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 223

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
07516ม.4/1 นายถถรพล กาบปปนนะ -5 2 -21 2 -7 -5

07518ม.4/1 นายธนพล เขาบาท -5 22 2 -5 -3

07519ม.4/1 นายรณกร พศนชศชง -5 23 2 -5 -3

09313ม.4/1 นายภภรถภศทร วศชรสถนธม -5 4 -34 4 -8 -4

07521ม.4/1 นางสาวกนกพร ชภนวลศรน -5 28 -25 28 -7  21

07522ม.4/1 นางสาวจรรยพร แสงสวมาง -5 2 -8 -86 2 -21 -19

07523ม.4/1 นางสาวจถดาภา ขวศญเมมอง -5 -47 -9 -9

07525ม.4/1 นางสาวชนานศนทท ณ นคร -5 2 -28 2 -7 -5

07526ม.4/1 นางสาวณศฐธถดา พงษทพานถช -5 -49 -9 -9

07527ม.4/1 นางสาวณถชารนยท หศตถะกอง -5 2 -610 2 -11 -9

07529ม.4/1 นางสาวธศญรศตนท วงศททองดน -5 24 -211 24 -7  17

07530ม.4/1 นางสาวธถตถมา ทองรอด -5 212 2 -5 -3

07531ม.4/1 นางสาวนนทรนยท คนาวศนสา -5 30 -213 30 -7  23

07532ม.4/1 นางสาวเนตรชนก ทองเมมอง -5 2 -1214 2 -17 -15

07533ม.4/1 นางสาวประภศสสร สมสนอง -5 1015 10 -5  5

07534ม.4/1 นางสาวพชรนาฏ วศงสทดมาน -5 2 -616 2 -11 -9

07535ม.4/1 นางสาวพถชชาภา บมญศรน -5 6 -617 6 -11 -5

07537ม.4/1 นางสาวรศตนาวดน ทองเหลมอ -5 2 -1818 2 -23 -21

07538ม.4/1 นางสาวรมมงนภา สถวายะวถโรจนท -5 2 -219 2 -7 -5

07540ม.4/1 นางสาวศถลารศตนท รามคลลาย -5 2 -420 2 -9 -7

07541ม.4/1 นางสาวศศถวถมล สมตถราช -5 32 -421 32 -9  23

07542ม.4/1 นางสาวศมภนมช ศรนสงคราม -5 222 2 -5 -3

9หนลา จาก11 ธศนวาคม 2561วศนทนชพถมพท :



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
07543ม.4/1 นางสาวศมภถสรา แพกมล -5 2 -223 2 -7 -5

