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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
08447ม.2/1 เดดกชายเชาวลลต ดนาเนนยม 2 -181 2 -18 -16

08449ม.2/1 เดดกชายทวนรศชตท สะนล 6 -22 6 -2  4

08450ม.2/1 เดดกชายธนวศฒนท สมขปาน -1 4 -83 4 -9 -5

08451ม.2/1 เดดกชายบารมน แกกวสมขศรน 8 -44 8 -4  4

08452ม.2/1 เดดกชายพลพลทศกษท เวชกามา 8 -85 8 -8  0

08453ม.2/1 เดดกชายวรภพ ศรนแจมม 6 -66 6 -6  0

08454ม.2/1 เดดกชายวราวมฒล วลชศยยา 6 -2 -57 6 -7 -1

08455ม.2/1 เดดกชายวมฒลพงษท เทนยบสา 4 -48 4 -4  0

08456ม.2/1 เดดกชายศลวกร โชตลกรณท 2 -10 -39 2 -13 -11

08457ม.2/1 เดดกชายสลทธลนนทท รศตนรศกษท 6 -1210 6 -12 -6

08458ม.2/1 เดดกชายอนมศลษยท ศรนคลรลนทรท 4 -1211 4 -12 -8

08459ม.2/1 เดดกหญลงกศลยาพร แซมเซนยด 2 -512 2 -5 -3

08461ม.2/1 เดดกหญลงเกศกนก จศนทรทจรรญ 6 -2613 6 -26 -20

08462ม.2/1 เดดกหญลงจลดาภา ลลลมวงศทสวศสดลด -5 6 -614 6 -11 -5

08463ม.2/1 เดดกหญลงเชษฐทธลดา เกาะแกกว 8 -1215 8 -12 -4

08464ม.2/1 เดดกหญลงญาดาวดน สศงขทแกกว 8 -416 8 -4  4

08465ม.2/1 เดดกหญลงฐานลตา บมญเกษม 8 -617 8 -6  2

08466ม.2/1 เดดกหญลงณลชากานตท เบดญระเหม -1 8 -1218 8 -13 -5

08467ม.2/1 เดดกหญลงดวงกมล เพชรวลชลต 8 -4 -519 8 -9 -1

08468ม.2/1 เดดกหญลงทศกษพร ดมานสวศสดลด -5 6 -32 -320 6 -40 -34

08469ม.2/1 เดดกหญลงธนพร ทองเฝฝอ 2 -8 -521 2 -13 -11

08470ม.2/1 เดดกหญลงบมปผรศตนท ปรลงหาดยาย 6 -622 6 -6  0

15หนกา จาก12 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :



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
08471ม.2/1 เดดกหญลงปภาวน วะชมม 5 6 -423 11 -4  7

08472ม.2/1 เดดกหญลงพรพรหม ขวศญเมมอง 6 -424 6 -4  2

08473ม.2/1 เดดกหญลงพลมพกานตท อศนทามา 6 -2 -325 6 -5  1

08474ม.2/1 เดดกหญลงมนตกานตท สมขศรนแกกว -2 8 -1426 8 -16 -8

08475ม.2/1 เดดกหญลงวรรณสงกรานตท ชรดวง 6 -627 6 -6  0

08476ม.2/1 เดดกหญลงวลเวนยนรมา เฮนยท-สมลธ 6 -828 6 -8 -2

08478ม.2/1 เดดกหญลงสลาลน สนจง -1 4 -3029 4 -31 -27

08479ม.2/1 เดดกหญลงสมวลณน บมญทศน 4 -630 4 -6 -2

08480ม.2/1 เดดกหญลงเสารทวภา ขนอม 2 -8 -331 2 -11 -9

08481ม.2/1 เดดกหญลงโสภลดา ชรเชลด 4 -432 4 -4  0

08482ม.2/1 เดดกหญลงอทลตยา เพดงรศตนท 6 -1033 6 -10 -4

08448ม.2/2 เดดกชายฐากร วรชลนาสลรล 50 -234 50 -2  48

08483ม.2/2 เดดกชายกศนตพงศท โชตลฉศตรปกรณท -5 44 -835 44 -13  31

08484ม.2/2 เดดกชายคมกฤต วณกลจเจรลญ -1 66 -24 -636 66 -31  35

08486ม.2/2 เดดกชายธนกฤษ ไกรสลทธลด 56 -6 537 61 -6  55

08488ม.2/2 เดดกชายพรนคร พลเดช -1 30 -1638 30 -17  13

08492ม.2/2 เดดกชายอภลสลทธลด คลลนงบศวทอง -5 46 -4639 46 -51 -5

08586ม.2/2 เดดกชายปฏลภศทรพล สกมลมงคล -1 30 -8 540 35 -9  26

08632ม.2/2 เดดกชายนลรพล พลเดช -2 24 -38 -541 24 -45 -21

08639ม.2/2 เดดกชายอนศนตศศกดลด ศลรลสมข 66 -24 -542 66 -29  37

09419ม.2/2 เดดกชายจตมรานนทท จศนโสดา -2 -26 -843 -36 -36

08460ม.2/2 เดดกหญลงกานตทศลรล พรหมจศนทรท -2 4 -34 -344 4 -39 -35

08495ม.2/2 เดดกหญลงขวศญฤดน เปปงอลน 2 -1245 2 -12 -10

08496ม.2/2 เดดกหญลงจารมพลชยา ธนกมลไพสลฐ 32 -8 -546 32 -13  19

08498ม.2/2 เดดกหญลงจลระธลดา พรหมสวน 8 -18 -547 8 -23 -15

08499ม.2/2 เดดกหญลงจลระนศนทท พลมพทบมญ 30 -6 -548 30 -11  19

08500ม.2/2 เดดกหญลงจมฑามาศ กาลจศกร 36 -849 36 -8  28

15หนกา จาก22 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :



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
08503ม.2/2 เดดกหญลงณศฐนลชา เทพพลทศกษท -2 12 -28 -550 12 -35 -23

