพรศตนท วงศทสมวรรณ 22 -2026 22 -20  2

06769ม.5/1 นางสาวฟฟารมมง วะสาร 6 -327 6 -3  3

06770ม.5/1 นางสาวมารมษา ปากกาขนด 14 -528 14 -5  9

06771ม.5/1 นางสาวรศฐภศทร บมญทศน 26 -2529 26 -25  1

06776ม.5/1 นางสาวสารมญา ศมภราช 530 5  5

06779ม.5/1 นางสาวสมนมตา บาททาไร 28 -531 28 -5  23

06811ม.5/1 นางสาวเจนจมรา ตกนศรน 1232 12  12

07100ม.5/1 นางสาวสมชาวดน เสมอเอนทยม -1 6 -5 833 14 -6  8

07933ม.5/1 นางสาวณศฐกานตท เกมนอกมนม -6 14 -8 434 18 -14  4

06694ม.5/2 นายเจษฎา อนานาจเจรมญ 10 -335 10 -3  7

06696ม.5/2 นายธนภภมม สมวงศท 12 -1036 12 -10  2

06697ม.5/2 นายธนากร หมวงไธสง 10 -3637 10 -36 -26

06701ม.5/2 นายศศกดมนนทท ศรนฟฟา 16 -1438 16 -14  2

06741ม.5/2 นายณศฐดนศย บศวจศนทรท 10 -1839 10 -18 -8

06742ม.5/2 นายณศฐดนศย เพดชรหศบ 10 -540 10 -5  5

06744ม.5/2 นายธนกร พรหมสมทธมด 10 341 13  13

06745ม.5/2 นายนนาชศย อศศวเทวศญ 10 -842 10 -8  2

06796ม.5/2 นายภานมวศฒนท คงหอม 10 -2343 10 -23 -13

06840ม.5/2 นายลนรวมชญท จมตรมมมง 10 -3044 10 -30 -20

07914ม.5/2 นายนมพมฐพนธท เจรมญสมข -4 10 -3 -645 10 -13 -3

08301ม.5/2 นายตรนเทพ ศรนเหรา -3 10 -6346 10 -66 -56

06715ม.5/2 นางสาวนภศสสร สนสเกตม -10 12 -3647 12 -46 -34

06716ม.5/2 นางสาวนมสรา บรรจง 1048 10  10

06720ม.5/2 นางสาวประกาเฌอ เตกนปปกษน 22 -5549 22 -55 -33

8หนกา จาก23 สมงหาคม 2560วศนทนทพมมพท :



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
06730ม.5/2 นางสาวสถมตาภรณท แตงอมอน 10 -550 10 -5  5

