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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
06511ม.5/4 นายจจรวศฒนท ชชมณน 1 -13 16 -32 9 -111 26 -56 -30
06834ม.5/4 นายทจวากร ตจตดอนอพศนธม -2 27 -43 4 -11 32 34 -56 -22
06843ม.5/4 นายอรรถวจทยท คคางคนรน -4 12 -973 12 -101 -89
06893ม.5/4 นายศจวะ พรหมทอง 1 -22 18 -59 9 -224 28 -103 -75
06997ม.5/4 นายสหรศฐ ไชยสม 2 -2 12 -555 14 -57 -43
08315ม.5/4 นายพมทธจพร ชจตพจทศกษท -25 18 -134 -296 18 -188 -170
08316ม.5/4 นายภมชเคนทรท ลนลสมนทเลจศ -10 14 -67 -147 14 -91 -77
06766ม.5/4 นางสาวพศชรน พชลพจพศฒนท 10 -117 -5 -238 10 -145 -135
06778ม.5/4 นางสาวสมชาดา คนาปวนโหคง -2509 -250 -250
06853ม.5/4 นางสาวชนจดา คาซาโนม -11 14 -105 4 -810 18 -124 -106
06855ม.5/4 นางสาวโชตจกา บาคมศนนท -10 14 -123 -5 -511 14 -143 -129
06856ม.5/4 นางสาวณศฐณจชา แซมเตนย -23 10 -66 -2212 10 -111 -101
06860ม.5/4 นางสาวพรกมล กมลทอง -21 10 -10 -513 10 -36 -26
06868ม.5/4 นางสาวสลจลทจพยท อมปรไมยมาศ 10 -186 814 18 -186 -168
06869ม.5/4 นางสาวสมภศสตรา โคมหา 10 -6915 10 -69 -59
06871ม.5/4 นางสาวอนมสรา ประจศกษทสกมล -11 32 -47 -1916 32 -77 -45
06873ม.5/4 นางสาวอจนทจรา นศตจพศนธมท 10 -26 -617 10 -32 -22
06900ม.5/4 นางสาวกมลธจดา บมญฤทธจธ -2 10 -10 -2818 10 -40 -30
06915ม.5/4 นางสาวสจรจธจดา คงประจศกษท -1 10 -61 -1019 10 -72 -62
06917ม.5/4 นางสาวโสรญา เรรองโรจนท -17 12 -105 -2820 12 -150 -138
06960ม.5/4 นางสาวปปยฉศตร จจนดาวงษท -13 10 -70 -321 10 -86 -76
06966ม.5/4 นางสาวเอมวะลน หลคาพวง 10 -163 -1522 10 -178 -168

2หนคา จาก115 สจงหาคม 2560วศนทนอพจมพท :



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
07007ม.5/4 นางสาวปปยะรศตนท ชนานะหาญ 10 -523 10 -5  5
07107ม.5/4 นางสาวศศจวจมล นมชนมสจทธจธ -2 12 -106 -524 12 -113 -101
08317ม.5/4 นางสาวจรศญญา เรรองจศนทรท 2 -25025 2 -250 -248
08319ม.5/4 นางสาวธนฉศตร ประสพผล 10 -72 -10 -1826 10 -100 -90
08321ม.5/4 นางสาวนจชธาวศลยท บมญจศนทรท 4 -25027 4 -250 -246
08322ม.5/4 นางสาวเพชรรศตนท จศนเทพา -10 14 -5 -528 14 -20 -6
08323ม.5/4 นางสาวแพรตะวศน จศนทรมณน -6 10 -15 -529 10 -26 -16
08324ม.5/4 นางสาวรสสมคนธท เพจอมพชน 10 -2530 10 -25 -15
08325ม.5/4 นางสาววชจราฎา มนเดช -2 22 -3331 22 -35 -13
08326ม.5/4 นางสาววรวลศญชท นาเลรออน -25032 -250 -250
08328ม.5/4 นางสาวศมภาวดน นาคอนศนตท -25033 -250 -250
08329ม.5/4 นางสาวสลจลทจพยท จจตคนานถง -1 10 -50 -534 10 -56 -46
08330ม.5/4 นางสาวอภจญญา คงขมมย 10 -15 -535 10 -20 -10
08331ม.5/4 นางสาวอมรลดา หนชคง -3 12 -27 -1036 12 -40 -28
08332ม.5/4 นางสาวอโรชา ภศกดนคลคาย -7 20 -65 -2937 20 -101 -81
08350ม.5/4 นางสาวจมฑาพร ทองเกต -15 12 -121 -1838 12 -154 -142

2หนคา จาก215 สจงหาคม 2560วศนทนอพจมพท :


