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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
07202ม.4/3 นายเผดดมศศกดดด ประเสรดฐศรน 12 -51 12 -5  7
07203ม.4/3 นายพรเทพ จศนทรทดน 2 -43 -62 2 -49 -47
07207ม.4/3 นายวนระชศย หศวคนา -453 -45 -45
07240ม.4/3 นายเจนณรงคท ณ อมดร -104 -10 -10
07243ม.4/3 นายธนพล มนเพนยร -28 -185 -46 -46
07280ม.4/3 นายธนพล บมญรศตนท -10 2 -33 -86 2 -51 -49
07340ม.4/3 นายอดศรา ทองเปปปยม -2 24 -72 -57 24 -79 -55
07366ม.4/3 นายวมฒดพศนธท บมญจศนทรท 2 -12 -38 2 -15 -13
08360ม.4/3 นายณศฐภศทร สนนาเวช -159 -15 -15
08425ม.4/3 นายคมชาญ แกกวนดล -1 17 -15 4 -3 310 24 -19  5
07127ม.4/3 นางสาวชลธดชา ฟรดทซท 1411 14  14
07172ม.4/3 นางสาวจรดยากร ทองสมวรรณ 12 -18 -612 12 -24 -12
07180ม.4/3 นางสาวปารดฉศตร สดมสนดา 12 -1513 12 -15 -3
07187ม.4/3 นางสาวสมพรรษา กดกงชา -2 10 -2514 10 -27 -17
07189ม.4/3 นางสาวอศกษราภศค ชศยบมตร -515 -5 -5
07212ม.4/3 นางสาวเจฎฎาพร กดกงจศนทรท 6 -2516 6 -25 -19
07227ม.4/3 นางสาวสมธดดา โคธา -1017 -10 -10
07231ม.4/3 นางสาวอจศลญา กลดกนสมคนธท -14518 -145 -145
07233ม.4/3 นางสาวอศญญรศตนท อดนทรศกษท -1 10 -15 -519 10 -21 -11
07267ม.4/3 นางสาวศดรดพร อดศรางกกร ณ อยมธยา -11 -87 -1320 -111 -111
07271ม.4/3 นางสาวสาวดตรน เขนยวพดมพท -2 -18 -521 -25 -25
07272ม.4/3 นางสาวอณศฐฌา ราชาภศกดน -1 5 -822 5 -9 -4

2หนกา จาก115 สดงหาคม 2560วศนทนกพดมพท :



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
07273ม.4/3 นางสาวอมรรศตนท กมมพศนธท -6523 -65 -65
07275ม.4/3 นางสาวอาทดตยา ลาสมศน 8 -1524 8 -15 -7
07298ม.4/3 นางสาวจมฑามาศ ปปโย -4 -525 -9 -9
07299ม.4/3 นางสาวเทวรนยท เดชพดชศย -12 4 -19 526 9 -31 -22
07300ม.4/3 นางสาวธนศชญา เพพงสกมล -7527 -75 -75
07301ม.4/3 นางสาวปปยาภศสรท รชดตตระกกล -30 -528 -35 -35
07311ม.4/3 นางสาวศดรดพร สมวรรณรศตนท -10 -96 4 -329 4 -109 -105
07313ม.4/3 นางสาวอรดศรา พดมพทพานดช -20 -330 -23 -23
07344ม.4/3 เดพกหญดงนดตยา สศงขทหอม -5 -85 -1531 -105 -105
07345ม.4/3 นางสาวมมทดตา แสงอมทศย -2 -10 -1632 -28 -28
07346ม.4/3 นางสาววดนดดา รศตนรศกษท -20 -833 -28 -28
07437ม.4/3 นางสาวทศกษดณน ศดลปปทกาว -15 -61 4 -3334 4 -109 -105
07889ม.4/3 นางสาวศศดภา เพชรอาวมธ 635 6  6
07895ม.4/3 นางสาววนศสนศนทท คลศงแกกว -12 -56 436 4 -68 -64
07900ม.4/3 นางสาวพรกมล ดกานวดไล -10 -9737 -107 -107
07906ม.4/3 นางสาวพลอยตะวศน จศนทรมณน -1 4 -1038 4 -11 -7
07908ม.4/3 นางสาวเพพญพดชชา พละสม -1 5 -20 -339 5 -24 -19

2หนกา จาก215 สดงหาคม 2560วศนทนกพดมพท :