08504ม.2/2 เดดกหญลงดารารศตนท บมญเกษม 22 -12 -1051 22 -22  0

08505ม.2/2 เดดกหญลงทลพปภา คนาแกกว 14 -852 14 -8  6

08510ม.2/2 เดดกหญลงปปปนมณน สมหวศง 26 -4 -553 26 -9  17

08511ม.2/2 เดดกหญลงพชรภร แซมเหมง 12 -2654 12 -26 -14

08514ม.2/2 เดดกหญลงเพชรลดา ประจวบสมข 14 -6 -555 14 -11  3

08515ม.2/2 เดดกหญลงภศทรสมดา ใจกวกาง -6 16 -34 -1556 16 -55 -39

08516ม.2/2 เดดกหญลงมณธลณน แขมงขศน 12 -18 -557 12 -23 -11

08517ม.2/2 เดดกหญลงเมทลนน แสงแกกว -1 12 -6 558 17 -7  10

08523ม.2/2 เดดกหญลงสมพศตรา พงษทประดลษฐท -5459 -54 -54

08524ม.2/2 เดดกหญลงสมพลชฌายท ไชยเสนะ -2 12 -2660 12 -28 -16

08525ม.2/2 เดดกหญลงสมรารศกษท เลมาซนน 32 -1261 32 -12  20

08526ม.2/2 เดดกหญลงแสงระวน เรมองจศนทรท -1 12 -36 -862 12 -45 -33

08527ม.2/2 เดดกหญลงอธลตญา วงพลนลจ -5 14 -1863 14 -23 -9

08528ม.2/2 เดดกหญลงอนศนตญา โพธลดพาดพลง 28 -22 -564 28 -27  1

08553ม.2/2 เดดกหญลงซศลมา มงคล 12 -1265 12 -12  0

08554ม.2/2 เดดกหญลงณศฏฐทนรน สมเสมอ -1 8 -16 -566 8 -22 -14

08559ม.2/2 เดดกหญลงนลรมล โชคเคลกาลาภ 12 -24 -567 12 -29 -17

08563ม.2/2 เดดกหญลงพศลกา ไกรกนาธร 20 -22 -5 568 25 -27 -2

08570ม.2/2 เดดกหญลงสมกศญญา ชมางปลรก 10 -1069 10 -10  0

08574ม.2/2 เดดกหญลงอศฐภลญญา เดชะ 10 -8 -570 10 -13 -3

08596ม.2/2 เดดกหญลงจมฑามาศ ชมวยดนา 2 -2 2 -48 -871 4 -58 -54

08600ม.2/2 เดดกหญลงชลธลชา งามจนาปป 22 -12 -572 22 -17  5

08605ม.2/2 เดดกหญลงนารนรศตนท ประเสรลฐสศงขท 8 -20 573 13 -20 -7

08645ม.2/2 เดดกหญลงกศลยทสมดา อนาไพ 20 -12 -1074 20 -22 -2

08654ม.2/2 เดดกหญลงพลชชาพร หนรนมมม 34 -8 -575 34 -13  21

08697ม.2/2 เดดกหญลงจศนทกานตท คงมมสลก 18 -2 -576 18 -7  11

15หนกา จาก32 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :



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
08702ม.2/2 เดดกหญลงธศญณภศสสท ภวลศชวลนโชค 14 -4 -377 14 -7  7

08707ม.2/2 เดดกหญลงฟรานเซสกา บศคเจทตกา 18 -478 18 -4  14

08710ม.2/2 เดดกหญลงโลเรดานา บศคเจทตกา 18 -279 18 -2  16

08485ม.2/3 เดดกชายณลรวศฒนท พรลสวศสดลด 4 -2080 4 -20 -16

08487ม.2/3 เดดกชายธานทอง วรอลนทรท -1 22 -16 -581 22 -22  0

08491ม.2/3 เดดกชายอภลวศฒนท อศปมระกศง 2 22 -2682 24 -26 -2

08493ม.2/3 เดดกชายอรลยทธศช พรลทรศพยท 2 42 -6 583 49 -6  43

08530ม.2/3 เดดกชายเกนยรตลศศกดลด หลรศญ -1 8 -3284 8 -33 -25

08532ม.2/3 เดดกชายชลนวศฒนท เชมนอบกานเกาะ -13285 -132 -132

08536ม.2/3 เดดกชายประวนรท สกรลหรศง 2 -1286 2 -12 -10

08539ม.2/3 เดดกชายพนรภศทรท กระสลน -1 34 -4087 34 -41 -7

08544ม.2/3 เดดกชายสลปปกร เทนยรขนา 20 -1088 20 -10  10

08549ม.2/3 เดดกชายอภลวศฒนท แสนนนททคนา 2 16 -1889 18 -18  0

08587ม.2/3 เดดกชายปภศงกร เทนยมเทพ 38 -1490 38 -14  24

08630ม.2/3 เดดกชายธลปปตยท แทมนประมรล 28 -4 591 33 -4  29

08638ม.2/3 เดดกชายเสกสรร ชาวลนนแสน 48 -6292 48 -62 -14

08641ม.2/3 เดดกชายอศครพนธท แซมลลนม -5 26 -12 593 31 -17  14

08680ม.2/3 เดดกชายเดชาธร แกกวรมมง 30 -22 -5 594 35 -27  8

08823ม.2/3 เดดกชายธนวศตนท อลนเกลนนยง 60 -3495 60 -34  26

09356ม.2/3 เดดกชายศรมต ศลรลธารกมล 24 -1096 24 -10  14

08501ม.2/3 เดดกหญลงชณลตา ประยรเดดน 22 -1097 22 -10  12

08508ม.2/3 เดดกหญลงบมษกร เจนยมสกมล 14 -698 14 -6  8

08509ม.2/3 เดดกหญลงบมษกร แบนมน 49 -50 -1099 49 -60 -11

08513ม.2/3 เดดกหญลงพลมพทชนก รมวมจลต 26 -12100 26 -12  14

08520ม.2/3 เดดกหญลงศศลประภา ทองเรมอง -1 22 -16101 22 -17  5

08550ม.2/3 เดดกหญลงกมลนลดา มหาวศง 24 -46102 24 -46 -22

08564ม.2/3 เดดกหญลงภวลษยทพร บมญทาทอง -5 6 -50103 6 -55 -49

15หนกา จาก42 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :



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
08569ม.2/3 เดดกหญลงศลรลรศตนท พมมมนอก 18 -22 -10104 18 -32 -14

08572ม.2/3 เดดกหญลงเสาวภา ปานวศน 24 -6105 24 -6  18

08595ม.2/3 เดดกหญลงเกศราภรณท โปศรน 16 -10 -10106 16 -20 -4

08598ม.2/3 เดดกหญลงชนลนพร ศลรลยงคท 22 -16107 22 -16  6

08608ม.2/3 เดดกหญลงปปปนมนศส วลบรรณทกาญจนท 2 16 -4108 18 -4  14

08616ม.2/3 เดดกหญลงศมภลสรา ยมนนาน 2 18 -10 -5109 20 -15  5

08617ม.2/3 เดดกหญลงศมภลสรา เสมอทอง 2 -3 20 -24110 22 -27 -5

08618ม.2/3 เดดกหญลงสมภาพศนธมท พรหมจศนทรท 2 8 -36111 10 -36 -26

08647ม.2/3 เดดกหญลงจลรนศนทท มณนกศลยท 18 -10 -5112 18 -15  3

08650ม.2/3 เดดกหญลงชฎาภรวดน พลทศกษทตระกรล 22 -32 -10113 22 -42 -20

08651ม.2/3 เดดกหญลงชมพรนมช พรลสวศสดลด -11 14 -44114 14 -55 -41

08657ม.2/3 เดดกหญลงภาวลตา ศรนแผกว 14 -32 -5115 14 -37 -23

08659ม.2/3 เดดกหญลงมศณฑนา ปปดถาวะโร 8 -24116 8 -24 -16

08660ม.2/3 เดดกหญลงเมธาพร มนเพนยร 32 -14117 32 -14  18

08715ม.2/3 เดดกหญลงสมพรรษา ยศนสศนเทนทยะ -5 8 -84 -5118 8 -94 -86

08716ม.2/3 เดดกหญลงอศงศมระวน เจรลญสมข 28 -4119 28 -4  24

09357ม.2/3 เดดกหญลงณศฐนรน นาคแกกว 2 -11 28 -44120 30 -55 -25

09395ม.2/3 เดดกหญลงพรปวนณท ดนวาจา 6 -76 -8121 6 -84 -78

09396ม.2/3 เดดกหญลงพศชราภา เจรลญสมข -2 16 -44122 16 -46 -30

09397ม.2/3 เดดกหญลงธนลชา ปปยะกาญจนท -15 -122123 -137 -137

09405ม.2/3 เดดกหญลงฐลตลมา แดงสมวรรณท -5 8 -64 -10124 8 -79 -71

09416ม.2/3 เดดกหญลงพศทธทชนก ปปกกลลง -3 4 -54125 4 -57 -53

08489ม.2/4 เดดกชายภานมวศฒนท แสนสมข -5 6 -12 -5 28126 34 -22  12

08537ม.2/4 เดดกชายปวเรศ พรลทรศพยท -2 -5 30127 30 -7  23

08543ม.2/4 เดดกชายสรายม คงนอก -1 10 -12 28128 38 -13  25

08576ม.2/4 เดดกชายกนาธร พศนทะสา -76129 -76 -76

08592ม.2/4 เดดกชายอศธกรณท วลฑา 2 -24 -11 24130 26 -35 -9

15หนกา จาก52 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :



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
08594ม.2/4 เดดกชายเอกพล หลรศญธานน -20 8 -44 -15 12131 20 -79 -59

08629ม.2/4 เดดกชายทรงกรด ดนมา -10 -56 -8 20132 20 -74 -54

08642ม.2/4 เดดกชายอานนทท บศวสด -11 2 -58 2133 4 -69 -65

08673ม.2/4 เดดกชายเจษฎาภรณท แสนสมด 4 -38 -10 20134 24 -48 -24

08686ม.2/4 เดดกชายปรลวรรต มากสศงขท 2 -34 -5 18135 20 -39 -19

08729ม.2/4 เดดกชายภศททพงษท มนแสง 4 -48 -5 18136 22 -53 -31

08737ม.2/4 เดดกชายสราวมธ บศลลพทวานลช 2 -6 -10 32137 34 -16  18

08771ม.2/4 เดดกชายนครลนทรท ปรางทอง -5 -64 29138 29 -69 -40

08778ม.2/4 เดดกชายทศกษทดนศย คงแกกว 4 -18 -5 30139 34 -23  11

08780ม.2/4 เดดกชายธนดล วลบรลยทกาญจนท -34 -5 6140 6 -39 -33

08781ม.2/4 เดดกชายธนวศฒนท ฮกอบมตร -2 -62 -15 14141 14 -79 -65

08786ม.2/4 เดดกชายราชโล วะสาร 6 -14 -5 33142 39 -19  20

08813ม.2/4 เดดกชายชศยมงคล พรลตลนม -4 4 -46 -5 23143 27 -55 -28

08817ม.2/4 เดดกชายณศฐเดช แซมดมาน -2 6 -54 -3 24144 30 -59 -29

08818ม.2/4 เดดกชายณศฐพนธท แสนทวนสมข 8 -16 -8 28145 36 -24  12

08836ม.2/4 เดดกชายเอกสลทธลด วลชศยดลษฐ -1 6 -24 -5 24146 30 -30  0

09358ม.2/4 เดดกชายกฤต แซมหลน 12 -30 -13 35147 47 -43  4

08506ม.2/4 เดดกหญลงนพมาศ กาสม 14 -38 14148 28 -38 -10

08529ม.2/4 เดดกหญลงอรลสา แกกวบศวดน 4 -52 -5 4149 8 -57 -49

08555ม.2/4 เดดกหญลงณศฐนลตยท ถนลถกวน -70 10150 10 -70 -60

08567ม.2/4 เดดกหญลงศธาสลนน หลนซนล 4 -40 -3 18151 22 -43 -21

08601ม.2/4 เดดกหญลงดารมณน โนนสวมาง -1 6 -4 -5 30152 36 -10  26

08607ม.2/4 เดดกหญลงปาลลดา สมขใส 10 -28 12153 22 -28 -6

08612ม.2/4 เดดกหญลงมธมรดา ใยทอง -5 -42 -5 26154 26 -52 -26

08613ม.2/4 เดดกหญลงรศตตลกาล พลศศกดลดขวา 6 -14 -5 30155 36 -19  17

08699ม.2/4 เดดกหญลงจศนธลรา กมลทอง -2 -62 12156 12 -64 -52

08701ม.2/4 เดดกหญลงนลชานศนทท ลอย 4 -30 18157 22 -30 -8

15หนกา จาก62 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :



