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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
06743ม.5/5 นายณศฐพศฒนท อออนคนา 24 -551 24 -55 -31
06754ม.5/5 นายอภอสอทธอธ เพพชรบมรน -3 -25 -32 -31 -31
06798ม.5/5 นายศอวกร กาเผผอก -1 -67 -163 -84 -84
06830ม.5/5 นายณศฐวศฒนท อมมนคนา -5 -10 -84 -23 -23
06831ม.5/5 นายณศฐวมฒอ แกกวพผช -29 -85 -37 -37
06836ม.5/5 นายบารเมษฐท วศงโส -26 -9 66 6 -35 -29
06839ม.5/5 นายพงศธร กศนเมผอง -4 2 -81 -317 2 -116 -114
06875ม.5/5 นายกอตตอธศช อาวมธเพชร 1 -1 -28 58 6 -29 -23
06876ม.5/5 นายกอตตอพศนธท ศอรอมา -1 -3 -39 -7 -7
06879ม.5/5 นายจตมพงษท รศกษาทรศพยท -125 -1310 -138 -138
06881ม.5/5 นายจนรพศฒนท พวงทอง 1 -4 -25 5 -1311 6 -42 -36
06882ม.5/5 นายดนมพร ชมวยตศว -1 2 -176 -3 612 8 -180 -172
06884ม.5/5 นายธนรนศย เพชรมณน -1 4 -100 613 10 -101 -91
06885ม.5/5 นายบศณฑอต รศกเหลมา -10 -2614 -36 -36
06890ม.5/5 นายวรวอช พรหมชมวย -1 -2815 -29 -29
06891ม.5/5 นายศศกดอนนทท บบรณะ -11 -156 916 9 -167 -158
06929ม.5/5 นายชศยชาญ แกกวเกลนนยง 1 -40 -19 5 -917 6 -68 -62
06933ม.5/5 นายเทวรรณ ไมกนน รบบนซศอม 1 -8 5 -318 6 -11 -5
06948ม.5/5 นายอดอศร อมอนเกตมพล -4 -44 -1019 -58 -58
06968ม.5/5 นายกอตตอ ปปตถะมา -5 2 -25 -1620 2 -46 -44
06969ม.5/5 นายกอตตอพงษท ไชยสนาแดง 1 -1 -33 5 -321 6 -37 -31
06972ม.5/5 เดพกชายเจษฏา เสนมหทดน 1 -14 -48 5 -922 6 -71 -65

2หนกา จาก115 สองหาคม 2560วศนทนอพอมพท :



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
06982ม.5/5 นายนพกร สมมาลมยท 14 -6123 14 -61 -47
06986ม.5/5 นายพศชรพล ศรนวอเชนยร 1 -22 5 -824 6 -30 -24
06990ม.5/5 นายวรมตมท จศนทรทสม -1 64 -38 -325 64 -42  22
06993ม.5/5 เดพกชายศมภกอจ ดอษฐทจาด -4 4 -85 5 -1126 9 -100 -91
06994ม.5/5 นายศมภชศย สรษณะ -10 4 -112 -21 627 10 -143 -133
07002ม.5/5 นายอรศญ วงศทประสาร -5 2 -32 5 -528 7 -42 -35
07102ม.5/5 นายณศฐพล พวงจศนทรท 1 -1 10 -26 529 16 -27 -11
07449ม.5/5 นายมารมเดช เกตมบมญนาค -25030 -250 -250
07483ม.5/5 นายอนอรมทรท ดรมณพศนธท -1 -111 -331 -115 -115
07498ม.5/5 นายชวศลวอทยท สมขลอนม -7 4 -20 -832 4 -35 -31
07919ม.5/5 นายสมวสศณหท ยอดสรกอย -7 2 -165 -13 633 8 -185 -177
07938ม.5/5 นายวราเทพ ภศกดน -4 -10 -834 -22 -22
07939ม.5/5 นายสารอศ อภอวศฒนกมล -1 -25035 -251 -251
08334ม.5/5 นายนนทกร วอรอยะจรรยงคท 2 -30 -336 2 -33 -31
08399ม.5/5 นายสการณท สมขบมญ 2 -1537 2 -15 -13
06777ม.5/5 นางสาวสมกศญญา นามเพราะ -5 4 -49 -1338 4 -67 -63
06865ม.5/5 นางสาววนอดา รศตนศรนสมข -1 2 -839 2 -9 -7
06916ม.5/5 นางสาวสมวนศนทท พศนธทพรม -2 -91 -1340 -106 -106
06955ม.5/5 นางสาวทศศนนยท ไพยเคนยน -2 -62 -841 -72 -72
06961ม.5/5 นางสาวปปยนมช กลออนหอม -35 -75 -542 -115 -115
06965ม.5/5 นางสาวศอรอกาญจนา ซมนเสนา -45 -343 -48 -48
07444ม.5/5 นางสาวจมฬารศตนท มาไพล -3 -10 -1344 -26 -26
07452ม.5/5 นางสาวภศทราภรณท ศรนเทพ -2 -95 4 -345 4 -100 -96
08336ม.5/5 เดพกหญองโชตอกา เอนอยมสมทธอธ 10 -2046 10 -20 -10
08338ม.5/5 นางสาวกรกต สนธอสวศสดอธ -17 -4347 -60 -60
08339ม.5/5 เดพกหญองภรณทพรรณ สศงขททอง 10 -848 10 -8  2

2หนกา จาก215 สองหาคม 2560วศนทนอพอมพท :