06768ม.5/2 นางสาวไพลมน ใตกราชโพธมด 10 -1051 10 -10  0

06772ม.5/2 นางสาวรศตนทตมกาน ฤทธมเดช 10 -33 -852 10 -41 -31

06773ม.5/2 นางสาวลศกษณาลน พาลนกศนฑท 10 -553 10 -5  5

06780ม.5/2 นางสาวสมพศตรา นาคกราย 16 -13 -554 16 -18 -2

06782ม.5/2 นางสาวอมรชา ชนะพล 10 -23 -355 10 -26 -16

06805ม.5/2 นางสาวกศญญทธนรา มมกสมกกลาย -1 10 -356 10 -4  6

06807ม.5/2 นางสาวเกษร ไกรยวมธ -2 10 -25 -557 10 -32 -22

06808ม.5/2 นางสาวจรมยา พลจางวาง -2 10 -5058 10 -52 -42

06813ม.5/2 นางสาวฐานมกา อมนทะสรกอย -10 10 -1059 10 -20 -10

06814ม.5/2 นางสาวทมพวศลยท จอหอ 10 -28 -360 10 -31 -21

06817ม.5/2 นางสาวพชรพร วรรณดน 10 -1061 10 -10  0

06818ม.5/2 นางสาวรศชฎา นาคประเสรมฐ 10 -36 -562 10 -41 -31

06820ม.5/2 นางสาววศชรน ทวนมงคลชศย 14 -11 -563 14 -16 -2

06848ม.5/2 นางสาวกศลยรศตนท มนศสสา 10 -11 564 15 -11  4

06854ม.5/2 นางสาวชลธมฌา สมขสนมท 10 -8 565 15 -8  7

06910ม.5/2 นางสาวมารมสา มนเพนยร 20 -10 -366 20 -13  7

06914ม.5/2 นางสาวสโรฌา มากอมนทรท 10 -1967 10 -19 -9

07005ม.5/2 นางสาวประทมมมา ดอนปราบ 10 -368 10 -3  7

08302ม.5/2 นางสาวจามรน ศรนใหม -3 10 -5 -569 10 -13 -3

08303ม.5/2 นางสาวญาตาวน หวศทงประดมษฐท -1 10 370 13 -1  12

08305ม.5/2 นางสาวธนาภรณท คนาเรมอง 10 -1071 10 -10  0

08306ม.5/2 นางสาวนาตาลน ปปญญาวศน -1 10 -3072 10 -31 -21

08307ม.5/2 นางสาวปทมตตา พศฒนพมขากร -3 10 -8 -373 10 -14 -4

08308ม.5/2 นางสาวผกามาศ ไชยโชตม 10 -5 -10 374 13 -15 -2

08309ม.5/2 นางสาวผกาวดน ชมวงชมณสมอง 10 -2475 10 -24 -14

08310ม.5/2 นางสาวพรธนรา เทพเทนยนชศย 10 -1076 10 -10  0

8หนกา จาก33 สมงหาคม 2560วศนทนทพมมพท :



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
08312ม.5/2 นางสาวอรมณศมรม ทองแดง 10 -1277 10 -12 -2

08313ม.5/2 นางสาวอารนษา ศรนทอง 2078 20  20

08877ม.5/2 นางสาววรมดา เมมองมภล -4 10 -1579 10 -19 -9

08892ม.5/2 นางสาวธนพร เทพนมมมตร -1 10 -2080 10 -21 -11

08898ม.5/2 นางสาวปนศดดา ปานพรม 10 -5581 10 -55 -45

08899ม.5/2 นางสาวมนศสพร จมนาพงษท 10 -6582 10 -65 -55

06739ม.5/3 นายเจมสทหลมยสท กอรทโดเวส -1 25 -25 4 -3 383 32 -29  3

06746ม.5/3 นายพศฒศกร จศนทวงษท 10 4 -384 14 -3  11

06787ม.5/3 นายชาญชศย ศรนนกอย 12 -1585 12 -15 -3

06789ม.5/3 นายณศฐดนศย จศนทมาศ 10 -2486 10 -24 -14

06793ม.5/3 นายปรมศตถท ไชยหาญ -2 12 -21 487 16 -23 -7

06802ม.5/3 นายสมรมยา ศรนสมข 10 -13 488 14 -13  1

06803ม.5/3 นายอมดมศศกดมด เกมนอนะ 12 -8 489 16 -8  8

06833ม.5/3 นายทมนกร กมจกมอทรศพยท 12 -590 12 -5  7

06883ม.5/3 นายธนรศตนท บมญสมน -1 12 -3 8 -691 20 -10  10

06897ม.5/3 นายอศศวเดช เพชรหนภ 10 -22 492 14 -22 -8

06978ม.5/3 นายธนภศทร เลมศปาน -2 10 -10 4 -393 14 -15 -1

07441ม.5/3 นายวศนรวย บมญสมง 10 -10 494 14 -10  4

07442ม.5/3 นายยมทธมนศนทท คนาบอน 10 -395 10 -3  7

07446ม.5/3 นายภานมพงศท สนาราญรมทน 10 -6496 10 -64 -54

06703ม.5/3 นางสาวกมลพรรณ ประหา 10 -597 10 -5  5

06713ม.5/3 นางสาวณศฐรมกา ชาญเชนทยว -11 14 -4998 14 -60 -46

06719ม.5/3 นางสาวปทมมพร ทองสมน 10 -899 10 -8  2

06721ม.5/3 นางสาวปวรมศา สมวรรณขนา 10100 10  10

06735ม.5/3 นางสาวสมพศชรา หมรศญ 10 -5101 10 -5  5

06758ม.5/3 นางสาวชนศญญา พศนธมทดมษยท 10 -11 -13102 10 -24 -14

06767ม.5/3 นางสาวพมกมลแกกว ปปจฉมม -1 10 -5 4 -18103 14 -24 -10

8หนกา จาก43 สมงหาคม 2560วศนทนทพมมพท :



