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โรงเรรยนทรปราษฎรรพพทยา

รายการรวมทศนงหมด

รายงานคคณลลกษณะอลนพพงประสงคร

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

 160

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
06311ม.6/1 นายธนพศฒนท สมพบมตรท 75 -381 75 -38  37

06312ม.6/1 นายนมตมพศฒนท มมวงพมมม -1 63 -102 63 -11  52

06314ม.6/1 นายภาคภภมม พภลสวศสดมด -1 87 -433 87 -44  43

06316ม.6/1 นายวมชมตนศนทนท ประกอบวศนเจรมญ -2 141 -154 141 -17  124

06359ม.6/1 นายเมทะณน เกกนอกภล 1 -2 93 -485 94 -50  44

06361ม.6/1 นายสงมาชศย มหาสวศสดมด 83 -486 83 -48  35

06469ม.6/1 นายกกองชาตม คงชกชน 53 -37 53 -3  50

07842ม.6/1 นายอดมศร วมวรรณ 1 91 -238 92 -23  69

06332ม.6/1 นางสาวแพรพรรณ วศงโส 35 -25 49 39 -25  14

06333ม.6/1 นางสาวภาสมนน เกษางาม 41 -1510 41 -15  26

06334ม.6/1 นางสาวมาธมตา สมขมน 29 -5 -311 29 -8  21

06337ม.6/1 นางสาวรศญชนา โอชารส -2 31 -1012 31 -12  19

06338ม.6/1 นางสาวลลมตทภศทร คงเรกอง 2 29 -1513 31 -15  16

06343ม.6/1 นางสาวศศมวมมล วศงสทดมาน 1 27 -5 -814 28 -13  15

06344ม.6/1 นางสาวสมธาทมพยท อมนทรทจศนทรท 33 -2015 33 -20  13

06346ม.6/1 นางสาวอรปรนยา สนจศนทรท 1 -1 37 -10 -316 38 -14  24

06365ม.6/1 นางสาวเจนนนช โกตาเบ 31 -6 -317 31 -9  22

06367ม.6/1 นางสาวญาณพศฒนท ทองมาก 45 -1018 45 -10  35

06372ม.6/1 นางสาวนฤสร นมยกมจ 53 -1019 53 -10  43

06378ม.6/1 นางสาวพศชราภรณท รศตนจมนดา 63 -5 420 67 -5  62

06403ม.6/1 นางสาวเกตนทนมภา ใจรศงษน 1 -1 41 -521 42 -6  36

06407ม.6/1 นางสาวปรศชญาภรณท จมนดามณน 1 47 -522 48 -5  43

7หนกา จาก13 สมงหาคม 2560วศนทนชพมมพท :



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
06409ม.6/1 นางสาวปปปนมณน ละลถกถถง 1 73 -523 74 -5  69