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
08704ม.2/4 เดดกหญลงบงกช ศลรลถล 8 -12 -5 26158 34 -17  17

08752ม.2/4 เดดกหญลงธศญชนก สงศดศรน 8 -8 26159 34 -8  26

08762ม.2/4 เดดกหญลงสมชานศนทท หอมรศตนท -1 4 -66 -5 8160 12 -72 -60

08764ม.2/4 เดดกหญลงอรพรรณ สงศดศรน 10 -8 26161 36 -8  28

08801ม.2/4 เดดกหญลงนฤมล แทมงทอง 24 -16 32162 56 -16  40

08802ม.2/4 เดดกหญลงปภาวน ผลวนลล -2 4 -50 -5 24163 28 -57 -29

08804ม.2/4 เดดกหญลงพลมผกา รศตนการ -1 16 -32 22164 38 -33  5

08838ม.2/4 เดดกหญลงกาญฤทศย พศดชร -5 -28 8165 8 -33 -25

08841ม.2/4 เดดกหญลงชลษณมชา ระวลโรจนท 2 -20 -13 28166 30 -33 -3

08844ม.2/4 เดดกหญลงปลายฝน ปปปนหลรศญ -10 6 -48 4167 10 -58 -48

08848ม.2/4 เดดกหญลงรศตนาพร ภศกดนกกานตง -10 12 -34 -8 10168 22 -52 -30

08919ม.2/4 เดดกหญลงชลธลชา คนามน 14 -2 30169 44 -2  42

09398ม.2/4 เดดกหญลงบมษยมาส ทมหา 20 -10 -5 14170 34 -15  19

08269ม.2/5 เดดกชายฐาปกรณท มากดน -132171 -132 -132

08531ม.2/5 เดดกชายจศกรพรรดล รศตนรศกษท -2 14 -26 -5172 14 -33 -19

08541ม.2/5 เดดกชายภรเบศ แสงระวน 12 -4173 12 -4  8

08546ม.2/5 เดดกชายสมรสลทธลด เดชเกลด -1 24 -54 -10174 24 -65 -41

08583ม.2/5 เดดกชายทศกษพร ใจหกาว 16 -60 -5175 16 -65 -49

08589ม.2/5 เดดกชายยศกร ศรนสวมาง -2 4 -92 -25176 4 -119 -115

08624ม.2/5 เดดกชายเกนยรตลศศกดลด คงทอง -9 6 -84 -8177 6 -101 -95

08674ม.2/5 เดดกชายญาณวมฒล กมลฉลนา -2 28 -46178 28 -48 -20

08687ม.2/5 เดดกชายพงศกร ทองแปปน 10 -40 -3179 10 -43 -33

08689ม.2/5 เดดกชายภศทรภณ ถนลมลศกษณท -70 -5180 -75 -75

08691ม.2/5 เดดกชายรศชชกร หอมมาลา -1 12 -48 -10181 12 -59 -47

08719ม.2/5 เดดกชายจนระศศกดลด แกกวนก 12 -36 -8182 12 -44 -32

08726ม.2/5 เดดกชายธนรวมฒล นกอยปลอด -1 10 -26183 10 -27 -17

08733ม.2/5 เดดกชายวรเมธ อนาพะสมโร 14 -18184 14 -18 -4

15หนกา จาก72 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :



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
08734ม.2/5 เดดกชายวลธวลนทท สศงขทแกกว -1 36 -14185 36 -15  21

08735ม.2/5 เดดกชายศตวรรษ ชางปาน 16 -42186 16 -42 -26

08741ม.2/5 เดดกชายอนมภศทร หลนจศนทรท -1 30 -52 -3187 30 -56 -26

08767ม.2/5 เดดกชายจศกรพงษท เจรลญสมข -1 12 -64188 12 -65 -53

08770ม.2/5 เดดกชายชนะกร ทองจศนทรท 20 -30189 20 -30 -10

08774ม.2/5 เดดกชายณศฐนนทนท มนเสน 6 -62 -6190 6 -68 -62

08776ม.2/5 เดดกชายณศฐพงษท มนเสน 10 -58191 10 -58 -48

08779ม.2/5 เดดกชายธนกร อารนวงศท -132192 -132 -132

08790ม.2/5 เดดกชายสรวลชญท บมญกวย 22 -14193 22 -14  8

08809ม.2/5 เดดกชายจลรภศทร ทองเมมอง -1 16 -36194 16 -37 -21

08822ม.2/5 เดดกชายธนพล นมกยมศย 10 -18195 10 -18 -8

08825ม.2/5 เดดกชายปวรลศ แกกวชมมภร -4 -102 -5196 -111 -111

08835ม.2/5 เดดกชายสมวลจศกขณท ธาดาไหวพรลบ 16 -56197 16 -56 -40

08857ม.2/5 เดดกชายธนกร ชมมพล 12 -50 -13198 12 -63 -51

09359ม.2/5 เดดกชายกรวลชญท แซมเตลตน 14 -68199 14 -68 -54

09414ม.2/5 เดดกชายพศชร แกกวทอง -5 4 -56 -5200 4 -66 -62

08494ม.2/5 เดดกหญลงกศทลน อลนทะศศกดลด -5 8 -32201 8 -37 -29

08560ม.2/5 เดดกหญลงเบญจรศตนท เพชรทอง -132 -5202 -137 -137

08621ม.2/5 เดดกหญลงอารนรศตนท บมญผมอง -11 14 -46 -5203 14 -62 -48

08646ม.2/5 เดดกหญลงจตมพร วลรลยะ 10 -20 -5204 10 -25 -15

08649ม.2/5 เดดกหญลงเจนจลรา พลประภาส -1 12 -42205 12 -43 -31

08655ม.2/5 เดดกหญลงแพรวา อลนทรวลเชนยร -132206 -132 -132

08661ม.2/5 เดดกหญลงวรรณภา พมทธลพงษท -132207 -132 -132

08667ม.2/5 เดดกหญลงสมนลษา แซมอถนง 16 -46208 16 -46 -30

08698ม.2/5 เดดกหญลงจศนทรททลมา ประดศบเพดชร 12 -26 -5209 12 -31 -19

08711ม.2/5 เดดกหญลงวรลนทลรา วงศทผา 8 -30210 8 -30 -22

08748ม.2/5 เดดกหญลงจารวน ทองไทย 10 -52 -10211 10 -62 -52

15หนกา จาก82 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :



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
08753ม.2/5 เดดกหญลงนลด คมณ 14 -6212 14 -6  8

08840ม.2/5 เดดกหญลงชาลลสา สนธลสวศสดลด 12 -22 -15213 12 -37 -25

08882ม.2/5 เดดกหญลงพลมพกานตท กลนมเจนนยม -124 -5214 -129 -129

08906ม.2/5 เดดกหญลงปรลยฉศตร เสมอเอนลยม 14 -56 -15215 14 -71 -57

08912ม.2/5 เดดกหญลงญาดา พรนสนาราญ -132216 -132 -132

08535ม.2/6 เดดกชายบมลากร เพดชรหมกง -10 -2 4 -42 -5217 4 -59 -55

08542ม.2/6 เดดกชายรศฐกรร เมมองแกกว 14 -34218 14 -34 -20

08547ม.2/6 เดดกชายสมรลยพงศท พรลทรศพยท 4 -18219 4 -18 -14

08548ม.2/6 เดดกชายอภลรศตนท เลลศจลรานมวศฒนท -1 8 -20220 8 -21 -13

08588ม.2/6 เดดกชายภศคพล ใจสมภาพ 12 -36 -5221 12 -41 -29

08626ม.2/6 เดดกชายฉศตรมงคล ชนะนคร 38 -38 -5222 38 -43 -5

08628ม.2/6 เดดกชายณศฐวมฒล สศงเกต -2 16 -50223 16 -52 -36

08633ม.2/6 เดดกชายปฏลพล จลตรมมมง 16 -4224 16 -4  12

08634ม.2/6 เดดกชายพนรวศฒนท ฉวาง -132225 -132 -132

08675ม.2/6 เดดกชายณศฐดนศย วงศทจศนทรา 18 -38226 18 -38 -20

08677ม.2/6 เดดกชายณศฐพล พมทไธสง 8 -48 -16227 8 -64 -56

08679ม.2/6 เดดกชายณศฐพศฒนท สมใจหมาย -5 16 -62 -10228 16 -77 -61

08682ม.2/6 เดดกชายธศนวา ทองเชมนอ 14 -14 -8229 14 -22 -8

08688ม.2/6 เดดกชายพชรพล เอนยดทองดนา 6 -72230 6 -72 -66

08693ม.2/6 เดดกชายสมชาย จศนทรทเรมอง -132231 -132 -132

08694ม.2/6 เดดกชายสลทธลนนทท เพชรกอง -132232 -132 -132

08724ม.2/6 เดดกชายณศฐวมฒล คงแกกว 12 -32233 12 -32 -20

08725ม.2/6 เดดกชายธนดล เรมองศรน 8 -18234 8 -18 -10

08731ม.2/6 เดดกชายณศฎฐกร คนางาม 12 -34235 12 -34 -22

08732ม.2/6 เดดกชายลพรวน พมมมอลนทรท 14 -28 -5236 14 -33 -19

08766ม.2/6 เดดกชายคณลน เทพเทนยนชศย -1 22 -50 -5237 22 -56 -34

08772ม.2/6 เดดกชายณศฐดนศย ชาตานศนทท 10 -24238 10 -24 -14

15หนกา จาก92 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :



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
08785ม.2/6 เดดกชายภาสกร วงษาวศตร -6 10 -48 -5239 10 -59 -49