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
06774ม.5/3 นางสาวศศมธร สองเมมอง 14 -15104 14 -15 -1

06809ม.5/3 นางสาวจนรวรรณ โชตมชมวง 14 -20105 14 -20 -6

06819ม.5/3 นางสาวเลลมา แมกกราวน 10 -5106 10 -5  5

06826ม.5/3 นางสาวอาทมตมยา อมนทรคช -1 10 -3 5107 15 -4  11

06858ม.5/3 นางสาวธนศยพร พภลสมน 16 -25 -8108 16 -33 -17

06864ม.5/3 นางสาวลศกษมกา พมวงเดช 10109 10  10

06870ม.5/3 นางสาวเสาวนนยท สมใจหมาย 10110 10  10

06899ม.5/3 นางสาวกศนยารศตนท ภภพศนนา 12111 12  12

06901ม.5/3 นางสาวแคทลนยา สมขเจรมญ 25 -5 12112 37 -5  32

06903ม.5/3 นางสาวชลชมนน เพดชรนา -2 10 -5113 10 -7  3

06953ม.5/3 นางสาวกมทงกาญจนท เพดงสมข 10 -5114 10 -5  5

06959ม.5/3 นางสาวเบญญาภา มนเพนยร 10 -20 -8115 10 -28 -18

06963ม.5/3 นางสาววรศญญา วมหกเหมร 10 -13 4 -8116 14 -21 -7

07004ม.5/3 นางสาวนมลาวศลยท ไชยราช 10 -11 -5117 10 -16 -6

07440ม.5/3 นางสาวกชรศตนท ศรนมา 10 -20 4 -3118 14 -23 -9

07451ม.5/3 นางสาวพมมพทลภศส เรมองสภง -1 10 -18 -8119 10 -27 -17

07478ม.5/3 นางสาวกนกวรรณ โกเมน 18 -34 -13120 18 -47 -29

07912ม.5/3 นางสาวรศชนน ขนานแกกว 10 -20 -8121 10 -28 -18

07934ม.5/3 นางสาวอารยา เปปนสมข -1 10 -16 -8122 10 -25 -15

08371ม.5/3 นางสาวแพรวโพยม สามารถ 10 -13123 10 -13 -3

06511ม.5/4 นายจมรวศฒนท ชภมณน -1 6 -13 4 -8124 10 -22 -12

06834ม.5/4 นายทมวากร ตมตดอนทพศนธม 15 -20 4 -6 3125 22 -26 -4

06843ม.5/4 นายอรรถวมทยท คกางคนรน -36126 -36 -36

06893ม.5/4 นายศมวะ พรหมทอง -5 2 -13 4 -9127 6 -27 -21

06997ม.5/4 นายสหรศฐ ไชยสม 2 -1 -40128 2 -41 -39

08315ม.5/4 นายพมทธมพร ชมตพมทศกษท -2 6 -58 -3129 6 -63 -57

08316ม.5/4 นายภมชเคนทรท ลนลสมนทเลมศ -10 -20 -9130 -39 -39

8หนกา จาก53 สมงหาคม 2560วศนทนทพมมพท :



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
06766ม.5/4 นางสาวพศชรน พภลพมพศฒนท -82131 -82 -82