06425ม.6/1 นางสาวอรมณน พชสมทธมด 31 -10 424 35 -10  25

07844ม.6/1 นางสาวฉศตรสมดา พศฒนทเลกชอน 2 5225 54  54

07845ม.6/1 นางสาวญาณมศา ขมนสมงหท 62 -15 -326 62 -18  44

07847ม.6/1 นางสาวรศชกร ภภทอง 44 -527 44 -5  39

07884ม.6/1 นางสาวญานมนทท โนสมวรรณ 26 -528 26 -5  21

06348ม.6/2 นายกมลเดช เวชพศกตรท -3629 5 -36 -31

06356ม.6/2 นายธนรภศทรท บรรจบราช 16 -39 -330 21 -42 -21

06398ม.6/2 นายสมวมจศกษณท สมวรรณเกมด -10 -631 5 -16 -11

06439ม.6/2 นายศรศญภญภ เชกชอเพาะ -29 -1332 5 -42 -37

06479ม.6/2 นายประยภร ขศนอาสา -4233 5 -42 -37

06573ม.6/2 นายอศษฎาวมธ ศรนสงมา -134 5 -1  4

07463ม.6/2 นายสรายมทธ แกกวคนา 5 -3 10 -10 435 24 -13  11

07848ม.6/2 นายนพดล คมกมพมฒ 12 -50 -636 12 -56 -44

07850ม.6/2 นายณศฐวศฒนท พมมพมเศษ -2 -32 -337 5 -37 -32

06322ม.6/2 นางสาวญาดา ยศนทอง 4 -10 4 -338 13 -13  0

06324ม.6/2 นางสาวธศญญลศกษณท สมหวศง 1 4 -20 839 13 -20 -7

06331ม.6/2 นางสาวพรพมมล ชนานาญ -640 -6 -6

06336ม.6/2 นางสาวรตมกร หนภคลกาย -1641 -16 -16

06373ม.6/2 นางสาวนวรศตนท โชคเคลกาลาภ 1 442 5  5

06377ม.6/2 นางสาวพรวมลศย ขนาแผลง -543 -5 -5

06380ม.6/2 นางสาวพมมพทชนก วะเศษสรกอย -544 -5 -5

06382ม.6/2 นางสาวมาธวน สศงขทศรน -545 -5 -5

06384ม.6/2 นางสาววรมษฐา พรมจศนทรท46  0

06401ม.6/2 นางสาวกาญจนา เพพชรมณน -1 -1547 -16 -16

06405ม.6/2 นางสาวชลมดา ทองทมพยท -3 -348 -6 -6

06413ม.6/2 นางสาวภราดา สมใจหมาย49  0

7หนกา จาก23 สมงหาคม 2560วศนทนชพมมพท :



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
06444ม.6/2 นางสาวเกตตะวศน อมนทรศกษท -45 850 8 -45 -37

06445ม.6/2 นางสาวฉวนวรรณ สศงดวงยาง 12 -851 12 -8  4

06451ม.6/2 นางสาวธนภรณท คนาแกกว52  0

06458ม.6/2 นางสาวมมลคทตรา แกกวประดมษฐ -18 853 8 -18 -10

06461ม.6/2 นางสาวสมพศตรา ไชยะสมโข 2 -3 -554 2 -8 -6

06465ม.6/2 นางสาวอนงคทนาถ พรมมะดน -38 -555 -43 -43

06466ม.6/2 นางสาวอรศญญา ชาดวง 456 8  8

06497ม.6/2 นางสาวธนมตา สมวรรณประภากร 1 -1057 1 -10 -9

06499ม.6/2 นางสาวบมษกล พศฒนทหาญ 12 -858 12 -8  4

07045ม.6/2 นางสาวอมสราภรณท แวงคนา -659 -6 -6

07046ม.6/2 นางสาวมมธมตา งามทรศพยท -560 -5 -5

07456ม.6/2 นางสาวพรพรรณ สารบศณฑมต -1 4 -18 -561 4 -24 -20

07461ม.6/2 นางสาววรรษพร ชมานนทท -1 4 -562 4 -6 -2

07476ม.6/2 นางสาวมศลลมกา อมนทรทศาสตรท 2 -20 -563 2 -25 -23

07846ม.6/2 นางสาวระพนพร เครกอวรรณ -9 10 -9 -364 10 -21 -11

07851ม.6/2 นางสาวจมนตนา ซมมนหมน 12 465 20  20

07852ม.6/2 นางสาวชญานศนทท มศญแกกว 2 -20 -1066 2 -30 -28

07853ม.6/2 นางสาวฐมตมมา มนเพนยร 467 4  4

07854ม.6/2 นางสาวทมพยทเกษร สมขนมยม -568 -5 -5

07855ม.6/2 นางสาวภาวมณน อมรมนทรท 4 -569 4 -5 -1

07856ม.6/2 นางสาววศลยา ศรนแผกว -6 -370 -9 -9

07857ม.6/2 นางสาววมการดา จอยซน -1071 -10 -10

08362ม.6/2 นางสาวอมไรพร วงษทปราง 4 -10 472 8 -10 -2

08366ม.6/2 นางสาวปภาวรมนทรท จศนทรทอมนทรท -10 -48 -873 -66 -66

08408ม.6/2 นางสาวมยมรมนทรท ดนเลมศ 1 -10 -1074 1 -20 -19

08881ม.6/2 นางสาวจมราวรรณ พรมโคตร -575 -5 -5

06310ม.6/3 นายกมตตมภณ เชกนอนมตยท 5 20 -18 1276 37 -18  19

7หนกา จาก33 สมงหาคม 2560วศนทนชพมมพท :



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
06318ม.6/3 นายสราวมธ การดน 14 -71 877 22 -71 -49

