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 188

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
06693ม.6/1 นายกศญจนท แกมนเฟฟฟอง -28 -31 -31 -31

06695ม.6/1 นายทนงศศกดดด แจมมศรน -322 -32 -32

06698ม.6/1 นายประกฤษฏดด คมณหงษท -343 -34 -34

06700ม.6/1 นายมนศสวน เจรดญวดรดยะภาพ -344 -34 -34

06738ม.6/1 นายจอหทนลอยดท กอรทโดเวส -465 -46 -46

06749ม.6/1 นายภดรพล เยาวนานนทท -686 -68 -68

07910ม.6/1 นายรศตนศศกดดด สศตถาภรณท -32 -87 -40 -40

08300ม.6/1 นายภคดนนศย ชมภภนมช -128 -12 -12

06702ม.6/1 นางสาวกชกร สมสนอง -169 -16 -16

06705ม.6/1 นางสาวกมลกนดษฐท แขมงขศน -32 -310 -35 -35

06706ม.6/1 นางสาวจศนทรศตนท หศสดน -28 -311 -31 -31

06708ม.6/1 นางสาวจมฑามาศ สองเมมอง -4212 -42 -42

06709ม.6/1 นางสาวฉศตรอศญฎา ศรนคงแกกว -3413 -34 -34

06710ม.6/1 นางสาวชญานดน บศณฑดศศกดดด -3614 -36 -36

06711ม.6/1 นางสาวชฎาพร พศนธทสงมา -32 -515 -37 -37

06712ม.6/1 เดดกหญดงญาณกานตท ศรนทอง -38 -316 -41 -41

06717ม.6/1 นางสาวบมษบา อาจกลกา -36 -517 -41 -41

06718ม.6/1 นางสาวปฏดมาภรณท ดมานสวศสดดด 2 -3818 2 -38 -36

06725ม.6/1 นางสาวแพรววนดต มนเพนยร -1219 -12 -12

06731ม.6/1 นางสาวสมดตา เครเคอรท -3220 -32 -32

06734ม.6/1 นางสาวสมนดสา ดนเบนนศท -50 -521 -55 -55

06737ม.6/1 นางสาวอศญชดสา บมญมน -5 2 -42 -522 2 -52 -50

8หนกา จาก11 ธศนวาคม 2561วศนทนทพดมพท :



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
06755ม.6/1 นางสาวกนกพดชญท สดทธยางกภร -823 -8 -8