06778ม.5/4 นางสาวสมชาดา คนาปวนโหกง -100132 -100 -100

06853ม.5/4 นางสาวชนมดา คาซาโนม 2 -50 4133 6 -50 -44

06855ม.5/4 นางสาวโชตมกา บาคมศนนท -78134 -78 -78

06856ม.5/4 นางสาวณศฐณมชา แซมเตนย -28 -8135 -36 -36

06860ม.5/4 นางสาวพรกมล กมลทอง -1 -10 -5136 -16 -16

06868ม.5/4 นางสาวสลมลทมพยท อมปรไมยมาศ -82 8137 8 -82 -74

06869ม.5/4 นางสาวสมภศสตรา โคมหา -38138 -38 -38

06871ม.5/4 นางสาวอนมสรา ประจศกษทสกมล -1 8 -18 -3139 8 -22 -14

06873ม.5/4 นางสาวอมนทมรา นศตมพศนธมท -26140 -26 -26

06900ม.5/4 นางสาวกมลธมดา บมญฤทธมด -10 -10141 -20 -20

06915ม.5/4 นางสาวสมรมธมดา คงประจศกษท -1 -35142 -36 -36

06917ม.5/4 นางสาวโสรญา เรมองโรจนท 2 -79143 2 -79 -77

06960ม.5/4 นางสาวปปยฉศตร จมนดาวงษท -1 -27 -3144 -31 -31

06966ม.5/4 นางสาวเอมวะลน หลกาพวง -64 -5145 -69 -69

07007ม.5/4 นางสาวปปยะรศตนท ชนานะหาญ -5146 -5 -5

07107ม.5/4 นางสาวศศมวมมล นมชนมสมทธมด -1 2 -35 -5147 2 -41 -39

08317ม.5/4 นางสาวจรศญญา เรมองจศนทรท -100148 -100 -100

08319ม.5/4 นางสาวธนฉศตร ประสพผล -37 -10 -8149 -55 -55

08321ม.5/4 นางสาวนมชธาวศลยท บมญจศนทรท -100150 -100 -100

08322ม.5/4 นางสาวเพชรรศตนท จศนเทพา -10 2 -5151 2 -15 -13

08323ม.5/4 นางสาวแพรตะวศน จศนทรมณน -5152 -5 -5

08324ม.5/4 นางสาวรสสมคนธท เพมทมพภน -15153 -15 -15

08325ม.5/4 นางสาววชมราฎา มนเดช 12 -13154 12 -13 -1

08326ม.5/4 นางสาววรวลศญชท นาเลมทอน -100155 -100 -100

08328ม.5/4 นางสาวศมภาวดน นาคอนศนตท -100156 -100 -100

08329ม.5/4 นางสาวสลมลทมพยท จมตคนานถง -1 -20 -5157 -26 -26

8หนกา จาก63 สมงหาคม 2560วศนทนทพมมพท :



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
08330ม.5/4 นางสาวอภมญญา คงขมมย -5158 -5 -5