07544ม.4/1 นางสาวสมคนธา เสทถน -5 2224 22 -5  17

07549ม.4/1 นางสาวอรถยา สายเลน -5 2 -1425 2 -19 -17

07550ม.4/1 นางสาวอรถสรา หวลคนถงคถด -5 3226 32 -5  27

07570ม.4/1 นางสาวกศณฐถการท เกตมสมวรรณท -5 427 4 -5 -1

07577ม.4/1 นางสาวธศญญามาศ จถนดามณน -5 4 -6 -528 4 -16 -12

07583ม.4/1 นางสาวปรถศนา โปศรน -5 -829 -13 -13

07584ม.4/1 นางสาวพรพศฒนท สศตถาภรณท -5 2 -830 2 -13 -11

07585ม.4/1 นางสาวพรไพลถน แขมงขศน -5 2 -631 2 -11 -9

07589ม.4/1 นางสาวภศทรดา สมเชมนอ -5 4 -432 4 -9 -5

07590ม.4/1 นางสาวลศกษมณ เลถศศถลา -5 233 2 -5 -3

07621ม.4/1 นางสาวกมลปรถยา ศรนเมมอง -5 2 -234 2 -7 -5

09314ม.4/1 นางสาวชศชชญาภศควลศญดท ดถษฐราชา -5 2 -435 2 -9 -7

09315ม.4/1 นางสาวรวถสรา เจรถญชศย -6 -636 -12 -12

07515ม.4/2 นายณศฐพล คลถนงบศวทอง -18 -537 -23 -23

07565ม.4/2 นายวรเมธ พรมจศนทรท -238 -2 -2

07567ม.4/2 นายสถทธถชาตถ อาจกลลา -46 10 -339 10 -49 -39

07606ม.4/2 นายธนรภศทร คงชมวย -10 -1840 -28 -28

07609ม.4/2 นายนศทธพงศท อถนทศนแกลว 14 -2641 14 -26 -12

07652ม.4/2 นายเกนยรตถศศกดถด วรรณรม -10 -6642 -76 -76

07661ม.4/2 นายภานมพงศท ศรนสศงขท -2043 -20 -20

07671ม.4/2 นายศมภวถชญท แคลมวคลมอง 2 -844 2 -8 -6

07726ม.4/2 นายอภถรศกษท ไพเจรถญ -1045 -10 -10

07949ม.4/2 นายฐณกร เกถดผล -32 -3 546 5 -35 -30

09316ม.4/2 นายจถรายม สาสนทาญาตถ -1047 -10 -10

09317ม.4/2 นายตรนภพ โฮแมน -8448 -84 -84

09318ม.4/2 นายนฤกร สมชาตถ -2 -2649 -28 -28

9หนลา จาก21 ธศนวาคม 2561วศนทนชพถมพท :



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
09319ม.4/2 นายอาณกร เครมชองสาย -12 -550 -17 -17

07173ม.4/2 นางสาวจถดาภา เอนชยมมาธมสร -2 -54 10 -551 10 -61 -51

07524ม.4/2 นางสาวเจนจถรา ชภเชถด 2 -452 2 -4 -2

07536ม.4/2 นางสาวแพรวา ใตลราชโพธถ 2 -1653 2 -16 -14

07546ม.4/2 นางสาวสมรถยภรณท ทองแกลวเกถด 6 -254 6 -2  4

07578ม.4/2 นางสาวธศญวรศตมท รศตนา -255 -2 -2

07588ม.4/2 นางสาวพถยะดา ไชยคนาหาญ -256 -2 -2

07591ม.4/2 นางสาววรรณพร พรมจศนทรท -16 -357 -19 -19

07594ม.4/2 นางสาวสมถตานศนทท ปราบใหญม -858 -8 -8

07597ม.4/2 นางสาวอนศญญา พรหมดนตรน -10 -14 -359 -27 -27

07622ม.4/2 นางสาวจถรศตตถกาล ศถรถชมม -660 -6 -6

07623ม.4/2 นางสาวจมฑามาศ ตาสาย -1 -661 -7 -7

07639ม.4/2 นางสาววถชมตา วรรณกถจ -262 -2 -2

07679ม.4/2 นางสาวจรถญญา สมบจากถถชน 2 -263 2 -2  0

07685ม.4/2 นางสาวประวนรา วศนพถรมณ -8464 -84 -84

07690ม.4/2 นางสาวเมษา กถจธรรมเจรถญ 14 -1065 14 -10  4

07692ม.4/2 นางสาวศศถธร วรรณภปถศมภท -10 -866 -18 -18

07729ม.4/2 นางสาวชนศญชถดา สศงขทแกลว 16 -467 16 -4  12

07737ม.4/2 นางสาวพถพศฒนทพร ไชยคนาหาญ 6 -468 6 -4  2

08355ม.4/2 นางสาวมณนรศตนท สนดามาตยท 10 -469 10 -4  6

08390ม.4/2 นางสาวฟฟาใส ประดถษฐแสง -5 -44 10 -370 10 -52 -42

08875ม.4/2 นางสาวพถมพทตะวศน คมณาคม 2 -271 2 -2  0

09320ม.4/2 นางสาวเจสสถกลาบศว โดเลส -4 -572 -9 -9

09321ม.4/2 นางสาวกนกพร สมขไตรรศตนท -2 4 -18 -573 4 -25 -21

09322ม.4/2 นางสาวณศฐณถชา สศงขทแกลว -674 -6 -6

09323ม.4/2 นางสาวนภศสสรณท ศรนจศนทรท 4 -275 4 -2  2

09324ม.4/2 นางสาวนศนทวรรณ ปรนชา -1 -676 -7 -7

9หนลา จาก31 ธศนวาคม 2561วศนทนชพถมพท :



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
09325ม.4/2 นางสาวพรชถตา พถมพบมตร 4 -10 -577 4 -15 -11