06761ม.6/1 นางสาวธนศชชา ปภนสศนเทนยะ -3424 -34 -34

06764ม.6/1 นางสาวปนศดดา จศนทรทอดนทรท -26 -325 -29 -29

06765ม.6/1 นางสาวพรรณนพรศตนท วงศทสมวรรณ 2 -4026 2 -40 -38

06769ม.6/1 นางสาวฟฟารมมง วะสาร -8427 -84 -84

06770ม.6/1 นางสาวมารดษา ปากกาขนด -5028 -50 -50

06771ม.6/1 นางสาวรศฐภศทร บมญทศน -2829 -28 -28

06776ม.6/1 นางสาวสารดญา ศมภราช -430 -4 -4

06779ม.6/1 นางสาวสมนดตา บาททาไร -2431 -24 -24

06811ม.6/1 นางสาวเจนจดรา ตกนศรน 4 -232 4 -2  2

07100ม.6/1 นางสาวสมชาวดน เสมอเอนทยม -3833 -38 -38

07933ม.6/1 นางสาวณศฐกานตท เกมนอกดนม -2 -50 -534 -57 -57

06694ม.6/2 นายเจษฎา อนานาจเจรดญ -10 -12 235 2 -22 -20

06696ม.6/2 นายธนภภมด สมวงศท -10 -6 236 2 -16 -14

06697ม.6/2 นายธนากร หมวงไธสง -12 -66 237 2 -78 -76

06701ม.6/2 นายศศกดดนนทท ศรนฟฟา -10 -18 238 2 -28 -26

06741ม.6/2 นายณศฐดนศย บศวจศนทรท -10 -22 239 2 -32 -30

06742ม.6/2 นายณศฐดนศย เพดชรหศบ -10 -10 240 2 -20 -18

06744ม.6/2 นายธนกร พรหมสมทธดด -10 -8 241 2 -18 -16

06745ม.6/2 นายนนาชศย อศศวเทวศญ -10 -12 2 -342 2 -25 -23

06796ม.6/2 นายภานมวศฒนท คงหอม -10 -22 243 2 -32 -30

06840ม.6/2 นายลนรวดชญท จดตรมมมง -10 -36 244 2 -46 -44

07914ม.6/2 นายนดพดฐพนธท เจรดญสมข -11 -28 2 -345 2 -42 -40

06715ม.6/2 นางสาวนภศสสร สนสเกตม -15 -42 246 2 -57 -55

06716ม.6/2 นางสาวนมสรา บรรจง -10 -6 2 -547 2 -21 -19

06730ม.6/2 นางสาวสถดตาภรณท แตงอมอน -10 -32 248 2 -42 -40

06768ม.6/2 นางสาวไพลดน ใตกราชโพธดด -10 -14 2 -549 2 -29 -27

8หนกา จาก21 ธศนวาคม 2561วศนทนทพดมพท :



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
06772ม.6/2 นางสาวรศตนทตดกาน ฤทธดเดช -10 -34 250 2 -44 -42

06773ม.6/2 นางสาวลศกษณาลน พาลนกศนฑท -10 -6 251 2 -16 -14

06780ม.6/2 นางสาวสมพศตรา นาคกราย -10 -26 2 -852 2 -44 -42

06782ม.6/2 นางสาวอมรชา ชนะพล -10 -18 2 -353 2 -31 -29

06805ม.6/2 นางสาวกศญญทธนรา มมกสดกกลาย -10 -18 254 2 -28 -26

06807ม.6/2 นางสาวเกษร ไกรยวมธ -10 -26 2 -555 2 -41 -39

06808ม.6/2 นางสาวจรดยา พลจางวาง -15 2 -38 256 4 -53 -49

06813ม.6/2 นางสาวฐานดกา อดนทะสรกอย -10 -22 2 -557 2 -37 -35

06814ม.6/2 นางสาวทดพวศลยท จอหอ -10 -44 2 -558 2 -59 -57

06817ม.6/2 นางสาวพชรพร วรรณดน -5 -32 2 -559 2 -42 -40

06818ม.6/2 นางสาวรศชฎา นาคประเสรดฐ -5 -32 260 2 -37 -35

06820ม.6/2 นางสาววศชรน ทวนมงคลชศย -5 -20 261 2 -25 -23

06848ม.6/2 นางสาวกศลยรศตนท มนศสสา -5 -24 262 2 -29 -27

06854ม.6/2 นางสาวชลธดฌา สมขสนดท -5 -48 2 -563 2 -58 -56

06910ม.6/2 นางสาวมารดสา มนเพนยร -5 -24 264 2 -29 -27

06914ม.6/2 นางสาวสโรฌา มากอดนทรท -5 -54 265 2 -59 -57

07005ม.6/2 นางสาวประทมมมา ดอนปราบ -5 -44 266 2 -49 -47

08302ม.6/2 นางสาวจามรน ศรนใหม -5 -10 267 2 -15 -13

08303ม.6/2 นางสาวญาตาวน หวศทงประดดษฐท -6 -20 268 2 -26 -24

08305ม.6/2 นางสาวธนาภรณท คนาเรมอง -5 -36 269 2 -41 -39

08306ม.6/2 นางสาวนาตาลน ปปญญาวศน -5 -84 270 2 -89 -87

08307ม.6/2 นางสาวปทดตตา พศฒนพดขากร -6 -30 271 2 -36 -34

08308ม.6/2 นางสาวผกามาศ ไชยโชตด -5 -14 272 2 -19 -17

08309ม.6/2 นางสาวผกาวดน ชมวงชมณสมอง -5 -54 273 2 -59 -57

08310ม.6/2 นางสาวพรธนรา เทพเทนยนชศย -5 -10 274 2 -15 -13

08312ม.6/2 นางสาวอรมณศดรด ทองแดง -28 275 2 -28 -26

08313ม.6/2 นางสาวอารนษา ศรนทอง -5 -12 276 2 -17 -15

8หนกา จาก31 ธศนวาคม 2561วศนทนทพดมพท :



