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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
07098ม.4/4 นายเขนยา นวการพพศมทธพธ -2 6 -178 -51 6 -185 -179
07154ม.4/4 นายชพษณมพงษท สมวรรณชศด -12 -28 -62 -46 -46
07159ม.4/4 นายนพรศตนท นนอยวศน 20 -1 -69 -33 20 -73 -53
07162ม.4/4 นายเรรองวมฒพ พมอครวงศท -2 -364 -38 -38
07193ม.4/4 นายกพตตพคมณ พมทไธสง -32 -56 -55 -93 -93
07194ม.4/4 นายณศฐวมฒพ เพชรหศบ -2 2 -40 -56 2 -47 -45
07195ม.4/4 นายไตรภพ สะตามศน -2 -5 -107 -17 -17
07250ม.4/4 นายยมทธนา ตนนสสง -3 -58 -418 -102 -102
07251ม.4/4 นายสพรวพชญท เกลนนยงเกลา 5 -459 5 -45 -40
07253ม.4/4 นายอดพศศกดพธ พสมมะลา -1 22 -25 -510 22 -31 -9
07291ม.4/4 นายเอกธนรศฐ จพตโสภา -1 26 -34 -611 26 -41 -15
07319ม.4/4 นายณพวศฒนท ฮศดไขม -4 32 -46 -1312 32 -63 -31
07320ม.4/4 นายณศฐพล ผลจศนทรท 1 813 9  9
07322ม.4/4 นายธนภศทร อมอนเยยน 15 2 -10 4 -72 1014 31 -82 -51
07357ม.4/4 นายชศยณรงคท แกนวประเสรพฐ 12 -48 -315 12 -51 -39
07495ม.4/4 นายวรภพ พศฒนทเอนอยม -3 15 -33 4 -5 316 22 -41 -19
07507ม.4/4 นายอพทธพชศย มนเพนยร 10 -3317 10 -33 -23
07892ม.4/4 นายธนรภศทร เคนาสมวรรณ -12 -54 -1118 -77 -77
07893ม.4/4 นายอศศนน ดนหลน -1 2 -319 2 -4 -2
07931ม.4/4 นายเกนยรตพพงคท หนสแกนว 6 -45 -520 6 -50 -44
08426ม.4/4 นายกลนาณรงคท อพนววศงโส -78 -521 -83 -83
08427ม.4/4 นายจพตรกร รสนคมณ -14522 -145 -145
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08428ม.4/4 นายดามพน ดมานสศนตพกมล -21 -21 -1723 -59 -59
08429ม.4/4 นายธนากร หลนาแหลมง 4 -8 -524 4 -13 -9
08430ม.4/4 นายพพตตพนศนทท ชมวยบนารมง -11 31 -5 -525 31 -21  10
08431ม.4/4 นายศศกดาเดช บมญชมวย 4 -2026 4 -20 -16
08432ม.4/4 นายหมมอน ณ สาร เฟรชพนสกนน -10 15 -1527 15 -25 -10
08859ม.4/4 นายจพตรกร คงดนา 10 -13428 10 -134 -124
08880ม.4/4 นายเกษมสศนตท ชศยรศตนท -529 -5 -5
07216ม.4/4 นางสาวนพชนศนทท บศวสด -1 -15 -1530 -31 -31
07294ม.4/4 นางสาวเกตมวลน ใจละดน31  0
07306ม.4/4 นางสาวมมกดาวศลยท บมญเลพศ -42 6 -83 4 -5 -1632 10 -146 -136
07310ม.4/4 นางสาวศรารศตนท เทศรศตนท 10 -50 5 -333 15 -53 -38
07352ม.4/4 นางสาวอาทพตยา บมญมน 20 -1034 20 -10  10
07353ม.4/4 นางสาวอมลศยวรรณ พาแพงนนอย -14535 -145 -145
07383ม.4/4 นางสาวปานวลน สมขใส 5 -2 -55 5 -836 10 -65 -55
07384ม.4/4 นางสาวยมพารศตนท พศนวศน -29 -2137 -50 -50
08433ม.4/4 นางสาวกวพนนาฎ มพองศพรพ 10 -18 -1038 10 -28 -18
08434ม.4/4 นางสาวนรนารถ พรหมแกนว 5 6 -4539 11 -45 -34
08435ม.4/4 เดยกหญพงแพรพลอย เดยกหลน 10 4 -4040 14 -40 -26
08436ม.4/4 นางสาวรศตตพกาล เบนาหลมอเพชร -1141 -11 -11
08437ม.4/4 นางสาวศศพวพมล ทองไทย -1 6 -3 -1042 6 -14 -8
08438ม.4/4 นางสาวสาวพณน อมรพนทรท 2 -543 2 -5 -3
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