09326ม.4/2 นางสาวพศตธถตา อาดหมาด 4 -4 -578 4 -9 -5

09327ม.4/2 นางสาววรารศกษท ทถพยทเนตรท 2 -679 2 -6 -4

07201ม.4/3 นายธนรวศต ทรศพยทวถรถยะกมล -5 10 -20 2880 38 -25  13

07551ม.4/3 นายกลองภพ พศดวารน 12 -14 -8 1481 26 -22  4

07552ม.4/3 นายจถรายม พศนธรศงษน 20 -2 4882 68 -2  66

07556ม.4/3 นายณรงคทฤทธถด มลทอง 20 -20 4283 62 -20  42

07559ม.4/3 นายแดเนนชยว ชมวยสงคท 8 -16 -5 1484 22 -21  1

07599ม.4/3 นายกมลเทพ จถตมมมง -1 10 -18 -6 3685 46 -25  21

07603ม.4/3 นายชลธน มานะจศกษท -1686 -16 -16

07608ม.4/3 นายธนระศศกดถด โพธถดสะราช -1 22 -14 4087 62 -15  47

07614ม.4/3 นายสมบศตถ ชมมมเฝฝอ 20 -6 4888 68 -6  62

07658ม.4/3 นายนศนทกร มศชงละมภล 20 -16 -5 3689 56 -21  35

07666ม.4/3 นายวศชรถนทรท มณนกศลยท 20 -6 5290 72 -6  66

07672ม.4/3 นายสมรถยพงศท ไพเจรถญ 20 -20 4091 60 -20  40

07702ม.4/3 นายจศกรพศนธท แจมมศรน 20 -20 4292 62 -20  42

07704ม.4/3 นายณศฐภศทร พศนธทกมล -10 2 -16 -593 2 -31 -29

07708ม.4/3 นายทรงเกนยรตถ ดวงแกลว -5 20 -20 3894 58 -25  33

07725ม.4/3 นายสมภชศย ศรนสงคราม 10 -22 3695 46 -22  24

07749ม.4/3 นายเกนยรตถศศกดถด ผถวนถล -20 496 4 -20 -16

07767ม.4/3 นายพศนกร ดนมาก 20 -10 5497 74 -10  64

07774ม.4/3 นายศศกดถดนรถนทรท นาเมมองรศกษท 22 -4 5498 76 -4  72

07801ม.4/3 นายฐานมกภร อะโน 2 -2 12 -20 2 3899 54 -22  32

07804ม.4/3 นายเดชาธร สามทอง -20 -26 4100 4 -46 -42

07818ม.4/3 นายศรายมทธ พรมจศนทรท -1 -24 4101 4 -25 -21

09329ม.4/3 นายกรวถชญท ทศบเสสง -5 -40 8102 8 -45 -37

07264ม.4/3 นางสาวภาชถนน นมชนมสถทธถด -5 10 -50 -5 26103 36 -60 -24

9หนลา จาก41 ธศนวาคม 2561วศนทนชพถมพท :



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
07572ม.4/3 นางสาวเจศสมาวรรณท นมชเกถด 10 -30 -5 22104 32 -35 -3