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
08877ม.6/2 นางสาววรดดา เมมองมภล -5 4 -14 2 -577 6 -24 -18

08892ม.6/2 นางสาวธนพร เทพนดมดตร -5 -8 278 2 -13 -11

08898ม.6/2 นางสาวปนศดดา ปานพรม -5 -42 279 2 -47 -45

06746ม.6/3 นายพศฒศกร จศนทวงษท -280 -2 -2

06787ม.6/3 นายชาญชศย ศรนนกอย -12 -581 -17 -17

06789ม.6/3 นายณศฐดนศย จศนทมาศ -6 -2482 -30 -30

06793ม.6/3 นายปรมศตถท ไชยหาญ -2283 -22 -22

06802ม.6/3 นายสมรดยา ศรนสมข -14 -584 -19 -19

06803ม.6/3 นายอมดมศศกดดด เกมนอนะ -885 -8 -8

06833ม.6/3 นายทดนกร กดจกมอทรศพยท86  0

06883ม.6/3 นายธนรศตนท บมญสดน -1087 -10 -10

06897ม.6/3 นายอศศวเดช เพชรหนภ -688 -6 -6

06978ม.6/3 นายธนภศทร เลดศปาน -1 -2289 -23 -23

07441ม.6/3 นายวศนรวย บมญสมง -5 -290 -7 -7

07442ม.6/3 นายยมทธดนศนทท คนาบอน -491 -4 -4

06703ม.6/3 นางสาวกมลพรรณ ประหา -292 -2 -2

06713ม.6/3 นางสาวณศฐรดกา ชาญเชนทยว -1 -34 -1093 -45 -45

06719ม.6/3 นางสาวปทมมพร ทองสดน -8 -594 -13 -13

06721ม.6/3 นางสาวปวรดศา สมวรรณขนา -295 -2 -2

06735ม.6/3 นางสาวสมพศชรา หดรศญ -496 -4 -4

06758ม.6/3 นางสาวชนศญญา พศนธมทดดษยท -1 -20 -897 -29 -29

06767ม.6/3 นางสาวพดกมลแกกว ปปจฉดม -10 -398 -13 -13

06774ม.6/3 นางสาวศศดธร สองเมมอง -4 -599 -9 -9

06819ม.6/3 นางสาวเลลมา แมกกราวน -4 -5100 -9 -9

06826ม.6/3 นางสาวอาทดตดยา อดนทรคช -6101 -6 -6

06858ม.6/3 นางสาวธนศยพร พภลสดน -14102 -14 -14

06864ม.6/3 นางสาวลศกษดกา พมวงเดช103  0

8หนกา จาก41 ธศนวาคม 2561วศนทนทพดมพท :



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
06870ม.6/3 นางสาวเสาวนนยท สมใจหมาย -4 -5104 -9 -9

