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รายการรวมทศนงหมด

รายงานคคณลลกษณะอลนพพงประสงคร

 ตศนงแตม  16 พ.ค. 2560  ถถง  11 ส.ค. 2560
 42

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
06794ม.4/5 นายพนระพงษท บมญนวล -351 -35 -35
06892ม.4/5 นายศศรศกร ภศกดนกกานตง -122 -52 -127 -127
06895ม.4/5 นายสมขสศนตศต รศกษาชาตศ -1053 -105 -105
07156ม.4/5 นายทรงยศ ชาวบกานกรมาง 10 -35 -11 34 13 -46 -33
07249ม.4/5 นายเมธากร ศรนสมขา 2 -3 -20 8 -55 10 -28 -18
07276ม.4/5 นายกศตตศศศกดศต ศรนแสง 30 -10 -86 30 -18  12
07277ม.4/5 นายเกนยรตศศศกดศต มาตยทสมรศยท 2 -5 -35 -107 2 -50 -48
07281ม.4/5 นายธนวศฒนท สศงขทเงศน -40 -58 -45 -45
07282ม.4/5 นายเปปปยมศศกดศต เพพงสมข 1 -10 8 -8 39 12 -18 -6
07285ม.4/5 นายวราเทพ คนาอมอน -20 -13810 -158 -158
07289ม.4/5 นายอภศวศฒนท ลบพศนทอง 1 -113 -1511 1 -128 -127
07329ม.4/5 นายภควศฒนท จศตปปญญา 1 20 -26 12 -11 312 36 -37 -1
07335ม.4/5 นายอดศศศกดศต สมรพศนธมท 28 -613 28 -6  22
07360ม.4/5 นายธนายมต เดชราช -85 -1314 -98 -98
07375ม.4/5 นายอภศสศทธศต พรหมเจรศญ -31 -515 -36 -36
07376ม.4/5 นายอศษฎาวมฒศ แทมนแสง -5 -6016 -65 -65
07497ม.4/5 นายภภสศทธศต บมญชมม -125 -517 -130 -130
07897ม.4/5 นายบารมน ทองศรน -5 -30 -1118 -46 -46
07905ม.4/5 นายจศรเมธ แสงสมวรรณ 90 -105 -819 90 -113 -23
08379ม.4/5 นายพงษทศศกดศต พภลสวศสดศต -14520 -145 -145
08383ม.4/5 นายนศนทศพศฒนท ประทมมแสง 1 -3 30 -20 12 -8 321 46 -31  15
08439ม.4/5 นายเจษฎา ชมเชย -35 -822 -43 -43

2หนกา จาก115 สศงหาคม 2560วศนทนทพศมพท :



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
08441ม.4/5 นายอนศนตท ไตมตาม -12823 -128 -128
08442ม.4/5 นายอนาวศล จศนทร -27 -95 -1324 -135 -135
06861ม.4/5 นางสาวพรชนก หาวศชา -2 10 -68 -1525 10 -85 -75
07174ม.4/5 นางสาวจศรวดน นะคง -10 12 -71 -1026 12 -91 -79
07226ม.4/5 นางสาวศศรศขวศญ พลศรน -1 -98 -2127 -120 -120
07228ม.4/5 นางสาวสมธศดา อศนทรทประเสรศฐ 12 -7128 12 -71 -59
07256ม.4/5 นางสาวจศนทศมา สายทองดน 2 -53 -529 2 -58 -56
07270ม.4/5 นางสาวสาธศตา เมฆเสน 14 -40 -330 14 -43 -29
07305ม.4/5 นางสาวมศณตรศนน หลนจศนทรท 8 -1031 8 -10 -2
07314ม.4/5 นางสาวอศสรศยาภรณท ผมดผมอง 4 -30 -332 4 -33 -29
07379ม.4/5 นางสาวชณศภรณท วศฒนศรศณยท -2 -5 -833 -15 -15
07888ม.4/5 นางสาวนมรทอศย เทศนอก -1 -10 -534 -16 -16
07901ม.4/5 นางสาวเสาวลศกษณท ชมชชทน -35 -1835 -53 -53
08382ม.4/5 นางสาวภานมชนารถ ประสมศรน -20 4 -15 -536 4 -40 -36
08443ม.4/5 นางสาวทนศกา ชมตศธนวงศท -3337 -33 -33
08444ม.4/5 นางสาวพบพร แสงศรน -14 -1338 -27 -27
08445ม.4/5 นางสาวยมพารศตนท ประสมศรน -10 -25 -539 -40 -40
08446ม.4/5 นางสาวสมจศตรา แกกวพวง 4 -1540 4 -15 -11
08871ม.4/5 นางสาวกฤษณา ราชสนมา -2 -28 -2141 -51 -51
08895ม.4/5 นางสาวศศศธร ครามทา -10 12 -57 -342 12 -70 -58

2หนกา จาก215 สศงหาคม 2560วศนทนทพศมพท :