06349ม.6/3 นายคณาพงษท ชภนวลศรน 4 -5 878 12 -5  7

06351ม.6/3 นายณศฐชศย เทนยนนาค 5 9 -5679 14 -56 -42

06352ม.6/3 นายณศฐพล พมมพทประสงคท 13 -28 4 -580 17 -33 -16

06355ม.6/3 นายทศพร เหมนะ 31 -18 -881 31 -26  5

06357ม.6/3 นายธนรภศทร วมรมยะจรรยงคท 9 -2482 9 -24 -15

06358ม.6/3 นายนมตมพงษท หมภมศมรม -3 35 -59 10 4 -383 49 -65 -16

06360ม.6/3 นายศรยมทยท ศรนสศงขท -5 2 -1384 2 -18 -16

06393ม.6/3 นายธวศฒนทชศย มากทองนกอย 5 -20 -585 5 -25 -20

06395ม.6/3 นายนศนทศศกดท ทองสมข 22 1286 34  34

06399ม.6/3 นายอภมชศย ทองทมพยท 48 -2187 48 -21  27

06434ม.6/3 นายพศสกร หลนวานมช -2 24 -30 12 -1188 36 -43 -7

06437ม.6/3 นายมนตทธมชศย นามมนตรน 6 -5489 6 -54 -48

06440ม.6/3 นายศมกล ชภเมกอง -3 -44 -390 -50 -50

06442ม.6/3 นายอดมเทพ ทองจมกย 8 -7691 8 -76 -68

06471ม.6/3 นายชศยยศ พงศทฉบศบนภา 5 -10 -592 5 -15 -10

06518ม.6/3 นายธรดล ชภเชมด 10 4 -3893 14 -38 -24

06525ม.6/3 นายปองพล บมตรสมวรรณท 5 -1 -61 -394 5 -65 -60

07858ม.6/3 นายธนพล เพชรหศบ 10 8 -38 -595 18 -43 -25

07859ม.6/3 นายธนรธรรม เคกาสมวรรณ -1 48 -65 20 -696 68 -72 -4

07860ม.6/3 นายสมทธมพร แสนทมพยท 5 -1 5 -49 897 18 -50 -32

06369ม.6/3 นางสาวธศญชนก แกกววศดปรมง 25 10 -7598 35 -75 -40

06370ม.6/3 นางสาวธนรนาท พหลทศพ -1 18 -399 18 -4  14

06375ม.6/3 นางสาวนศนททนภศส อมปรไมยมาศ 10 2 -51 4 -14100 16 -65 -49

06386ม.6/3 นางสาวสมนศนธมณน สารบภร 5 4 -41101 9 -41 -32

06406ม.6/3 นางสาวดวงฤทศย ขาวลกวน -68 3102 3 -68 -65

06410ม.6/3 นางสาวผกาทมพยท หศนจรภญ -12 -22 -5 3103 3 -39 -36

7หนกา จาก43 สมงหาคม 2560วศนทนชพมมพท :



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
06427ม.6/3 นางสาวอารนยา นมลกาเดพด -1 6 -24104 6 -25 -19