06899ม.6/3 นางสาวกศนยารศตนท ภภพศนนา -4105 -4 -4

06901ม.6/3 นางสาวแคทลนยา สมขเจรดญ -4106 -4 -4

06903ม.6/3 นางสาวชลชดนน เพดชรนา -4107 -4 -4

06953ม.6/3 นางสาวกดทงกาญจนท เพดงสมข -4108 -4 -4

06959ม.6/3 นางสาวเบญญาภา มนเพนยร -6109 -6 -6

06963ม.6/3 นางสาววรศญญา วดหกเหดร -11 -16110 -27 -27

07004ม.6/3 นางสาวนดลาวศลยท ไชยราช -16 -10111 -26 -26

07440ม.6/3 นางสาวกชรศตนท ศรนมา -20112 -20 -20

07451ม.6/3 นางสาวพดมพทลภศส เรมองสภง113  0

07478ม.6/3 นางสาวกนกวรรณ โกเมน -16114 -16 -16

07912ม.6/3 นางสาวรศชนน ขนานแกกว -6 -8115 -14 -14

07934ม.6/3 นางสาวอารยา เปปนสมข -2 -14116 -16 -16

08371ม.6/3 นางสาวแพรวโพยม สามารถ -6 -5117 -11 -11

06511ม.6/4 นายจดรวศฒนท ชภมณน -5 4 -48 -3118 4 -56 -52

06834ม.6/4 นายทดวากร ตดตดอนทพศนธม -5 2 -52 -3119 2 -60 -58

06843ม.6/4 นายอรรถวดทยท คกางคนรน 2 -60 -3120 2 -63 -61

06893ม.6/4 นายศดวะ พรหมทอง -1 2 -28 -3121 2 -32 -30

06997ม.6/4 นายสหรศฐ ไชยสม -32122 -32 -32

08315ม.6/4 นายพมทธดพร ชดตพดทศกษท -84123 -84 -84

08316ม.6/4 นายภมชเคนทรท ลนลสมนทเลดศ -42124 -42 -42

06766ม.6/4 นางสาวพศชรน พภลพดพศฒนท -5 2 -28 -5125 2 -38 -36

06853ม.6/4 นางสาวชนดดา คาซาโนม -5 12 -56 -8126 12 -69 -57

06855ม.6/4 นางสาวโชตดกา บาคมศนนท -84127 -84 -84

06856ม.6/4 นางสาวณศฐณดชา แซมเตนย -84128 -84 -84

06860ม.6/4 นางสาวพรกมล กมลทอง -22129 -22 -22

06868ม.6/4 นางสาวสลดลทดพยท อมปรไมยมาศ -5 6 -64130 6 -69 -63

8หนกา จาก51 ธศนวาคม 2561วศนทนทพดมพท :



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
06869ม.6/4 นางสาวสมภศสตรา โคมหา -5 -26 -3131 -34 -34