08331ม.5/4 นางสาวอมรลดา หนภคง -2 -11 -5159 -18 -18

08332ม.5/4 นางสาวอโรชา ภศกดนคลกาย -2 10 -29 -8160 10 -39 -29

08350ม.5/4 นางสาวจมฑาพร ทองเกต 2 -73 -10161 2 -83 -81

06743ม.5/5 นายณศฐพศฒนท อมทนคนา 22 -15162 22 -15  7

06754ม.5/5 นายอภมสมทธมด เพดชรบมรน -1 -13163 -14 -14

06798ม.5/5 นายศมวกร กาเผมอก -33 -10164 -43 -43

06830ม.5/5 นายณศฐวศฒนท อมมนคนา -5165 -5 -5

06831ม.5/5 นายณศฐวมฒม แกกวพมช -5 -3166 -8 -8

06836ม.5/5 นายบารเมษฐท วศงโส -8 -3167 -11 -11

06839ม.5/5 นายพงศธร กศนเมมอง -3 2 -35 -3168 2 -41 -39

06875ม.5/5 นายกมตตมธศช อาวมธเพชร -1 -5169 -6 -6

06876ม.5/5 นายกมตตมพศนธท ศมรมมา -3170 -3 -3

06879ม.5/5 นายจตมพงษท รศกษาทรศพยท -69171 -69 -69

06881ม.5/5 นายจนรพศฒนท พวงทอง -8172 -8 -8

06882ม.5/5 นายดนมพร ชมวยตศว 2 -51 -3173 2 -54 -52

06884ม.5/5 นายธนรนศย เพชรมณน 4 -31174 4 -31 -27

06885ม.5/5 นายบศณฑมต รศกเหลมา -5 -13175 -18 -18

06890ม.5/5 นายวรวมช พรหมชมวย -1176 -1 -1

06891ม.5/5 นายศศกดมนนทท บภรณะ -1 -62177 -63 -63

06929ม.5/5 นายชศยชาญ แกกวเกลนนยง -11 -6 -9178 -26 -26

06933ม.5/5 นายเทวรรณ ไมกนน รภบนซศทม179  0

06948ม.5/5 นายอดมศร อมอนเกตมพล -18180 -18 -18

06968ม.5/5 นายกมตตม ปปตถะมา -3 -10 -6181 -19 -19

06969ม.5/5 นายกมตตมพงษท ไชยสนาแดง -10182 -10 -10

06972ม.5/5 เดดกชายเจษฏา เสนมหทดน -2 -10 -3183 -15 -15

06982ม.5/5 นายนพกร สมมาลมยท -36184 -36 -36

8หนกา จาก73 สมงหาคม 2560วศนทนทพมมพท :



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
06986ม.5/5 นายพศชรพล ศรนวมเชนยร -11 -8185 -19 -19

06990ม.5/5 นายวรมตมท จศนทรทสม -1 34 -20 -3186 34 -24  10

06993ม.5/5 เดดกชายศมภกมจ ดมษฐทจาด -1 -35 -11187 -47 -47

06994ม.5/5 นายศมภชศย สรษณะ 2 -39 -3188 2 -42 -40

07002ม.5/5 นายอรศญ วงศทประสาร 2 -8189 2 -8 -6

07102ม.5/5 นายณศฐพล พวงจศนทรท 10 -16190 10 -16 -6

07449ม.5/5 นายมารมเดช เกตมบมญนาค -100191 -100 -100

07483ม.5/5 นายอนมรมทรท ดรมณพศนธท -62192 -62 -62

07498ม.5/5 นายชวศลวมทยท สมขลมนม -5 4 -15 -5193 4 -25 -21

07919ม.5/5 นายสมวสศณหท ยอดสรกอย -2 -80194 -82 -82

07938ม.5/5 นายวราเทพ ภศกดน -5 -3195 -8 -8

07939ม.5/5 นายสารมศ อภมวศฒนกมล -100196 -100 -100

08334ม.5/5 นายนนทกร วมรมยะจรรยงคท 2 -15197 2 -15 -13

08399ม.5/5 นายสการณท สมขบมญ 2 -10198 2 -10 -8

06777ม.5/5 นางสาวสมกศญญา นามเพราะ 2 -26 -8199 2 -34 -32

06865ม.5/5 นางสาววนมดา รศตนศรนสมข -1 2 -5200 2 -6 -4

06916ม.5/5 นางสาวสมวนศนทท พศนธทพรม -1 -35 -3201 -39 -39

06955ม.5/5 นางสาวทศศนนยท ไพยเคนยน -37202 -37 -37

06961ม.5/5 นางสาวปปยนมช กลมทนหอม -35 -29203 -64 -64

06965ม.5/5 นางสาวศมรมกาญจนา ซมนเสนา -10204 -10 -10

07444ม.5/5 นางสาวจมฬารศตนท มาไพล -1 -5 -10205 -16 -16

07452ม.5/5 นางสาวภศทราภรณท ศรนเทพ -24 4 -3206 4 -27 -23

08336ม.5/5 เดดกหญมงโชตมกา เอนทยมสมทธมด 10 -15207 10 -15 -5

08338ม.5/5 นางสาวกรกต สนธมสวศสดมด -16 -12208 -28 -28

08339ม.5/5 เดดกหญมงภรณทพรรณ สศงขททอง 10 -3209 10 -3  7

8หนกา จาก83 สมงหาคม 2560วศนทนทพมมพท :