07595ม.4/3 นางสาวสายรมลง สมศครทราช 20 -6 44105 64 -6  58

07620ม.4/3 นางสาวกฤษยา ดนามาก 10 -8 -5 28106 38 -13  25

07624ม.4/3 นางสาวธศญชนก หวาหาบ 22 -22 -3 40107 62 -25  37

07631ม.4/3 นางสาวปภศสรา หนภแกลว -2 20 -36 -5 54108 74 -43  31

07640ม.4/3 นางสาวศรสวรรคท สมขสม 20 -12 54109 74 -12  62

07647ม.4/3 นางสาวอรอมมา อถนพรม 20 -14 52110 72 -14  58

07682ม.4/3 นางสาวธศญญาลศกษณท กมลวงศท 20 -22 48111 68 -22  46

07691ม.4/3 นางสาววารมณน ศรนรศกษา 20 -14 42112 62 -14  48

07696ม.4/3 นางสาวอนถดา กศนทอง 20 -18 48113 68 -18  50

07734ม.4/3 นางสาวนฤมล แปฟนทอง 20 -8 -5 38114 58 -13  45

07745ม.4/3 นางสาวสมนถสา สนดารศกษท -1 20 -18 44115 64 -19  45

07746ม.4/3 นางสาวสมภาวดน รมมงเรมอง -6 20 -20 -8 46116 66 -34  32

07794ม.4/3 นางสาวอารนยา ผลาผล 20 -14 32117 52 -14  38

08869ม.4/3 นางสาวเปรมสมดา ณนรศตนพศนธมท 22 -20 -5 32118 54 -25  29

09330ม.4/3 นางสาวจถรนศนทท บมญสมข 20 -2 48119 68 -2  66

09331ม.4/3 นางสาวชยาภา แกลวสมข 20 -8 -5 48120 68 -13  55

09332ม.4/3 นางสาวนลถณน สศงขทศรน 22 -28 26121 48 -28  20

09333ม.4/3 นางสาวทถพยทดาวศลยท เคลาอนมรศกษท 10 -26 28122 38 -26  12

09334ม.4/3 นางสาววศชราภรณท กมกภลมาตร 20 -12 40123 60 -12  48

09393ม.4/3 นางสาวศถรประภา บศวทอง -1 20 -28 22124 42 -29  13

09400ม.4/3 นางสาวอศญยาวน ภภมถเลถศ -5 20 -26 -8 22125 42 -39  3

09401ม.4/3 นางสาววนถศรา นศนทะหมมชน 10 -78 -5 20126 30 -83 -53

07561ม.4/4 นายธนพศฒนท สมจรถตร 4 -4 12 18127 34 -4  30

07564ม.4/4 นายเลยท โยชถดะ 20 -6 12 -5 10128 42 -11  31

07604ม.4/4 นายชถตถพศทธท เพสชรหศตถท 12 16129 28  28

07605ม.4/4 นายเทพประทาน นามวงษท 4 -16 12 -3 8130 24 -19  5

9หนลา จาก51 ธศนวาคม 2561วศนทนชพถมพท :



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
07607ม.4/4 นายธนรภศทรท หถนแกลว 2 12 18131 32  32