06871ม.6/4 นางสาวอนมสรา ประจศกษทสกมล -5 -18 -3132 -26 -26

06873ม.6/4 นางสาวอดนทดรา นศตดพศนธมท -22133 -22 -22

06900ม.6/4 นางสาวกมลธดดา บมญฤทธดด -5 -28134 -33 -33

06917ม.6/4 นางสาวโสรญา เรมองโรจนท -26 -3135 -29 -29

06960ม.6/4 นางสาวปปยฉศตร จดนดาวงษท -24 -3136 -27 -27

07007ม.6/4 นางสาวปปยะรศตนท ชนานะหาญ -18 -5137 -23 -23

07107ม.6/4 นางสาวศศดวดมล นมชนมสดทธดด -38138 -38 -38

08322ม.6/4 นางสาวเพชรรศตนท จศนเทพา -10139 -10 -10

08323ม.6/4 นางสาวแพรตะวศน จศนทรมณน -12140 -12 -12

08325ม.6/4 นางสาววชดราฎา มนเดช 2 -14141 2 -14 -12

08329ม.6/4 นางสาวสลดลทดพยท จดตคนานถง -28 -5142 -33 -33

08330ม.6/4 นางสาวอภดญญา คงขมมย -6 -5143 -11 -11

08331ม.6/4 นางสาวอมรลดา หนภคง -24 -5144 -29 -29

08332ม.6/4 นางสาวอโรชา ภศกดนคลกาย -24145 -24 -24

08350ม.6/4 นางสาวจมฑาพร ทองเกต -6 -40 -3146 -49 -49

06743ม.6/5 นายณศฐพศฒนท อดทนคนา -26147 -26 -26

06754ม.6/5 นายอภดสดทธดด เพดชรบมรน -28148 -28 -28

06798ม.6/5 นายศดวกร กาเผมอก 2 30 -40149 32 -40 -8

06830ม.6/5 นายณศฐวศฒนท อมมนคนา -5 -24 5150 5 -29 -24

06831ม.6/5 นายณศฐวมฒด แกกวพมช -84151 -84 -84

06836ม.6/5 นายบารเมษฐท วศงโส -1 -52152 -53 -53

06875ม.6/5 นายกดตตดธศช อาวมธเพชร -5 15 -8153 15 -13  2

06876ม.6/5 นายกดตตดพศนธท ศดรดมา -1 -42 -8154 -51 -51

06879ม.6/5 นายจตมพงษท รศกษาทรศพยท -15 -34 -5155 -54 -54

06882ม.6/5 นายดนมพร ชมวยตศว -84156 -84 -84

06884ม.6/5 นายธนรนศย เพชรมณน -5 -20157 -25 -25

8หนกา จาก61 ธศนวาคม 2561วศนทนทพดมพท :



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
06885ม.6/5 นายบศณฑดต รศกเหลมา -2 -32158 -34 -34

06890ม.6/5 นายวรวดช พรหมชมวย -16 -5159 -21 -21

06891ม.6/5 นายศศกดดนนทท บภรณะ -5 -24160 -29 -29

06929ม.6/5 นายชศยชาญ แกกวเกลนนยง -10161 -10 -10

06933ม.6/5 นายเทวรรณ ไมกนน รภบนซศทม 5 -4162 5 -4  1

06948ม.6/5 นายอดดศร อมอนเกตมพล -24163 -24 -24

06969ม.6/5 นายกดตตดพงษท ไชยสนาแดง 15 -14164 15 -14  1

06972ม.6/5 เดดกชายเจษฏา เสนมหทดน -22165 -22 -22

06982ม.6/5 นายนพกร สมมาลมยท -5 -54166 -59 -59

06986ม.6/5 นายพศชรพล ศรนวดเชนยร -5 15 -32167 15 -37 -22

06990ม.6/5 นายวรมตมท จศนทรทสม -10 -44168 -54 -54

06994ม.6/5 นายศมภชศย สรษณะ -10 -36 -11169 -57 -57

07002ม.6/5 นายอรศญ วงศทประสาร -5 -42 -5170 -52 -52

07102ม.6/5 นายณศฐพล พวงจศนทรท -8 -3171 -11 -11

07483ม.6/5 นายอนดรมทรท ดรมณพศนธท -10 -60 -8172 -78 -78

07498ม.6/5 นายชวศลวดทยท สมขลดนม -20 -3173 -23 -23

07919ม.6/5 นายสมวสศณหท ยอดสรกอย -5 -68174 -73 -73

07938ม.6/5 นายวราเทพ ภศกดน 15 -18 -5175 15 -23 -8

08334ม.6/5 นายนนทกร วดรดยะจรรยงคท -12176 -12 -12

08399ม.6/5 นายสการณท สมขบมญ -5 -18177 -23 -23

06777ม.6/5 นางสาวสมกศญญา นามเพราะ -6 -30178 -36 -36

06865ม.6/5 นางสาววนดดา รศตนศรนสมข 4 -16179 4 -16 -12

06916ม.6/5 นางสาวสมวนศนทท พศนธทพรม -10 -46180 -56 -56

06961ม.6/5 นางสาวปปยนมช กลดทนหอม 15 -32 5181 20 -32 -12

06965ม.6/5 นางสาวศดรดกาญจนา ซมนเสนา 15 -22 -5 5182 20 -27 -7

07444ม.6/5 นางสาวจมฬารศตนท มาไพล -6 4 -18183 4 -24 -20

07452ม.6/5 นางสาวภศทราภรณท ศรนเทพ 6 -46 5184 11 -46 -35

8หนกา จาก71 ธศนวาคม 2561วศนทนทพดมพท :



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
08336ม.6/5 นางสาวโชตดกา เอนทยมสมทธดด -10 5185 5 -10 -5

08339ม.6/5 นางสาวภรณทพรรณ สศงขททอง 15 -20 5186 20 -20  0

08910ม.6/5 นางสาวนดศานาถ เจรดญสมข 6 -10187 6 -10 -4

09383ม.6/5 นางสาวพฤกษร อมอนหนภ -1 6 -12188 6 -13 -7

8หนกา จาก81 ธศนวาคม 2561วศนทนทพดมพท :