08819ม.2/6 เดดกชายณศฐพร พลทศกศรน -3 6 -86 -15240 6 -104 -98

08829ม.2/6 เดดกชายวรพศนธมท ผดมงเวนยง -7 4 -76 -8241 4 -91 -87

08830ม.2/6 เดดกชายวลชลตชศย บมญยลลง 10 -66 -16242 10 -82 -72

08831ม.2/6 เดดกชายวนโท  จรเลนยน เดลอส 4 -8243 4 -8 -4

08876ม.2/6 เดดกชายฟรานเชสโก วาเลนเต 8 -34 -5244 8 -39 -31

08886ม.2/6 เดดกชายณศฐชนน เงลนทอง 8 -32245 8 -32 -24

09360ม.2/6 เดดกชายศมภกลตตท แสนเสดง -4 4 -60 -5246 4 -69 -65

09369ม.2/6 เดดกชายรพนภศทร สมเวศ -3 8 -100 -5247 8 -108 -100

08519ม.2/6 เดดกหญลงวรรณกมล รมมงเรมอง 14 -16 -5248 14 -21 -7

08522ม.2/6 เดดกหญลงสลรภศทร วงศทศลรล -3 -74249 -77 -77

08551ม.2/6 เดดกหญลงขนลษฐา อามาตยทมนตรน -8 6 -70 -8250 6 -86 -80

08575ม.2/6 เดดกหญลงอารลสา ผลาผล -14 6 -54 -8251 6 -76 -70

08609ม.2/6 เดดกหญลงพลมผกานตท ศรนใหมม -90 -6252 -96 -96

08615ม.2/6 เดดกหญลงวลมลมณน แซมอมมย -6 -50 -8253 -64 -64

08619ม.2/6 เดดกหญลงสมรศสวดน ยอดไสว 8 -34254 8 -34 -26

08644ม.2/6 เดดกหญลงกศลธลดา บมญฤทธลด 10 -34 -10255 10 -44 -34

08648ม.2/6 เดดกหญลงจมฑามาศ หลนดน 12 -12256 12 -12  0

08713ม.2/6 เดดกหญลงวลจลตรา แสนทวนสมข -1 8 -22257 8 -23 -15

08805ม.2/6 เดดกหญลงมนศสนศนทท ฟปกศรน 10 -22258 10 -22 -12

08806ม.2/6 เดดกหญลงสมพลชชา พละสม 2 -66 -5259 2 -71 -69

08850ม.2/6 เดดกหญลงศลวลมล สศงดวงยาง 10 -18 -5260 10 -23 -13

09379ม.2/6 เดดกหญลงวรศญญา ชนะดน 4 -88 -5261 4 -93 -89

09421ม.2/6 เดดกหญลงรมสรลตกา พศนธมทจนาปป 4 -42262 4 -42 -38

08540ม.2/7 เดดกชายภศทรลนทรท ภารสมวรรณ -5 2 2 -44263 4 -49 -45

08578ม.2/7 เดดกชายโจ ใจฑา -5 16 -32264 16 -37 -21

08582ม.2/7 เดดกชายณศฐวมฒล หศนจรรญ -5 2 4 -40265 6 -45 -39

15หนกา จาก102 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :



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
08591ม.2/7 เดดกชายอศครชศย เสมออลนโท -5 2 4 -14 -3266 6 -22 -16

08631ม.2/7 เดดกชายธนระวศฒนท แบโซ -5 2 -1 6 -12 -3267 8 -21 -13

08635ม.2/7 เดดกชายภรตลวศฒนท แซมโซว -5 2 4 -2268 6 -7 -1

08670ม.2/7 เดดกชายกลตตลนศนทท นาคยลนม -5 2 -5 2 -50269 4 -60 -56

08681ม.2/7 เดดกชายธนทศต สนดาแกกว -5 2 -1 6 -70270 8 -76 -68

08720ม.2/7 เดดกชายณศชพล พศนธทไมก -5 2 6 -10 -5271 8 -20 -12

08722ม.2/7 เดดกชายณศฐพล โตทศพ -5 2 6 -18272 8 -23 -15

08727ม.2/7 เดดกชายนพดล มณนเพดชร -5 2 -130273 2 -135 -133

08782ม.2/7 เดดกชายนนทพศทธท สมหวศง -5 2 18 -28 -10274 20 -43 -23

08784ม.2/7 เดดกชายพงศภศค ดนมนศรน -5 2 8 -18275 10 -23 -13

08792ม.2/7 เดดกชายสมรพล เดนยวซลงหท -5 2 4 -24276 6 -29 -23

08812ม.2/7 เดดกชายเจษฎา มศลงคศลง -5 2 -5 4 -18277 6 -28 -22

08816ม.2/7 เดดกชายณศฐชศย ชมวยตรน -5 2 8278 10 -5  5

08833ม.2/7 เดดกชายสรายมทธ เยาวราช -5 2 -1 6 -4 -5279 8 -15 -7

08834ม.2/7 เดดกชายสราวมฒนท พวงยกอย -5 -1 2 -116280 2 -122 -120

08854ม.2/7 เดดกชายธนาเทพ แกกวมนศรน -5 -132281 -137 -137

08916ม.2/7 เดดกชายเอกสลทธลด ทองอนศนตท -5 -5 2 -100282 2 -110 -108

09361ม.2/7 นายธนทศต วรรณโสภณ -5 2 -116 -3283 2 -124 -122

09371ม.2/7 เดดกชายภรมลพศฒนท มากแสง -5 2 4 -80284 6 -85 -79

09392ม.2/7 เดดกชายธนรภศทร สงกมมาร -5 2 -2 6 -32 -8285 8 -47 -39

09409ม.2/7 เดดกชายณศฏสกลตตลด นลลไธสง -5 2 2 -32 -13286 4 -50 -46

08260ม.2/7 เดดกหญลงสลลลทลพยท ทศบสมมทร -5 -5 -112287 -122 -122

08512ม.2/7 เดดกหญลงพลชญานา จศนทรทประชร -5 2 -2 8 -42 -5288 10 -54 -44

08521ม.2/7 เดดกหญลงศศลวลมล วลชศยดลษฐ -5 2 2 -32 -8289 4 -45 -41

08571ม.2/7 เดดกหญลงสมธารลณน ประเทพา -5 2 4 -20 -5290 6 -30 -24

08603ม.2/7 เดดกหญลงดาราวดน มมอสศนทศด -5 2 6 -10291 8 -15 -7

08652ม.2/7 เดดกหญลงปปปนสมดา นามณนชม -5 2 4 -20292 6 -25 -19

15หนกา จาก112 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :



ลลาดลบ เลขประจลาตลว
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หของ/ชลชน ชชทอ-สกคล รวม