07610ม.4/4 นายบดถนทรท หลลาสถงหท -4 12 18132 30 -4  26

07617ม.4/4 นายอานนทท ราชประมา -12 12 -8 4133 16 -20 -4

07619ม.4/4 นายอมดมทรศพยท ชภเชถด 12 16134 28  28

07673ม.4/4 นายอภถรศตษท เรมองหอม 4 15 -4 12 -8 8135 39 -12  27

07709ม.4/4 นายธศนวา บมญมานพ 8 -10 -6 12 16136 36 -16  20

07717ม.4/4 นายพนรพศฒนท จมไรยานนทท 6 12 -3 18137 36 -3  33

07720ม.4/4 นายรศฐพล รศฐวงษา 4 -5 -42 12138 16 -47 -31

07721ม.4/4 นายวรถนธร แสนคนาฤา 12 25139 37  37

07723ม.4/4 นายศรศณยม พรหมจศนทรท 8 -5 -12 12 12140 32 -17  15

07727ม.4/4 นายอภถสถทธถด เรมองวถลศย 6 -2 12 -3 16141 34 -5  29

07799ม.4/4 นายชศยรศตนท พรหมรศตนท -10 -80 12142 12 -90 -78

08896ม.4/4 นายธศชตะวศน กมลบภรณท 4 -26 12 -5143 16 -31 -15

09335ม.4/4 นายณศฐพล คมณแสน -22 12 -3 2144 14 -25 -11

09336ม.4/4 นายรศญชนท สถทธถฤทธถด -20 12 -3 10145 22 -23 -1

09389ม.4/4 นายธนธรณท เรโนลดทส 12 16146 28  28

07573ม.4/4 นางสาวชลศณฎา วงษทศรน 4 -5 -14 12 -5147 16 -24 -8

07581ม.4/4 นางสาวนศนทถยา สรลางชลาง 12 20148 32  32

07582ม.4/4 นางสาวบมษกร ประนมรศมยท 4 -15 -10 12 4149 20 -25 -5

07596ม.4/4 นางสาวสมนถษตา สถทธถบาล 12 -22 12 4150 28 -22  6

07627ม.4/4 นางสาวนศนทถพร ลมเมฆ -4 12 2151 14 -4  10

07628ม.4/4 นางสาวนถภาพร สมขณะคภณ 4 -3 -16 12 -3 6152 22 -22  0

07637ม.4/4 นางสาวลนลาวดน ดมานสศนตถกมล 12 20153 32  32

07645ม.4/4 นางสาวสมภาวดน ศรนสศมฤทธถด -10 -6 12 10154 22 -16  6

07646ม.4/4 นางสาวอมรรศตนท มณนรศตนท 12 -3 16155 28 -3  25

07681ม.4/4 นางสาวณถชารนยท แกลวเจรถญ 12 -16 12 -5 10156 34 -21  13

07684ม.4/4 นางสาวประภาพศนธท บมญรศงษน 4 -10 -46 12157 16 -56 -40

9หนลา จาก61 ธศนวาคม 2561วศนทนชพถมพท :



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
07687ม.4/4 นางสาวพนถชา แกลวสถน 4 -5 45 -28 12158 61 -33  28

07694ม.4/4 นางสาวศมภลศกษณท พรหมแกลว -14 12 -5 8159 20 -19  1

07739ม.4/4 นางสาวรมมงทถวา มนเพนยร 4 -4 12 -5 16160 32 -9  23

07741ม.4/4 นางสาวศถรถประภา ผลผลา -6 12 14161 26 -6  20

07742ม.4/4 นางสาวศถรถรศตนท ใหมมจศกรท 4 -1 -6 12 -5 16162 32 -12  20

07748ม.4/4 นางสาวอรษา ศถลปกมล 8 -14 12 8163 28 -14  14

07827ม.4/4 นางสาวทศศนนยท สระพศนธศง -4 12 18164 30 -4  26

07836ม.4/4 นางสาววนชญาดา โพธถดพมมม 4 -4 12 2165 18 -4  14

08351ม.4/4 นางสาวสถรถรศตนท มนจศชนเพสชร 8 -16 12 2166 22 -16  6

08358ม.4/4 นางสาวอมษา เกถดนมมน 28 -10 12167 40 -10  30

08364ม.4/4 นางสาวอมรรศตนท ตมลาพถภาค 4 -20 12 8168 24 -20  4

08367ม.4/4 นางสาวชนวศน ดลธนสาร 4 -1 10 -4 12 -5 14169 40 -10  30

08891ม.4/4 นางสาวสถรามล เงถนทอง -4 12 18170 30 -4  26

09337ม.4/4 นางสาวพศชรวรรณ ยศบมญถถง 4 -2 -14 12 2171 18 -16  2

09338ม.4/4 นางสาวปปทมา ลศบแล 4 -10 45 -38 12 4172 65 -48  17

09339ม.4/4 นางสาวสมภาภรณท เสรถมบมตร 20 -2 -28 12 4173 36 -30  6

09366ม.4/4 นางสาวกมลนถษฐท จถตเขมลน 8 -1 2 -16 12 12174 34 -17  17

07613ม.4/5 นายศมภกร สมวรรณรศกษท 4 -32 8175 12 -32 -20

07616ม.4/5 นายอนถวศฒนท จถตรเพสง -28 24176 24 -28 -4

07649ม.4/5 นายกฤษณพงคท พลเดช -18 -3 20177 20 -21 -1

07650ม.4/5 นายกฤษณะ ธรรมวถเศษ -18 -5 4178 4 -23 -19

07657ม.4/5 นายธนรทวรา เรมองศรน 4 -1 -10 26179 30 -11  19

07662ม.4/5 นายมารคทเจรถโค มถรถนดลา 8 -5 -54 2180 10 -59 -49

07670ม.4/5 นายศมทธถกร นาคขมนทด 8 -34 8181 16 -34 -18

07713ม.4/5 นายปรถวศตรท ชมชนชม -6 -5 26182 26 -11  15

07722ม.4/5 นายวมฒถเดช พรมจศนทรท -8 -3 28183 28 -11  17

07750ม.4/5 นายคมกฤษ ดนมา 4 -5 -50 -5 14184 18 -60 -42

9หนลา จาก71 ธศนวาคม 2561วศนทนชพถมพท :



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
07754ม.4/5 นายชาญณรงคท สรลอยอมดม 2 -22 10185 12 -22 -10