06452ม.6/3 นางสาวธนรดา ดอนทราย 15 -48 4 -5105 19 -53 -34

06456ม.6/3 นางสาวพศชรมดา เพราพรมนง 10 8 -10 8106 26 -10  16

06460ม.6/3 นางสาวสมนมสา ไกรญาตม 5 20 -63107 25 -63 -38

06498ม.6/3 นางสาวนศนทนศช มหาสมข 8 -3 -5 3108 11 -8  3

06501ม.6/3 นางสาวพรรธมภา อมนทชมต -10 8 -18 -9 3109 11 -37 -26

06534ม.6/3 นางสาวจศนทมมา ฉมมมาบล 6 -76 4110 10 -76 -66

06537ม.6/3 นางสาวทมพวรรณ จศนทะปปน 10 -52111 10 -52 -42

07416ม.6/3 นางสาววรญา นภสมนธมวงศท 5 -69112 5 -69 -64

07454ม.6/3 นางสาวกมลธมดา อมสาพรหม 5 -1 6 -46 4 -3113 15 -50 -35

07861ม.6/3 นางสาวจมตชญานน สารสศตยท 5 -1 20 -45 4114 29 -46 -17

07863ม.6/3 นางสาวฐมตมญาภรณท ทองแดง 10 -18 4 -5115 14 -23 -9

07865ม.6/3 นางสาวรศชนก ณ เชนยงใหมม 5 14 -63116 19 -63 -44

07866ม.6/3 นางสาวศมรมนณททมพยท ดวงจศนทรท 5 8 -43 4 -6117 17 -49 -32

07868ม.6/3 นางสาวอศจฉราพร ประสงคทศมรมสกมล -11 10 -24 4 -5118 14 -40 -26

07870ม.6/3 นางสาวธศญวรรณ ทองโชตม 8 -32 4119 12 -32 -20

08363ม.6/3 นางสาวนศฏฐการตท ปปญญาวศน 2 -13 4120 6 -13 -7

08394ม.6/3 นางสาวอธมนนยท สอดศรน -15 -13121 -28 -28

05964ม.6/4 นายณศฏฐชศย ประนมรศมยท -5 -75122 5 -80 -75

06117ม.6/4 นายจนรวศฒนท เชกนอบกานเกาะ -100123 25 -100 -75

06353ม.6/4 นายณศฐพล ชภจศนทรท -1 -29 -8124 -38 -38

06428ม.6/4 นายจมระศศกดมด มะสาทานศง -2 6 -16125 6 -18 -12

06430ม.6/4 นายตะวศน ปปทมพงศทพร 4126 29  29

06436ม.6/4 นายภภวดล พนมใหญม -2 2 -42 5127 7 -44 -37

06473ม.6/4 นายณฐนนทท ตองอมอน -1 -50 -3128 -54 -54

06478ม.6/4 นายปฏมภาณ ครภซ -100129 -100 -100

06492ม.6/4 นายอนมลศกษณท อศมพร 5 -5 5 4 5130 24 -5  19

7หนกา จาก53 สมงหาคม 2560วศนทนชพมมพท :



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
06514ม.6/4 นายณศฐพล ชกชนนอก -18131 -18 -18

06526ม.6/4 นายพงศธร หงษทอมดร -2 -75 -26132 -103 -103

06562ม.6/4 นายพศฒนศศกดมด รอดสนาอางคท -5 4133 29 -5  24

07056ม.6/4 นายกฤษฎา บมญกลกา -23 -68 -3134 -94 -94

07059ม.6/4 นายวมฒมภภมม ตรนรศตนท -1 -5 5135 5 -6 -1

07105ม.6/4 นายภานมพงคท พศฒนสมงหท -82136 25 -82 -57

07873ม.6/4 นายธศนวา เรกองศรน 4 -3137 4 -3  1

07875ม.6/4 นายปรมญญา เหมทานนทท -100138 -100 -100

07876ม.6/4 นายสมทธมโชค สมหวศง -98139 5 -98 -93

07881ม.6/4 นายฤทธมเดช ชนะสมงหท 5 5140 10  10

08378ม.6/4 นายวมศรมฒ เนาวาสนท -100141 -100 -100

06411ม.6/4 นางสาวพลอยพมลาศ จมนตโกศล 4 -73 -5142 4 -78 -74

06412ม.6/4 นางสาวภรภศทร คมกมทวน 5 -13 4143 9 -13 -4

06421ม.6/4 นางสาวสมดารศตนท รมมงเรกอง 8144 8  8

06446ม.6/4 นางสาวชนาภศทร ผมวขนา -38 -10145 -48 -48

06447ม.6/4 นางสาวชนมสรา สศงขจร 5 4146 14  14

06453ม.6/4 นางสาวนฤภร พรมรศกษท 10 -10147 10 -10  0

06454ม.6/4 นางสาวนมภารศตนท ศรนสศงขท -10 -3148 -13 -13

06503ม.6/4 นางสาววทศนยา ชศยสงคคท -3 4 -5149 4 -8 -4

06506ม.6/4 นางสาวอศนนา โตตะแจะ -1 -25 4 -9150 4 -35 -31

06538ม.6/4 นางสาวธศญรศตนท จารมศมรมศมลปป -4 -28 -16151 -48 -48

06577ม.6/4 นางสาวทนมธรรม พหลทศพ 5 -2 -3 5 4152 14 -5  9

06619ม.6/4 นางสาวพรชมตา โพสาระ -28153 -28 -28

06684ม.6/4 นางสาวพรรณทมราภรณท อมนทรทพรหม 20 -30154 20 -30 -10

07055ม.6/4 นางสาววมภาวรรณ เกตมแกกว -35155 -35 -35

07076ม.6/4 นางสาวณมชา ทศบประโคน 14 -64156 14 -64 -50

07093ม.6/4 นางสาวลลมตา ยอดจศนทรท -58 -6157 -64 -64

7หนกา จาก63 สมงหาคม 2560วศนทนชพมมพท :



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
07485ม.6/4 เดพกหญมงณศฐสมดา ศรนจศนทรทโสม -65158 -65 -65

07489ม.6/4 นางสาวจมรารศตนท อมนทจศกร -1 -15159 -16 -16

07940ม.6/4 นางสาวมมชงมาตา โกดน 10 -30160 10 -30 -20

7หนกา จาก73 สมงหาคม 2560วศนทนชพมมพท :


