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รายการรวมทศนงหมด

รายงานคคณลลกษณะอลนพพงประสงคร

 ตศนงแตม  16 พ.ค. 2560  ถถง  11 ส.ค. 2560
 48

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
06694ม.5/2 นายเจษฎา อนานาจเจรรญ 15 -3 -31 15 -6  9
06696ม.5/2 นายธนภภมร สมวงศท 17 -252 17 -25 -8
06697ม.5/2 นายธนากร หมวงไธสง -6 15 -1193 15 -125 -110
06701ม.5/2 นายศศกดรนนทท ศรนฟฟา 21 -27 4 5 -54 30 -32 -2
06741ม.5/2 นายณศฐดนศย บศวจศนทรท 15 -28 -35 15 -31 -16
06742ม.5/2 นายณศฐดนศย เพพชรหศบ 21 -56 21 -5  16
06744ม.5/2 นายธนกร พรหมสมทธรธ 1 15 -5 37 19 -5  14
06745ม.5/2 นายนนาชศย อศศวเทวศญ 15 -8 -38 15 -11  4
06796ม.5/2 นายภานมวศฒนท คงหอม 15 -33 5 59 25 -33 -8
06840ม.5/2 นายลนรวรชญท จรตรมมมง 15 -5010 15 -50 -35
07914ม.5/2 นายนรพรฐพนธท เจรรญสมข -7 15 -3 -1611 15 -26 -11
08301ม.5/2 นายตรนเทพ ศรนเหรา -4 15 -147 -512 15 -156 -141
06715ม.5/2 นางสาวนภศสสร สนสเกตม -11 21 -6113 21 -72 -51
06716ม.5/2 นางสาวนมสรา บรรจง 19 -514 19 -5  14
06720ม.5/2 นางสาวประกาเฌอ เตตนปปกษน -2 27 -11815 27 -120 -93
06730ม.5/2 นางสาวสถรตาภรณท แตงอมอน 15 -516 15 -5  10
06768ม.5/2 นางสาวไพลรน ใตตราชโพธรธ 1 15 -1517 16 -15  1
06772ม.5/2 นางสาวรศตนทตรกาน ฤทธรเดช 15 -56 -1118 15 -67 -52
06773ม.5/2 นางสาวลศกษณาลน พาลนกศนฑท 19 -15 -519 19 -20 -1
06780ม.5/2 นางสาวสมพศตรา นาคกราย -10 25 -23 -1020 25 -43 -18
06782ม.5/2 นางสาวอมรชา ชนะพล 15 -33 -621 15 -39 -24
06805ม.5/2 นางสาวกศญญทธนรา มมกสรกกลาย -1 15 -322 15 -4  11

2หนตา จาก115 สรงหาคม 2560วศนทนทพรมพท :
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+ -

คะแนน

โดยรวม
06807ม.5/2 นางสาวเกษร ไกรยวมธ 1 -2 15 -30 -523 16 -37 -21
06808ม.5/2 นางสาวจรรยา พลจางวาง -10 -14 15 -82 -1024 15 -116 -101
06813ม.5/2 นางสาวฐานรกา อรนทะสรตอย 1 -21 15 -15 -825 16 -44 -28
06814ม.5/2 นางสาวทรพวศลยท จอหอ 15 -41 -626 15 -47 -32
06817ม.5/2 นางสาวพชรพร วรรณดน 15 -1527 15 -15  0
06818ม.5/2 นางสาวรศชฎา นาคประเสรรฐ 15 -52 -2028 15 -72 -57
06820ม.5/2 นางสาววศชรน ทวนมงคลชศย 21 -24 -529 21 -29 -8
06848ม.5/2 นางสาวกศลยรศตนท มนศสสา 15 -14 530 20 -14  6
06854ม.5/2 นางสาวชลธรฌา สมขสนรท 15 -11 5 -531 20 -16  4
06910ม.5/2 นางสาวมารรสา มนเพนยร 25 -20 -332 25 -23  2
06914ม.5/2 นางสาวสโรฌา มากอรนทรท 15 -39 12 -333 27 -42 -15
07005ม.5/2 นางสาวประทมมมา ดอนปราบ 15 -18 1234 27 -18  9
08302ม.5/2 นางสาวจามรน ศรนใหม -7 15 -5 -1835 15 -30 -15
08303ม.5/2 นางสาวญาตาวน หวศทงประดรษฐท 1 -1 15 336 19 -1  18
08305ม.5/2 นางสาวธนาภรณท คนาเรรอง 15 -1537 15 -15  0
08306ม.5/2 นางสาวนาตาลน ปปญญาวศน 1 -2 33 -4538 34 -47 -13
08307ม.5/2 นางสาวปทรตตา พศฒนพรขากร -4 19 -8 -839 19 -20 -1
08308ม.5/2 นางสาวผกามาศ ไชยโชตร -2 15 -5 -10 340 18 -17  1
08309ม.5/2 นางสาวผกาวดน ชมวงชมณสมอง 15 -4741 15 -47 -32
08310ม.5/2 นางสาวพรธนรา เทพเทนยนชศย 15 -1042 15 -10  5
08312ม.5/2 นางสาวอรมณศรรร ทองแดง -2 15 -3343 15 -35 -20
08313ม.5/2 นางสาวอารนษา ศรนทอง 27 -5 -1044 27 -15  12
08877ม.5/2 นางสาววรรดา เมรองมภล -4 10 -15 -545 10 -24 -14
08892ม.5/2 นางสาวธนพร เทพนรมรตร -1 10 -2046 10 -21 -11
08898ม.5/2 นางสาวปนศดดา ปานพรม 10 -6547 10 -65 -55
08899ม.5/2 นางสาวมนศสพร จมนาพงษท 10 -11048 10 -110 -100
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