+ -

คะแนน

โดยรวม
08664ม.2/7 เดดกหญลงศลรลนทลพยท พรลเพลลม -5 4 -24 -3293 4 -32 -28

08708ม.2/7 เดดกหญลงมณนรศตนท ชาสงวน -5 2 4 -74294 6 -79 -73

08717ม.2/7 เดดกหญลงไอลดา พลมพทสวรรคท -5 -1 6 -12 -5295 6 -23 -17

08745ม.2/7 เดดกหญลงกศญธลวา แคลมวคลมอง -5 6 -14 -5296 6 -24 -18

08751ม.2/7 เดดกหญลงทศศวรรณ แกกวดวงดน -5 2 6 -18297 8 -23 -15

08756ม.2/7 เดดกหญลงเปมลกา ทลมเทพ -5 2 6 -10 -10298 8 -25 -17

08757ม.2/7 เดดกหญลงพณลดา ประถมจลนดา -5 2 -1 6 -14 -5299 8 -25 -17

08760ม.2/7 เดดกหญลงศลรลลศกษณท เถาวทชร -5 2 6 -36 -5300 8 -46 -38

08839ม.2/7 เดดกหญลงเจนจลรา ราชบศญดลษฐ 6 -42 -3301 6 -45 -39

08842ม.2/7 เดดกหญลงชมตลมา ชลนกลาง -5 -132302 -137 -137

08845ม.2/7 เดดกหญลงปฐมาวดน คงชมวย -5 2 4 -36303 6 -41 -35

08849ม.2/7 เดดกหญลงศรนเมมอง ยามน -5 -6 6 -52304 6 -63 -57

09373ม.2/7 เดดกหญลงมลสลชา วงศทวมมน -5 2 -1 2 -46 -5305 4 -57 -53

09376ม.2/7 เดดกหญลงกศลยกร ศลวลวงษท -5 4 -54 -3306 4 -62 -58

09423ม.2/7 เดดกหญลงนศฐกานตท คงสมข -5 2 2 -14 -5307 4 -24 -20

08490ม.2/8 เดดกชายรศงสลมศนตท บศวพศนธท 6 6 -8 78 15 42308 147 -8  139

08534ม.2/8 เดดกชายธนรสลทธล อยรมคง -5 8 6 -18 78 15 -15 42309 149 -38  111

08579ม.2/8 เดดกชายชนารศตนท เมมองทรศพยท 6 -1 8 -20 72 15 -5 38310 139 -26  113

08584ม.2/8 เดดกชายธรรมรศตนท เจรลญภศคดน 6 8 -30 78 10 42311 144 -30  114

08585ม.2/8 เดดกชายนรมตมทชศย บศวเพชร 8 6 -1 10 -38 72 15 -15 32312 143 -54  89

08640ม.2/8 เดดกชายอภลวศฒนท ประกอบวศนเจรลญ 8 -1 12 -8 78 15 -13 42313 155 -22  133

08676ม.2/8 เดดกชายณศฐพล เทพทอง 6 -12 2 -18 78 15 -8 40314 141 -38  103

08678ม.2/8 เดดกชายนศฐพล สายชศยภรมล 8 47 -46 74 10 36315 175 -46  129

08692ม.2/8 เดดกชายศรราม สมขสม 8 10 -8 78 15 -5 40316 151 -13  138

08721ม.2/8 เดดกชายณศฐบวร บมตรฉลม 6 -5 26 -30 76 10 40317 158 -35  123

08730ม.2/8 เดดกชายภาณมวศฒนท สายเลน 8 8 24 -24 74 5 -5 38318 157 -29  128

08739ม.2/8 เดดกชายสมทธลนศนทท พศนธทเพชร 20 4 2 -58 68 10 26319 130 -58  72

15หนกา จาก122 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :
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โดยรวม
08773ม.2/8 เดดกชายณศฐธศญ ฟรเฟฝอง 8 -5 8 -4 10 -40 74 10 -26 34320 144 -75  69

08787ม.2/8 เดดกชายรมมงสมวรรณ ภรมลขศนธท 8 22 -38 76 10 40321 156 -38  118

08791ม.2/8 เดดกชายสศนตลภาพ เขตสระนกอย 8 4 -2 78 15 42322 147 -2  145

08832ม.2/8 เดดกชายสรวลชญท สมศยกลาง 8 4 -28 78 15 -10 44323 149 -38  111

08837ม.2/8 เดดกชายจนระพงษท บศวอมวม 8 2 -20 76 15 -5 40324 141 -25  116

08552ม.2/8 เดดกหญลงจรศญญา สงศรน 8 14 78 15 42325 157  157

08557ม.2/8 เดดกหญลงนศฐรลกา ธรฤทธลด 8 8 -2 4 -16 72 10 34326 136 -18  118

08599ม.2/8 เดดกหญลงชมพรนมช วมมนนมรศตนท 8 8 8 -12 74 10 38327 146 -12  134

08602ม.2/8 เดดกหญลงดวงกมล รศกหวาน 8 20 76 15 44328 163  163

08610ม.2/8 เดดกหญลงเพดญฤดน เรมอนสรง 8 -1 -6 78 15 40329 141 -7  134

08611ม.2/8 เดดกหญลงแพรวกมล ศรนแกกว 8 2 -14 78 15 40330 143 -14  129

08620ม.2/8 เดดกหญลงไหมแกกว ชรเชลด 8 6 -6 78 15 42331 149 -6  143

08658ม.2/8 เดดกหญลงมลทกานตท ธรรมชาตล 8 18 -6 76 15 -5 44332 161 -11  150

08663ม.2/8 เดดกหญลงวลลาสลนน แซมอมมย 8 14 -2 76 15 -5 44333 157 -7  150

08666ม.2/8 เดดกหญลงสมนลษา ไชยโคตร 8 12 -2 76 15 44334 155 -2  153

08668ม.2/8 เดดกหญลงอรดา บมดจนาปา 8 8 78 15 42335 151  151

08700ม.2/8 เดดกหญลงณศฐธลดา ทองพรน 8 6 -5 6 -28 70 15 30336 135 -33  102

08703ม.2/8 เดดกหญลงนรรไลลาหท อนาลอย 8 -36 76 15 -5 34337 133 -41  92

08709ม.2/8 เดดกหญลงรมมงรภา พละธรรม 4 8 -7 6 -48 74 15 -5 36338 143 -60  83

08743ม.2/8 เดดกหญลงกนกพร หาญมนตรน 8 -1 47 -24 74 15 40339 184 -25  159

08747ม.2/8 เดดกหญลงขวศญพร หารลวร 8 12 -2 76 15 44340 155 -2  153

08796ม.2/8 เดดกหญลงกรวรรณ เกมนอนะ 8 8 2 -34 74 15 34341 141 -34  107

08798ม.2/8 เดดกหญลงจรรยารศตนท ทองสวมาง 8 10 76 15 44342 153  153

08808ม.2/8 เดดกหญลงอรอมมา แซมจศนง 8 -5 12 -16 76 15 36343 147 -21  126

08846ม.2/8 เดดกหญลงมศณฑณา ขอยกายกลาง 44 6 -50 58 20344 128 -50  78

08847ม.2/8 เดดกหญลงยมพเรศ ศรนธาตม 8 6 -10 76 15 44345 149 -10  139

08873ม.2/8 เดดกหญลงกศลยณศฐ เสนาพล 12 6 -5 -32 70 5 36346 129 -37  92

15หนกา จาก132 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :
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09281ม.2/8 เดดกหญลงศลรวลทยท สมงศรน 8 2 -14 76 15 -5 44347 145 -19  126