07760ม.4/5 นายนศนทนศช สมขจศนทรท 4 -36 -5 2186 6 -41 -35

07775ม.4/5 นายศมภกถจ นนนาทอง 4 -14 22187 26 -14  12

07780ม.4/5 นายอศคเดช วงพถนถจ -10 2 -8 28188 30 -18  12

07781ม.4/5 นายอาทถตยท บมนนาค 4 -1 -50 -3 7189 11 -54 -43

07795ม.4/5 นายเกษมศศกดถด วรรณคนา 12 -10 2 -74 2190 16 -84 -68

07797ม.4/5 นายจศกรกฤษณท แกลวปปกษา 4 -22 -3 4191 8 -25 -17

07805ม.4/5 นายทรงพล ไผมปฟอง -8 -3 26192 26 -11  15

07808ม.4/5 นายนศนทวศฒนท พวงเงถน -15 -34 14193 14 -49 -35

07811ม.4/5 นายภภรน เกถดจศนทถก 4 4 -26 -3 2194 10 -29 -19

07815ม.4/5 นายรมจถภาส วงศทนาถ 8 -5 2 -36 -3 8195 18 -44 -26

07822ม.4/5 นายสนหราช สถนทะลศกษณท -10 14196 14 -10  4

07946ม.4/5 นายปกรณทพล แซมจถว -60197 -60 -60

08352ม.4/5 นายวรมฒ กระมล 4 -15 -46198 4 -61 -57

08379ม.4/5 นายพงษทศศกดถด พภลสวศสดถด 12 -28199 12 -28 -16

08859ม.4/5 นายจถตรกร คงดนา 4 -40 -8 8200 12 -48 -36

09340ม.4/5 นายณศฐนศนทนท ยอดสรลอย -54201 -54 -54

09341ม.4/5 นายนนทกาญจนท อมบลกาญจนท -28 -10202 -38 -38

09367ม.4/5 นายอนศนตชศย แกลวสงวน 4 -32 2203 6 -32 -26

07693ม.4/5 นางสาวศมทธถนน จศนทรทนพรศตนท 4 -14 -3 6204 10 -17 -7

07733ม.4/5 นางสาวนงนภศส ศราภศยวานถช -14 -3 34205 34 -17  17

07738ม.4/5 นางสาวพถยดา เวชรศมยท -22 30206 30 -22  8

07793ม.4/5 นางสาวอาทถตยา ไชยราช -12 -5 8207 8 -17 -9

07833ม.4/5 นางสาวพรรณฤดน ศรนราจศนทรท -10 24208 24 -10  14

07834ม.4/5 นางสาวรศตนาวดน ดมวนเดถน 8 2 -50209 10 -50 -40

09342ม.4/5 นางสาวกรกมล เหมทานนทท 4 -1 -14 30210 34 -15  19

09343ม.4/5 นางสาวกรรณถกา ทศดทอง -18 -10 10211 10 -28 -18

9หนลา จาก81 ธศนวาคม 2561วศนทนชพถมพท :



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
09344ม.4/5 นางสาวณศชชา ชถทวงคท -24 22212 22 -24 -2

09345ม.4/5 นางสาวธศญญารศตนท ชศยเภท -20 6213 6 -20 -14

09346ม.4/5 นางสาวนรถนทรททถพยท มงคลพงคท -36 2214 2 -36 -34

09347ม.4/5 นางสาวปมญญพศฒนท นถชมพศฒนสกมล -1 -30 -3 4215 4 -34 -30

09348ม.4/5 นางสาวพรรภษา พลเดช -28 -10 18216 18 -38 -20

09349ม.4/5 นางสาวพลอยลดา ธศญเวศ 4 -24 4217 8 -24 -16

09350ม.4/5 นางสาวพถณนภา ละดาดาษ -32 30218 30 -32 -2

09351ม.4/5 นางสาวลลถตา ภภมถาวรทรศพยท 16 2 -34 -5 8219 26 -39 -13

09352ม.4/5 นางสาวสมชศญญา ตศนยมชน -2 -34 -5 2220 2 -41 -39

09353ม.4/5 นางสาวอรจถรา บศวจศนทรท -4 26221 26 -4  22

09354ม.4/5 นางสาวอลถชา แซมซถนม 4 -20 -10 6222 10 -30 -20

09355ม.4/5 นางสาวอารนยา ใสกระจมาง 4 -24 -6 2223 6 -30 -24

9หนลา จาก91 ธศนวาคม 2561วศนทนชพถมพท :