09386ม.2/8 เดดกหญลงยลวดน เหลมองศา 8 2 -2 78 15 42348 145 -2  143

08538ม.2/9 เดดกชายพศชรพล จลนดามณน 10 -34 10 -5 6349 26 -39 -13

08577ม.2/9 เดดกชายจนระพงษท ภรนาไชย 10 -14 10 6350 26 -14  12

08593ม.2/9 เดดกชายอลทธลพศทธท วงษทคลกอย 10 -26 10 6351 26 -26  0

08623ม.2/9 เดดกชายกลตตลศศกดลด ปปจฉลม -10 6 -50 10 -3 6352 22 -63 -41

08627ม.2/9 เดดกชายชนลนทรท แฝงสนพล 8 -32 10 6353 24 -32 -8

08636ม.2/9 เดดกชายศราวมฒล รศตนรศกษท 10 -16 10 4354 24 -16  8

08672ม.2/9 เดดกชายจนระวศฒนท นาคนมช -5 -116 2355 2 -121 -119

08684ม.2/9 เดดกชายนศฐพงษท อศปกาญจนท 6 -50 10 6356 22 -50 -28

08685ม.2/9 เดดกชายปรศชญา รศตนะราช -1 6 -50 10 6357 22 -51 -29

08690ม.2/9 เดดกชายภานมพงคท สมวรรณเกลด 10 -40 10 6358 26 -40 -14

08695ม.2/9 เดดกชายสลรวลชญท ทองปปสโน 6 -42 10 6359 22 -42 -20

08765ม.2/9 เดดกชายเขตตทตะวศน หอมลาด -1 -124 6 4360 10 -125 -115

08769ม.2/9 เดดกชายเจษฎา เขดมกลาง 6 -56 10 6361 22 -56 -34

08775ม.2/9 เดดกชายณศฐพงษท พงษทเพชร 8 -54 10 6362 24 -54 -30

08777ม.2/9 เดดกชายณศฐวมฒล สลงหทสมข -3 4 -50 10 6363 20 -53 -33

08783ม.2/9 เดดกชายนฤเดช มมวงใหมม 2 -40 10 6364 18 -40 -22

08789ม.2/9 เดดกชายศมภฤกษท ปปญญาดน -1 2 -68 10 -10 6365 18 -79 -61

08814ม.2/9 เดดกชายฐลตลนศนทท อศกษร -132366 -132 -132

08826ม.2/9 เดดกชายพลชลตพงศท นามวงษท 8 -34 10 6367 24 -34 -10

08917ม.2/9 เดดกชายยศธร เลลศคอนสาร -1 10 -44 10 -8 6368 26 -53 -27

08497ม.2/9 เดดกหญลงจลรภลญญา ชมมมะ -64 10 -5 6369 16 -69 -53

08507ม.2/9 เดดกหญลงนรลสา ขนานแกกว 6 -22 10 6370 22 -22  0

08518ม.2/9 เดดกหญลงลลลตภศทร ชรแกกว -1 8 -58 10 -3 6371 24 -62 -38

08556ม.2/9 เดดกหญลงนภาพร เงลนแกกว 4 -34 10 6372 20 -34 -14

08562ม.2/9 เดดกหญลงพรนภา จศนรอด 10 -30 10 6373 26 -30 -4

15หนกา จาก142 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :
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08565ม.2/9 เดดกหญลงมมทลตา ศราภศยวานลช 10 -30 10 6374 26 -30 -4

08568ม.2/9 เดดกหญลงศลรลรศตนท ชนะพล -2 8 -30 10 6375 24 -32 -8

08606ม.2/9 เดดกหญลงบมลภรณท ปรปตาแสง 6 -44 10 -10 6376 22 -54 -32

08656ม.2/9 เดดกหญลงภศทราภรณท ศลรลกมล 10 -12 10 6377 26 -12  14

08662ม.2/9 เดดกหญลงวศนวลภา ทหารเสมอ -10 2 -82 10 -10 6378 18 -102 -84

08669ม.2/9 เดดกหญลงอลนทลรา เทพนนนาขาว -132379 -132 -132

08705ม.2/9 เดดกหญลงประวนรศตนท แซมอออง 6 -22 10 6380 22 -22  0

08706ม.2/9 เดดกหญลงพรนภศส บมญทศน -1 4 -60 10 -13 6381 20 -74 -54

08712ม.2/9 เดดกหญลงวาสนา รศตนรศกษท -132382 -132 -132

08714ม.2/9 เดดกหญลงวลชชากร ดวงประทนป -1 4 -60 10 -5 6383 20 -66 -46

08749ม.2/9 เดดกหญลงชนลสรา สลงหทแรง 4 -52 10 6384 20 -52 -32

08755ม.2/9 เดดกหญลงประภาศรน ไกรสรแสน 4 -52 10 -5 6385 20 -57 -37

08758ม.2/9 เดดกหญลงพลอยทลพยท พลทศกษทวงษท -15 2 -50 10 -10 6386 18 -75 -57

08797ม.2/9 เดดกหญลงกศญญารศตนท เกมงนอก 4 -38 10 -10 6387 20 -48 -28

08800ม.2/9 เดดกหญลงฐลดาภา พศนธมรศตนท 4 -48 8 -10 6388 18 -58 -40

08851ม.2/9 เดดกหญลงสมกศญญา หารเอนลยม 6 -22 10 4389 20 -22 -2

08914ม.2/9 เดดกหญลงกรกนก สมรลยวงศท 8 -40 10 -15 4390 22 -55 -33

09368ม.2/9 เดดกหญลงบมญญลตา เตลมสวศสดลด -9 6 -34 10 -13 4391 20 -56 -36

09372ม.2/9 เดดกหญลงกนกวรรณ บรรจง -5 2 -106392 2 -111 -109

09375ม.2/9 เดดกหญลงนศทชา ทศดทอง 6 -52 10 -13 4393 20 -65 -45

15หนกา จาก152 มกราคม 2562วศนทนลพลมพท :


